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ÖZ 

Sanayi Devriminden itibaren insan kaynaklı çevresel bozulmaların arttığı bir dönemde yaşamaktayız. 

Günümüzde insan kaynaklı bu değişimin etkileri sıklıkla dile getirtilir olmuş ve bu değişimle ilgili 

zorlukların çözümü için pek çok kavram ve pek çok disiplin bir araya gelmeye başlamıştır. Özellikle 

sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma üzerine yapılan pek çok tartışmanın yanı sıra döngüsel 

ekonomi kavramı da son dönemde göze çarpmaya başlamaktadır. Ancak bu kavramlar arasındaki ilişki 

açık olmamanın da ötesinde çoklukla iç içe geçmiştir. 

Döngüsel ekonomi kaynaklar ve atıklar bağlamında meydana gelen dışsallıkları da içselleştirerek kapalı 

bir döngü ile malların üretim ve tüketiminin gerçekleşmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan 

döngüsel ekonomi, dünyaya egemen olan doğrusal modelden daha farklı bir üretim ve tüketim modelini 

ifade etmektedir ve çevreye en az miktarda atık yayarken daha verimli enerji, malzeme ve su tüketimi 

için politikalar ve stratejiler içeren bir modeldir. Daha genel anlamda ise zaten kıt olan kaynak 

kullanımının en aza indirilmesini ve daha temiz üretim teknikleri ile teknolojilerin benimsenmesini 

teşvik eder. Lineer bir ekonomik model ise kaynak kullanımı ve atıklara bağlı meydana gelen 

dışsallıkları ve çevresel olumsuzlukları göz ardı etmektedir. Avrupa Birliği, özellikle Almanya, Japonya 

son dönemlerde ise Çin bu alternatif modeli göz önüne alan pek çok politika geliştirmektedir.  

Çalışmanın amacı döngüsel ekonomi kavramını irdeleyerek olumlu yanları ile zorluklarını ülke 

örneklerinden de yola çıkarak göz önüne sermektir.  Bu nedenle karmaşık çevresel zorluklar ile başa 

çıkmak için önerilen döngüsel ekonomi ile ilgili literatür taranmış olup, döngüsel ekonominin farklı 

yönlerine dair bir bilgi gelişiminin teşvik edilmesi hedeflenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilirlik, Çevresel Etki.  

 
 
 

 
157 Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 
isilselcuk@gmail.com 
158 Doç. Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü 
altugmuratkoktas@ahievran.edu.tr 
159 Arş. Gör., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü 
aligokhangolcek@ohu.edu.tr 


