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Değerli
sahibinden.com
Kullanıcıları,
sahibinden.com Türkiye’de e-ticaret
evreninde 22 yıldır sektörün
lokomotif şirketlerinden biri olmaya
devam ediyor. Teknolojiye yaptığımız
yatırım ve attığımız yenilikçi adımlar
sayesinde; bugün geldiğimiz
noktada, ticaretin canlanmasına
hizmet ettiğimizi, bireylerin ve
mağazaların iş yapış şekillerini
kolaylaştırarak onların verimliliğine
katkı sağladığımızı gururla
görüyoruz.
sahibinden.com olarak kurumsal
değerlerimizin başında gelen
sürdürülebilirlik, iş modelimizin
DNA’sında bulunan bir alan. Hayata
geçirdiğimiz yeni ürünler ve
sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra,
sürdürülebilirlik kavramının sağladığı
faydayı somutlaştırabilmek amacıyla
geçen yıl “İkinci Elin
Sürdürülebilirliğe Katkısı
Raporu”muzu ilk kez yayımladık.

Şimdi de İsveç Çevre Araştırmaları
Enstitüsü IVL ile hazırladığımız
raporumuzun ikincisini paylaşıyor
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Sürdürülebilir bir gelecek için karbon
ayak izinin azaltılması, sorumlu
tüketim bilincinin kazanılması ve geri
dönüşüm konularında farkındalık
yaratmak için ortaya koyduğumuz bu
rapor, kullanıcılarımızın
platformumuz aracılığıyla
sürdürülebilirlik kavramına sağladığı
katkıyı net bir şekilde ortaya koyuyor.
Bu yıl ayrıca 204 araçtan oluşan
şirket filomuzu hibrit modellerle
değiştirerek karbon salınımı
konusunda önemli bir iyileştirmeye
daha imza attık.

İster küçük ister büyük olsun
tükettiğimiz ürünlerin çevre üzerinde
bir etkisi olduğunu göz ardı
edemeyiz. Onarım, geri dönüşüm ve
yeniden kullanım, doğal kaynakların
daha fazla kullanılmasını engeller.
sahibinden.com olarak sunduğumuz
teknoloji ve kolaylık sayesinde ikinci
el ürünlerin tekrar kullanıma
kazandırılması ile ikinci el
kullanımının çevresel faydaları
hakkında farkındalık yaratmaya
devam edeceğiz. Bu rapor sayesinde
kullanıcılarımızın dünyanın ömrünü
uzattığı ve döngüsel ekonomiye katkı
sağladığı gerçeğini gözler önüne
seriyoruz.

Burak Ertaş

sahibinden.com CEO

İkinci elin potansiyel faydalarını tespit etmek için
kullandığımız hesaplamalarla sahibinden.com ile
tekrar iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.
“Yeniden kullanım”, çevresel etkiyi azaltmanın
mükemmel bir yolu. Böylelikle atık yönetimi ve
ilgili işlemlerden tasarruf edersiniz. Ama aynı
zamanda ve belki daha da önemlisi; ham
maddeleri ve bileşenleri çıkarmak, işlemek ve
taşımak zorunda kalmazsınız. Tam olarak
çevresel etkinin azaltılması, durumdan duruma
değişse de önemli olan toplam çevresel etkinin
azaltılmasıdır. Örnek olarak; sahibinden.com

üzerinden yapılan ikinci el ürün satışları ile
hesaplamalarımıza göre yıllık 10,9 milyon ton
sera gazı emisyonu tasarrufu sağlamak mümkün.

Tomas Rydberg

IVL Kıdemli Araştırmacı

3,7 milyon ilan

üzerinden yapılan araştırmaya göre
sahibinden.com,

1 yılda 10,9 milyon ton
CO2 eşdeğeri sera
gazı emisyonundan
tasarruf edilmesini sağladı.

Bu rapor, sahibinden.com üzerinden ikinci
el ürün satın alınarak önlenebilecek sera
gazı emisyonlarını (CO2 eşdeğeri
cinsinden) ve materyal kaynaklarından
sağlanacak potansiyel tasarrufları
göstermektedir.
Çalışmada elde edilen sonuçlara göre sahibinden.com, platformda
gerçekleşen ikinci el ilan alım ve satımı sayesinde yaklaşık 10,9
milyon ton CO2 eşdeğeri sera gazı emisyonunun engellenmesini
sağladı. Bunun yanı sıra yaklaşık 180.000 ton plastik, 640.000 ton
çelik ve 120.000 ton alüminyum tasarrufu sağlandı.

İkinci El Etkisinin Sonuçları

İKİNCİ EL
ETKİSİNİN
SONUÇLARI

Rakamlarla ifade edildiğinde, önüne geçilen;

10,9
milyon ton
CO2
Yaklaşık olarak 1,4 milyar kot pantolonun
üretiminin yol açacağı emisyona
Hesaplamalardaki referans veriler, aşağıdaki kaynaklardan alınmıştır:
• EPD Conventional Denim 273175 Random Wash Jeans
and Responsible Denim CRS Eﬀect 273140 Nano Wash Jeans:
https://www.environdec.com/library/epd1971

VEYA

10,9
milyon ton
CO2
Yaklaşık olarak 4,8 milyar
tişört üretiminin yol açacağı emisyona
Hesaplamalardaki referans veriler, aşağıdaki kaynaklardan alınmıştır:
• EPD GREEN T-SHIRT 7988 GOT AND ACODE HEAVY T-SHIRT 1912 HSJ:
https://www.environdec.com/library/epd1760

AYRICA

180.000
ton
plastik

23,5 g

23,5 g

23,5 g

7,5 milyar plastik şişeye
Hesaplamalardaki referans veriler, aşağıdaki kaynaklardan alınmıştır:
• Bałdowska-Witos, P., Piasecka, I., Flizikowski, J., Tomporowski, A., Idzikowski, A., & Zawada, M. (2021).
Life Cycle Assessment of Two Alternative Plastics for Bottle Production. Materials (Basel, Switzerland), 14(16), 4552.
https://doi.org/10.3390/ma14164552

640.000
ton
çelik
650.000 arabanın
üretiminde kullanılan çeliğe
Hesaplamalardaki referans veriler, aşağıdaki kaynaklardan alınmıştır:
• Life cycle assessment — Carbon footprint of Polestar 2:
https://www.polestar.com/dato-assets/11286/1600176185-20200915polestarlcaﬁnala.pdf

120.000
ton
alüminyum

9,43 gram

9,43 gram

9,43 gram

12,6 milyon teneke içecek kutusuna
denk geliyor.
Hesaplamalardaki referans veriler, aşağıdaki kaynaklardan alınmıştır:
• Beverage Packaging in the EU - A Comparative Life Cycle Assessment:
https://www.ball.com/getattachment/bfddd3a9-4afd-4d84-85b8-caec0b7fc5fd/EU-Regional-report-excerpt-of-Ball-Comparative-LCA-report.pdf

İkinci el etkisine dair sonuçlar,
sahibinden.com tarafından hizmet verilen
24 ayrı kategori ve 226 alt kategori
değerlendirilerek elde edildi. Çalışmada
ele alınan ikinci el kategorileri:

K AT E G O R İ L E R
Vasıta

Anne & Bebek

Bilgisayar

Giyim & Aksesuar

Spor

Hobi & Oyuncak

Ev Dekorasyon

Kişisel Bakım & Kozmetik

Elektrikli Ev Aletleri

Teknik Elektronik

Ev Elektroniği

Fotoğraf & Kamera

Oﬁs & Kırtasiye

Antika

Oyun & Konsol

Saat

Müzik

Kitap, Dergi & Film

Cep Telefonu

Takı, Mücevher & Altın

Bahçe & Yapı Market

Yiyecek & İçecek

Diğer Her Şey

Koleksiyon

Raporda İncelenen İkinci El Ürün Kategorileri

RAPORDA
İNCELENEN
İKİNCİ EL ÜRÜN
K AT E G O R İ L E R İ

Tüketim Döngüsü

HA M MA DDE

G ERİ D Ö N Ü ŞÜ M

T EK RAR KU L L AN I M

TAM İ R

Ç ÖP

TÜKETİM
DÖNGÜSÜ

Günümüzde tüm dünyada yaygınlaşan

ömrünü uzatmaya, onları yeniden

Tüketim döngüsü; geri dönüşüm,

kullan-at tüketim tarzı; kaynaklarımızın,

kullanmaya ve geri dönüştürmeye

yeniden kullanım ve çevresel atıkların

bilinçsiz kullanılarak atık haline

dayalı olan sisteme ise tüketim

azaltılması sonucunda karbon ayak

gelmesine ve çevre kirliliğinin önemli

döngüsü adı veriliyor.

izinin azaltılması adımlarından

bir nedeni olmasına yol açıyor. Bu
döngüde, ürün imal edilerek tüketiciye
sunuluyor ve ardından tüketilerek hızla
atık haline dönüşüyor.
Kullan-at tüketim tarzının tam tersine
bir anlayış benimseyen; ürünlerin

Doğadan esinlenilerek oluşturulan bir
kavram olan tüketim döngüsü, doğal
kaynakların kullanımını en aza
indirirken çevresel atık oluşumunun
da önüne geçmeyi amaçlıyor.

oluşuyor. Bu adımlar eşliğinde ikinci
el kullanımının özendirilmesi ve
yaygınlaştırılması tüketim döngüsüne
katkı sağlamada önemli bir rol
oynuyor.

İkinci el etkisini hesaplamak için

esnasında büyük miktarda

sera gazı emisyonlarını

uygulanan model, farklı ürünlere

karbondioksit emisyonuna sebep

hesaplamak için bir denklem

uyarlanabilir. Yeniden kullanılan

olmayan ikinci el bir ürün satın

kullanıldı.

ürünler, yeni bir ürünün imal edilmesi

alındığında ve bu ürün uzak bir

ihtiyacını ortadan kaldırır. Bir ürünün

mesafeden, çevre dostu olmayan

Bu denklem:

yeniden kullanılması ile birlikte yeni

bir taşıma yöntemiyle

● Ürünlerin yeniden kullanımının

bir ürünün üretilmesine, taşınmasına

getirildiğinde, ürünün yeniden

ve atık yönetimine gerek kalmaz.

kullanılmasıyla ilgili çevresel

Böylece sera gazı emisyonlarında

faydalar önemli ölçüde azalabilir.

azalma meydana gelir.

toplam çevresel faydası,
● Yeni bir ürünün üretilmemesi ve
dolayısıyla taşınmaması,
● Atık yönetimi ve buna bağlı

Hesaplamalarda kullanılan

taşımacılığa gerek kalmamasıyla

Hesaplamalara dahil edilmeyen bir

denklem

ilgili çevresel etkilerin

diğer önemli faktör ise bir ürünün

Ürünlerin yeniden kullanımının

toplamından oluşturuldu.

yeniden kullanılması sırasında

çevresel faydalarını veya diğer bir

taşınma işlemlerinin yarattığı

deyişle ürünlerin yeniden

çevresel etkidir. Örneğin üretimi

kullanımı sayesinde engellenen

İkinci El Etkisi Hesaplama Yöntemi

İKİNCİ EL ETKİSİ
HESAPLAMA YÖNTEMİ

Formül

FORMÜL
İkinci el kategorisinin tamamına ilişkin çevresel fayda
hesaplanırken alt kategorilerin her biri için ilanın genel ağırlığı
hesaplandı ve elde edilen değer ilgili kg CO2 eşd. / kg değeriyle
çarpıldı.

İkinci adımda 2021 yılında sahibinden.com’da yayımlanan ve
kullanıcı beyanına göre “satıldı” olarak işaretlenen ilanların,
ağırlık ve malzeme bileşiminin tahmini değerlerinden oluşan
veriler değerlendirmeye alındı.
Bu değerler bilgisayar gibi karmaşık ürünlerde karbon ayak izi
raporları kullanılarak hesaplandı. Plastik, alüminyum ve çelik
miktarları için ilanın yaklaşık ağırlığı ve malzemenin ilandaki
oranı esas alınarak bir değer hesaplandı.
CO2 eşdeğeri emisyonların kategori kapsamında kilogram

başına tahminlerinde iyileştirmeler yapıldı. Tahminlemedeki bu
değişiklik neticesinde önceki yılın raporuna göre CO2 eşdeğeri

açısından farklılık gözlemlendi.

Koronavirüs Pandemisinin İkinci El Kullanımına Etkisi

KORONAVİRÜS
PA N D E M İ S İ N İ N
İKİNCİ EL
KULLANIMINA
ETKİSİ
Koronavirüs pandemisi ikinci yılın
sonunda endemiye dönüşürken
bu sürecin e-ticarette tüketici
davranışlarına ve ikinci el alım ve
satımına etkisine de değinmek gerekiyor.

* https://www.eticaret.gov.tr/haberler/10040/detay

Koronavirüs pandemisi ikinci yılın sonunda
endemiye dönüşürken bu sürecin
e-ticarette tüketici davranışlarına ve ikinci
el alım ve satımına etkisine de değinmek
gerekiyor. Dünya çapında olduğu gibi
ülkemizde de uygulanan önlemlerle birlikte
bireyler, fiziksel teması en aza
indirgeyerek, eski alışveriş alışkanlıklarını
yeni alışveriş imkanlarından yararlanarak
çevrim içi pazarlara taşıdılar. 2021 yılında
kişi başına düşen e-ticaret harcaması bir
önceki yıla göre %69 artış gösterdi.*
Bireylerin e-ticaret kullanımını
benimsemesi, ikinci el alışveriş konusunda
geliştirilen hizmetler ve sürdürülebilirlik

bilincinin kazanılması yönünde atılan
adımlarla birlikte ikinci el kullanımı da
gitgide artan bir eğilim haline geldi.
“Daha sürdürülebilir bir dünya için daha
bilinçli tüketim” tutumu, pandemi
öncesinde de kullanıcılar nezdinde varlık
göstermiş olsa da pandeminin doğrudan
bir sonucu olarak tüketici davranışları ve
eylemlerindeki değişiklikler hız kazandı.
Pandemi, sürdürülebilir bir dünya için
hayatın, hayatın devamlılığı için de
insanların alışkanlıklarını değiştirmesi
gerektiğini gösterdi. Bireyler ikinci el
kullanımını, kişisel yaşamlarında

atacakları, kendileri için küçük, dünya
için büyük bir adım olarak benimsemeye
başladılar. Ek olarak dünyanın dört bir
yanında olduğu gibi ülkemizde de
tüketiciler artık bireysel dönüşümün yanı
sıra şirketleri daha sürdürülebilir ve çevre
dostu bir strateji kurmaya çağırıyor.

sahibinden.com’da Sürdürülebilirlik

sahibinden.com’da
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:

E-arşiv
sistemine geçerek kağıt
tüketimini önledik.

Ortak alanlarda bulunan
cihazlarda “timer” prizler
kullanarak gereksiz elektrik
sarfiyatının önüne geçtik.

Sensörlü musluklar ile
su tüketimini azalttık.

Tüm aydınlatmalarda
enerji tasarruflu ampuller
tercih ettik ve yeşil enerji
kullanımına geçtik.

Ofiste kullandığımız pillerin
tamamını şarjlı pillerle
değiştirerek pil atığının
önüne geçtik.

Tehlikeli atık sınıfındaki
kullanım ömrünü tamamlamış
malzemelerin tamamını,
prosedürlere uygun şekilde
imha ettirdik.

Enerji tasarrufu sağlamak
adına tüm toplantı
odalarına kontrol
panelleri ekledik.

Böylece bir yılda

329.100 kg
karbon emisyonundan
tasarruf edilecek.

sahibinden.com’da Sürdürülebilirlik

sahibinden.com filosu hibrit araçlarla yenilendi.

Aksoy Group bünyesinde 2000 yılında kurulan
sahibinden.com, AR-GE Merkezi’nde geliştirdiği yenilikçi
ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden
biri olmaya devam ediyor. Mayıs 2022’de ayda 60,7 milyon
kullanıcının 477,7 milyon kez ziyaret ederek, 13 milyar sayfa
görüntülediği sahibinden.com; 900’den fazla çalışanı, 5
milyondan fazla aktif ilan ve yüz binlerce ürün çeşidiyle
Türkiye’nin en büyük elektronik ticaret ve ilan
platformlarından birisi olma özelliğini taşıyor.
sahibinden.com güçlü teknolojik altyapısı ve çağın
şartlarına uygun olarak geliştirdiği iş modeli sayesinde
ikinci el ürünlerin satış yoluyla tekrar kullanıma
kazandırılmasına aracılık ederek çevresel sürdürülebilirliğe
katkı sağlıyor. sahibinden.com, 2022 yılında açıkladığı İkinci
Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu’nda kullanıcıların
ikinci el ürünleri tercih ederek 1 yılda 10,9 milyon ton CO2
eşdeğeri sera gazı emisyonundan tasarruf ettiğini ortaya
koydu. Yeşil Ofis Sertifikası almaya hak kazanan ilk
e-ticaret şirketi olan sahibinden.com; uzun yıllardır enerji
tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar ve doğal kaynakların
bilinçli kullanımı konusunda kurum içi çalışmalar
gerçekleştiriyor. Teknoloji endüstrisini karbon-nötr hale
getirmeyi hedefleyen LFCA (Leaders for Climate Action)
üyeliği bulunan şirketin çalışanları da birer sürdürülebilirlik
elçisi olarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

sahibinden.com Hakkında

sahibinden.com
HAKKINDA

IVL Hakkında

IVL HAKKINDA

İsveç Çevre Araştırmaları Enstitüsü IVL (Swedish Environmental
Research Institute), endüstriyel hava ve su konularında araştırma
yapmak üzere 1966 yılında İsveç Devleti ve ulusal ticari kurumlar
tarafından ortaklaşa kuruldu. Bünyesinde 300'den fazla mühendis,
davranış bilimci, kimyager, deniz biyoloğu, biyolog, siyaset bilimci,
gazeteci, iş geliştiricisi ve ekonomist bulunan IVL’in vizyonu,
sürdürülebilir bir toplumdur. Kurum, bilimin katkılarını topluma
taşıyarak çevre sorunlarını fırsata dönüştürmek ve doğrusal süreçleri
döngüsel bir ekonomiye dönüştürerek sürdürülebilir bir topluma
geçişi sağlamayı amaçlıyor.

