
  

Döngüsel Ekonomi Temelleri
{Avrupa Birliği ve Yeşil Anlaşma
- Temel Bilgiler.}

1 Giriş   

Bu ünite, döngüsel ekonomi hareketini destekleyen AB Direktiflerine genel bir bakış sunar.

Anlaşması, 3'ü döngüsel ekonomi, tarladan çatala ve 

yönelik 10 sürdürülebilir tema içermektedir.

tüketimine doğru ilerleyen atık yönetimi ve evrime odaklanır.

yardımcı olur ve atık bertarafından hoşlanmaz.

ömrünün sonunda geri dönüştürülebilen ürünleri diğer bir deyişle döngüsel ekonomiyi desteklemek 

için tasarlamakla görevlendirir. Öğrencilerin Atık Çerçeve Direktiflerin

Anlaşmanın içeriğini ve ayrıca Üreticinin Sorumluluğunu anlamaları gerekir. Bu bağlamda, 

öğrencilerinizin göstermesi beklenen bilgi, beceri ve yetkinlik seviyesi aşağıdaki gibi olacaktır:

Seviye Bilgi 

Seviye 4 

Öğrenciler, atık 
yönetiminin önemi ve 
Atık Direktiflerinin 
yönetimindeki rolünün 
farkında olmalıdır. 

2 Öğrenme Çıktıları 
Bu ünite için öğrenme çıktıları öğrenciler

1. AB düzeyinde atık politikasının temel yapı taşlarını anlayın

2. Atık yönetimine sürdürülebilir bir yaklaşımı teşvik etmeye yönelik her bir temel politikanın 
nasıl çalıştığını anlayın. 

3. Döngüsel ekonominin evrimini ve AB'ye kattığı değeri tan

 
 

  

Ünite 2B 
Döngüsel Ekonomi Temelleri 
{Avrupa Birliği ve Yeşil Anlaşma

Temel Bilgiler.} 

Bu ünite, döngüsel ekonomi hareketini destekleyen AB Direktiflerine genel bir bakış sunar.

Anlaşması, 3'ü döngüsel ekonomi, tarladan çatala ve özellikle bu eğitimle ilgili olan ulaşım sektörüne 

yönelik 10 sürdürülebilir tema içermektedir. Halk sağlığı endişelerinden şimdiye kadar kaynak 

tüketimine doğru ilerleyen atık yönetimi ve evrime odaklanır. Atık Direktifleri, atığın azaltılmasına 

olur ve atık bertarafından hoşlanmaz. Ayrıca üreticilere, atıkları en aza indirgemek ve 

ömrünün sonunda geri dönüştürülebilen ürünleri diğer bir deyişle döngüsel ekonomiyi desteklemek 

için tasarlamakla görevlendirir. Öğrencilerin Atık Çerçeve Direktiflerinden haberdar olmaları ve Yeşil 

Anlaşmanın içeriğini ve ayrıca Üreticinin Sorumluluğunu anlamaları gerekir. Bu bağlamda, 

öğrencilerinizin göstermesi beklenen bilgi, beceri ve yetkinlik seviyesi aşağıdaki gibi olacaktır:

Beceriler 

Çevreci Anlaşmanın döngüsel 
ekonomiyi ve atık azaltma ve 
kaynak verimliliğini destekleyen 
diğer Direktifleri destekleyen 
unsurlarını tanımak. 

Öğrenciler, gerçek vaka 
çalışmalarında Direktiflerin 
etkinliğini gösterebilmelidir. 
Üreticinin Sorumluluğu şemsiyesi 
altındaki ürünleri tanımlayabilmeli 
ve bazı ürün örnekleri 
sunabilmelidirler.

 
Bu ünite için öğrenme çıktıları öğrenciler içindir: 

1. AB düzeyinde atık politikasının temel yapı taşlarını anlayın 

2. Atık yönetimine sürdürülebilir bir yaklaşımı teşvik etmeye yönelik her bir temel politikanın 

3. Döngüsel ekonominin evrimini ve AB'ye kattığı değeri tanımak 

 

 
{Avrupa Birliği ve Yeşil Anlaşma 

Bu ünite, döngüsel ekonomi hareketini destekleyen AB Direktiflerine genel bir bakış sunar. AB Yeşil 

özellikle bu eğitimle ilgili olan ulaşım sektörüne 

Halk sağlığı endişelerinden şimdiye kadar kaynak 

Atık Direktifleri, atığın azaltılmasına 

Ayrıca üreticilere, atıkları en aza indirgemek ve 

ömrünün sonunda geri dönüştürülebilen ürünleri diğer bir deyişle döngüsel ekonomiyi desteklemek 

den haberdar olmaları ve Yeşil 

Anlaşmanın içeriğini ve ayrıca Üreticinin Sorumluluğunu anlamaları gerekir. Bu bağlamda, 

öğrencilerinizin göstermesi beklenen bilgi, beceri ve yetkinlik seviyesi aşağıdaki gibi olacaktır:  

Yeterlilikler 

Öğrenciler, gerçek vaka 
çalışmalarında Direktiflerin 
etkinliğini gösterebilmelidir. 
Üreticinin Sorumluluğu şemsiyesi 
altındaki ürünleri tanımlayabilmeli 
ve bazı ürün örnekleri 
sunabilmelidirler. 

2. Atık yönetimine sürdürülebilir bir yaklaşımı teşvik etmeye yönelik her bir temel politikanın 



  

 
3 Lesson Plan 

Aşağıdaki tablo, 4. seviyede bir eğitim programını yapılandırmak için bir şablon olarak 
kullanılabilir. 

Metod 

Beyin fırtınası 
oturumu 

Bir eğitmen olarak gelecekteki tartışmalar ve 
için kullanılacak tanımları, kavramları ve çağrışımları 
yazdığınız beyin fırtınası. Gerekirse aşağıdaki sorularla 
beyin fırtınası oturumuna devam edebilirsiniz:
- Atık nedir

- - Atıkla ilgili bildiğiniz Direktiflerden bahsedin

PPT kullanarak 
eğitmen 
tarafından sunum 

Giriş 
AB politikasının altında yatan Temel İlkeler
AB Yeşil Anlaşması
Döngüsel Ekonomi Planı
Atık Yönetiminin Evrimi
AB'de Atık Üretimi
AB atık sorunuyla nasıl mücadele ediyor?
Atık Çerçeve Direktifi
Tartışma 
Diğer Direktif
Üretici Sorumluluğu
Özet 

Değerlendirme Test 
 

4  Quiz Exercise 
  S. No:1  AB’nin Yeşil Anlaşma Döngüsel Ekonomi Eylem Planının 2 temel unsuru nelerdir?

 Cevap: Mevcut atık direktiflerinde yapılan revizyonlar ve Bir 

S. No : 2 Bu üç atık akışından hangisinin PR için uygun olduğunu düşünüyorsunuz?
 Cevap: Şilteler, Lastikler

 

 

  

Aşağıdaki tablo, 4. seviyede bir eğitim programını yapılandırmak için bir şablon olarak 

Tanım 

Bir eğitmen olarak gelecekteki tartışmalar ve referanslar 
için kullanılacak tanımları, kavramları ve çağrışımları 
yazdığınız beyin fırtınası. Gerekirse aşağıdaki sorularla 
beyin fırtınası oturumuna devam edebilirsiniz: 

Atık nedir 
Atıkla ilgili bildiğiniz Direktiflerden bahsedin 

AB politikasının altında yatan Temel İlkeler 
AB Yeşil Anlaşması 
Döngüsel Ekonomi Planı 
Atık Yönetiminin Evrimi 
AB'de Atık Üretimi 
AB atık sorunuyla nasıl mücadele ediyor? 
Atık Çerçeve Direktifi 

Diğer Direktif 
Üretici Sorumluluğu 

 
AB’nin Yeşil Anlaşma Döngüsel Ekonomi Eylem Planının 2 temel unsuru nelerdir?

Mevcut atık direktiflerinde yapılan revizyonlar ve Bir Eylem Planı

No : 2 Bu üç atık akışından hangisinin PR için uygun olduğunu düşünüyorsunuz?
Şilteler, Lastikler 

 

Aşağıdaki tablo, 4. seviyede bir eğitim programını yapılandırmak için bir şablon olarak 

Dakika cinsinden 
önerilen süre 

(toplam dakika) 

15 

65 

15 

AB’nin Yeşil Anlaşma Döngüsel Ekonomi Eylem Planının 2 temel unsuru nelerdir? 

Eylem Planı 

No : 2 Bu üç atık akışından hangisinin PR için uygun olduğunu düşünüyorsunuz? 


