
                                                                           
 
 
 
             
 
 

Unit Tour 9A 
Ulaşım Sektöründe Döngüsel Ekonomi 

Ulaşım – İnsanların Hareketi 
Döngüsel ekonomiye sahip ulaşım sistemlerinin 

planlanması, tasarımı ve yapılması  
 

 

1 Giriş 
 

Ünite  9A, döngüsel ekonomiyi insanların hareketine odaklanarak Ulaştırma sektöründeki kurslarına 

dahil etmek isteyen mesleki eğitmenler için kaynaklar sağlar. Birim, bu sektörde yenilenebilir ve 

alternatif enerjilerin kullanımının önemini araştırıyor, yani sıfır emisyonlu araçlar için bir altyapı 

oluşturulmasına ve kompakt şehir kavramına odaklanıyor ve bu döngüsel ekonomi ilkelerini harekete 

uygulayarak ulaşım ve şehir planlaması için insan sayısı. 

 

 

 

2 Öğrenme Çıktıları 
 

Bilgi 
Döngüsel ekonomi ilkelerinin insanların hareketine uygulanmasının 
gerekliliğini ve faydalarını anlamak. 

  

Beceriler 

Ulaşım altyapısında ve kentsel gelişimde döngüsel ekonomi ilkelerini 
belirlemek. 

 
 
  

Yeterlilikler 
Döngüsel ekonomi ilkelerini ulaşım altyapısı ve kentsel gelişimde 
uygulayabilme. 

  

EQF Seviyesi Bu içerik esas olarak EQF seviye 4 için uygundur. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           
 
 
 
             

 

3 Öğrenme Planı 
 

Metod Tanım 

Dakika cinsinden 

önerilen süre 

(toplam dakika) 

Beyin fırtınası 

oturumu 

Brainstorming where you as trainer write down definitions, 

notions and connotations ought to be used for future 

discussions and references. You can continue the brainstorming 

session with the following questions if needed: 

- What do you think might be the main benefits of using 

renewable and/or alternative energies to propel our 

buses, trains, ferries, etc.? 

- Try to design or discuss with colleagues what kind of 

urban planning model could your city follow or 

represent. 

 

15 

PPT kullanarak 

eğitmen 

tarafından 

sunum 

Genel Bakış 

30 

Ünite Öğrenme Hedefleri 

Sorun 

Çözüm 

Kompakt Şehir Geliştirme 
Örnek Olay – Pontevedra, Spain   

Tartışma 

Sıfır emisyonlu araçlar için altyapı 

Tartışma Konuları 

Değerlendirme Soru 15 

 

4 Soru 
 
 
1. Kentsel ulaşım araçları nasıl verimliliği koruyabilir ve aynı zamanda sürdürülebilir olabilir? 
Cevap: Onları hareket ettirmek için elektrik, biyodizel, sıvı gaz ve hatta yakın bir gelecekte hidrojen 
gibi alternatif enerjiler kullanarak. 
 
2. Sürdürülebilir bir şehir gelişimini mümkün olduğunca teşvik etmek ve teşvik etmek neden 
önemlidir? 
Cevap: Çünkü kentsel alanlarımızın çoğu bir tür yeniden düzenlemeye ve daha çevre dostu modeller 
için yeterliliğe ihtiyaç duyuyor. 
 
3. “Arabaları yasaklayan şehir” olarak adlandırılan İspanyol şehri hangisidir? 
Cevap: Pontevedra, Galiçya'da. 
 
 


