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Çoğu sektör gibi tarım sektörü de girdi ve enerji gerektirir ve gıda ve atık şeklinde

çıktılar üretir. Çiftçiler daha yoğun çiftçilik uygulamalarını benimsemeye çalıştıkça,

besinler, yemler ve böcek ilaçları gibi dış malzemelerin kullanımına daha fazla

bağımlılık ve artan atık üretimi söz konusudur. Çoğu çiftçi toprağın iyi koruyucularıdır,

ancak değişen uygulamalar malzeme tüketimi ve atık üzerinde baskı oluşturur. Bu

nedenle, döngüsel ekonomi bağlamında, doğal olmayan besin maddelerinin girişini

azaltmanın, arazi kullanım uygulamalarını benimsemenin ve üretilen atıklardan değer

elde etmenin yollarını bulmamız gerekiyor.

Mart bülteni, döngüsel

ekonomiye adanmış

yolculuğumuzun

dördüncü adımıdır.

Burada odak noktası

Tarım sektörüdür.

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE
DÖNGÜSEL EKONOMİ
 Döngüsel ekonomi hakkında bir Erasmus + projesi 

https://unsplash.com/s/photos/circular-economy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


TARIMDA YENİLENMEYE 
ODAKLANMAK
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Step 

...Keşfetmeye
devam 
CIRCLE - Tarım
Eğitimi Modülü

Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik

sektöründe faaliyet gösteren en büyük

kuruluşlardan biri olan Ellen

MacArthur Vakfı'nın sunumuyla,

konuyla ilgilenen herkes için bir

referans noktası KEŞFET

Güney İspanya'da rejeneratif organik

tarım uygulamalarının ön saflarında

yer alan bir aile işletmesi olan La

Junquera'nın deneyimi sayesinde;

daha sağlıklı toprağa ve daha etkili

arazi yönetimine geçiş için potansiyeli

ve araçları gösteriyor. Videoyu izle.

Çiftlik aynı zamanda Patagonia

markasının Rejeneratif Organik

tarafından verilen özel bir

sertifikasyonla bunu taçlandırmıştır.

Bugün, tarımda döngüsel ekonomi

açısından , rejeneratif tarım bağlamında

belirli bir temayı değinmek istiyoruz..

Bu nedenle sizi konuyu keşfetmeye davet

ediyoruz:

 

https://circlelearning.eu/tr/agriculture-training-tk/
https://ellenmacarthurfoundation.org/articles/regenerative-agriculture
https://www.youtube.com/watch?v=xvfI-h8NMYs
https://eu.patagonia.com/ch/en/actionworks/campaigns/regenerative-organic-agriculture-2/
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BEKLEMEDE 
KALIN

Disclaimer – The European Commission’s support for the production of this publication does not

constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information

contained therein.

Nisan 2022 Haber Bülteninde

To cycle or not To Cycle - Türkiye'de döngüsel ekonomiye doğru 

 Hollanda İşletme Ajansı, Ekonomik İşler ve İklim Politikası Bakanlığı

tarafından desteklenen bir proje

Türkiye'de Döngüsel Gıdalar- Hollanda İşletme Ajansı, Ekonomik

İşler ve İklim Politikası Bakanlığı tarafından desteklenen bir proje

Gördüğünüz gibi, tüm haber bültenlerinde CIRCLE projesinin ortak
ülkeleri ile ilgili deneyimler, vaka çalışmaları ve anketler sunmaya
çalışıyoruz.
İlk bültende, ortak ülkelerin çoğunda referansları olan çok uluslu bir

şirket olan GfK'nin anketi aracılığıyla döngüsel ekonomi temasını

araştırdık, ikinci bültende Jurate bize Litvanya'daki bir su parkındaki

kişisel deneyimini anlattı. İtalyan mükemmelliğinden bahsettiğimiz

üçüncü bülten, bu bültende sıra İspanya'da.

Türkiye'deki deneyimleri araştırırken, internette çok ilginç iki belge

bulduk:

Bir sonraki bültende, tamamen Anglo-Sakson hikayesiyle "döngüyü"

kapatacağız!

Adım 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/10/To-cycle-or-not-to-cycle.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/10/To-cycle-or-not-to-cycle.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/08/Circular-food-Turkey.pdf

