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İnşaat sektörü, Avrupa Birliği'nde malzeme kaynaklarının en yoğun olduğu sektördür:

binaların ve altyapıların yıkılması, yenilenmesi ve sıfırdan inşa edilmesi yaklaşık 370

milyon ton atık üretmektedir. Bu malzemelerin çoğu halihazırda geri

dönüştürülmüştür ancak döngüsellik açısından daha fazlası yapılabilir. Geri

dönüştürülmüş malzemelerin daha fazla kullanılması, sahada atıkların azaltılması ve

hataların ve devam eden değişikliklerin azaltılması için gelişmiş tasarım

teknolojilerinin yaygınlaştırılması, sektörü daha döngüsel hale getirmek için olası

stratejilerden sadece birkaçıdır.

Mayıs bülteni, döngüsel

ekonomiye adanmış

yolculuğumuzun

beşinci adımıdır.

Burada odak noktası

İnşaat 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


KUM TANESİNİN DEĞERİNE
 ODAKLANIN
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Step 

...Keşfetmeye
devam
CIRCLE İnşaat
eğitimi modülü

Bugün, bir önceki Mart bülteninde söz

verdiğimiz gibi, Birleşik Krallık'ta inşaat

üzerine bir örnek olay incelemesi

yapıyoruz.

Örnek olay incelemesi, İskoç Hükümeti ve

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu

tarafından finanse edilen, kar amacı

gütmeyen bir çevre örgütü olan Zero

Waste Scotland tarafından önerilmiştir ve

İskoçya'yı ürünleri ve kaynakları sorumlu

bir şekilde kullanmaya ve en büyük etkiye

sahip olabileceğimiz noktalara

odaklanmaya yönlendirmek için vardır.

iklim değişikliği hakkında.

Kum tanesinden Altına

Zero Waste Scotland, atık su

sisteminde bulunan kumu inşaat

sektörü için değerli bir ham yapı

malzemesine dönüştürmek için

Scottish Water ile ortaklık kurdu.

Bir deneme projesi, aksi takdirde bir

maliyetle çöp sahasına gönderilecek olan

kumun potansiyel olarak geri

kazanılabileceğini ve bordür taşı gibi

ürünlerde kullanılmak üzere agregaya

dönüştürülebileceğini başarıyla

göstermiştir.

İşte tüm bilgiler ve açıklamalar

https://circlelearning.eu/tr/construction-training-tk/
https://www.zerowastescotland.org.uk/
https://www.zerowastescotland.org.uk/press-release/grit-gold-zero-waste-scotland-and-scottish-water-join-forces-recycle-road-runoff
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Haziran 2022 Haber Bülteninde 

Döngüsel inşaatla ilgili çok sayıda malzeme ve belge olduğu gerçeğinden

yola çıkarak, konuyla ilgili bazı örnek çalışmaları seçmeye ve size önermeye

karar verdik.

İşte bunlar:

Tüm Birleşik Krallık'ta yaygın olan Business in the Community (BITC)

750'den fazla üyeye sahiptir. Bunlar arasında inşaat ve altyapı şirketleri,

mülk yönetim şirketleri, konut dernekleri ve yapılı çevre sektöründeki birçok

kişi yer almaktadır.

Business in the Community - Örnek olaylar (BITC)

Climate-KIC, sıfır karbonlu, iklime dayanıklı bir topluma geçişi hızlandırmak

için çalışan bir Bilgi ve Yenilik Topluluğudur.

Örnek olaylar -eit Climate-KIC

Bir sonraki haber bülteninde, faydalı bir bağlantı listesi ile emrinizde olan

tüm materyalleri size hatırlatacağız.

Adım 

https://www.bitc.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/BITC_Casestudiesdoc_AdvancingCircularConstruction_September2020.pdf
https://www.climate-kic.org/wp-content/uploads/sites/15/2018/12/Municipality-led-circular-economy-case-studies-compressed-ilovepdf-compressed.pdf

