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GİRİŞ 
CHROMAFOR projesinin çıktılarından biri de eğitim programı ve bu programla ilişkili müfredat 
oluşturmaktadır. Projedeki eğitimin temel amacı dökümhane sektöründe yer alan insan kaynakları 
yönetimindeki davranışlar bütününü döngüsel ekonomi algısıyla yeniden oluşturmaktadır. Verilecek 
eğitim dökümhanelerin küresel dijital ve yeşil dünya yaklaşımlarına uygun olmasını sağlayacak yeni 
bilgi ve yetkinlikleri sağlayacaktır.  

Eğitim için hedeflenen grup dökümhane çalışanları ile ilgilenen (sorumlu olan) herkesi kapsamaktadır.  

CHROMAFOR projesi kapsamında hazırlanan eğitim müfredatı modüler eğitim programlarından 
oluşmaktadır. Eğitim modüllerinin toplamı Yeni Beceriler Gündemi (Avrupa Birliği Gelişim Programı) 
doğrultusunda insan kaynakları yöneticilerine/sorumlularına dökümhanede ihtiyaç duyulan güncel 
beceri ve yeterlilikleri alabilmeleri için gerekli bilgi, beceri, yetkinlik ve pratik deneyimleri sağlamayı 
amaçlar.  

CHROMAFOR müfredatı, proje kapsamında verilecek eğitimin aşağıda verilen konu ve bileşenleri 
içermesini öngörmektedir:  

 Döngüsel İnsan Kaynakları Yönetim modeline yönelik temel teknik ve çevresel kavramları 
yönetmek  

 Dökümhane sektöründe uygulanacak döngüsel ekonomi için Avrupa Birliği ve ulusal 
kapsamdaki yasalar, yönetmelikler ve sertifikalar 

 Dökümhanelerde çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik 
 Döküm sektöründe döngüsel ekonomi stratejisinin teşvik edilmesi 
 Dökümhanelerde uygulanacak döngüsel ekonomi yaklaşımlarının sistemleştirilmesi ve 

nicelendirilmesi 
 Döngüsel ekonomi ve getirilerinin dökümhane sektöründe paylaşılması ve yaygınlaştırılması 

Eğitimin her ünitesi için belirlenen müfredatta aşağıdaki bileşenler tanımlanmıştır. Bunlar İP1 
araştırma çalışmasında elde edilen sonuçlarla uyumludur ve geliştirme süreci, projenin bu 
bölümünden sorumlu olan proje ortağı FFE (Fonda Formacion Euskadi SLL, İspanya) tarafından 
sağlanan ayrıntılı yönergeler kullanılarak yapılmıştır.  

Her ünite aşağıda verilen bileşenleri içermektedir: 

 Öğrenme çıktıları ve öngörülen eğitim süreleri  
 Belirli bir eğitim ünitesinin sonunda kazanılacak bilgi, beceri ve yetkinlikler 
 Eğitim sürecinde kullanılacak metodoloji: kendi kendine öğrenme (eş zamansız çevrimiçi) / 

birlikte öğrenme (yüz yüze ve eşzamanlı çevrimiçi) 
 Eğitim-öğretim materyalleri (teorik ve pratik) 
 Eğitim için organizasyon gereksinimleri 
 Diğer kaynaklar 

Genel olarak eğitim için 6 modül geliştirilmiştir. Bir sonraki sayfada, birlikte öğrenme (yüz yüze / 
eşzamanlı çevrimiçi) ve kendi kendine öğrenme (eşzamansız çevrimiçi) oturumlarındaki bölümleri de 
dahil olmak üzere bu modüllere genel bir tablo verilmiştir.   
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DÖKÜM SEKTÖRÜNDEKİ DÖNGÜSEL İNSAN 

KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞTİM MÜFREDATI  
 

MODÜL ADI BİRLİKTE 
ÖĞRENME 

KENDİLİĞİN
DEN 

ÖĞRENME 

EĞİTİM 
SÜRESİ 

ECVET 
KREDİSİ 

1 

TEMEL TEKNİK VE ÇEVRE 
KAVRAMLARININ DÖNGÜSEL 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM 
MODELİ KAPSAMINDA 
OLUŞTURULMASI 

2 sa 3 sa 5 sa 0,20 

2 

DÖKÜM SEKTÖRÜNDE DÖNGÜSEL 
EKONOMİ İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ VE 
ULUSAL KAPSAMDAKİ YASA, 
YÖNETMELİK VE SERTİFİKALAR 

- sa 5 sa 5 sa 0,20 

3 DÖKÜMHANELERDE ÇEVRE 
YÖNETİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 4 sa 1 sa 5 sa 0,20 

4 
DÖKÜM SEKTÖRÜNDE DÖNGÜSEL 
EKONOMİ STRATEJİSİNİN TEŞVİK 
EDİLMESİ 

3,5 sa 1,5 sa 5 sa 0,20 

5 

DÖKÜMHANELERDE DÖNGÜSEL 
EKONOMİNİN 
SİSTEMLEŞTİRİLMESİ VE 
NİCELENDİRİLMESİ 

- sa 5 sa 5 sa 0,20 

6 

DÖKÜM SEKTÖRÜNDE DÖNGÜSEL 
EKONOMİ YAKLAŞIMININ VE 
ÇIKTILARININ PAYLAŞILMASI VE 
YAYGINLAŞTIRILMASI 

3,5 sa 1,5 sa 5 sa 0,20 

  30 saat 1,20 
ECVET 
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MODÜL 1: DÖNGÜSEL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İÇİN 
TEMEL TEKNİK VE ÇEVRESEL KAVRAMLARIN 
OLUŞTURULMASI 

ÜNİTELER: 
1.1: Döngüsel ekonomiye giriş 
1.2: Malzeme ve insan döngüselliği 
1.3: Döngüsellik ölçütleri  

Toplam Süre: 5 saat 

Eğitim Metodolojisi Birlikte öğrenme (Yüz yüze/eş zamanlı çevrimiçi) Süre: 2 saat 
Kendiliğinden öğrenme (eşzamansız çevrimiçi)                                                 
Süre: 3 saat 

Giriş / Ana Konu GİRİŞ: 
Bu modül, hem lineer ekonomiden döngüsel ekonomiye geçişte 
hem de döngüsel ekonomide kavramsal düşünmeyi sağlayacaktır. 
Lineer ekonominin uygulamaları ve olumsuz etkileri doğrultusunda 
döngüsel ekonominin temel kavramları işlenecektir. Ayrıca 
döngüsel ekonomik yaklaşımları hakkında kısa açıklamalar 
üretecektir., Farklı malzemelerin döngüsel ekonomi yaklaşımı için 
kullanım örnekleri ile lineer akışları döngüselleştirme ana fikirleri 
oluşturulacaktır. Döngüsellik temel kavramlarla tanımlanacaktır. 
Derinlemesine tanımlanmış doğrusal ekonomi davranışları, 
fikirlerden uygulamalara kadar döngüsel davranışlar oluşturmak 
için yeniden ele alınacaktır. Malzeme ve insan akışlarının 
döngüselliği dökümhanelerden alınan örneklerle 
değerlendirilecektir. Lineer malzeme akışlarına ilişkin örnekler 
verilecektir. Ayrıca malzeme akışlarının döngüselliği ile ilgili farklı 
sektörel uygulama örnekleri verilecektir. İnsan kaynakları 
yönetimine göre insan döngüselliği kavramı tanımlanacaktır. 
Döngüsel ekonomiye geçildikten sonra oluşan işletme içi düzene 
uygun organizasyon şeması oluşturulması ve yeni iş fırsatlarının 
açılması tartışılacaktır. Ayrıca, insan kaynakları yöneticilerinin geri 
bildirimlerinin toplanması, döngüsel ekonomi yaklaşımları ile 
bağlantı kurulması ve paylaşılması, döngüsel yaklaşımların 
uygulanması için bir değerlendirme kriterleri oluşturulmaya 
çalışılacaktır. Malzeme akışı kavramlarının döngüselleşmesi ve 
insan akışları için entegrasyonuna yönelik yaklaşımlar 
oluşturulacaktır. Son olarak, döngüsel ekonomiye geçişin fırsatları, 
olumlu/olumsuz etkileri ve finansal faydalarının gözlemlemek için 
değerlendirme kriterleri tanımlanmaya çalışılacaktır. Ayrıca 
literatür örnekleri ile bu kriterler irdelenecektir.  
 
Ana Konuları: 

 Döngüsel ekonomiye giriş 
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 Malzeme ve insan döngüselliği 
 Döngüsellik kriterleri 

Ön bilgi Genel iş modelleri, insan kaynakları yönetiminin genel kavramları 

 

Ünite 1.1: Döngüsel Ekonomiye Giriş 
Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceri Yetkinlik 

 Mevcut 
ekonomik 
modellerin temel 
kavramları 

 Döngüsel 
ekonominin 
temel kavramları 

 Ekonomik 
modeller 
arasındaki 
farklar 

 Döngüsel 
ekonomi 
temellerini 
anlamak 

 Ekonomik 
faaliyetlerdeki 
döngüsel 
akışların 
incelenmesi 

 Lineer ekonomi 
ve döngüsel 
ekonominin 
sonuçlarının 
karşılaştırılması 

 Mevcut 
ekonomik 
modelde 
doğrusal 
ekonomi 
faaliyetlerini 
belirleyebilir 

 Döngüsel 
ekonomi için 
ana tanımları 
üretebilir 

 Temel ekonomik 
faaliyetlerdeki 
farklılıkları ön 
görebilir. 
 

Ünite İçeriği Kullanılan mevcut ekonomik kavramların (doğrusal ekonomik 
faaliyetler), döngüsel ekonomiyi ve bu ekonomik modellerin 
farklarını açıklamak; ekonomik modellerin temel tanımlarını ve 
yaklaşımlarını geliştirmek ve bu modellerin faydalarını/zararlarını 
anlamak  

Ünite 1.1 // Kendiliğinden Öğrenme 
Süre 1 saat 

Tanım Ekonomik modeller eve farklılıklarına genel bakış 

Öğrenme Materyalleri ve 
Erişim Adresleri  
 

  X    Eğitim videosu/animasyon  
- https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI 
- https://www.youtube.com/watch?v=_9mHi93n2AI 
- https://www.youtube.com/watch?v=RyIKCfKyZ-g 

   X    Vaka analizi (Video) 
- https://www.youtube.com/watch?v=FKjJyus6Wog 
Vaka analizi (Makale) 

   X    Çevrimiçi makale 
-  https://waste4change.com/blog/waste4change-

supports-3r-reduce-reuse-recycle-green-concept/ 
  X     E-öğrenme internet sitesi 
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- https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-
map-circular-economy/how-is-a-circular-economy-
different-from-a-linear-economy/ 

- https://www.zeffirosproject.eu/e-learning/circular-
economy-info 

Ek Kaynaklar 1. WOM (2017), Greenhouse Gas Bulletin. Access address: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHG_17_en.pdf 
2. EMF (2015), Towards a Circular Economy: Business Rationale for an 
Accelerated Transition, Access address: 
https://emf.thirdlight.com/link/ip2fh05h21it-6nvypm/@/preview/1?o 
3. UNEP, Access: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8702/Recycli
ng_Metals.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
4. P. Ekins, T. Domenech, P. Drummond, R. Bleischwitz, N. Hughes, L. 
Lotti, The Circular Economy: What, Why, How and Where. Managing 
environmental and energy transitions for regions and cities, Backgr. 
Backgr. Pap. an OECD/EC Work. 5 July 2019 within Work. Ser. 
“Managing Environ. Energy Transitions Reg. Cities” Paris. (2019) 1–89. 
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Ekins-2019-Circular-
Economy-What-Why- How-Where.pdf.  
5. Yang, Q.Z., Zhou, J., Xu and Xu, K. (2014), A 3R Implementation 
Framework to Enable Circular Consumption in Community, Int. J. 
Environ. Sci. Dev., 5, pp. 217-222. Access address: 
https://doi.org/10.7763/ijesd.2014.v5.481 
6. Sariatli, F. (2017), Linear Economy versus Circular Economy: A 
Comparative and Analyzer Study for Optimization of Economy for 
Sustainability, Visegrad J. on Bioeconomy and Sustainable Development, 
6 (1), DOI: 10.1515/vjbsd-2017-0005 
7. Adam, A. (2021), Circular economy: now or never, Hablemos De 
Sostenibilidad Y Cambio Climatica, Feb. 17 – 2021, Access address: 
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/en/circular-economy-now-or-
never 
8. Rebelato, M.G., Saran, L.M., Cury, V.B. and Rodrigues, A.M. (2017), 
Environmental performance analysis: foundry industry case report, 
Manag. Environ. Qual. An Int. J., 28, pp. 248-263. Access address: 
https://doi.org/10.1108/MEQ-09-2015-0176 
9. U. Awan, R. Sroufe, M. Shahbaz, Industry 4.0 and the circular economy: 
A literature review and recommendations for future research, Bus. 
Strateg. Environ. 30 (2021) 2038–2060. 
https://doi.org/10.1002/bse.2731 
10. E.H. Arruda, R.A.P.B. Melatto, W. Levy, D. de M. Conti, Circular 
economy: A brief literature review (2015–2020), Sustain. Oper. Comput. 
2 (2021) 79–86. https://doi.org/10.1016/j.susoc.2021.05.001 

11. Stahel, Walter R., The Circular Economy: A User’s Guide, Routledge 
(2019), ISBN: 0367200147 
12. Jiansu Mao, Chunhui Li, Yuansheng Pei, Linyu Xu, Circular Economy 
and Sustainable Development Enterprises, Springer Singapure (2018), 
ISBN: 9789811085239, DOI:10.1007/978-981-10-8524-6 
13. Sadhan Kumar Ghosh, Circular Economy: Global Perspective, Springer 
(2020), DOI: 10.1007/978-981-15-1052-6 

14. Valavanidis, Concept and Practice of the Circular Economy, Sci. Rev. 
(2018). http://chem-tox-ecotox.org/concept-and-practice-of-the-
circular-economy/. 
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15. P. Ghisellini, C. Cialani, S. Ulgiati, A review on circular economy: The 
expected transition to a balanced interplay of environmental and 
economic systems, J. Clean. Prod. 114 (2016) 11–32. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007. 
16. A. Heshmati, A review of the circular economy and its 
implementation, Int. J. Green Econ. 11 (2017) 251–288. 
https://doi.org/10.1504/IJGE.2017.089856 

Gereklilikler İnternet bağlantısı, tablet veya dizüstü bilgisayar, hoparlör veya 
kulaklık 

 

Ünite 1.2: Malzeme ve İnsan Döngüselliği  
Eğitim Çıktıları Bilgi Beceri Yetkinlik 

 Döngüsel 
düşünme 

 Sarf malzemeler 
ve tekrar 
kullanılabilir 
malzemelerin 
tanımı 

 Üretim 
sırasındaki 
malzeme akışları 

 İnsan akışı, 
döngüsel 
ekonomiye 
uygun 
organizasyon 
şeması 
oluşturmak ve 
yeniden 
yapılanma 

 Döngüsel işgücü 
ve oluşan yeni iş 
fırsatları 

 Döngüsel 
faaliyet 
yaklaşımları 
yapmak 

 Tesis içindeki 
malzeme 
girdi/çıktı veya 
yarı mamul 
ürünlerin 
tanınması ve 
malzemelerin 
ayrıştırılması 

 Arz/talpe ve 
hammaddelerin 
tanımlanması 
ve üretim 
süreçlerinin 
çevresel 
etkilerinin ön 
görülmesi 

 Döngüsel 
ekonomi 
temelinde yeni 
iş fırsatlarının 
oluşturulması 
ve tesis için 
çalışan 
seçiminin 
yapılması, 
deneyim 
paylaşım ağının 
oluşturulması  

 Doğrusal 
ekonomik 
faaliyet 
akışlarının 
gözlemlemek ve 
döngüselliği 
sağlamak 

 Sarf 
malzemeleri ve 
tekrar 
kullanılabilir 
malzemelerinin 
ayrıştırılması 
için temel 
başlıkları 
belirlemek 

 Malzeme 
akışları ile ilgili 
temel 
bileşenlerde bir 
süreç 
tasarlayabilme 

 Malzeme 
akışlarının ve 
döngüselliğinin 
ekonomik ve 
çevresel 
etkilerinin 
incelenmesi, 
yeni arz-talep 
zincirinin 
oluşturulması 
için yaklaşımlar 
yapılması 

 Tesis içerisinde 
istihdam 
akışının 
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döngüselliği 
sağlayacak 
şekilde 
oluşturulması 

 Döngüsel 
ekonomiye 
geçişte olası 
yeni iş 
pozisyonlarının 
belirlenmesi, 
işveren 
döngüselliğine 
göre işe alım, 
iç/dış mentorlar 
aracılığıyla 
eğitimlerin 
oluşturulması 

Ünite İçeriği Tüketilebilir ve kullanılabilir malzemelerin açıklanması ve 
tanımlanması, tesislerdeki malzeme akışlarının anlaşılması, 
döngüsel ekonomik yaklaşım ilkelerine uygun değerlendirilmesi. 
Malzeme döngüselliğininin çevresel ve ekonomik etkilerinin 
incelenmesi. Ayrıca iş gücünü deneyim seviyelerine göre yeniden 
kullanarak insan akış döngüsünün oluşturulması. Tesis içerisindeki 
departmanların döngüsel yaklaşımlarda yeniden tasarlanması ve 
sürdürülebilir insan kaynakları organizasyonlarını ve diğer tesisler 
arasındaki bilgi paylaşımının sağlanması. Döngüsel işlemlere 
uygun potansiyel işgücü alanı oluşturulması ve döngüsel 
ekonomiye uygun tesis içi eğitimlerin planlanması 

Ünite 1.2 // Birlikte Öğrenme 
Süre 2 saat 

Öğrenme Materyalleri X    Vaka analizi 
        X   Grup etkinliği 
        X    Rol yapma 
        X    Powerpoint sunumu 

Tanım Malzeme akışlarının tesisin temel prensiplerine göre 
değerlendirerek arz-talep arasında döngüsellik oluşturmak, 
yeniden kullanım, azaltma, geri dönüşüm yolları oluşturmak için 
tüketimler yerine yeni hammaddeler üretmek. Ayrıca döngüsel 
ekonominin temellerine göre insan kaynakları için fikir – kavram – 
uygulama geliştirmeye çalışın. Döngüsel yaklaşımlarla ilgili yeni iş 
fırsatlarının belirlenmesi. İşe alım için gerekliliklerin açıklanması. 
Sürdürebilir bir organizasyon şemasının oluşturulması ve bilgi 
aktarım ağının sağlanması 

Eğitmen İçin Tavsiyeler Eğitmen, tesisteki süreçlerde malzeme akışlarına göre sarf 
malzeme ve kullanılabilir malzeme gruplarında sınıflandırma 
yapmalıdır. Sonrasında, malzeme akışlarını çevresel etkileri ile 
birlikte girdi/çıktılarla ilişkilendirmelidir. Ayrıca eğitmen, döngüsel 
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düşünmeyi açıklamakla başlamalı ve örneklerle döngüsel düşünme 
beceresi kazandırmaya çalışmalıdır. Sonrasında, tesis içerisindeki 
insan akışı için döngüsel ekonominin temel kavramlarını 
uygulamalıdır. Katılımcıların, organizasyonunun döngüsel 
ekonomi için ihtiyaç duyduğu akışı sağlayabileceğini anlatmalıdır. 
Her insan kaynakları örneği için yeniden kullanım, geri dönüşüm ve 
işe alım uygulamalarını göstermelidir.  

Kaynaklar  El Thwe, Dilip Khatiwada, Alexandros Gasparatos, Life Cycle 
Assessment of A Cement Plant in Nypyitaw, Myanmar, Cleaner 
Environmental Systems, (2), (2021), DOI: 
10.1016/j.cesys.2020.100007 

 Bernd Wagner, Stefan Enzler, Material Flow Management 
Improving Cost Efficiency and Environmental Performance, 
Physica-Verlag HD, Springer (2005), ISBN: 9783790815917 

 Walker, William T., Supply Chain Construction: Building 
networks to flow material, information and cash, Crc Press, 
(2015), ISBN: 9781482240467 

 Brunner, Paul, H., Rechberger, Helmut, Handbook of Material 
Flows Analysis: For environmental, resource, and waste 
engineers, ed.:2, Crc Press, (2017),  

 Dibia, C., Oruh, S.E., Anderson, M. and Dirpal, G., Human 
Resoruce Management and Circular Economy, A Critical 
Perspective, (2020) 

 European Commission, Closing the loop-An EU action plan for 
the circular economy, (2015) 

 Wijdoogen, C. and van Galen, E. (2020), 8 tips for HR to 
contribute to Circular Economy, Sustainability University, (Sep. 
24, 2020) 7 Roles to Create Sustainable Success, accessed 
address: https://sustainabilityuniversity.org/category/events/ 
(accessed on Nov 2 – 21:08 UTC 2021) 

 Circle Economy, How HR professionals can play an active role 
in circular economy, (n.d)., accessed adress: 
https://www.circle-economy.com/resources/how-hr-
professionals-can-play-an-active-role-in-the-circular-economy 

 Moriez, David, Circular Economy: Transformation of the labor 
market and change in Human Resources Management 
Practices, Circular Economy, ch.:3, (2020), pp.29-51, DOI: 
10.1002/9781119777076.ch3 

 Circular Economy: From Waste Reduction to Value Creation, 
ed: Karen Dalchet-Cochet, vol.:3, (2020), ISBN: 
9781786305732, DOI: 10.1002/9781786305732 

 Human Resource Management: Ethics and Employment, ed: 
Ashly H. Pinnington, Rob Macklin, Tom Campbell, US Oxford 
University Press, (2007), ISBN: 9780199203789 

Gereklilikler  Sınıf, not defteri, kağıt ve kalem, beyaz tahta. Eğitmen malzeme 
akış örneklerinin akış şemalarını getirmeli veya çizmelidir. Grup 
çalışmaları en az 4-5 kişi ile gerçekleştirilmelidir. Karton üzerine 
vaka çalışmalarını hazırlayabilir. Eğitmen grup etkinlikleri için 
kartları eğitimden önce hazırlamalıdır. Katılımcılar gıda dışında 
atık malzeme örneği getirmelidir.  
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Ünite 1.2. // Kendiliğinden Öğrenme 
Süre 1 saat 

Tanım Malzeme akışlarını tesislerin temel prensiplerine göre 
değerlendirmek ve arz-talep arasında döngüsellik oluşturmak, 
yeniden kullanım, atık azaltma, geri dönüşüm yolları oluşturma için 
tüketimler yerine geçebilecek hammadde fırsatları oluşturma. 
Ayrıca döngüsel ekonominin temellerine göre insan kaynakları için 
fikir-kavram-uygulama geliştirme. Döngüsel yaklaşımlarla ilgili 
yeni iş fırsatlarının belirlenmesi. İşe alım için döngüsel ekonomi 
gerekliliklerinin belirlenmesi. Sürdürülebilir bir organizasyon 
şemasının oluşturulması ve bilgi paylaşım ağının sağlanması 

Öğrenme Materyali 
 

X     Etkileşimli internet sayfası 
- https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/explore/t

he-circular-economy-in-detail 

Ek Kaynaklar  

Gereklilikler İnternet bağlantısı, tablet veya dizüstü bilgisayar, yazıcı, 
mikrofon, kamera 

 

Ünite 1.3: Döngüsellik Değerlendirme Kriterleri 
Eğitim Çıktıları Bilgi Beceri Yetkinlik 

 İç ve dış kriterler 
 Geri bildirim 

toplama 
 Neden-sonuç-

geri bildirim 
ilişkisini kurma 
ve paylaşma 

 Tesis içerisinde 
lineerden 
döngüsel 
ekonomiye 
geçişin 
darboğazlarının 
tanımlanması 

 Her 
departmandan 
geri bildirim 
toplanmasının 
sağlanması 

 Toplanan geri 
bildirimler ile 
darboğazlar 
arasında ilişki 
kurulması 

 Tesis içerisindeki 
mevcut ve 
döngüsel 
ekonomi 
faaliyetleri için 
değerlendirme 
kriterlerinin 
belirlenmesi 

 Kriter 
parametrelerini
n tanımlanması 
ve geri 
bildirimlerin 
düzenlenmesi 

 Toplanan geri 
bildirimler ve 
sınır koşulları 
için akış 
şemasının 
oluşturulması ve 
paylaşılması 

Ünite İçeriği Çevresel ve ekonomik faydalara göre hem organizasyon 
şemasında hem de döküm süreçlerinde döngüsel akışları 
geliştirmek için bir değerlendirme iç/dış kriterleri oluşturmak. 
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Çalışanlara geri bildirim paylaşımı oluşturulması ve beyin fırtınası 
platformu oluşturulması 

Ünite 1.3. – Kendiliğinden Öğrenme 
Süre 1 saat 

Tanım Tesis içerisindeki döngüsel ekonomi hedeflerinin uygulanmasının 
analizi. Lineerden döngüsel ekonomiye geçiş için karar verme kilit 
noktalarının oluşturulması. Döngüselliği, teknik-ekonomik-
çevresel-ticari-toplumsal yönleri aynı anda dikkate alarak 
bütünleşik bir bakış açısıyla değerlendirmek. 

Öğrenme Materyali 
 

X    Powerpoint sunumu 

Ek Kaynakları 1. Rossi, Ferdinando and Bergamin, Sara, Assessment Criteria for Circular 
Economy, REPLACE webinar Interreg Europe, EU Regional Development 
Fund, (2020) 

2. Dieguez-Sanatana, K., Rudi, G.R., Urquiaga, A.J.A., Munoz, E., Sablon-
Cossio, N., An assessment tool for the evaluation of circular economy 
implementation, Emerald – insight, ARLA, 34(2), (2020), accessed from: 
https://www.emerald.com/insight/1012-8255.htm 

3. Sassanelli, C., Rosa, P., Rocca, R., and Terzi, S., Circular Economy 
performance assessment methods: a systematic literature review, 
Cleaner Production, (2020), DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.05.019 

4. Usas, J., Balezentis, T. and Streimikiene D., Development and 
integrated assessment of the circular economy in the European Union: 
the outranking approach, Journal of Enterprise Information 
Management, Emerald-insight, DOI: 10.1108/JEIM-11-2020-0440 

5. Agarwal, V., Mathiyazhagan, K., Malhotra, S., and Saikouk, T., Analysis 
of challenges in sustainable human resource management due to 
disruptions by Industry 4.0: an emerging economy perspective, 
International Journal of Manpower, Emerald-insight, (2021), DOI: 
10.1108/IJM-03-2021-0192 
6. Alamerew, Y.A., and Brissaud, D., Circular economy, assessment tool 
for end of life strategies, Journal of Remanufacturing, 9:169-185, (2019), 
DOI: 10.1007/s13243-018-0064-8 

Gereklilikler Bilgisayar veya tablet, mikrofon ve kamera, kulaklık veya hoparlör 
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MODÜL 2: DÖKÜMHANE SEKTÖRÜNDEKİ DÖNGÜSEL 
EKONOMİ UYGULAMALARI İÇİN AVRUPA VE ULUSAL 
DÜZEYDE YASALAR, YÖNETMELİKLER VE SERTİFİKALAR 

ÜNİTE ADLARI: 
2.1 Döngüsel Ekonomi için Avrupa Eylem Planı 
2.2 Avrupa Birliği Yasaları ve Yönetmelikleri 
2.3 Avrupa Birliği Sertifikaları 

Genel Bilgiler 

Toplam Süre: 5 saat 

Eğitim Metodolojisi Kendiliğinden öğrenme (eşzamansız çevrimiçi)          Süre: 5 saat 

Giriş/Ana Konular Giriş: 
Bu modülün ilk amacı, döngüsel ekonomiyle ilgili olarak Avrupa 
Birliği düzeyinde yürürlükte olan yasa ve yönetmelikleri 
öğrenmektedir. Bu amaçla, Avrupa Birliği çevre politikasında 
gelecek yıllar için bir referans belge olan “Döngüsel Ekonomi için 
Avrupa Birliği Eylem Planı” gösterilecektir. En önemli yasa ve 
yönetmelikleri öğrenildikten sonra bunları uygulamak ve firma 
markasını geliştirmek için bu yasa-yönetmelikleri uygunluğu 
gösteren sertifika koşullarını sağlamak ve bu sertifikaları alma 
yöntemi incelenecektir. Yukarıda belirtilen tüm kavramlarla 
birlikte, modülün ve toplam eğitimin küresel amacı, müşteriler ve 
toplumun tamamı ile bir bütün olarak yasalar ve yönetmelikler 
aracılığıyla ve sertifikaları aldıktan sonra, dökümhaneyi mümkün 
olduğunca döngüsel ekonomi faaliyetlerine uygun yapıya 
getirmek, tesisin işleyişini iyileştirmek ve ayrıca bunu göstermek 
olacaktır.  
 
Ana Konular: 

 Döngüsel Ekonomi için Avrupa Birliği Eylem Planının 
sunumu ve hedeflerinin açıklanması 

 Eylem Planındaki farklı faaliyetlerin incelenmesi 
 Döngüsel Ekonomide Avrupa Birliği Temel Yasaları 
 Döngüsel Ekonomide Avrupa Birliği Temel Düzenlemeleri 
 Döngüsel Ekonomide elde edilebilecek sertifikalar 

Ön Bilgi Bu üniteye başlamadan önce sahip olunması önerilen bilgiler; bir 
dökümhanenin veya endüstriyel tesisin ne olduğu ile ilgili temel 
kavramlar ve ayrıca döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik ile ilgilli 
temel kavramlardır. Bu kavramlar, bu eğitimin ilk modülünü 
tamamlayarak katılımcılar tarafından edinilecektir.  
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Ünite 2.1. Döngüsel Ekonomi İçin Avrupa Birliği Eylem Planı 
Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceri Yetkinlik 

 Sürdürülebilir 
ürünler 
politikası için 
çerçeve 
belirleme 

 Üretim 
süreçlerinin 
döngüselliğinin 
tanımlanması 

 Anahtar değer 
zincirlerinin ortaya 
çıkardığı 
sürdürülebilirlik 
sorununun 
açıklanması 

 Sürdürülebilir 
ürünler politikası 
çerçevesinin 
parçası olan acil, 
kapsamlı ve 
koordineli 
eylemlerin 
değerlendirilmesi 

 Atık önleme ve 
döngüsel ekonomi 
faaliyetlerinin 
desteklenmesi için 
daha sıkı bir atık 
politikasının 
yorumlanması 

 Döngüsel 
ekonomideki 
tüketici katılım 
oranlarının 
arttırılması için 
tüketicilerin ve 
kamu kurumlarının 
yetkilendirilmesi 

 Geri 
dönüştürülmüş 
malzemelerde ve 
bunları içeren 
ürünlerde sağlık 
veya çevre 
sorunlarına neden 
olan maddelerin 
varlığının en aza 
indirgeyecek 
metodolojilerin 
geliştirilmesi 

Ünitenin İçeriği - Döngüsel Ekonomi için Avrupa Birliği Eylem Planın açıklanması 
- Daha az atık oluşumu için faaliyetlerin açıklanması 
- Endüstriyel emisyonları azaltacak faaliyetler için 

operasyonların tanımlanması 

Ünite 2.1. // Kendiliğinden Öğrenme  
Süre 1 saat 30 dakika 

Tanım Döngüsel Ekonomi için Avrupa Birliği Eylem Planının sunumu ve 
önemli noktaların vurgulanması 

Öğrenme Materyali ve 
Erişim Adresleri 

X PDF/Basılı metin 
X Vaka analizi 
X Eğitim videosu/animasyon 

Ek Kaynaklar Circular economy action plan (europa.eu) 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-
green-deal/delivering-european-green-deal_en 

Gereklilikler İnternet bağlantısı, dijital cihaz (akıllı telefon, tablet veya bilgisayar) 

 

 

 

 



  14 
 

CHROMAFOR: Skills and competencies for a Circular Human Resources Management in the Foundry sector 
(2020-1-ES01-KA202-081908) 
 

 

 

Ünite 2.2. Avrupa Birliği Yasa ve Yönetmelikleri 
Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceri Yetkinlik 

 Avrupa 
düzeyindeki en 
önemli 
yasaların 
belirlenmesi 

 Döküm 
sektöründe 
döngüsel 
ekonomi ile ilgili 
uluslararası 
düzenlemelerin 
tanımlanması 

 Yasalara 
uyumun 
öneminin 
algılanması 

 Döngüsel 
ekonomi ile ilgili 
döküm 
endüstrisi için 
geçerli olan 
düzenlemelerin 
sınıflandırılması 

 Döküm 
sektöründe 
döngüsel 
ekonomi ile ilgili 
yasa ve 
yönetmeliklerin 
bir özetinin, 
arşivin ve 
yaklaşımın 
geliştirilmesi 

 Sektörde 
döngüsel 
ekonomi 
konusunda var 
olan yasa ve 
yönetmeliklere 
ilişkin küresel bir 
vizyon 
oluşturulması 

Ünite İçeriği - Sanayide döngüsel ekonomi için Avrupa Birliği yasaları 
- Sanayide döngüsel ekonomi için Avrupa Birliği 

düzenlemeleri 
- İspanya, İtalya ve Türkiye’deki dökümhane sektöründe 

kullanılan önemli yasa ve yönetmelikler  

Ünite 2.2. // Kendiliğinden Öğrenme 
Süre 2 saat 

Tanım Modülün ikinci ünitesinde, katılımcılar Avrupa düzeyinde en önemli 
yasa ve yönetmeliklerin hangileri olduğunu öğreneceklerdir. 

Öğrenme Materyali 
 

X PDF/Basılı metin 
X Vaka analizi 
X Eğitim videosu/animasyon  

  

Ek Kaynaklar EUR-Lex - 52018PC0353 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

Gereklilikler İnternet bağlantısı, dijital cihaz (akıllı telefon, tablet veya 
bilgisayar) 
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Ünite 2.3. Avrupa Birliği Sertifikaları 
Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceri Yetkinlik 

 Yeterlilik 
belgeleri 
hakkında bilgi 
edinmek için 
Avrupa Birliği ve 
uluslararası 
düzeydeki en 
önemli 
sertifikaların 
tanımlanması 

 Endüstride 
döngüsel 
ekonomi ile ilgili 
uluslararası 
sertifikaların 
tanınması 

 Ticari 
faaliyetlerde 
rekabet için 
kalite 
mükemmelliğini
n bir sonucu 
olarak sertifika 
almanın 
öneminin 
açıklanması 

 Döngüsel 
ekonomi 
konusunda 
dökümhane 
sektörü için 
geçerli olan 
sertifikaların 
yorumlanması 

 Çevre yönetimi, 
enerji verimliliği 
veya kullanım 
döngüsü analizi 
için ISO 
standartları 
kavramlarına 
göre üretimin 
organize edilmesi 

 Kaynakların 
yeniden 
kullanımı, 
değişimi, 
onarımı, 
restorasyonu, 
yeniden üretimi 
ve geri 
dönüşümü gibi 
döngüsel 
ekonomi 
faaliyetlerinin 
ISO 
standartlarında 
yapılması  

Ünite İçeriği - Dökümhanelerde ve sanayide döngüsel ekonomi için en 
önemli sertifikalar 

- Tesis için sertifika almak neden önemlidir? 
- Sertifikalara ulaşım 
- Sertifikalara sahip firmaların vaka analizi çalışmaları 

Ünite 2.3. // Kendiliğinden Öğrenme 
Süre 1 saat 30 dakika 

Tanım Bu ünitede katılımcı, dökümhanelerde ve endüstride döngüsel 
ekonomi iççin önemli sertifikaları bulacaktır.  

Öğrenme Materyali X PDF/Basılı metin 
X Vaka analizi 
X Eğitim videosu/animasyon  

Ek Kaynaklar https://ec.europa.eu/environment/green-growth/tools-
instruments/index_en.htm 
https://www.sustaineurope.com/the-eu-ecolabel-as-a-driver-to-
circular-economy.html 
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Gereklilikler İnternet bağlantısı, dijital cihaz (akıllı telefon, tablet veya 
bilgisayar) 
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MODÜL 3: DÖKÜMHANELERDE ÇEVRE YÖNETİMİ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

ÜNİTE ADI: 
3.1 : Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla fikirler ve kavramlar arasında bağlantı kurma: Metal 
Dökümhanelerinde Çevre ve Sürdürülebilirlik 
3.2 : Döngüsel ekonomi yaklaşımında yanıt veren yaratıcılık: Metal Dökümhanelerinin 
Döngüsellik Yolculuğu  
3.3 : Öğrenimden öğrenmek, deneyimden öğrenmek: Metal Döküm Endüstrisinde Döngüsel 
İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Grup Çalışmaları 

Genel Bakış 

Toplam Süre: 5 saat 

Öğrenim Metodolojisi Birlikte öğrenme (Yüz yüze/eşzamanlı çevrimiçi) Süre: 1 saat 
Kendiliğinden öğrenme (eşzamansız çevrimiçi)    Süre: 4 saat 

Giriş/Ana Konular Giriş: 
Modül 3’te öncelikle katılımcıların metal dökümhanelerinde 
uygulanan çevre ve sürdürülebilirlik uygulamaları hakkında bilgi 
sahibi olmaları ve genel kavramları öğrenmeleri beklenmektedir. 
Metal döküm endüstrisinin analizi yapılarak insan kaynakları 
yönetim stratejilerinin olası roller, döngüsel insan kaynakları 
yönetimi ilkeleri, insan kaynakları yönetiminde yeni yaklaşımlar ve 
insan merkezli stratejiler incelenecektir. Son olarak, deneyim ve 
bilgi paylaşımı yoluyla öğrenme felsefesi doğrultusunda vaka 
çalışmaları incelenecek, seçilen rol modellerden en iyi sonuç veren 
uygulama paylaşımları izlenecek, grup çalışmaları ve 
değerlendirme bölümü gerçekleştirilecektir.  
Ana Konular: 
Mevcut çevre yönetimi ve kalite sistemlerinin yapısı, en iyi 
uygulama örnekleri 
Sektör analizi ve döngüsellik yol haritası 
İşgücü ihtiyaçlarını ve insan kaynakları yönetiminin rollerini analiz 
etme 
Vaka çalışmaları, deneyim paylaşımı ve grup çalışmaları ile 
değerlendirmeler 

Ön Bilgi Temel çevre kavramları ve güncel küresel eğilimler, yani dijital ve 
ekolojik dönüşüm, iklim değişikliği, doğal kaynakların korunması, 
sürdürülebilirlik, sürdürülebilir üretim 
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Ünite 3.1 Döngüsel ekonomi yaklaşımlarıyla fikirler ve kavramlar arasında 
bağlantı kurma: Dökümhanelerde Çevre ve Sürdürülebilirlik 

Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceri Yetkinlik 

*Sektördeki idari 
ihtiyaçlar ve çevre 
sorunları ile ilgili 
mevcut yapı ve 
yenliklerin tespit 
edilmesi 
 
*Döngüsel, işlevsel 
ve kapsayıcı bir 
bakış açısıyla 
fikirleri ve değerleri 
belirlemek. 
 
*Fikirleri farklı 
açılardan kategorize 
etmek ve 
eşleştirmek için 
teknikleri/yöntemle
ri ve döngüsel 
ekonomi açısından 
şirkette 
uygulanabilirliğini 
bilir.  

*Çevre ve 
sürdürülebilirlik 
konularının ele 
alınmasında 
inisiyatif göstermek 
için döngüsel 
ekonomi ve şirket 
stratejileri 
arasındaki 
bağlantıları 
göstermek 
 
*Döngüsellik 
alanındaki sorunları 
ele almak ve uygun 
terminolojiyi 
kullanarak kurumsal 
stratejik iletişimi 
kolaylaştırmak için 
bilgileri kullanmak 
ve ilgili 
metodolojileri ve 
araçları yönetmek.  
 
*Kendi iş akışını 
organize etmek ve 
döngüsel ekonomi, 
sürdürülebilirlik ve 
tik değerlerin 
unsurlarını entegre 
etmek; kişisel 
çalışmanın 
değerlendirilmesi ve 
gerekli bilgi, 
desteğin 
belirlenmesi 

*Döngüsellik ve 
sürdürebilirlik 
terimleriyle 
ilgilenmek, sorunları 
araştırmak, 
düşünceleri ve tik 
değerleri yönetmek 
 
*Tesisin 
sürdürülebilir 
gelişimi için eylem 
ve kararlar için 
üretken ve teşvik 
edici olmak 
 
*Döngüsel zorlukları 
formüle etmek ve 
incelemek için farklı 
kaynakları 
yönetmek, 
bağlamları analiz 
etmek ve bunları 
tartışmak 
 
*Kurumsal ve 
çalışan bazında 
ihtiyaçlara etkin bir 
şekilde cevap 
verebilmek için 
uygun yaklaşımları 
yürütmek ve mevcut 
sistemi yenilemek 

Ünite İçeriği *Metal dökümhanelerinde çevre yönetimi ve kalite sistemlerinin 
mevcut yapısı 
*Çevre ve Sürdürülebilirlik perspektifinde iyi uygulamalar ve 
Döngüsellik ve Karbon Ayak İzi 
*Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi açısından sektörün analizi, 
döngüsellik yol haritası 

Ünite 3.1. // Kendiliğinden Öğrenme 
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Ünite Süresi 90 dakika 

Öğrenme Materyali 
 

X PDF/Basılı metin 
 

Tanım Bu ünitede katılımcıların metal dökümhanelerinde mevcut çevre 
yönetimi ve kalite sistemleri uygulamaları ile genel kavramlar 
hakkında bilgi edinmeleri, sektörün risk ve ihtiyaç analizleri 
doğrultusunda geleceğe yönelik yol haritası hakkında fikir sahibi 
olmaları ve bu kavramları kendi iş süreçlerine entegre edebilir 

Kaynaklar  Smitheries and Foundries Industry BREF document 
 Nordic Foundries Best Available Techniques (BAT) 
 Environmental management of foundries 
 Guidance on applying the Waste Hierarchy 
 Life Cycle Analysis of Conventional Manufacturing 

Techniques: Sand Casting 

Gereklilikler İnternet bağlantısı, dijital cihaz (akıllı telefon, tablet veya 
bilgisayar) 
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Ünite 3.2 Döngüsel Ekonomi Yaklaşımında Yanıt Veren Yaratıcılık: 
Metal Dökümhanelerinin Dairesel Yolculuğu 

Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceri Yetkinlik 

*Şirket içinde 
döngüsel değerlerin 
yanı sıra mevcut iş 
gücünün güçlü ve 
zayıf yanlarını teşvik 
etmek için gereken 
ilgili gereksinimleri 
ve yetkinlikleri 
belirlemek ve beceri 
boşluklarını 
kapatmak. 
 
*Döngüsellik 
dönüşümünü teşvik 
etmek için insan 
merkezli 
stratejilerin 
tanımlanması ve 
endüstriyel ekoloji 
doğrultusunda iş 
birliği içinde çalışma 
tutumu sergilemesi. 
 
*Dönüşümle ilgili 
genel etik ilke, 
norm, değer ve 
standartların yanı 
sıra işlevsellik, çevre 
ve sürdürülebilirlik 
ile ilgili bazı 
örneklerin 
belirtilmesi. 

*Şirket içinde 
eğitimsel değerlerin 
yanı sıra mevcut 
işlerin kapsamlı ve 
zayıf yanlarını 
gerçekleştirmek için 
gerekli olan eğitim 
ve 
yeterliliklerinkileri 
beden ve 
mesleklerini 
tamamlamak. 
 
*Döngüsellik bir 
gününüzü 
gerçekleştirmek için 
insan gözlemden. 
 
*Dönüşümle ilgili 
genel etik ilke, 
norm, değer ve 
standartların yanı 
sıra sıralanabilirlik, 
çevre ve 
sürdürülebilirlik ile 
ilgili örnek örneğin 
belirtilmesi. 

*Dairesel bakış 
açısına göre ve 
sürdürülebilirlikle 
ilgili kararlar almak, 
bireysel veya grup 
projeleri yürütmek 
için uygun 
stratejileri 
belirlemek ve 
uygulamak, yapıcı 
işbirliği yapmak, 
bazı inisiyatif 
kullanmak ve 
verilen görevler için 
hesap verebilirliği 
kabul etmek. 
 
* Döngüsel 
zorluklarla uygun 
bir şekilde başa 
çıkmak için 
ihtiyaçları optimize 
ederek işgücünün 
güçlü ve zayıf 
yönleri üzerine inşa 
etmek; endüstriyel 
ekoloji konseptine 
göre çeşitli 
projelerin 
sonuçlarını 
bütünleştiren ve 
gerekli stratejileri 
üreten geniş çaplı 
çalışmalar organize 
etmek. 
 
* Örgütsel ve sosyal 
ihtiyaçlardan 
sorumlu olmak, 
karar almaya uygun 
şekilde katkıda 
bulunmak. 

Ünite 3.2 // Kendi Kendine Öğrenme 
Süre 60 Dakika 
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Öğrenme Materyalleri        X PDF/Çalışma Metni 
X Vaka Analizi 

 

Tanım Bu birimde katılımcıların, ikiz dönüşüm çerçevesinde metal döküm 
endüstrisinin işgücü ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olarak, 
dairesel dökümhanelere geçişte İK'nın oynayabileceği rol ve 
sorumluluklar hakkında analitik düşünme mekanizmaları 
geliştirmeleri beklenmektedir. 
Katılımcıların Genelge İK yönetimi ilkeleri noktasında yeni 
yaklaşımlar hakkında bilgi edinmeleri, beklentiler ve hedefler 
noktasında çözüm üretebilecekleri noktaya gelmeleri 
beklenmektedir. 

Ünite İçeriği *İkiz dönüşüm çerçevesinde Sanayi ve İşgücünün İhtiyaçları, 
İKY'nin rolü 
İhtiyaç analizi, işe alım + elde tutma süreçleri, mevcut iş gücünün 
eğitimi + yeni çağa uyum 
*Yeşil İK yönetimi ilkeleri, yeni yaklaşımlar, beklentiler ve hedefler 
Yeşil/Sürdürülebilir İK yönetimi uygulamaları ve Çevresel 
Performans 
(işe alma, eğitim, performans yönetimi, değerlendirme, 
ödüllendirme ve ücretlendirme, çalışanların güçlendirilmesi, 
organizasyon kültürünün yönetimi) 
Kurumsal ve sosyal sürdürülebilirlik & SDG, KSS 

Modern yetenek yönetimi 

Kaynaklar  Didem Gürdür Broo, Okyay Kaynak, Sadiq M. Sait, Rethinking 
engineering education at the age of industry 5.0, Journal of 
Industrial Information Integration, Volume 25, 2022, 100311, 
ISSN 2452-414X 

 Dana Minbaeva, Disrupted HR?, Human Resource 
Management Review, Volume 31, Issue 4, 2021, 100820, ISSN 
1053-4822 

 Alan M. Saks, Caring human resources management and 
employee engagement, Human Resource Management 
Review, 2021, 100835, ISSN 1053-4822 

 Dharmendra Hariyani, Sanjeev Mishra, Organizational 
enablers for sustainable manufacturing and industrial 
ecology, Cleaner Engineering and Technology, Volume 6, 
2022, 100375, ISSN 2666-7908 

 Melanie Jaeger-Erben, Charlotte Jensen, Florian Hofmann, 
Jakob Zwiers, There is no sustainable circular economy 
without a circular society, Resources, Conservation and 
Recycling, Volume 168, 2021, 105476, ISSN 0921-3449 

 Emanuele Gabriel Margherita, Alessio Maria Braccini, 
Managing industry 4.0 automation for fair ethical business 
development: A single case study, Technological Forecasting 
and Social Change, Volume 172, 2021, 121048, ISSN 0040-
1625 
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 Sateesh V. Shet, Vijay Pereira, Proposed managerial 
competencies for Industry 4.0 – Implications for social 
sustainability, Technological Forecasting and Social Change, 
Volume 173, 2021, 121080, ISSN 0040-1625 

 Lisbeth Claus, HR disruption—Time already to reinvent talent 
management, BRQ Business Research Quarterly, Volume 22, 
Issue 3, 2019, Pages 207-215, ISSN 2340-9436 

 Roscoe, S, Subramanian, N, Jabbour, CJC, Chong, T. Green 
human resource management and the enablers of green 
organisational culture: Enhancing a firm's environmental 
performance for sustainable development. Bus Strat Env. 
2019; 28: 737– 749 

 Goc, K., & Kusku, F. (2020). Sustainable human resources 
management from the language of reports. Pressacademia, 
7(2), 95–115 

 Sarma, E., Rao, M.B. (2020). Sustainable Human Resource 
Management: Making Human Resources More Responsible. 
In: Vanka, S., Rao, M.B., Singh, S., Pulaparthi, M.R. (eds) 
Sustainable Human Resource Management. Springer, 
Singapore 

 Gutterman, Alan. (2020). Sustainable Human Resources 
Management 

 Piwowar-Sulej, K. Core functions of Sustainable Human 
Resource Management. A hybrid literature review with the 
use of H-Classics methodology. Sustainable Development. 
2021; 29: 671– 693 

 Gedam, VV, Raut, RD, Lopes de Sousa Jabbour, AB, Narkhede, 
BE, Grebinevych, O. Sustainable manufacturing and green 
human resources: Critical success factors in the automotive 
sector. Bus Strat Env. 2021; 30: 1296– 1313. 

 Iskanius, Päivi & Muhos, Matti. (2007). Drivers towards agility 
in the Finnish metal industry 

Chang, C., & Liao, C. (2015). Applying SWOT Analysis to Explore 
Taiwan Foundry Industry Management Strategy. 

Gereklilikler İnternet bağlantısı, dijital cihaz (akıllı telefon, tablet veya PC) 

Ünite 3.2 // Kendi Kendine Öğrenme 
Süre 90 dakika 

Tanım Bu bölümde, İnsan Kaynakları Yönetimindeki uygulamalardan 
bahsederken, doğal sermayenin (kaynakların) kullanımı ve fiziksel 
ve teknik sermayenin (eko-tasarım, endüstriyel ekoloji, geri 
dönüşüm, vb.) optimizasyonu ile bağlantılı bir dizi kavram. .) 
gözden geçireceğiz. 

Ünite İçeriği Erasmus+ Döngüsel İnsan Kaynakları Yönetimi projesi 2019-1-
BE01-KA202-050448 E-Öğrenme platformu kapsamında, 
Döngüsel İnsan Kaynakları Yönetimi felsefesinde ortaya çıkan 7 
döngüsellik ilkesi genel olarak incelenmekte ve özel sektörle ilgili 
vaka çalışmalarına yer verilmektedir. Bunlar; Eko-kavram, Geri 
Dönüşüm / Geri Yükleme, Onarım, Yeniden Kullanım / Yeniden 
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Amaç, Endüstriyel Ekoloji, İşlevsellik Ekonomisi, İkinci El ve 
Paylaşım Ekonomisi. Modülün bu bölümünde bu 7 ilke ile ilgili 
vaka çalışmaları da katılımcılar tarafından incelenebilir. 
*Dairesel İK yönetimi ilkeleri, yeni yaklaşımlar 
7 Döngüsellik ilkeleri 

Öğrenme Materyalleri 
 

X E-Öğrenme Website 
 Enhancing circular skills and jobs through human resources 

management training, 2019-1-BE01-KA202-050448, 
Erasmus+ Project  E-Learning 

Ek Kaynaklar  European Commission. (2015). Closing the loop – An EU 
action plan for the circular economy. Retrieved from: 
Communication from the Commission 

 Circle Economy (2019). Why employers should care about the 
circular economy. Retrieved from: Circle Economy 

 Circle Economy. (2020). The social economy: A means for 
inclusive & decent work in the circular economy? (pp. 1-16, 
Rep.). Amsterdam, Netherlands: Circle Economy. Retrieved 
from: Circle Economy 

 European Commission. (2021). Industry 5.0. Retrieved from: 
DG for Research and Innovation 

 Circle Economy (2021) Transitioning to circular human 
resource management | A briefing for HR professionals. 
Retrieved from: Circle Economy 

Gereklilik İnternet bağlantısı, dijital cihaz (akıllı telefon, tablet veya PC) 
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Ünite 3.3 Öğrenmeyi öğrenme, deneyimden öğrenme: 
Metal Döküm Endüstrisinde Dairesel İK Yönetimi Üzerine Grup Çalışmaları 

Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceri Yetkinlik 

*Deneyimden 
öğrenmeyi 
kavramsallaştırma 
bilgisi: 
kolaylaştırma için 
bir model sağlama 
ve geliştirme. 

*Şirket içindeki 
döngüsel 
ekonomiye yönelik 
duygu ve 
düşünceleri 
yorumlayın ve 
çalışanlar ve 
çalışma ortamı 
üzerindeki etkileri 
ve çalışanların 
davranışlarını 
değerlendirin. 
 
*Şirkette döngüsel 
kültürün gelişimini 
teşvik etmek için 
eğitim yöntemleri, 
araçları ve projeleri 
tasarlama ve 
uygulama becerisi. 
 
*Devam eden 
projeleri sistematik 
olarak takip etme 
ve döngüsel 
ekonomi modelini 
benimsemeyi 
amaçlayan işbirlikçi 
çalışmalara katılma 
becerisi. 

* Deneyimlerin 
faydalarına 
odaklanan 
çalışanları teşvik 
etmek ve isteklerini 
artırmak için uygun 
ve ilgili yaklaşımları 
izlemek. 
*Çalışanların 
deneyimlerle 
yeniden tanışmasını 
ve ilişkili düşünce ve 
duygulara 
katılmasını teşvik 
etmek. 
 
*Deneyimlerinin 
yalnızca şirketin 
iyiliği için değil, 
yeniden beceri 
kazandırma, beceri 
kazandırma ve 
işlevsellik ve 
paylaşım 
ekonomisine hizmet 
etmek için yaşam 
boyu öğrenme 
gelişimi için daha 
özgür bir şekilde 
değerlendirilmesi 
için zemin 
oluşturmak. 

Ünite İçeriği * İyi uygulama ve rol modellerin deneyim paylaşımı 
*Grup egzersizleri 

Ünite 3.3. // Birlikte Öğrenme 
Süre 1 saat 

Öğrenme Materyalleri 
 

X Grup Aktivitesi (veya bireysel) 
 

Tanım Eğitim programının bu bölümünde, CHROMAFOR-IO2 kapsamında 
rol model olarak seçilen temsilcilerin paylaşımı ile birlikte 
sektördeki iyi uygulamalar gözden geçirilecek ve ardından grup 
çalışmaları başlatılacaktır. 
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Katılımcılar, daha önceki ünitelerde öğrendikleri ilkeleri 
kullanarak, konunun uzmanları tarafından hazırlanacak grup 
çalışmalarında aktif rol alacak şekilde yeni stratejiler ve 
mekanizmalar geliştirmeye teşvik edilecektir. Katılımcılar verilen 
süre içerisinde geliştirdikleri fikir ve modelleri bir sonraki bölümde 
tüm katılımcılara sunacak ve beyin fırtınası oturumları 
yapılacaktır. 
Grup çalışması ve beyin fırtınası oturumlarının ardından 
katılımcıların bilgi düzeylerini ölçmek ve değerlendirmek için 
değerlendirme bölümü başlayacaktır. 
Bu bölümde katılımcıların çevre, sürdürülebilirlik, iş gücü analizi, 
döngüsel insan kaynakları yaklaşımı, insan kaynaklarında 
sürdürülebilirlik stratejileri, yeni uygulamalar ve grup çalışması ve 
strateji oluşturma bölümlerinden sorulacak sorulardan belirli bir 
başarı düzeyine ulaşmaları beklenmektedir. Modül boyunca 
görecekleri 

Eğitmen için Tavsiyeler Etkinlik lideri, modül kapsamında hazırlanan eğitim materyallerini 
ve dış kaynakları katılımcılara en etkin şekilde kullanmalı, 
katılımcıların aktif katılımlarını sağlamalı ve interaktif bir 
öğrenme ortamı oluşturmaya çalışmalıdır. 
Grup çalışmalarının başarısını artırmak için etkinlik lideri, 
katılımcıları motive etmek için anlatımı dinamik ve ilginç 
örneklerle beslemeli, katılımcıların fikir alışverişinde 
bulunmalarına, gerçek zamanlı olarak soru sormalarına, algılarını 
geliştirmek için en uygun şekilde anında geri bildirim almalarına 
olanak sağlamalıdır. 

Kaynaklar - 

Gereklilikler Sınıf, kalem ve kâğıt, Beyaz tahta, Grup etkinliği/Rol yapma vb. 
için minimum katılımcı sayısı 

İnternet bağlantısı, dijital cihaz (akıllı telefon, tablet veya PC) 
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MODÜL 4: DÖKÜM SEKTÖRÜNDE DÖNGÜSEL EKONOMİ 
STRATEJİSİNİN TEŞVİK EDİLMESİ 

ÜNİTE BAŞLIKLARI: 
4.1 Döngüsel Inovasyona Bağlılık 
4.2 Döngüsel Girişimleri Teşvik Etmek 
4.3 Döngüsel Ekonomi Ile Yüzleşmek Için Çözümler 

Genel Bakış 

Toplam Süre 5 saat 

Öğrenme Planı Birlikte Öğrenme (Yüz-Yüze/Eş zamanlı Çevrimiçi) Süre: 3,5 saat 
Kendi Kendine Öğrenme (Eş zamansız Çevrimiçi)   Süre: 1,5 saat 

Giriş/Ana Konular Giriş: 
Bu modül üç birime ayrılmıştır. İlk olarak, katılımcıların hem kendi 
içlerinde -İK yöneticileri- (öz farkındalık) hem de çalışanların geri 
kalanında döngüsel ekonominin tutum ve değerlerini teşvik eden 
bir ekolojik farkındalığı nasıl oluşturacaklarını ve geliştireceklerini 
bilmeleri beklenir. 
İkinci olarak, katılımcılar eko-kavramın ("iş uygulamalarının" ve 
"çalışma alanlarının" tasarımı) şirketlerde nasıl yönetildiğini 
bilecek ve geleceğin çevresel zorluklarını karşılamak ve yeni 
çevresel fırsatlardan yararlanmak için çalışanların beceri setini 
değerlendireceklerdir. 
Son olarak, bir grup etkinliği aracılığıyla katılımcılar, döngüsel 
değer fırsatlarını belirlemek için yaratıcı fikirler ve çözümler 
belirleyecek ve önereceklerdir. 
Ana konular: 
• Döngüsel inovasyona bağlılık: ekolojik öz farkındalığın nasıl 
teşvik edileceği. 
• Döngüsel girişimleri teşvik etme: Personeli döngüsel ekonomiyi 
teşvik etmek için inisiyatif almaya nasıl teşvik edilir. 

 • Döngüsel Ekonomiyle yüzleşmek için çözümler: Döngüsel 
ekonomi zorluklarıyla yüzleşmek için yaratıcı fikirlerin nasıl 
belirleneceği ve önerileceği. 

Ön Bilgi Modül 1, 2, 3 içeriği revize edildi. 
Temel çevre kavramları ve güncel küresel eğilimler. 
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Ünite 4.1 Döngüsel inovasyona bağlılık 
Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceri Yetkinlik 

•Çalışma rutinindeki 
uygulamaların ve 
günlük eylemlerin 
çevresel etkisini 
belirleyin 
• Kaynakları azaltmak, 
yeniden kullanmak ve 
geri dönüştürmek için 
teknikleri / önlemleri 
ve bunların şirkette 
uygulanabilirliğini 
bilin. 
• Döngüsel ekonomi 
için kişisel yaklaşıma 
entegre etmek için 
duyguları ve etik ve 
çevresel değerleri 
yönetme yöntemlerini 
bilmek. 

• Kendi duygularınızı, 
düşüncelerinizi ve 
değerlerinizi ve 
bunların kaynakların 
ve hammaddelerin 
azaltılmasını, yeniden 
kullanılmasını ve geri 
dönüştürülmesini 
nasıl etkilediğini 
yorumlayın. 
• Kendi 
duygularınızı/düşünc
elerinizi yorumlayın 
ve sizinle çalışan 
insanları ve şirket 
içindeki döngüsel 
ekonomiye yönelik 
davranışlarını nasıl 
etkilediklerini 
değerlendirin. 
Döngüsel ekonominin 
sorunlarıyla 
yüzleşmek için kendi 
duygu ve 
düşüncelerinizi ve 
işbirlikçilerinizin 
duygularını 
değerlendirin. 

• Şirket içinde 
döngüsel ekonomiyi 
teşvik etmek için 
malzeme ve 
kaynakların 
korunması için 
kendi duygularını ve 
etik değerlerini 
yönetmek. 
• Şirket içinde 
döngüsel ekonomiyi 
teşvik etmek için 
malzemelerin ve 
kaynakların 
korunması için 
çalışanların 
duygularını ve etik 
değerlerini yönetin. 
• Çalışanlarda 
döngüsel 
ekonomiye yönelik 
çevre bilinci, 
ekolojik bilgi, tutum 
ve değerler 
yaratmak. 

Ünite İçeriği - Duygusal zekâ yoluyla ekolojik farkındalık nasıl teşvik edilir. 
- Şirket içinde ekolojik bilinci teşvik etme adımları 
- İşyerinde Sürdürülebilirlik Örnekleri 

Ünite 4.1 // Kendi Kendine Öğrenme  
Süre 1 saat 

Tanım Ekolojik farkındalığın birçok şirket için temel bir nokta olduğunu ve 
gezegenin hayatta kalması için gerekli olduğunu ve bu ekolojik 
farkındalığın desteklenmesinde duygusal zekanın nasıl temel bir rol 
oynadığını gösteriyor. Ayrıca şirket içinde hem kendinde hem de 
çalışma arkadaşlarında çevre bilinci oluşturmak için farklı adımlar. 

Öğrenme 
Materyalleri ve 
Erişim Adresleri 

X      Videolar 

 Daniel Goleman on Ecological Intelligence (4:19) 
https://www.youtube.com/watch?v=JcZcOxWMxQQ 

 Can emotional intelligence be learned? 
https://www.youtube.com/watch?v=sfT55TZV-20 
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X       PPT 
 

Ek Kaynaklar Industrial Environmental awareness 
Ecological Intelligence: How Knowing the Hidden Impacts of What We 
Buy Can Change Everything 
Sustainability Awareness in Industrial Organizations 
Working green… How to make your workplace more environmentally 
friendly 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL: qué es, causas, consecuencias y 
ejemplos - Resumen (ecologiaverde.com) 
 

Gereklilikler İnternet bağlantısı, dijital cihaz (akıllı telefon, tablet veya PC) 
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Ünite 4.2 Döngüsel Girişimlerin Teşvik Edilmesi 
Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceri Yetkinlik 

• Çevresel zorlukların 
üstesinden gelmek için 
gereken temel döngüsel 
yetenekleri tanımlayın. 
• İşyeri Esnekliğinin 
faydalarını ve döngüsel 
İK yönetimi / İK eko-
kavramıyla ilişkisini 
belirleyin. 
• Endüstriyel ekolojinin 
nasıl çalıştığını bilin. 

• Planlama, tasarım ve 
uygulamalarını 
desteklemek için 
dairesel anahtar 
faaliyetleri farklı 
adımlarda kategorize 
edin. 
• Şirket içindeki 
döngüsel temel 
faaliyetler için 
gereken yetenekleri 
değerlendirin. 

• Döngüsel 
girişimleri teşvik 
etmek için gereken 
kritik kaynakları 
yönetin. 
• Çalışanlar 
üzerindeki olumlu 
etkileri en üst 
düzeye çıkarmak 
için "çalışma 
uygulamaları" ve 
"çalışma 
alanlarının" 
tasarımını yönetin 
(eko-kavram). 

Ünite İçeriği -Başarılı olmak için kuruluşunuzun ihtiyaç duyacağı temel döngüsel 
yetenekleri belirlemek. 
- Endüstriyel ekoloji uygulamaları, Eko anlayış (ekotasarım), Esnek 
çalışma. 

Ünite 4.2 Birlikte Çalışma 
Süre 1 saat 

Öğrenme 
Materyalleri 

X    Grup aktivitesi (veya bireysel): Aktivite 4.2: Döngüsel yetenekleri 
tanımlayın 
 

Tanım Bu aktivite, yüz yüze eğitim veya eğitmen tarafından eş zamanlı çevrimiçi 
eğitim olarak gerçekleştirilebilir. 
Bu aktivite, HH.RR yöneticilerinin, geleceğin çevresel zorluklarını 
karşılamak ve döngüsel iş modellerinde başarılı olmak için kuruluşlarının 
(personel/işbirlikçilerin) ihtiyaç duyacağı temel döngüsel becerileri ve 
yetkinlikleri belirlemelerine yardımcı olacaktır. 

Eğitmen İçin 
Tavsiyeler 

1)Tüm grubu küçük gruplara ayırın (3-4 kişi). Antrenörün rastgele seçim 
yapması ve tüm grupların egzersiz boyunca en az bir kez geri bildirim 
verme fırsatına sahip olmasını sağlamaya çalışması önerilir. Bu alıştırma 
bağımsız olarak veya bir atölye ortamında (3-4 kişilik küçük gruplar) 
kullanılabilir. Küçük gruplar halinde yapılırsa, belki zaman kısıtlamaları 
nedeniyle, tüm gruplar her bir egzersiz hakkında geri bildirimde 
bulunamaz. Zaman kalırsa, eğitmen, her grup fikrini verdikten sonra tüm 
katılımcılar arasında bir tartışmayı kolaylaştırabilir. 
2) Şablonu (ek1: Dairesel girişim şablonu) gruplara sağlayın ve kendi 
şirketlerinde başlatılan veya gelecekte başlatılabilecek bir döngüsel 
girişimi belirlemelerini isteyin ve ekleyerek bu döngüsel girişimin temel 
adımlarını belirleyin. Onları şablonun en üstüne. (20 Dakika) 
3) Her adım için gerekli yetenekleri tanımlamaları gerekir (ek 2: 
Göstergelerin listesi). Kapasitelerini kağıda yazmak zorundalar. 



  30 
 

CHROMAFOR: Skills and competencies for a Circular Human Resources Management in the Foundry sector 
(2020-1-ES01-KA202-081908) 
 

Her kapasitenin gelişim derecesini belirtmek için renkli post it veya 
kalemler (örneğin kırmızı, sarı, yeşil). Örneğin: (10 dk) 
• Kırmızı – yetenek mevcut değildir ve kolayca elde edilemez 
• Sarı – yetenek mevcuttur veya edinilebilir ancak geliştirilmesi 
gerekecektir 
• Yeşil – yetenek mevcuttur veya kolayca elde edilebilir 
4) Ardından, bu yetenekler için ihtiyaç duyulacak kritik kaynakları 
(anahtar veya kıt) belirleyin. Becerileri, tesisleri veya ekipmanı, bilgiyi, 
teknolojiyi ve ilişkileri göz önünde bulundurun.... (10 dk) 
5) Son olarak, her grup sonuçları grubun geri kalanına gösterecektir.(20 
dk.) 

Kaynak https://ellenmacarthurfoundation.org/ 

Gereklilikler Sınıf, kalem ve kağıt, Beyaz tahta, farklı renklerde post it (veya kalemler) 
İnternet bağlantısı, dijital cihaz (akıllı telefon, tablet veya PC) 

Ünite 4.2 // Kendi Kendine Çalışma 
Süre 30 Dakika 

Tanım Endüstriyel ekolojinin uygulanması, Eko anlayış (ekotasarım), Esnek 
çalışma. 

Öğrenme 
Materyalleri 

X       PPP 

Ek Kaynaklar https://www.apd.es/ecologia-industrial-que-es-y-como-funciona/ 
https://www.ihobe.eus/ecodesign 
https://www.youtube.com/watch?v=IPfFN5Urm9s&t=78s 
https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-ecologia-industrial-con-
ejemplos-1316.html 
https://foundrygate.com/upload/artigos/EL%20MEDIO%20AMBIENTE%
20vs%20LA%20INDUSTRIA%20DE%20LA%20FUNDICI%C3%93N.pdf 
https://erp-abas.com/es/news/best-erp-ecologia-industrial 
https://www.weforum.org/agenda/2015/05/what-skills-are-needed-to-
support-sustainable-industry/ 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
ifp_skills/documents/publication/wcms_164630.pdf 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_159585.pdf 
https://hrdesign.wisc.edu/workplace-flexibility/ 
https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-
samples/toolkits/pages/managingflexibleworkarrangements.aspx 
https://ecoesmas.com/ecodiseno-10-principios-10-ejemplos/ 

Gereklilikler  İnternet bağlantısı, dijital cihaz (akıllı telefon, tablet veya PC) 
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Ünite 4.3 Döngüsel Ekonomi Ile Yüzleşmek Için Çözümler 
Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceri Yetkinlik 

• Şirkette mevcut değer 
akış haritasını 
tanımlayın. 
• Zorlukları tanımlayın 
ve döngüsel değer 
fırsatlarını belirleyin. 

• Şirket içinde daha 
verimli bir çevre 
yönetimine sahip 
olmak için fikirleri 
belirleyin, analiz edin 
ve değerlendirin. 
• İnsan kaynakları ve 
hammaddelerin 
(yeniden kullanım, 
geri dönüşüm) daha 
iyi yönetimine yönelik 
fikirlerin değerini 
ölçün ve belirleyin. 
• Çevresel bir soruna 
yanıt vermek için bir 
veya daha fazla fikri 
çevresel değerlerine 
göre düzenli bir 
şekilde ve kategoriye 
göre sıralayın. 

• Kaynakları ve ham 
maddeleri 
azaltmak, yeniden 
kullanmak ve geri 
dönüştürmek için 
fikirlerin tekrarını 
önlemek ve 
değerlerini artırmak 
için fikirleri izleyin. 
• Şirket içindeki 
döngüsel ekonomi 
sorunlarına yanıt 
vermek için yaratıcı 
bir yanıt üretin. 

Ünite İeçriği - Şirkette mevcut değer akış haritasını tanımlayın 
- Değerin nerede kaybolduğunu ve risk altındaki değeri belirleyin 
- Döngüsel değer fırsatlarını belirleyin 

Ünite 4.3 // Birlikte Öğrenme 
Süre 150 Dakika 

Öğrenme 
Materyalleri 

X    Grup aktivitesi (veya bireysel): Aktivite 4.3 : Dökümhanedeki 
döngüsel iş fırsatlarını belirleyin 

Tanım Bu aktivite, yüz yüze eğitim veya eğitmen tarafından eş zamanlı 
çevrimiçi eğitim olarak gerçekleştirilebilir. 
Bu aktivite, HH.RR yöneticilerinin şirketleri için döngüsel fırsatları 
belirlemesine ve tanımlamasına, değerin nerede kaybolduğunu ve/veya 
nerede kaybetme riskinin olduğunu belirlemesine, çevresel fırsatlara 
değer vermesine ve kayıpları telafi etmek için çevresel fırsatlardan 
yararlanmasına yardımcı olacaktır. Şirket içindeki döngüsel ekonomi. 

Eğitmen için 
Tavsiyeler 

Tüm grubu küçük gruplara ayırın (3-4 kişi). Antrenörün rastgele seçim 
yapması ve tüm grupların egzersiz boyunca en az bir kez geri bildirim 
verme fırsatına sahip olmasını sağlamaya çalışması önerilir. Bu alıştırma 
bağımsız olarak veya bir atölye ortamında (3-4 kişilik küçük gruplar) 
kullanılabilir. Küçük gruplar halinde yapılırsa, belki zaman kısıtlamaları 
nedeniyle, tüm gruplar her bir egzersiz hakkında geri bildirimde 
bulunamaz. Zaman kalırsa, eğitmen, her grup fikrini verdikten sonra tüm 
katılımcılar arasında bir tartışmayı kolaylaştırabilir. 
Bu aktivitenin üç adımı vardır: 
a. Şirketteki mevcut değer akış haritasını tanımlayın 
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b. Değerin nerede kaybolduğunu ve risk altındaki değeri belirleyin 
c. Döngüsel değer fırsatlarını belirleyin 
A. Şirketteki mevcut değer akış haritasını tanımlayın (45 dk) 
Amaç: Dökümhanedeki mevcut değer akışını tanımlayın. 
Üzerinde düşünülmesi gereken kilit sorular: 
• Hangi değeri sağlıyorum? Ne tür bir değer? 
• Değer zincirinin hangi bölümünü yönetiyorum? 
1 Katılımcıları, düşündükleri değer sisteminin/sürecin temel aşamalarını 
(örneğin kaynak çıkarma, üretim, dağıtım, satış, kullanım, kullanım ömrü 
sonunda elden çıkarma) belirlemek için post-it kullanmaya teşvik edin. 
Post-it'leri bir daireye yerleştirmeli ve değer yaratma sürecinin tüm kritik 
yönlerini yazmalıdırlar. (15 dakika) 
2 Bu aşamaların her birinde değerin zincir boyunca nasıl aktığını 
haritalamak için katılımcıları belirtin. Çemberin içinde kontrol ettikleri ve 
yönettikleri değeri ve dışarıda yönetemedikleri değeri (bir tedarikçi veya 
ortak tarafından yönetilen değer gibi) ayırmaları gerekir. (10 dk) 
  
3 Dört tür maddi değeri ve bunların şirketlerinde nasıl var olduğunu 
dikkate almalıdırlar (ek1: destekleyici kavram). (20 Dakika) 
 
B. Değerin nerede kaybolduğunu ve risk altındaki değeri belirleyin (45 
dakika) 
Amaç: Kaybedilen değerin sistem içinde nerede olduğunu ve gelecekte 
hangi değerin potansiyel olarak risk altında olduğunu belirleyin. 
Üzerinde düşünülmesi gereken kilit sorular: 
• Bu değer nerede kayboluyor? 
• Kırık veya eksik döngüler nerede? 
•Neden ele alınmıyor ve düzeltilmiyor? 
• Gelecekteki hangi müşteri, tedarik veya politika değişiklikleri mevcut 
değer yaratmayı riske atabilir? 
1 Katılımcılar, önceki “değer haritasına” (adım A) bakarak, doğrusal 
akışlar veya kopuk döngüler nedeniyle herhangi bir değer türünün nerede 
kaybolabileceğini belirlemelidir (ek2: destekleyici kavram). (15 dakika) 
2 Kaynak güvenliği, iklim değişikliği, düzenleme vb. gibi gelecekteki 
değişiklikler nedeniyle sistemdeki hangi değerin risk oluşturabileceğini 
belirlemeleri için onları teşvik edin (10 dk) 
3 Ne kadar değerin kaybedildiğini veya risk altında olduğunu ve nedenini 
(örneğin mevcut endüstri yapısı, rekabet güçleri ve teknik engeller) 
dikkate almaları gerekir. (10 dk) 
4 Son olarak, işlerindeki önemi ve etkisine göre değer riski alanlarını 
listelemeli ve önceliklendirmelidirler. (10 dk) 
 
C. Döngüsel değer fırsatlarını belirleyin (60 dakika) 
Amaç: Kayıp değeri kurtarmak, mevcut değeri en üst düzeye çıkarmak 
veya risk altındaki değeri korumak için döngüler oluşturmak veya 
kapatmak için fırsatları belirleyin. 
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Üzerinde düşünülmesi gereken kilit sorular: 
• Döngüleri kapatmak için hangi fırsatlar var? 
• Tipik döngüsel iş modellerini nerede uygulayabilirsiniz? 
• Bu değerden kimler yararlanır? 
1 Kaybedilen veya risk altındaki değer listesini kullanarak (Adım B'de 
geliştirildi) ve döngüsel kavramlara ve döngüsel iş modellerine (ek3: 
destekleyici konsept) ilham kaynağı olarak bakarak, B adımında 
tanımlanan her bir öğe için nasıl yaratılacağını ve nasıl oluşturulacağını 
düşünmelidirler. değeri kurtarmak veya korumak için döngüleri kapatın. 
(30 dk) 
2 Ne tür bir değer üretildiğini ve bundan kimin yararlandığını belirlemek 
için fikirleri yakalayın. (ek4: çalışma sayfası) (30 dk) 

Kaynak https://ellenmacarthurfoundation.org/  

Gereklilikler Sınıf, kalem ve kağıt, Beyaz tahta, Grup etkinliği/Rol yapma vb. için 
minimum katılımcı sayısı 
İnternet bağlantısı, dijital cihaz (akıllı telefon, tablet veya PC) 
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MODÜL 5: DÖKÜM SEKTÖRÜNDE DÖNGÜSEL 
EKONOMİNİN SİSTEMLENDİRİLMESİ VE 
NUMARALANDIRILMASI 

ÜNİTE BAŞLIKLARI 
5.1 Döngüsel ekonomi denetimi için standartlar ve araçlar 
5.2 Döküm sektörü için döngüsel ekonomi çözümleri 

Genel Bakış 

Toplam Süre: 5 saat 

Öğrenme Metodolojisi Kendi Kendine Öğrenme (Eş zamansız Çevrimiçi)          Süre: 5 saat 

Giriş/Ana Konular Giriş:  
Modül, döngüsel ekonomi uygulamalarını tanıtmak için bir 
dökümhanede benimsenebilecek teknik çözümlere odaklanır. 
Modül, döngüsel ekonomi denetim metodolojilerini tanıtmaya 
başlar. En alakalı denetim standartları ve ilgili döngüsellik 
endeksleri derinlemesine analiz edilir. Ardından, döngüsel ekonomi 
denetimi araçları tanıtılır ve karşılaştırılır. Ayrıca döküm sektörüne 
özel döngüsel ekonomi çözümleri tanıtılmaktadır. Dökümhane 
içinde özerk olarak uygulanabilecek çözümler ve paydaşların 
katılımını gerektiren çözümler olarak ayrılacaklar. 
Modülün sonunda, öğrenci belirli bir bağlamda döngüsel 
ekonominin uygulama düzeyini analiz edebilir, bir denetim raporu 
hazırlayabilir, döngüsellik endekslerini belirleyebilir ve izleme 
planlarını tanımlayabilir. Ayrıca, döngüsellik düzeyini geliştirebilen 
çeşitli teknolojiler hakkında edindiği bilgiler göz önüne alındığında, 
farklı bağlamlarda en uygun çözümleri önerebilmektedir. 
Ana Konular: 

 Döngüsel ekonomi denetimleri için uluslararası standartlar 
 Döngüsel ekonomi endeksleri 
 Döngüsel ekonomi denetim araçları 
 Bir dökümhanede döngüsel ekonomi teknik çözümleri 

 Bir dökümhaneyi ve paydaşlarını içeren döngüsel ekonomi 
teknik çözümleri 

Ön Bilgi Bu modüle başlamadan önce önerilen bilgiler, bir dökümhane veya 
endüstriyel tesisin ne olduğu ve ayrıca döngüsel ekonomi ve 
sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramların ne olduğu ile ilgili temel 
kavramlarla ilgilidir. 
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Ünite 5.1 - Döngüsel Ekonomi Denetimi İçin Standartlar Ve Araçlar 
Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceri Yetkinlik 

 Ana döngüsellik 
denetim 
standartları 
hakkında bilgi 

 Fayda 
verilerinin elde 
edildiği 
kaynaklar 
hakkında bilgi 

 Ana döngüsellik 
denetim 
araçları 
hakkında bilgi 

 Şirketteki 
döngüsel 
ekonomi 
politikalarını 
belirleyin 

 Şirkete özel 
döngüsellik 
endekslerini 
tanımlayın 

 Şirkette 
döngüsel bir 
ekonomi 
denetimi 
düzenleyin 

 Şirkette 
döngüsel 
ekonominin 
uygulama 
düzeyine ilişkin 
periyodik bir 
izleme planı 
oluşturun 

 Döngüsel 
ekonomi 
metodolojilerini
n benimsenme 
düzeyi hakkında 
bir denetim 
raporu 
oluşturun 

Ünite İçeriği - Döngüsellik indeksleri 
- Döngüsellik denetimi için standartlar 
- Döngüsellik değerlendirmesi için araçlar 

Ünite 5.1. // Kendi Kendine Öğrenme 
Süre 3 saat 

Tanım Döngüsel ekonomi denetimleri için uluslararası standartların ve 
araçların sunumu 

Öğrenme Materyalleri ve 
Erişim Adresleri 

X PDF/Çalışma Metni 
X Vaka Analizi 
X Eğitim Videosu/Animasyon 

Ek Kaynaklar  https://www.bsigroup.com/ 
 https://www.afnor.org/en/news/practical-guide-circular-

economy/ 
 https://ellenmacarthurfoundation.org/resources/circulytics/o

verview 

Eğitmen için Tavsiyeler Videolar ve sunumlar teorik yeterliliklerin kazanılması için temel 
oluşturur. Ek olarak, eğitmen, dökümhanelerinin bağlamları ile 
ilgili olarak denetim için veri kaynakları ve bunları elde etmenin 
zorluğu hakkında kursiyerlerle tartışabilir. Ek olarak, yeterli veri 
mevcutsa, eğitmen kursiyerlere bir denetim raporu taslağı 
hazırlamaları için rehberlik edebilir. 
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Gereklilikler Döngüsel ekonominin temel kavramları hakkında bilgi, denetimde 
temel deneyim. 
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Ünite 5.2 - Döküm Sektörü İçin Döngüsel Ekonomi Çözümleri 
Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceri Yetkinlik 

 Ana döngüsel 
ekonomi 
çözümleri 
hakkında bilgi 

  Döngüsel 
ekonomi 
çözümlerinin 
benimsenmesin
de iyi 
uygulamalar 
bilgisi 

  Döngüsel 
ekonomi 
çözümlerini 
benimsemek 
için gereken 
farklı 
teknolojilerin 
maliyetleri 
hakkında bilgi 

  Belirli bir 
senaryo için en 
uygun 
teknolojik 
çözümü 
belirleyin 

  Mevcut teknik 
çözümlerin 
özelliklerini 
anlamak 

  Dış döngüsel 
ekonomi 
modellerini ve 
bunların şirkete 
aktarılabilirliğin
i analiz etmek 

  Şirketteki 
döngüsellik 
seviyesini 
iyileştirmek için 
önlemlere 
öncelik verin 

  Yeni çözümlerin 
seçimi için 
yönetimle 
yapılan 
tartışmalara 
katılmakta 
sorumlu olun 

  Kabul edilen 
çözümlerin 
etkinliğini 
izleyin 

Ünite 5.2. // Kendi Kendine Öğrenme 
Süre 2 Saat 

Tanım Dökümhanelerde döngüsel ekonomi uygulamalarını benimsemek 
için farklı teknik çözümlerin sunumu 

Öğrenme Materyalleri X PDF/Çalışma Metni 
X Vaka Analizi 
X Eğitim Videosu/Animasyon 

EK Kaynaklar 
 

https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00515 
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2012.05.004 
http://dx.doi.org/10.3844%2Fajessp.2007.135.142 
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105585 
https://www.researchgate.net/publication/289406482_Develop
ment_of_small_scale_low_cost_insulating_riser_sleeves_from_sc
raps_and_by_products_of_an_existing_foundry_industry 

Eğitmen için Tavsiyeler Videolar ve sunumlar teorik yeterliliklerin kazanılması için temel 
oluşturur. Ek olarak, eğitimci kursiyerlerle vaka çalışmaları 
hakkında tartışabilir. Ardından eğitmen, kursiyerleri 
dökümhanelerinde döngüsel ekonomi çözümlerini belirlemeye 
davet edebilir ve ortak bir tartışma başlatabilir. 

Gereklilikler Bir dökümhane içindeki farklı süreçler hakkında bilgi. 
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MODÜL 6: DÖKÜM SEKTÖRÜNDE DÖNGÜSEL EKONOMİ VE 
DEĞERLERİNİN PAYLAŞILMASI VE YAYILMASI 

ÜNİTE BAŞLIKLARI: 
6.1 Yeşil İletişim 
6.2 Yeşil Görünürlülük 

Genel Bakış 

Toplam Süre 5 saat 

Öğrenme Metodolojisi Birlikte dayalı öğrenme (Yüz-Yüze/Eş Zamanlı Çevrimiçi) Süre: 3 
saat 30 dakika 
Kendi kendine öğrenme (Çevrimiçi) 
Süre: 1 saat ve 30 dakika 

Giriş/Ana Konular Giriş: 
Modül, şirketin hesap verebilirliğine dayalı olarak iç ve dış yeşil 
iletişim kampanyasını planlamak ve yürütmek için araçlar ve 
stratejiler sağlamayı ve şirket markasının daha yeşil bir fikrini 
görünür hale getirmeyi amaçlar. 
Ana Konular: 

- - Yeşil pazarlama ve yeşil iletişim 
- - İletişim kurmak için kullanılan en yaygın kanallar ve 

iletişim için kullanılan en yaygın araçlar 
- - En iyi yeşil iletişim uygulamaları: genel bakış ve analiz 
- - Marka itibarı ve hesap verebilirlik: Şirket içi 

faaliyetlerimiz/iletişimimizin şirketin üretim/hareket etme 
biçimiyle tutarlı olması için şirketin döngüsel değerlerinin 
çalışanlarla nasıl paylaşılacağı 

- - Hedefler ve paydaşlar nasıl belirlenir ve etkili iletişim 
nasıl seçilir 

- - Döngüsel iletişim fikri: aynı üretim zincirinde yer alan 
tüm şirketler, her şirket için kârlı bir şekilde ortak 
sürdürülebilir değerleri iletebilir/yapmalıdır) 

- - Şirketin yeşil ve sürdürülebilirlik değerleriyle eşleştirmek 
için iç iletişim üzerinde çalışarak yeşil görünürlük nasıl 
elde edilir 

Ön Bilgi - Orta seviye ingilizce 
- ICT ve dijital beceriler 
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Ünite 6.1 Yeşil İletişim 
Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceri Yetkinlik 

 Kapsamlı yeşil 
pazarlama 
bilgisi. Kapsamlı 
sosyal 
sürdürülebilirlik 
ve kurumsal 
itibar bilgisi (3BL 
teorisi). 

 Kapsamlı Yeşil 
İletişim bilgisi. 

 İletişim 
stratejilerinde 
kullanılan ana 
araçlar/kanallar 
hakkında 
kapsamlı bilgi. 

 Şirketin mevcut 
iletişim 
stratejisini, 
markasını ve 
itibarını 
belirleyin. 

 Şirketin çevresel 
sürdürülebilir 
değer ve 
ilkelerini 
belirleyin. 

 Paydaşları “daha 
yeşil” bir 
duyarlılıkla 
belirleyin. 

 İletişimde yeşil 
pazarlama 
metodolojilerini 
ve kavramlarını 
uygular. 

 Daha yeşil bir 
iletişim stratejisi 
oluşturun ve 
bunları iletişim 
süreçlerine 
uygulayın. 

Ünite6.1. // Birlikte Öğrenme 
Süre 2 saat 

Öğrenme Materyalleri 
 

       X     PDF/Çalışma Metni 
-        X     Vaka Analizi  

https://www.versounaeconomiacircolare.it/attivita-
pilota/buone-pratiche/ 

- https://www.greenbiz.com/article/10-green-viral-
videos-you-should-watch-now 

- https://purpletude.com/comunicare/le-7-migliori-
pubblicita-green-che-piacciono-di-piu/ 

- https://www.econote.it/2013/03/19/3-campagne-di-
green-marketing-per-una-buona-strategia-di-
comunicazione/ 

       X     Grup Aktivitesi 
 Rol Yapma 
 PPP 
 Diğer: _______________________ 
 

Tanıtım Eğitmen, eğitimin yüz yüze bölümünde öğrencilere ana iletişim 
unsurlarını sunacak, daha sonra daha özel olarak yeşil iletişime 
odaklanacaktır. 
Eğitmen, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi kavramından 
başlayarak, yeşil pazarlama ve yeşil iletişim kavramlarıyla 
bağlantılı özelliklere odaklanacaktır. 
Videoların ve reklamların en iyi uygulamaları, yeşil iletişimin 
özelliklerini vurgulamak için grup çalışmasında kullanılacaktır. 

Ünite İçeriği - - Yeşil pazarlama özellikleri 
- - Yeşil pazarlama ve yeşil iletişim 
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- - Yeşil iletişimin ana unsurları 
- - Marka itibarının iyileştirilmesi 
- - Yeşil iletişim en iyi uygulamalarının geliştirilmesi 
- - İletişimde kullanılan farklı kanallar: sosyal medya iletişimi, 

web sitesi, dış işbirliği (örn. okullarla) 

Eğitmen için Tavsiyeler Eğitmen, kursiyerler arasında paylaşım ve tartışmayı 
kolaylaştırmalıdır. 
Fikir, belgelerden ve malzemelerden başlayıp daha sonra 
tartışmak (veya tam tersine, vakaları önermeye başlamak, bunları 
analiz etmek ve daha sonra her şeyi teori ve belgeler aracılığıyla 
düzene sokmak) 
Üzerinde çalışılacak konular: 
- - Hedef tanımlama ve tanımlama 
- - İletişimde kullanılan ana araçlar 
- - Farklı türde hedeflerin (personel, paydaşlar, tüm halk 

topluluğu) ve uygun türde araçların belirlenmesi 
- - Farklı iletişim faaliyetlerinin belirlenmesi (dış etkinlikler, 

web içerikleri, iç etkinlikler, yeşil kampanyalara katılım, ekip 
oluşturma ve şirket değerleri oluşturma ve uygulama 
laboratuvarları) 

- - Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirliğe özgü şirket 
davranışlarının belirlenmesi 

- - Şirket dışında paylaşılması ve iletilmesi gereken üretim 
yöntemlerinin (yeniden kullanım, geri dönüşüm, onarım vb.) 

- - Tedarik zinciri paydaşlarının iletişim kampanyalarının 
belirlenmesi, onlarla bağlantı kurmak ve kendilerinin ve kendi 
iletişimini uygulamak (hesap verme zorunluluğu – dairesel 
iletişim) 

- - Birinin markasını diğer yeşil markalara yaklaştır (hesap 
verme zorunluluğu) 

- - Paydaşlarla birlikte en iyi tanıtım etkinlikleri ve 
kampanyaları (diğer şirketler veya işletmelerO+ dernekleri) 

Kaynaklar https://www.digital-coach.com/it/blog/case-histories/il-digital-
marketing-nella-economia-circolare/ 
The green marketing manifesto, john Grant 
 
 

Gereklilikler Tablet/dizüstü bilgisayar, İnternet bağlantısı, Çevrimiçi eğitim için 
başvuru (örn. Takımlar, Yakınlaştırma vb.), 6 ila 10 katılımcı arası 
grup. 

Ünite 6.1. // Kendi Kendine Öğrenme 
Süre 1 saat 

Tanım Öğrencilere makaleler, ppt sunumu, en iyi vaka videoları 
sağlanacaktır. 
Ayrıca buradaki fikir, onları derinleşen konuları araştırmaları ve 
diğer öğrencilerle paylaşmaları konusunda teşvik etmektir. 
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Ünite İçeriği - - İletişimin teorik unsurları 
- - Ana stratejiler 
- - Kullanılan ana kanallar 
- - Döngüsel ekonomide yeşil iletişime odaklanma 

Öğrenme Materyalleri ve 
Erişim Adresleri 
 

 Eğitim Videosu/Animasyon  
 Vaka analizi(Video) 

- www….. 
X Vaka Analizi(Makale) 
- https://www.versounaeconomiacircolare.it/attivita-

pilota/buone-pratiche/ 
- https://circulareconomynetwork.it/rapporto-2021/ 

X    Çevrimiçi Makaleler 
- https://www.researchgate.net/publication/353433837_

GREEN_MARKETING_COMMUNICATION_STRATEGIES_A
N_INTEGRATIVE_LITERATURE_REVIEWInteractive 
webpage 

- ùwww…… 
 E-Öğrenme Website 

- www….. 
 Diğer: Pdf rehber, La comunicazione green , Sancassiani - 

Manicardi 
- www…….. 

 

Ek Kaynaklar https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori_effective_sust
ainability_communication_guide_2019_0_1.pdf 
https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-the-triple-bottom-line 

Gereklilikler İnternet bağlantısı, dijital cihaz (akıllı telefon, tablet veya PC), 
yazıcı 

  



  42 
 

CHROMAFOR: Skills and competencies for a Circular Human Resources Management in the Foundry sector 
(2020-1-ES01-KA202-081908) 
 

Ünite 6.2 Yeşil Görünürlülük  
Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceri Yetkinlik 

  Yeşil 
politikaların 
benimsenmesini 
teşvik etmek için 
motivasyon 
stratejileri 
bilgisi. 

  Şirketin yeşil 
politikasının 
reklamının 
yapılacağı harici 
özel dağıtım 
kanalları 
(dergiler, web 
siteleri vb.) 
hakkında bilgi. 

 Şirketin yeşil 
itibar seviyesini 
değerlendirme. 

 Şirketin yeşil 
politikalarının 
şirket içinde 
görünürlüğünü 
sağlamak için 
katılacak 
etkinlikleri 
belirleyin. 

 Yeşil sosyal 
etkinliklere 
sponsor olma 
olasılığını 
değerlendirme. 

 Şirket markası 
hakkında daha 
çevreci bir fikir 
sağlamak için bir 
strateji 
oluşturun. 

 Sürdürülebilirlik 
ve döngüsel 
ekonomi 
(anketler) 
konularında 
şirketin 
hassasiyetini 
denetlemek. 

 Şirketin yeşil 
politikalarının 
şirket içinde 
görünürlüğünü 
sağlayabilecek 
girişimlere 
katılım planını 
denetleyin. 

 Şirketin yeşil 
yaklaşımlarına 
yeterli 
görünürlük 
sağlandığından 
emin olmak için 
halka açık şirket 
belgelerini 
(raporlar, 
sayfalar, vb.) ve 
elektronik 
kaynakları (web 
sitesi, sosyal 
ağlar, vb.) 
izleyin. 

Ünite 6.2. // Birlikte Öğrenme 

Süre 1,5 saat 

Öğrenme Materyalleri 
 

X            PDF/Çalışma Metni Dieci punti per scoprire quanto la tua 
azienda è green 
X            Vaka Analizi 
X           Grup aktivitesi 

 Rol Yapma 
X             PPP 
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 Diğer: _______________________ 
 

Tanım Yeşil görünürlük, iç görünürlüğe nasıl ulaşılacağı hakkında 
konuşacaktır (yürütülen faaliyetlerin) 

Ünite İçeriği - - Şirketin yeşil ve sürdürülebilirlik değerleriyle 
eşleştirmek için iç iletişim üzerinde çalışarak yeşil 
görünürlük nasıl elde edilir? 

- - Faydalı iletişim kanalları: haber bültenleri, 
whatsapp/telgraf grupları, şirket intraneti vb. 

- - Çalışmak ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi 
olmak, videoları izlemek ve yansıtmak (ilgi çekici nokta: 
döngüsel ekonomi modelini iletişime uygulamak 
mümkün mü?) 

- - Dökümhanelerin çıktıları, hemen kullanılmayan ve 
geniş kamuoyu ve onların ortak düşüncesi tarafından 
algılanmayan araçlardır. Sürdürülebilirlik ve 
izlenebilirliğin altını çizerek tedarik zinciri iletişimini 
geliştirmek ilginç olurdu (işletme birlikleri ve diğer 
paydaşlarla bağlantılı iletişimin önemi) 

Eğitmen için Tavsiyeler Bu ünite, eğitmen tarafından yönlendirilen grup çalışmasına 
dayalı olarak çok pratik olması amaçlanmıştır. 
Ünitenin özü, kursiyerler tarafından araştırılan ve önerilen ve 
daha sonra eğitici tarafından toplanan ve açıklanan en iyi vakalar 
üzerinde alıştırma yapmaktır. 
Ünitenin kısa bir kısmı, açıklanan konuları derinleştirmek için 
belgeler sağlayacaktır. 

Kaynaklar https://linkjuice.it/comunicazione-green-strategia-e-sostenibilita/ 
https://marketsplash.com/it/marketing-ecologico/ 
 

Gereklilikler İnternet bağlantısı, dijital cihaz (akıllı telefon, tablet veya PC), 
yazıcı 

Ünite 6.2. // Kendi Kendine Öğrenme 
Süre 0,5 saat 

Tanım Yeşil görünürlükle ilgili en iyi uygulamaları bulmak için teorik 
belgeler ve videolar. Kursun kendi kendine öğrenme kısmı, 
yalnızca eğitmen ve diğer öğrencilerle tartışılan konuları 
derinleştirmeyi amaçlar. 

Ünite İçeriği Yeşil görünürlüğün en iyi uygulamalarını bulmak için teorik 
belgeler ve videolar. Kursun kendi kendine öğrenme kısmı, temel 
olarak eğitmen ve diğer öğrencilerle tartışılan konuları 
derinleştirmeyi amaçlar. Böylece öğrenciler ünite 6.1'in aynı 
içeriğini bulacaklardır, yani: 

- - Şirketin yeşil ve sürdürülebilirlik değerleriyle 
eşleştirmek için iç iletişim üzerinde çalışarak yeşil 
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görünürlük nasıl elde edilir- Bir işletmede yeşil 
farkındalık nasıl desteklenir 

- - Faydalı iletişim kanalları: haber bültenleri, 
WhatsApp/telgraf grupları, şirket intraneti vb. 

- - Çalışmak ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi 
olmak, videoları izlemek ve yansıtmak (ilgi çekici nokta: 
döngüsel ekonomi modelini iletişime uygulamak 
mümkün mü?) 

- - Yeşil sertifika ve izlenebilirliğin uygunluğu 
 

Öğrenme Materyalleri 
 

 Eğitim Videosu/Animasyon 
X      Vaka Analizi (Video) 

- https://youtu.be/Ni45YCiCZLo?list=TLGGH7_OnANt0m8
yOTAzMjAyMg 

- X        Vaka analizi (Makale) 
- https://www.antevenio.com/it/blog/i-migliori-esempi-

di-marketing-sostenibile-nel-2019/X      Online article 
- https://www.ninjamarketing.it/wp-

content/uploads/2009/10/Manifesto_Green_Marketing.
pdf 

- https://www.sanpellegrino-corporate.it/it/news-da-
scoprire/primo-spot-basso-impatto-ambientale-
levissima 

 İnteraktif Website 
- www…… 

 E-Öğrenme Website 
- www….. 

 Diğer: _______________________ 
 

Ek Kaynaklar https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.786372
/full 
https://www.egiadomani.it/green-marketing-e-social-network-
tutte-le-strategie-da-adottare.html  
Pdf guide, La comunicazione green , Sancassiani – Manicardi 
The circular office guide, the Prince’s Responsible Business 
Network 
https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-the-triple-bottom-line 

Gereklilikler İnternet bağlantısı, dijital cihaz (akıllı telefon, tablet veya PC), 
yazıcı, çevrimiçi toplantılar için uygulama (teams, zoom vb.) 

 

 

 


