
  

Turizm Sektöründe Döngüsel 
Konaklama ve Yemek

1  Giriş  
Ünite 4A, konaklama ve yemek / ağırlama sektörüyle ilgili döngüsel ekonomi düşüncesini tanıtma 
konusunda kısa bir eğitim programı geliştirmek isteyen eğitmenlere rehberlik sağlar. Odak noktası, 
otellerin sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonominin çevresel gereksinimlerine nasıl yanıt ve
ve DE'nin ne olduğunu ve yöntemlerinin ve iş modellerinin Otel işletmelerinin pazarda rekabet 
etmesine nasıl yardımcı olabileceğini anlamaktır.

Konaklama ve yemek sektörü bağlamında, öğrencilerinizin göstermesi beklenen bilgi, beceri ve 
yeterlilik seviyesi aşağıdaki gibi olacaktır.

Seviye Bilgi 

Seviye 4 

Öğrenciler, otel / 
konaklama sektöründe 
DE düşüncesinin 
avantajlarını ortaya 
koyabilmelidir. 

2 Öğrenme Çıktıları 
Ünite 4A'nın öğrenme çıktıları aşağıdaki gibidir:

1. Öğrencilerin konaklama ve yemek sektöründe döngüsel ekonomi terimini ve uygulanmasını 
analiz edebilmeleri için, 

2. Öğrencilerin DE'nin (döngüsel ekonomi) temel terminolojisini tanımaları ve tanımlayabilm
için - otellerin neden döngüsel olması gerektiğini ve D
sağlayabileceğimizi analiz edin.

3. Öğrencilerin otel işletmeciliğinde döngüsel ekonomi için örneklerle tartışma ve tartışma 
geliştirebilmesi. 
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Beceriler 

Konaklama ortamındaki bir 
oteldeki genel malzeme akışını 
tahmin etmek ve DE ilkelerine göre 
işlenecek öncelikli malzemelere 
karar vermek için gereken bilişsel ve 
pratik beceriler. 

Genellikle öngörüleb
değişime tabi olan D
yönetiminin yönergeleri dahilinde 
özyönetim uygulayın; İşin 
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi 
için biraz sorumluluk alarak 
başkalarının rutin işlerini 
denetlemek.

 
Ünite 4A'nın öğrenme çıktıları aşağıdaki gibidir: 

1. Öğrencilerin konaklama ve yemek sektöründe döngüsel ekonomi terimini ve uygulanmasını 
 

E'nin (döngüsel ekonomi) temel terminolojisini tanımaları ve tanımlayabilm
döngüsel olması gerektiğini ve DE uygulamasını nasıl 

sağlayabileceğimizi analiz edin. 

3. Öğrencilerin otel işletmeciliğinde döngüsel ekonomi için örneklerle tartışma ve tartışma 

 

Ekonomi 

/ ağırlama sektörüyle ilgili döngüsel ekonomi düşüncesini tanıtma 
konusunda kısa bir eğitim programı geliştirmek isteyen eğitmenlere rehberlik sağlar. Odak noktası, 
otellerin sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonominin çevresel gereksinimlerine nasıl yanıt verebileceği 

E'nin ne olduğunu ve yöntemlerinin ve iş modellerinin Otel işletmelerinin pazarda rekabet 

Konaklama ve yemek sektörü bağlamında, öğrencilerinizin göstermesi beklenen bilgi, beceri ve 

Yeterlilik 

Genellikle öngörülebilir, ancak 
değişime tabi olan DE düşünce 
yönetiminin yönergeleri dahilinde 
özyönetim uygulayın; İşin 
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi 
için biraz sorumluluk alarak 
başkalarının rutin işlerini 
denetlemek. 

1. Öğrencilerin konaklama ve yemek sektöründe döngüsel ekonomi terimini ve uygulanmasını 

E'nin (döngüsel ekonomi) temel terminolojisini tanımaları ve tanımlayabilmeleri 
E uygulamasını nasıl 

3. Öğrencilerin otel işletmeciliğinde döngüsel ekonomi için örneklerle tartışma ve tartışma 



  

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

Metod 

Beyin fırtınası 
oturumu 

Bir eğitmen olarak gelecekteki tartışmalar ve 
referanslar için kullanılacak tanımları, kavramları ve 
çağrışımları yazdığınız beyin fırtınası. Gerekirse 
aşağıdaki sorularla beyin fırtınası oturumuna devam 
edebilirsiniz:
- Öğrencileriniz turizm sektöründe D
mu / tanıyor mu?
- Öğrenciler malzeme / kaynak rejenerasyonunun 
Turizm sektöründe ekonomik büyümeye katkıda 
bulunduğu durumları belirleyebilir mi?

- - Öğrenciler D
öneminin farkında mı?

PPT kullanarak 
eğitmen tarafından 

sunum 

Öğrencilerle Sunum 
Bir otel işletmesindeki çevresel performansı 
iyileştirmeye yönelik bazı fırsatları açıklayın.
 
Hangi alanları belirleyebileceklerini görmek için 
öğrenciyle bir tartışma düzenleyin

Değerlendirme ÇSS şeklinde sınav

4 Quiz Exercise 
S. Sürdürülebilir ve döngüsel b

Cevap: B) Tek kullanımlık plakalar

S. Sürdürülebilir ve döngüsel bir gıda sistemi ……… olmamalıdır.

Cevap: C) Atık yiyecek fazlası

S. Aşağıdakilerden hangisi otelleri döngüsel ve sürdürülebilir hale getirmek için 
sürdürülebilirlik önlemlerinden biri değildir?

Cevap: C) Araba ile kolayca erişilebilir

 

 

  

eğitim programını yapılandırmak için bir şablon olarak kullanılabilir.

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: 

rencileriniz turizm sektöründe DE terimini biliyor 
mu / tanıyor mu? 

Öğrenciler malzeme / kaynak rejenerasyonunun 
Turizm sektöründe ekonomik büyümeye katkıda 
bulunduğu durumları belirleyebilir mi? 

Öğrenciler DE'yi otelcilik sektöründe tanıtmanın 
öneminin farkında mı? 

Öğrencilerle Sunum Ünitesi  4A'yı kullanın. 
Bir otel işletmesindeki çevresel performansı 
iyileştirmeye yönelik bazı fırsatları açıklayın. 

Hangi alanları belirleyebileceklerini görmek için 
öğrenciyle bir tartışma düzenleyin 

ÇSS şeklinde sınav 

S. Sürdürülebilir ve döngüsel barınma ……… kullanmamalıdır? 

: B) Tek kullanımlık plakalar 

S. Sürdürülebilir ve döngüsel bir gıda sistemi ……… olmamalıdır. 

: C) Atık yiyecek fazlası 

S. Aşağıdakilerden hangisi otelleri döngüsel ve sürdürülebilir hale getirmek için 
önlemlerinden biri değildir? 

: C) Araba ile kolayca erişilebilir 

 

eğitim programını yapılandırmak için bir şablon olarak kullanılabilir. 

Dakika cinsinden 
önerilen süre (toplam 

dakika) 

30 

60 

15 

S. Aşağıdakilerden hangisi otelleri döngüsel ve sürdürülebilir hale getirmek için 


