
  

Turizm Sektöründe Döngüsel Ekonomi (Taşımacılık)

1 Giriş  

Ünite 5B, döngüsel ekonomiyi turizm sektöründeki kurslarına dahil etmek isteyen mesleki 
eğitmenler için kaynaklar sağlar. Odak noktası, döngüsel ekonomi iş modellerinin araç kiralama 
sektöründe nasıl uygulanabileceğini açıklamaktır. Ünite, beş Accenture iş 
araç kiralama şirketlerinde nasıl uygulanacağını açıklar.

2 Öğrenme Çıktıları 
 

Bilgi 

Beceriler 

Yeterlilikler 

EQF Seviyesi 

3 Öğrenme Planı 

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

Metod Tanım 

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 araç kiralama için CE uygulamasının gerekli 
olduğunu düşünüyor mu? Cevabınız evet ise, o zaman nasıl 
bu çabaların bir parçası olabilirler.

- - Bir yönetici olarak paydaşları araç kiralamada 
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, döngüsel ekonomiyi turizm sektöründeki kurslarına dahil etmek isteyen mesleki 
eğitmenler için kaynaklar sağlar. Odak noktası, döngüsel ekonomi iş modellerinin araç kiralama 
sektöründe nasıl uygulanabileceğini açıklamaktır. Ünite, beş Accenture iş modelini ve bunların 
araç kiralama şirketlerinde nasıl uygulanacağını açıklar. 

 

Beş Accenture iş modelinin döngüsel doğasını anlayın.

Turizme odaklanan araç kiralama sektöründeki döngüsel iş fırsatlarını 
belirleyin. 

Araç kiralama sektöründe Accenture iş modellerini uygulayın.

Bu içerik esas olarak EQF seviye 4 için uygundur.

Aşağıdaki tablo, 4. seviyede bir eğitim programını yapılandırmak için bir şablon olarak 

Bir eğitmen olarak gelecekteki tartışmalar ve referanslar 
için kullanılacak tanımları, kavramları ve çağrışımları 
yazdığınız beyin fırtınası. Gerekirse aşağıdaki sorularla beyin 
fırtınası oturumuna devam edebilirsiniz: 

ğrencileriniz araç kiralama için CE uygulamasının gerekli 
olduğunu düşünüyor mu? Cevabınız evet ise, o zaman nasıl 
bu çabaların bir parçası olabilirler. 

Bir yönetici olarak paydaşları araç kiralamada 
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, döngüsel ekonomiyi turizm sektöründeki kurslarına dahil etmek isteyen mesleki 
eğitmenler için kaynaklar sağlar. Odak noktası, döngüsel ekonomi iş modellerinin araç kiralama 

modelini ve bunların 

Beş Accenture iş modelinin döngüsel doğasını anlayın. 

Turizme odaklanan araç kiralama sektöründeki döngüsel iş fırsatlarını 

Araç kiralama sektöründe Accenture iş modellerini uygulayın. 

 

Aşağıdaki tablo, 4. seviyede bir eğitim programını yapılandırmak için bir şablon olarak 

Dakika cinsinden 
önerilen süre 
(toplam dakika) 

yazdığınız beyin fırtınası. Gerekirse aşağıdaki sorularla beyin 

30 



  

CE'yi kullanmaya nasıl ikna edebilirsiniz?

PPT kullanarak 
eğitmen 
tarafından 
sunum 

Genel Bakış
Ünite Öğrenme Hedefleri
Accenture İş Modelleri
Turist Taşıma Alanındaki Fırsatlar 
Fırsat 2 - Araç Kiralama
Örnek Olay 
Tartışma noktaları
Özet 
Öğrendin 

Değerlendirme Sınav 

4 Quiz 

1. Turistlere ulaşım sağlayan bir işletme için platformları paylaşmanın ana hedefleri 
nelerdir? 

Cevap: İsrafı ve gelir kaybını azaltmak

2. Turistlere ulaşım sağlayan bir işletme için kaynak kurtarma ne anlama geliyor?

Cevap: Materyalleri, faydalı ömürlerin

3. Aşağıdakilerden hangisi bir turist taşımacılığı işletmesindeki döngüsel girdilere örnek 
değildir? 

Cevap: Kurşunsuz Benzin

 

 

  

 

CE'yi kullanmaya nasıl ikna edebilirsiniz? 

Genel Bakış 
Ünite Öğrenme Hedefleri 
Accenture İş Modelleri 
Turist Taşıma Alanındaki Fırsatlar - Tartışma 

Araç Kiralama 
Örnek Olay - Guppy 
Tartışma noktaları 

Turistlere ulaşım sağlayan bir işletme için platformları paylaşmanın ana hedefleri 

Cevap: İsrafı ve gelir kaybını azaltmak 

2. Turistlere ulaşım sağlayan bir işletme için kaynak kurtarma ne anlama geliyor?

Cevap: Materyalleri, faydalı ömürlerinin 'sonunda' gelecekte kullanılmak üzere kurtarmak.

3. Aşağıdakilerden hangisi bir turist taşımacılığı işletmesindeki döngüsel girdilere örnek 

Cevap: Kurşunsuz Benzin 
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Turistlere ulaşım sağlayan bir işletme için platformları paylaşmanın ana hedefleri 

2. Turistlere ulaşım sağlayan bir işletme için kaynak kurtarma ne anlama geliyor? 

in 'sonunda' gelecekte kullanılmak üzere kurtarmak. 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir turist taşımacılığı işletmesindeki döngüsel girdilere örnek 


