
  

 

Turizm Sektöründe Döngüsel Ekonomi
Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi

1  Giriş 
Ünite 6A , öğrencilerine döngüsel etkinlik yönetimi yaklaşımını tanıtmak için kısa bir eğitim programı 
geliştirmek isteyen eğitmenler için rehberlik sağlar. Odak nokta
etkinlik türleri; Sürdürülebilir olayların öne çıkan özellikleri ve temel unsurları; olayların neden 
döngüsel / sürdürülebilir olması 
uygulanabileceği. Öğrencinin DE'nin ne olduğunu ve yöntemlerinin ve iş modellerinin çeşitli olaylara 
nasıl yardımcı olabileceğini anlaması önemlidir.

Etkinlik yönetimi bağlamında, öğrencilerinizin göstermesi beklenen bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesi 
aşağıdaki gibi olacaktır. 

Seviye Bilgi 

Seviye 4 

Öğrenciler, DE olayları 
yönetiminin atıkların 
azaltılmasına odaklanan 
avantajlarını ortaya 
koyabilmelidir. 

2 Öğrenme Çıktıları 
Ünite 6A'in öğrenme çıktıları aşağıdaki gibidir:

1. Öğrencilerin etkinlik turizminde döngüsel ekonomi kavramını ve uygulanışını analiz 
edebilmeleri için, 

2. Öğrencilerin CE'nin temel terminolojisini (döngüsel ekonomi) tanıması ve tanımlayabilmesi için 
- olayların neden döngüsel olması gerektiğini ve olaylarda CE uygulamasını nasıl 
sağlayabileceğimizi analiz edin.

3. Öğrencilerin olay yönetiminde döngüsel ek
geliştirebilmesi. 

 

  

Ünite 6A 
Turizm Sektöründe Döngüsel Ekonomi

Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi

(Giriş,Önem & Uygulama) 

, öğrencilerine döngüsel etkinlik yönetimi yaklaşımını tanıtmak için kısa bir eğitim programı 
geliştirmek isteyen eğitmenler için rehberlik sağlar. Odak noktası olayları tanıtmaktır; turizm için ana 
etkinlik türleri; Sürdürülebilir olayların öne çıkan özellikleri ve temel unsurları; olayların neden 

 gerektiği ve olay yönetiminde DE yaklaşımının nasıl 
E'nin ne olduğunu ve yöntemlerinin ve iş modellerinin çeşitli olaylara 

nasıl yardımcı olabileceğini anlaması önemlidir. 

Etkinlik yönetimi bağlamında, öğrencilerinizin göstermesi beklenen bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesi 

Beceriler 

Bir olaydaki genel malzeme akışını 
tahmin etmek ve DE ilkelerine göre 
işlenecek öncelikli malzemelere 
karar vermek için gereken bilişsel ve 
pratik beceriler. 

Genellikle öngörülebilir, ancak 
değişime tabi olan CE olayları 
yönetimi yönergeleri çerçevesinde 
kendi kendine yönetimi uygulayın; 
İşin değerlendirilmesi ve 
iyileştirilmesi için biraz sorumluluk 
alarak başkalarının rutin işlerini 
denetlemek.

 
'in öğrenme çıktıları aşağıdaki gibidir: 

1. Öğrencilerin etkinlik turizminde döngüsel ekonomi kavramını ve uygulanışını analiz 

2. Öğrencilerin CE'nin temel terminolojisini (döngüsel ekonomi) tanıması ve tanımlayabilmesi için 
olayların neden döngüsel olması gerektiğini ve olaylarda CE uygulamasını nasıl 

sağlayabileceğimizi analiz edin. 

3. Öğrencilerin olay yönetiminde döngüsel ekonomi için örneklerle bir tartışma ve argüman 

 

Turizm Sektöründe Döngüsel Ekonomi 
Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi  

, öğrencilerine döngüsel etkinlik yönetimi yaklaşımını tanıtmak için kısa bir eğitim programı 
sı olayları tanıtmaktır; turizm için ana 

etkinlik türleri; Sürdürülebilir olayların öne çıkan özellikleri ve temel unsurları; olayların neden 
E yaklaşımının nasıl 

E'nin ne olduğunu ve yöntemlerinin ve iş modellerinin çeşitli olaylara 

Etkinlik yönetimi bağlamında, öğrencilerinizin göstermesi beklenen bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesi 

Yeterlilik 

Genellikle öngörülebilir, ancak 
değişime tabi olan CE olayları 
yönetimi yönergeleri çerçevesinde 
kendi kendine yönetimi uygulayın; 
İşin değerlendirilmesi ve 
iyileştirilmesi için biraz sorumluluk 
alarak başkalarının rutin işlerini 
denetlemek. 

1. Öğrencilerin etkinlik turizminde döngüsel ekonomi kavramını ve uygulanışını analiz 

2. Öğrencilerin CE'nin temel terminolojisini (döngüsel ekonomi) tanıması ve tanımlayabilmesi için 
olayların neden döngüsel olması gerektiğini ve olaylarda CE uygulamasını nasıl 

onomi için örneklerle bir tartışma ve argüman 



  

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 v
için kullanılacak tanımları, kavramları ve çağrışımları 
yazdığınız beyin fırtınası. Gerekirse aşağıdaki sorularla 
beyin fırtınası oturumuna devam edebilirsiniz:
- Öğrencileriniz turizm sektöründe CE terimini biliyor mu / 
tanıyor mu?
- Öğrenciler malzeme / kaynak rejenerasyonunun Turizm 
sektöründe ekonomik büyümeye katkıda bulunduğu 
durumları belirleyebilir mi?

- - Öğrenciler etkinlik turizminde CE'yi tanıtmanın 
öneminin farkında mı?

PPT kullanarak 
eğitmen 

tarafından sunum 

Olayların tanıtımı ve ana türleri
Sürdürülebilir ve döngüsel etkinliklerin özellikleri
Sürdürülebilir etkinlik yönetimi için 6Ws
Tartışma 
Olayların unsurları
Olaylar neden döngüsel / sürdürülebilir olmalı
Tartışma 

Değerlendirme Sınav 

4 Test  
 

Q. No.i. Üç farklı etkinlik türünün adını yazın ve ayrıca örneklerini verin.

Cevap: Kültürel Etkinlik (Glasgow Festivali 2014), Mega Etkinlik (FIFA Dünya Kupası) ve Sanat Etkinliği 
(Oscar Ödül Töreni) 

S. No. ii. Olayların her bir unsurunu değerlendirmek için 

Cevap: Neden, Ne, Kim Nerede, Ne Zaman, Ne Kadar

S. No. iii. Sürdürülebilir etkinlikler için 

 Cevap: İnsanlar, Gezegen ve Kar

 

  

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

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 CE terimini biliyor mu / 
tanıyor mu? 

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

Öğrenciler etkinlik turizminde CE'yi tanıtmanın 
öneminin farkında mı? 

Olayların tanıtımı ve ana türleri 
Sürdürülebilir ve döngüsel etkinliklerin özellikleri 
Sürdürülebilir etkinlik yönetimi için 6Ws 

Olayların unsurları 
Olaylar neden döngüsel / sürdürülebilir olmalı 

Q. No.i. Üç farklı etkinlik türünün adını yazın ve ayrıca örneklerini verin. 

: Kültürel Etkinlik (Glasgow Festivali 2014), Mega Etkinlik (FIFA Dünya Kupası) ve Sanat Etkinliği 

unu değerlendirmek için sorular nelerdir? 

Cevap: Neden, Ne, Kim Nerede, Ne Zaman, Ne Kadar 

S. No. iii. Sürdürülebilir etkinlikler için neler düşünülmelidir? 

: İnsanlar, Gezegen ve Kar 

 

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

Dakika cinsinden 
önerilen süre 
(toplam dakika) 

30 

60 

15 

: Kültürel Etkinlik (Glasgow Festivali 2014), Mega Etkinlik (FIFA Dünya Kupası) ve Sanat Etkinliği 


