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Turizm, hizmet sektöründe istihdam edilenlerin %21'i ile Avrupa Birliği'nde üçüncü en

önemli sosyo-ekonomik faaliyeti temsil etmektedir. 13 milyondan fazla insan turizmle

ilgili sektörlerde istihdam edilmektedir. Bu kişilerin yaklaşık 8 milyonu gıda

sektöründe, 2 milyonu da turizm taşımacılığı sektöründe çalışmaktadır. Avrupa turizm

endüstrisinin rekabet gücünü geliştirmek önemli olmakla birlikte, diğer yandan Birlik

bunu sürdürülebilir bir şekilde yapma ihtiyacının farkındadır. Turizmin

sürdürülebilirliği, örneğin doğal kaynakların sorumlu kullanımı gibi çeşitli sektörleri

ilgilendirmektedir. AB, sürdürülebilir, sorumlu ve kaliteli bir turizm sisteminin

geliştirilmesinin sektörde bir öncelik olduğunu belirterek bu sorunları ele almaktadır.

Ocak bülteni, döngüsel

ekonomi ve Turizme

adanmış yolculuğumuzun

ikinci adımıdır.

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE
DÖNGÜSEL EKONOMİ
 Döngüsel ekonomi hakkında bir Erasmus + projesi 

https://unsplash.com/s/photos/circular-economy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


LITVANYA'DAKI
DENEYIME
ODAKLANIN

Döngüsel ekonomi: 

turizm dahil her sektöre

uyarlanabilen bir konsept
EHL - Ecole hôtelière de Lozan

"Seyahat ve turizm aktörleri,

döngüselliğin güçlü sağlayıcıları

olarak hareket edebilir ve ilgili

değer zincirlerinde paylaşılan

döngüsel değer yaratma ve değer

yakalamadan yararlanabilir".

UNWTO - Dünya Turizm Örgütü

(UNWTO), sorumlu, sürdürülebilir ve

evrensel olarak erişilebilir turizmin

teşvik edilmesinden sorumlu

Birleşmiş Milletler kuruluşudur.

UNWTO web sitesinde daha fazla

belgeyi keşfedin

1.Seyahat ve Turizmde Döngüsel

Ekonomi ve 2. Sürdürülebilir Turizm

Gelişimi
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CIRCLE eğitim programını

hazırlarken, konuyla ilgili iyi

örnekler ve vaka çalışmaları

aramak için birkaç zaman

harcadım. İlginç iş hikayeleri, iyi

örneklerin açıklamaları kesinlikle

bulunabilir, ancak sürdürülebilir

üretim ve hizmet süreçleriyle

tanınan bazı tanınmış şirketlerin,

esas olarak nötr çevresel etki

taahhütlerine veya belirli spesifik

konulara odaklanarak bu konuda

çok az bilgi sağladığını buldum.

üretim sonuçları (örneğin, plastik

kullanımının terk edilmesi).

Ancak bir tüketicinin döngüsel

davranışın birincil aktörü

olabilmesi için sürdürülebilirlik

süreçlerinin nasıl uygulanacağını

bilmesi gerekir.

Adım 

https://hospitalityinsights.ehl.edu/circular-economy-tourism-sector
https://hospitalityinsights.ehl.edu/circular-economy-tourism-sector
https://hospitalityinsights.ehl.edu/circular-economy-tourism-sector
https://www.unwto.org/covid-19-oneplanet-responsible-recovery-initiatives/circular-economy-in-travel-and-tourism-a-conceptual-framework-for-a-sustainable-resilient-and-future-proof-industry-transition
https://www.unwto.org/sustainable-development


Bu yaz ailem ve ben, kendi

ülkemiz olan Litvanya'da bir su

parkını ziyaret etme fırsatı bulduk.

Güzel vakit geçirdik ve CIRCLE

projesi kapsamında yaptığım

araştırmalar beni parkı farklı

gözlerle gözlemlemeye ve parkın

gerçekleştirdiği döngüsel

girişimleri keşfetmeye yöneltti.

Dinlenme kompleksini ve sağlıklı

yaşam merkezini ısıtmak için

yenilenebilir kaynaklar kullanılır.

İyileştirici özellikleri nedeniyle

kozmetolojide de kullanılan doğal

bir gübre olan Sapropel, parktaki

bitkileri gübrelemek için

kullanılıyor. Biyoyakıt, yüzme

havuzu suyunu ısıtmak için

kullanılır. Ayrıca bazı yüzme

havuzlarındaki su klor

kullanılmadan arıtılır.

Parkı kesinlikle tekrar ziyaret

edeceğiz: yeri ve girişimlerini

desteklemek istiyoruz.

Jūratė Raukštienė'in Deneyimi

CIRCLE projesi personeli

BEKLEMEDE 
KALIN
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...Daha fazlasını 
keşfetmek için 
Circle Turizm 
eğitimimiz

Disclaimer – The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an

endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held

responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Daha  detaylı bilgi için

Park 
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