
Modüller Ünitelerin öğrenme çıktıları Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceriler Yeterlilikler

Konaklama sektöründe eko-yenilikçilik kavramları ve terimleri (Pazar göstergeleri, dinamikleri, 

pazarın anahtar oyuncuları) Öğrenici konaklama endüstrisindeki eko-yenilkçi kavramları ve terimleri açıklayabilecektir. 

Pazarın yapısını ve göstergelerini açıklama 

Piyasa göstergelerini karşılaştırma

 Konaklama endüstrisindeki eko-yenilikçilik üzerine kendi 

vizyonunu tartışma  

Ortak ülkelerdeki konaklama sektöründeki eko-yenilikçilik meslek tanımları 

Öğrenici konaklama endüstrisindeki temel ve güncel eko-yenilikçi meslekleri 

tanımlayabilecektir. 

Konakalama endüstrisindeki eko-yenilikçi güncel meslekleri 

ve mesleki becerileri tanımlama 

Meslekler için sektörel gereklilikleri belirleme 
KOBİ'lerde eko-yenilikçilik için gerekli meslekleri işaret etme 

Konaklama sektöründeki eko-yenilikçilik hakkında AB yasaları ve düzenlemeleri (finansal destekler 

ve teşvikler)

Öğrenici konaklama endüstrisindeki  ekoyenilikçilik hakkındaki AB yasalarını ve düzenlemeleri 

öğrenebilecektir.  

  Eko-yenilikçilik hakkında AB normalarını ve eylem planlarnı 

anlama ve farklı finansal destekleri tanımlama 

Uygun finansal desteklerin belirlenmesi ve seçimi için temel normları 

ve eylemleri belirleme 

Bir eko-yenilikçi fikir planlarken  finansal desteklerin kurallarına 

ve düzenlemelerine uyumlu hale getirme 

Eko-yenilikçi işletme uygulamalarının hedef grupları

Öğrenici KOBi için eko-yenilikçi fikirlerin oluşturulması amacıyla farklı hedef kitleyi 

tanımlayabilecektir. 

KOBİ'lerde eko-yenilikçilik için ürünleri, süreçleri, pazarlama 

yöntemlerini, hedef gruplar olarak örgütü ve kurumları 

tanımlama 

Konaklama endüstrisindeki KOBİ'lerin eko-yenilikçi fikirleri için hedef 

grupları tanımlama Kendi KOBİ'nin yenilikçi olması için hedef grubu seçme

Eko-yenilikçi işletme uygulamalarının uygulama mekanizmaları 

Öğrenici tanıtılan ya da gerçekleşen halinde bir değişiklik olması durumunda da doğru eko-

yenilikçi yöntemi uygulayabilecektir.

Dört temel değişim mekanizmasını anlama : Modifikasyon , 

Yeniden Tasarım, Alternatifler, Yaratıcılık

Eko-yenilikçi fikirler için dört temel değişim mekanizmasını analiz 

etme ve en uygun olanını uygulama becerisi Kendi KOBİ'nin eko-yenilikçi olması için uygun mekanizmayı 

seçme ve karar verme 

Eko-yenilikçi işletme uygulamalarının etkileri

Öğrenici işletmenin yaşam döngüsü boyunca eko-yenilikçi eylemlerin etkilerini gözeterek bir 

planlama yapabilecektir. Eko-yenilikçi fikrin farklı etkilerini tanımlama 

Eko-yenilikçi fikrin yaşam döngüsü boyunca olası etkilerini işaret 

etme 

İlgili etkileri göz önüne alarak kendi işletmen için eko-yenilikçi 

fikir seçme. 

Eko-yenilikçiliğin karşılıklı faydaları Öğrenici konaklama sektöründeki KOBİ'lerin eko-yenilikçi fikirlerinin ekonomik,ekolojik ve 

sosyal faydalarını tanımlayabilecektir. 

KOBİ'lerde eko-yenilikçiliğin ekonomik, ekolojik ve sosyal 

faydalarını açıklama

Konakalma endüstrisindeki KOBİ'lerin eko-yenilikçi fikirlerinin 

ekonomik, ekolojik ve sosyal faydalarının ölçülmesi

Temel ortaklarla eko-yenilikçi fikirlerin karşılıklı faydalarının 

yönetilmesi 

Yaratıcılık için sosyal ağların ve etkenlerin lullanımı Öğrenici konaklama sektöründeki eko-yenilikçiliğin sosyal ağlarının yaratılması için gerekli 

etkenlere uygulayabilecektir. 

Konaklama sektöründeki eko-yenilikçilik için yerel 

topluluklar ile ağları oluşturma

Eko-yeniliki KOBİ'ler için sosyal ağlarının yapılarının analiz edilmesi ve 

en uygun olanının tasarlanması

Eko-yenilikçi KOBİ'ler için uygun sosyal ağın kurulması

Turizm sektöründeki eko-yenilikçilik için farklı işbirliği ağlarının etkinliklerinin değerlendirilmesi Öğrenici konaklama sektöründeki eko-yenilikçilik için sosyal ağların etkinliğini anlayarak farklı 

araçları kullanabilecektir.  

Eko-yenilikçi topluluklar için sosyal ağların etkinliğini 

tanımlama 

Eko-yenilikçilik için sosyal ağların etkinliğinin karşılaştırılması Konaklama endüstrisindeki KOBİ'lerin eko-yenilikçiliği için en 

uygun ağların seçilmesi 

Ürün/Hizmet Yeniliği

Yeşil Tedarik- Yerel Ürünler- Mevsimsel Ürünler- Kentte Dikey Tarım 
Öğrenici yeşil kriter temelinde tedarik süreçlerini yönetebilecek ve işletmesinde kullanılan 

ürünler için kendi bahçesini oluşturabilecektir. 

Yeşil Tedarik için kriter tanımlama ve kendi bahçen için 

olasılıkları anlama

Ekoloji dostu ürünler için uygun ürünlerin ve materyallerin 

karşılaştırılması 

Tedarik süreçleri için ekoloji dostu veya yeşil çözümlerin 

bulunması

Yavaş Gıda- Kriter- Nasıl Yapacağız- Avantajlar
Öğrenici işletmesi için yavaş gıda kavramlarını yaygınlaştırabilecektir.  İşletmendeki yavaş gıdanın anlaşılması için stratejiler 

belirleme

Hızlı Gıda ve Yavaş Gıdanın temel etkenlerinin analiz edilmesi. Farklı 

pişirme ve yeme stillerinin karşılaştırılması

İşletme için yeni bir vizyon olarak yavaş gıdanın yaratılması

Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi - İş Gücü - Odalar- Altyapı 
Öğrenici hizmetin her aşamasında kaynak etkinliği için yenilikçi yöntemleri uygulayabilecektir. Kaynak etkinliği temelinde gelişim için olası alanları 

belirleme

Daha yüksek ekolojik etkinliğe erişmek için nerede ve neyi modifiye 

edeceği konusunda bilgi sahibi olma 

Kaynak etkinliği ve sürdürülebilirliği temelinde gelişmelerin 

ölçümlerinin uygulanması

Süreç Yeniliği

Malzeme Akışı Kaynak Etkinliği  -Döngüsel Ekonomi Öğrenici kaynak etkinliğine göre süreçlerini modifiye edebilecektir. Öğrenici malzeme akış 

döngüsündeki boşluğu kapatacaktır.

işletmelerdeki materyal döngüsünün yapıtaşlarını anlama, 

döngüsel ekonominin kavram ve kriterlerini bilme

Doğrusal ekonomi ile döngüsel ekonomiyi karşılaştırma ve avantjlarını 

ve dez avantajlarını gösterme 

Malzeme akışında boşlukların kapatılması 

Enerji Etkinliği :  Isıtma/ Soğutma, Yemek Pişirme, Sıcak Su , Aydınlatma, Elektronik Aletler Öğrenici enerjinin kullanıldığı her alanda enerji tüketimindeki etkinliği arttırailecektir. Farkıl türlerdeki enerji kaynaklarının tüketim ve üretim 

kriterlerini tanımlama 

İşletmedeki enerji tüketimini (ısı, elektrik, hareketlilik) analiz etme. 

Enerji tüketimini azaltmanın yenilikçi yollarını bulma. 

Enerji etkin planların hazırlanması ve onların akılcı olduğunun 

kanıtlanması

Atık Yönetimi :   Atıktan Kaçınma, Yeniden Kullanma, Döngüyü Tamamlama, Yeniden Döngü, Atık 

Ayrıştırma, Atık Dönüşümü
Öğrenici Avrupa Atık Hiyerarşisi'ne göre sürdürülebilir bir yol içerisinde tüm sektörün atıklarını 

yönetebilecektir. 

İşletmelerdeki atık yönetimi ve lgili düzenlemeler hakkında 

bilgiye sahip olma

Girdiden çıktıya kadar materyal döngüsünü analiz etme ve hangi 

noktada atık oluştuğunu bulma

Bir işletme için atık yönetimi kavramının oluşturulması ve 

uygulamaya konması 

Bina ve Tesis Yönetimi:   Doğa Dostu Materyaller ve Doğa Dostu Teknolojilerin Kullanılması Öğrenici yenilikçi materyaller ve teknolojiler temelinde binaların ya da alt yapının inşaası ya da 

yeniden inşaası noktasında ekoloji dostu çözümler bulabilecektir.  

Binaların inşası veya yeniden inşası için ekoloji dostu 

yöntemleri tanımlama 

Ekoloji dostu malzemelerin ve teknolojilerin avantajlarını gösterme Ekoloji dostu tesis yönetiminin sağlanması. Ekoloji dostu inşaat 

yöntemlerinin teşvik edilmesi 

Örgütsel Yenilik 

Farkındalığı Arttırma Bilgi, Bilgi Paketi Öğrenici mevcut durumu göz önüne alabilecek ve gelişim için yenilikçi ölçümler bulabilecektir. Çalışanlar ve müşteriler arsında farkındalığı arttırmak için 

temel metodolojileri bilme 

Çalışanlar ve misafirler için farkındalık arttırma kampanyaları 

düzenleme
Ekoloji Dostu Hareketlilik: İç ve Dış Ulaşım , Misafirlerin Geliş Gidişleri, Alt Yapı Öğrenici yeşil kriter temelinde bir konaklama şirketindeki hareketliliğin tüm yönlerini 

yönetebilecektir. 

Kurumsal hareketlilik kavramının inşaası için ekoloji dostu 

ulaşım ve lojistik yöntemlerini tanımlama ve gerekli altyapı 

için bilgiye sahip olma 

Ulaşım yöntemlerini analiz etme.    Gerçekten ihtiyaç olanı belirleme 

ve avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olma.  

Değişik seviyelerde ekoloji dostu hareketliliğin örgütlenmesi

Yeşil Turizm: Boş Zaman Faaliyetleri, Ekolojik Seminerler, Yeşil Toplantılar Öğrenici yeşil kritere göre faaliyetlerini organize edebilecektir. Yeşil Turizm kavramını bilme ve ilgili faaliyetleri tanımlama Misafirlerin ihtiyaçlarını analiz etme ve turizm faaliyetleri için yenilikçi 

formlar sağlama (Yeşil Turizm) 

Yeşil Turizm ile ilgili yenilikçi işletme uygulamalarının, iş yeri 

örgütlenmelerinin veya dış ilişkilerin sunulması

Pazarlama Yeniliği

Çevre Yönetim Sistemleri- Eko Etiketler : Bilgi, Kriter, Yararlar Öğrenici Enerji Yönetim Sistemlerinin Uygulanmasında aktif bir şekilde yer alabilecek ve 

işletmesine eko etiketleri tanıtabilecektir. 

Çevre Yönetim Sistemleri ve eko-etiketlerin kullanımları ve 

temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olma 

Kriterleri karşılaştırma ve işletme için en uygun olanını kontol etme Ekoetiketlerin eko-yenilikçi unsurlarını gösterme ve onlardan 

nasıl yararlanılacağını açıklama

Ekolojik Pazarlama : Ağ Oluşturma, Ortaklarla İşbirliği, Pazarlama Mataryalleri Öğrenici ekoloji temelli pazarlama stratejileri yaratabilecek, ekoloji dostu materyaller 

kullanabilecek ve yeşil turizm üzerine odaklanabilecektir. 

Pazarlama yeniliği için yeni pazarlama yöntemleri ve yenilikçi 

yöntemleri bilme 

Yaratıcılığı sağlama, yaratıcılık fikirlerini sunan ve teşvik eden 

sürdürülebilir görevler belirleme

Yenilikçi Yeşil Pazarlama Stratejileri üzerinde çalışma

Eko-yenilikçi Uygulamalar için Örgütsel Destek Öğrenici konaklama sektöründeki KOBİ'lerin eko yenilikçi uygulamaları için örgüsel desteği 

aktif hale getirebilecektir. 

Eko-yenilikçilik için iç ve dış örgütsel desteğin temel 

araçlarını belirleme 

KOBİ'lerde eko-yenilikçiliğin örgütsel desteği için gerekli araçları 

kullanma

Konaklama endüstrisindeki KOBİ'ler için farklı örgütsel destek 

sağlayan araçların yönetimi 

KOBİ'lerde Eko-yenilikçiliğin Finansmanı
Öğrenici konaklama sektöründeki KOBİ'lerin eko-yenilikçiliği için kamu ve/veya özel sektör 

tarafından sağlanan fon kaynaklarını tanımlayabilecektir. 

KOBİ'lerde eko-yenilikçilik için olası farklı yöntemleri yeniden 

tanımlama

Konaklama sektöründeki eko-yenilikçi işletmelere katkı 

sağlayabilecek kamu ve özel fon kaynaklarını karşılaştırma Eko-yenilikçi işletme fikri için fonlama planının yönetilmesi

Eko-yenilikçilik Rüyanı Gerçeğe Dönüştür

Öğrenici, işletme modelinin temel unsurlarını göz önüne alarak eko-yenilikçi ürün, hizmet 

veya teknoloji fikrini test edebilecektir. Eko-yenilikçiliğin temel özelliklerini ve faydalarını tanımlama KOBİ'lerin fikirlerinin eko-yenilikçi özelliklerini ve faydalarını gösterme 

Bir KOBİ'deki eko-yenilikçi fikirlerin faydalarının gözlenmesi ve 

değerlendirilmesi 

Eko-yenilikçi fikrin değerlerini tanımlama KOBİ'nin eko-yenilikçi fikrinin değerlerini raporlama Bir KOBİ'deki eko-yenilikçi fikrin değerlerinin uygulanması 

Rakiplerin eylemlerini ve/veya rakip ürün ve hizmetleri 

tanımlama

Pazardaki ana rakiplerle eko-yenilikçi ürün fikrini, hizmet fikrini veya 

teknoloji fikrini karşılaştırma Rakiplerin farklı yönleri ile başa çıkma

İşletmendeki Eko-yenilikçi stratejik kapasiteyi değerlendir (Ürün/hizmet yeniliği, Süreç yeniliği, 

Örgütsel Yenilik ve Pazarlamam Yeniliği)

Öğrenici konaklama endüstrisindeki tedarik zinciri boyunca eko-yenilikçi olabilmek için 

işletmesinin stratejk kapasitesini değerlendirebilecek ve gerekli unsurları değiştirebilecektir. 

Bir KOBİ'nin dönüşümünün değerlendirilmesi için eko-

yenilikçi unsurları listeleme

Bir KOBİ'nin dönüşümünün değerlendirilmesi için eko-yenilikçi 

unsurları analiz etme

Tanımlanan eko-yenilikçi unsurlara göre dönüşüm sürecine 

liderlik etme 

Modül 8 - Değer Yaratma 

Eko-Yenilikçi Değer Yaratımı 

Öğrenici konaklama sektöründe eko-yenilikçi KOBİ olabilmek için değer yaratmanın temel 

adımlarını uygulayabilecektir. 

KOBİ'lerde eko-yenilikçi değer yaratımı için temel çerçeveyi 

anlama Eko-yenilikçi değer yaratımı için temel adımları açıklama

Eko-yenilikçi amaçlar için bir KOBİ'nin değer yaratımının temel 

adımlarını uygulama 

"Avrupa Komisyonu bu projeyi desteklemektedir. Bu yayındaki içerikler yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmakta olup, Avrupa Komisyonu bu içerikten sorumlu tutulamaz."

Eko-yenilikçi fikirler için potansiyel anahtar ortakları tanımlama KOBİ'deki eko-yenilikçilik için uygun ilişkilerin ve işbirliğinin 

temel ortaklarla yönetilmesi 

 Modül 1 - Pazarın Tanımlanması (İtalya, Türkiye, Avusturya, 

Macaristan ve Gürcistan)

Modül 2 - Turizm Sektöründe Eko-Yenilikçilik 

KOBİ'lerde eko-yenilikçilik için anahtar işbirlikleri Kobi'deki eko-yenilikçlik için temel ortaklar ile işbirliği yapabilecek ve temel ortakları 

tanımlayabilecektir. 

Eko-yenilikçiliği amaçlayan anahtar ortaklıkları tanımlama 

 Modül 4 - İşbirliği Ağlarının Kurulması 

 Modül 6 - Eko-yenilikçiliğin Harekete Geçmesi 

 Modül 7 - Turizm Sektöründeki KOBİ'lerin Eko-yenilikçi Tedarik 

Zinciri İçin Dönüşümleri  

 Modül 3 - Eko- yenilikçilik İçin Temel Ortaklar ile İşbirliği 

 Modül 5 - Eko - yenilikçilik İçin Başlangıç Noktası 


