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1. TESİS KÜNYESİ 

Saha denetimi gerçekleştirilmiş olan tesise ait genel bilgileri içeren künye aşağıdaki tabloda 
verilmiştir: 

Tablo 1: Genel Bilgiler 

 
SAHA DENETİMİ NUMARASI 20 
SAHA DENETİM TARİH 03/06/2015 – 05/06/2015 
ADRES Zengin Hüseyin Sokak No:15 Gümbet/ 

Bodrum/Muğla 
WEB SAYFASI www.themagnific.com 
TELEFON 0 252 319 53 61 -62 
İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (İKK) Ömer Faruk Dengiz 
İKK GÖREVİ  Genel Müdür – Şirket Yönetim Kurulu 

Başkanı 
KATILIMCILAR 

                                        İSİM/SOYİSİM                               GÖREV 
OTEL Ömer Faruk Dengiz Genel Müdür 

TAT 
Baver Alyakut Uzman 
Ferdi Akarsu Uzman 
Mustafa Sarıkoç Uzman 

T.C. KTB Gökhan Çucu Uzman 
1 KURULUŞ YILI 1988 
2 ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI 120 
3 ODA SAYISI 176 
4 OTEL TİPİ 4 yıldızlı otel 
5 ODA TİPİ 171 oda (2y) 2 engelli odası (2y) 3 aile odası 

(3y) 
 6 ALAN (m2) AÇIK:                  KAPALI:  
  RESTORANLAR: 250 kişilik 2.sınıf restaurant, 100 kişilik açık 

restaurant 
  BARLAR: Snack bar 2 adet lobi bar 1 adet havuz bar 1 

adet 
  DİSKOLAR:  
  YÜZME HAVUZU: Açık yüzme havuzu 
  SPA: Türk hamamı sauna 
  İŞ MERKEZİ: - 
  SPOR – FİTNESS: Aletli jimnastik salonu 
  SAĞLIK KULUBÜ: - 
  BALO SALONU: - 

 

http://www.themagnific.com/
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2. YÖNETİCİ ÖZETİ 

Sürdürülebilir yeşil turizm, sürdürülebilirlik kavramının insanla en çok buluştuğu ve 

sonuçlarını görme hususunda en etkili uygulama sahalarından biri olması özelliğiyle 

geleceğimiz için son derece büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda gerek turizm sektöründe 

gerekse diğer sektörler içerisinde geleceğin önemli bir aktörü olacağı yönünde önemli 

işaretler bulunmaktadır. Bu göstergelerin başında turizm pastası içinde büyüme yönündeki 

istatistikler ve kamuoyu, karar vericilerin konuya olan ilgisi gösterilebilir. Bu bağlamda Yeşil 

Yıldız sertifikası ve sürdürülebilir turizm faaliyetleri, kriter sisteminde tasarrufa ve doğal, 

kültürel öğelerin korunmasına yönelik duruşuyla önemli bir mekanizma niteliğindedir.  Buna 

ek olarak yeşil turistler bu yönde algısı olan yeşil turistler, tesisten ilgili konudaki tüm 

uygulamaları aynı anda görmeyi tercih eden, bu konuda sorgulama yapan bir ziyaretçi 

grubudur. Bu kapsamda tesis bünyesinde ilgili birimlerle yapılan mülakatlar sonucunda, 

Magnific Otel’de Yeşil Turizm ve Ekolojik Otel konuları üzerindeki genel algı, davranış 

biçimleri ve bilgisi, tesisin ilgili husustaki algısı ve bilgisinin varlığı, özellikle genel müdür ve 

teknik birimler düzeyinde tespit edilmiştir. Bununla birlikte dünya standartları göz önünde 

bulundurulduğunda daha fazla araştırma ve konu ile ilgili algının varlığı gereksinmektedir. 

Yeşil Turizm prensiplerinde tesisin verimlilik, tasarruf gibi faaliyetleri yerine getirmesi 

yanında, ilgili turist kitlesine hitap edecek felsefi ve davranışsal gereksinimler altyapısal 

faaliyetler kadar önem arz etmektedir.  Konu bazında tesisin faaliyetlerini özetlemek 

gerekirse,  sürdürülebilir rüzgar ve güneş gibi kaynaklardan elektrik temini hususunda, tesiste 

faaliyet örneği bulunmamaktadır. Isıtma ve soğutma sistemlerinde fosil yakıt ve elektrik 

ağırlıklı olarak kullanılmakta, ısıtmada belirli bir oranda günısı sistemi kullanılmaktadır. 

Geri dönüşüme kazandırma veya geri dönüşümden kazanılmış madde kullanımı hususunda, 

geri dönüşümde yalnızca kağıt, kimyevi yağlar, pet şişe, pil, pet, cam şişe ve yemek yağı 

hususunda faaliyet bulunmaktadır. Geri dönüşümlü malzeme kullanımı hususunda yeterli 

düzeyde faaliyet olmamakla birlikte özellikle printerda müsvedde kağıt kullanımı ve kağıtların 

arka yüzlerini de kullanma gibi olumlu faaliyet örnekleri gözlenmiştir. 

Tesise yönelik Yeşil Tesis mülakatımız neticesinde, tesis alım satımlarında sertifikalı adil 

ticaret uygulamaları bulunmamakla birlikte, özellikle Milas Ovası’ndan sezonunda marul ve 

roka gibi yeşil sebzelerin temin edilmesi, ilgili konuda algılarının belirli düzeyde olduğunu 
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işaret etmektedir. Tesis bünyesinde kullanılan gıda ve tekstil ürünlerinde organik sertifikalı 

ürün kullanımı hususunda faaliyet örneği bulunmaktadır. Tesis bünyesinde kullanılan temizlik 

veya yapı kimyasallarında doğada büyük oranda çözünen ürünlerin tercih edilmesi 

hususunda, uygulamalarda eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Tesis çalışanlarına, 

yöneticilerine, konuklarına ve tesiste konaklayan çocuklar için,  yeşil prensipler, doğa, 

kültürel özgünlükler ve yeşil tesis davranış biçimleri gibi eğitim faaliyetleri bulunmamaktadır. 

Tesiste yapılan denetim sonucunda, tesis inşasında kullanılan yapı malzemeleri, enerji ve su 

tüketiminde yer alan teçhizatların çevre ile uyumlu olduğuna dair belgelendirme 

yapılamadığı, bilgilendirme ve eğitim düzenlemelerinin yapılmadığı ayrıca yerel idare 

yazışmalarının oluşturulmadığı ve atık yönetimine ilişkin çalışmaların zayıf olduğu tespit 

edilmiştir. 

Genel durum analizi yapılacak olursa, Çevreye Duyarlı Sınıflandırma Formunda tesisin 

vermiş olduğu beyan ile denetim sonuçlarının uyuşmadığı ancak Yeşil Yıldız başvuru 

dosyasında bulunması zorunlu belgelerin (1, 2, 3, 4, 5, 14 ve 88. sorular) tesis bünyesinde 

oluşturulmadığı tespit edilmiştir. 
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3. BİRİNCİ AŞAMA: 122 KRİTER DEĞERLENDİRMESİ 

Tesis 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm 

İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi 

Verilmesine Dair Tebliğ kapsamında yer alan 122 Kritere göre incelenmiştir. 
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3.1. Kriter Bazında Saha Denetim Sonuçları  

Tablo 2: Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Tespit Formu 

SORULAR 

SO
RU

 
D

EĞ
ER

İ 

BE
YA

N
 

TE
SP

İT
 

BULGULAR FOTOĞRAF/BELGE 

A-GENEL YÖNETİM 

1* 

İşletmelerin çevre politikası ve eylem planının 
olması,  

5 5 0 İşletmenin çevre 
politikası ve eylem 
planının olduğu ancak 
eylem planında 
gerçekleştirilmesi 
planlanan hedeflere 
ilişkin tarih belirtilmediği 
tespit edilmiştir. 

 

2* Eylem planının uygulanması; ---- ---- ---- -------------------------------  

  
Uygulayacak özel bir yetkilinin olması 
(Konusunda eğitim almış, Çevre Mühendisi, 
Enerji Verimliliği Uzmanı, Biolog, Ziraat 
Mühendisi vb.),  

10 10 0 İşletme bünyesinde 
projeye ilişkin uzman 
desteği alındığına dair 
bilgi belge 
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Bu hizmetin bir uzmandan veya uzman 
firmadan alınması (İşletmede uygulamadan 
sorumlu bir yetkili ile birlikte),  

7 sunulamamıştır. 

3* 

İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için 
enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji 
tüketimi konusunda verileri toplaması ve 
izlemesi (Kapalı alan m² başına veya 
geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık 
ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya 
halinde saklanması),  

5 5 0 İşletmenin, su tüketimi, 
ısıtma ve soğutma için 
enerji tüketimi, elektrik 
tüketimi ve genel enerji 
tüketimi konusunda 
verilerin olduğu ancak 
konaklama başına 
tüketimi gösteren 
anlaşılır bir veri izleme 
planı oluşturulmadığı 
tespit edilmiştir. 

 

4* 

İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin 
(hacim ve/veya ağırlık olarak) izlenmesi ve 
verilerin toplanması (Kapalı alan m² başına 
veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık 
ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya 
halinde saklanması),  

5 5 0 İşletmede kullanılan 
kimyasallara ait 
verilerin olduğu ancak 
konaklama başına 
tüketimi gösteren 
anlaşılır bir veri izleme 
planı oluşturulmadığı 
tespit edilmiştir. 

 

5* 

Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim 
ve/veya ağırlık olarak)  izlenmesi ve verilerin 
toplanması (Kapalı alan m² başına veya 
geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve 
yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde 
saklanması),  

5 5 0 İşletmede oluşan 
atıkara ait verilerin 
olduğu ancak 
konaklama başına 
tüketimi gösteren 
anlaşılır bir veri izleme 
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planı oluşturulmadığı 
tespit edilmiştir. 

6 İşletmenin uluslararası kabul gören çevre 
yönetim sertifikalarına sahip olması (EMAS, 
ISO 14000, ISO 14001, Mavi Bayrak gibi), 
(Her sertifika 3 puan, toplam 9 puanı 
geçemez) 

9 
(Max) 

0 0 İşletmeye ait çevre 
yönetim sertifikasının 
olmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

7 

Tesise hizmet veren veya mal tedarik eden 
ana firmaların en az bir tanesinin çevre 
yönetim sertifikasına sahip olması (EMAS, ISO 
14001 gibi),  

3 3 3 Tesise mal ya da 
hizmet veren 
kuruluşların çevre 
yönetim sertifikalarının 
olduğu tespit edilmiştir. 

 

8 

İşletmenin enerji ve su tüketimini hesaplamak 
ve izlemek için ilave sayaç ve ölçü aletleri 
kullanılması, (Mutfak, çamaşırhane, 
konaklama üniteleri, bahçe, teknik üniteler vb. 
her biri 2 puan, toplam 6 puanı geçemez) 

6 
(Max) 

6 0 Enerji ve su tüketiminin 
birim bazında 
hesaplanabilmesi için 
elektrik için ilave 
sayaçların 
oluşturulmadığı tespit 
edilmiştir. 
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9 
İşletmenin çevreye duyarlılık çalışmalarının 
ödül kazanması,  

2 0 0 İşletmenin, çevreye 
duyarlılık konusunda 
ödül kazanmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

10 

Yerel yönetim veya idareler veya yörede 
bulunan diğer tesislerle çevreye duyarlılık 
konusunda ortak çalışma ve etkinlikler 
düzenlemek,  

5 0 0 Çevreye duyarlılık 
konusunda çalışmalar 
düzenlemediği tespit 
edilmiştir. 

 

11 

Çevre koruma organizasyonlarına düzenli 
olarak katkıda bulunmak veya bu 
organizasyonlara düzenli olarak katılmak 
(Dernek, vakıf, vb.),  (Her biri 2 puan, toplam 6 
puanı geçemez.) 

6 
(Max) 

2 0 İşletmenin düzenli 
olarak çevre koruma 
organizasyonlarına 
katılmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

12* 

Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm 
tesisat ve donanımların (enerji, ısıtma, 
havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, 
bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, 
asansörler vb.) koruyucu bakım ve onarımının 
periyodik olarak yetkili servise veya 
konusunda eğitim almış uzman kişilere 
yaptırılması,  

5 5 5 Tesiste bulunan tesisat 
ve donanımlara ait 
sözleşmelerin olduğu 
tespit edilmiştir. 
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Isıtma kazanının ve brülörün yılda en az bir 
defa periyodik olarak bakımının yetkili kişilere 
yaptırılması ve kazan bacasından açığa çıkan 
emisyonların yetkili kuruluşlar tarafından 
ölçülüp raporlanması,  

5 5 0 Isıtma kazanı ve 
boilerin periyodik olarak 
bakımının yapıldığı 
ancak emisyon ölçümü 
yapılabilecek bir 
kaynağın olmadığı 
tespit edilmiştir. 

 

TOPLAM BÖLÜM PUANI 71 51 8     

B- EĞİTİM 

14 

İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, 
çevresel tedbirlerin ve eylem planının 
uygulanmasını temin etmek için personele 
periyodik olarak eğitim verilmesi,  

5 5 0 İşletmede, çalışan 
personele düzenli 
periyotlarla eğitim 
verilmediği tespit 
edilmiştir. 

 

15 

Personelin olası su sızıntılarının belirlenmesi 
ve hemen önlem alınması konusunda 
eğitilmesi, 

2 2 0 İşletmede, çalışan 
personele düzenli 
periyotlarla, uzman 
tarafından eğitim 
verilmediği tespit 
edilmiştir. 
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16 

İşletme personelinin, deterjan ve 
dezenfektanları kullanırken paketlerinde veya 
kutularında önerilen kullanım miktarlarını 
aşmamaları ve kullanım yöntemleri konusunda 
eğitilmeleri,  

2 2 0 İşletmede, çalışan 
personele düzenli 
periyotlarla eğitim 
verilmediği tespit 
edilmiştir. 

 

17 

Tesisin mutfak ve teknik bölümlerinde 
kullanılan cihazların tasarruflu ve verimli 
kullanılması konusunda personele eğitim 
verilmesi,  

2 2 0 İşletmede, çalışan 
personele düzenli 
periyotlarla eğitim 
verilmediği tespit 
edilmiştir. 

 

18 

Misafirlere tesise gelişte, resepsiyonda 
çevreye duyarlılık politikası ve alınan önlemler 
hakkında bilgi verilmesi, çevresel politika için 
destek istenmesi ve müşterilerin katılımının 
sağlanılması,  

3 3 0 İşletmede, çalışan 
personele düzenli 
periyotlarla konu ile ilgili 
eğitim verilmediği tespit 
edilmiştir. 

 

19 

Çocuk misafirlere yönelik çevreye duyarlılık 
konusunda eğitim ve etkinliklerin yapılması,  

3 3 0 Çocuk misafirlere 
yönelik çevreye 
duyarlılık konusunda 
eğitim ve etkinliklerin 
yapılmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

TOPLAM BÖLÜM PUANI 17 17 0     
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C-TESİSİN YATAK ODALARINDAKİ DÜZENLEMELER 

20 

Misafirlere, odalarda kolayca görebilecekleri 
bir yerde çevreye duyarlılık çalışmalarının 
yazılı, görsel-işitsel olarak duyurulması 
(Gazete, dergi, broşür, kapalı devre kanal vb.),  

2 2 2 Odalarda çevreye 
duyarlılık ile ilgili yazılı, 
görsel ya da işitsel 
bilgilendirmenin 
yapıldığı tespit 
edilmiştir. 

 

21 

Misafirlerin, tesisin çevreye duyarlılık 
çalışmaları hakkında görüşlerinin alınması ve 
değerlendirilmesi (anket vb.),  

3 3 0 Misafirlerin, tesisin 
çevreye duyarlılık 
çalışmaları hakkında 
görüşlerinin alınması ve 
değerlendirilmesi için 
anket düzenlenmediği 
tespit edilmiştir. 
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Soğutma ve havalandırmanın (klima vb.), 
pencere ve kapıların açılması durumunda 
otomatik kapanması,  

4 4 4 Soğutma ve 
havalandırmanın (klima 
vb.), pencere ve 
kapıların açılması 
durumunda otomatik 
kapanma sisteminin 
olduğu tespit edilmiştir. 

 

23 

Soğutma ve havalandırma sistemlerinde 
otomatik kapatma bulunmayan tesislerde, 
müşterilere kapı ve pencerelerin açılması 
halinde, soğutma ve havalandırmanın 
kapatılmasını hatırlatan bilgilendirme,  

1 ----- ----- -------------------------------  

24 

Odalarda elektrik sisteminin, müşteri odadan 
ayrıldığında otomatik olarak kapanması (Enerji 
tasarruf sistemi),   

6 6 6 Odalarda elektrik 
sistemini otomatik 
olarak kapatma 
sisteminin olduğu tespit 
edilmiştir. 

 

25 
Enerji tasarruf sistemi bulunmayan tesislerde, 
müşterilere odadan çıkarken elektrikli 
cihazların (televizyon, klima vb.) ve ışıkların 
kapatılmasını hatırlatan bilgilendirme,  

1 ---- ---- -------------------------------  
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26 Odalarda ısıtma ve soğutmanın kontrollü 
olması,  

---- ---- ---- -------------------------------  

  

Merkezi kontrollü sistem  5 3 3 Tesis genelininde 
merkezi ısı kontrol 
sistemin olduğu ancak 
odalarda da bağımsız 
ayar sisteminin olduğu 
tespit edilmiştir. 

 

Bağımsız ayar sistemi (termostat)  3 

27 

Odada yer alan cihaz ve makinelerin (minibar, 
buzdolabı, tv, split klima vb.) yüksek verimli ve 
az elektrik tüketecek teknolojide olması, (Her 
biri 2 puan, toplam 6 puan)  

6 
(Max) 

2 0 Odalarda yer alan 
cihazlara ait, yüksek 
verim ve az enerji 
tükettiğine dair belge 
sunulmamıştır. 

 

28 

Oda aydınlatılmasında az enerji tüketen 
aydınlatma elemanlarının kullanılması,  

2 2 2 Odalarda aydınlatma 
sistemlerinde tasarruflu 
ampul kullanıldığı ve 
Led ampuller 
kullanıldığı tespit 
edilmiştir. 
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Odalarda kullanılan cihazların (buzdolabı, 
minibar, vb.) yüksek verimle ve az enerji 
harcayacak şekilde; güneş ışığı, ısı kaynakları 
gibi etkilerden uzak ve cihazın havalandırması 
sağlanacak şekilde yerleştirilmesi,  

2 0 2 Odalarda kullanılan 
cihazların güneş ışığı, 
ısı kaynakları gibi 
etkilerden uzak ve 
cihazın havalandırması 
sağlanacak şekilde 
yerleştirildiği tespit 
edilmiştir. 

 

30 

Misafir bulunmayan odalarda perde veya 
güneşliklerin kapalı tutulması, 

1 1 1 Tesiste kullanılan 
camların ısı yalıtımlı 
olduğu, ayrıca boş 
odalarda perdelerin 
kapatıldığı tespit 
edilmiştir. 

 

31 

Duş başlıkları ve musluklarda, akan suyun 
tasarrufuna yönelik özel armatürlerin 
kullanılması (Fotoselli, ayarlı, hava karışımlı 
başlıklı vb. su tüketimi dakikada 12 litreyi 
aşmayan),  

4 4 4 Duş başlıkları ve 
musluklarda hava 
karışımlı başlık 
kullanıldığı tespit 
edilmiştir. 
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32 

Rezervuarların her kullanımda 6 litre veya 
daha az su harcaması (Farklı miktarda su 
akışını sağlayan veya su akışını durdurabilen 
ayarlı rezervuarlar),  

4 4 4 Rezervuarlarda farklı 
miktarda su akışını 
sağlayan sistem olduğu 
tespit edilmiştir. 

 

33 

Tüm banyolarda duş teknesi veya derinliği 
azaltılmış küvet kullanılması, 

2 2 0 Tesisteki odalarda 
küvet olduğu tespit 
edilmiştir. 

 

34 

Banyo ve tuvaletlerde suyun tasarruflu 
kullanılması konusunda müşterilerin 
bilgilendirilmeleri,  

2 2 0 Banyo ve tuvaletlerde 
suyun tasarruflu 
kullanılması konusunda 
bilgilendirme 
yapılmadığı tespit 
edilmiştir. 
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35 

Misafirlerden, olası su sızıntılarını işletmeye 
bildirmelerinin istenilmesi, 

2 2 0 Misafirlerden, olası su 
sızıntılarını ilgili 
birimlere bildirmeleri 
hakkında bilgilendirme 
yapılmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

36 
Odalarda tek kullanımlık (şampuan, sabun, 
duş bonesi, bardak, tabak, çatal bıçak 
takımları vb.) malzemelerin kullanılmaması, 

4 0 0 Odalarda tek 
kullanımlık şampuan ve 
duş jeli kullanıldığı 
tespit edilmiştir. 

 

37 

Tuvaletlerde çöp kutularının bulunması ve 
müşterilerin çöplerini tuvalet yerine çöp 
kutularına atması yönünde bilgilendirilmeleri,  

2 2 0 Tuvaletlerde çöp 
kutularının bulunduğu, 
müşterilerin çöplerini 
çöp kutularına atması 
yönünde 
bilgilendirmenin 
yapılmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

38 Tesiste sigara içilmeyen odalar; ---- ---- ---- -------------------------------  

  

-Odaların en az %50 sinin sigara içilmez 
olması,  

5 2 5 Tesiste sigara 
içilmeyen odaların %50 
den fazla olduğu tespit 
edilmiştir. 
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- Odaların en az %20 sinin sigara içilmez 
olması,  

2 

39 

Yatak odalarında, atıkların ayrılması hakkında 
bilgilendirmenin yapılması,  

2 2 0 Yatak odalarında, 
atıkların ayrılması 
hakkında 
bilgilendirmenin 
yapılmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

40 

Aynı misafir için yastık kılıfı, çarşaf, nevresim 
ve havluların misafirlerin isteğiyle 
değiştirileceği konusunda bilgilendirilmeleri,  

6 6 0 Yastık kılıfı, çarşaf, 
nevresim ve havluların 
misafirlerin isteğiyle 
değiştirileceği 
konusunda 
bilgilendirilmelerin 
yapılmadığı tespit 
edilmiştir.  
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41 

Misafirlerin, konaklama işletmesine ve diğer 
turistik yerlere toplu taşım araçlarıyla en kolay 
nasıl ulaşabilecekleri konusunda 
bilgilendirilmeleri,  

2 2 0 Misafirlerin, konaklama 
işletmesine ve diğer 
turistik yerlere toplu 
taşım araçlarıyla en 
kolay nasıl 
ulaşabilecekleri 
konusunda 
bilgilendirmenin 
yapılmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

42 
Misafirlerin, çevre koruma tedbirleri, bio-
çeşitlilik ve çevre hakkında bilgilendirilmesi, 

2 2 0 Misafirlere çevre 
koruma tedbirleri 
hakkında bilgilendirme 
yapılmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

TOPLAM BÖLÜM PUANI 70 53 33     

D-TESİSİN ÇEVREYE UYUMLU, ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRİCİ DÜZENLEME VE ETKİNLİKLER 

43 Tesis emsalinin (Toplam inşaat alanının 
toplam arsa alanına oranı); 

---- ---- ---- -------------------------------  

  

0,20 veya daha az olması,  8 4 4 Tesis emsalinin 0,40 - 
0,30 arasında olduğu 
tespit edilmiştir. 

 

0,30 olması,  6 
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0,40 olması,  4 

0,50 olması,  2 

44 

Peyzaj düzenlemesi ve ağaçlandırma,  5 5 5 Tesis çevresinde 
peyzaj düzenlemesi ve 
ağaçlandırmanın 
olduğu tespit edilmiştir 

 

45 

Tesisi oluşturan yapıların görsel olarak doğa 
ile uyumlu olması,  

5 5 5 Odalarda, lobide ve 
restoranda dış 
cephenin büyük bir 
bölümünün camlardan 
oluşması ile gün 
ışığından daha fazla 
faydalanıldığı, peyzaj 
düzenlemesinin 
bulunduğu ancak 
bulunduğu konum ile 
görsel uyum olmadığı 
tespit edilmiştir. 
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46 

Tesisin çevrede bulunan tarihi, doğal ve 
kültürel değerlerin korunmasına katkıda 
bulunmasına yönelik etkinlikler,  

5 5 0 Odalarda tarihi, doğal 
ve kültürel değerlerin 
korunmasına yönelik 
etkinlik düzenlenmediği 
tespit edilmiştir. 

 

47 

Çevrede bulunan vahşi veya evcil hayvanların 
korunması, sağlık, bakım ve beslenmeleri ile 
ilgili çalışmaların yapılması,  

2 0 0 Tesis çevresinde 
yaşayan canlılara 
yönelik bir alanın 
oluşturulmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

48 

Tesis bahçesinde, envanteri bulunan endemik 
bitkilerin korunması ve ekosistemin 
bozulmaması için özen gösterilmesi,  

2 0 0 Tesis genelinde bu tarz 
bir çalışmanın ve 
bilgilendirmenin 
olmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

TOPLAM BÖLÜM PUANI 27 19 14   
  

E-EKOLOJİK MİMARİ 
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49 

Tesisin mimari tasarımının özel (çevreye 
duyarlı) olması,  

10 10 0 Tesis mimari 
tasarımında çevreye 
duyarlı olarak sadece 
gün ışınğından 
faydalanma süresinin 
fazla olduğu bunun 
dışında doğal 
havalandırma vb. 
çevreye duyarlı özel 
tasarımın olmadığı 
tespit edilmiştir. 

 

50 
Tesisin mimari yapısının, konumunun ve yapı 
elemanlarının doğal havalandırmayı 
sağlayacak şekilde olması,  

6 0 0 Tesisin mimari 
tasarımında doğal 
havalandırmanın 
olmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

51 Tesisin ısı yalıtımının iklim şartlarına uygun, 
minimum enerji ile yeterli soğutma ve ısıtma 
imkânı sağlayacak şekilde olması,  

5 0 0 Tesise ait enerji kimlik 
belgesinin olmadığı 
tespit edilmiştir. 

 

52 Tesis dış cephesinde kullanılan camlar; ---- ---- ---- -------------------------------  

  

Yazın ısının içeri girmesini engelleyecek 
geçirgenliği kontrol eden, kışın ise ısı kaybını 
azaltan özel cam,  

3 3 3 Tesis dış cephesinde 
kullanılan camların ısı 
yalıtımlı olduğu tespit 
edilmiştir. 
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Çift cam,  2 

53 

Bina dış cephesinde güneşi kontrol eden yapı 
elemanlarının bulunması,  

2 0 0 Bina dış cephesinde 
güneşi kontrol eden 
(yaz aylarında sıcaklığı 
azaltmak için 
gölgeleme yapan) yapı 
elemanlarının olmadığı 
tespit edilmiştir. 

 

54 

Tesisin inşaatının yapılacağı arazinin 
amenajman planının yaptırılması, inşaat 
sırasında çevreye zarar verilmemesi için 
önlemlerin alınması, tesisin inşasında 
kullanılan yapı elemanları, malzemelerin 
çevreye duyarlı olanlarının seçilmesi ve 
yapılan çalışmaların belgelendirilmesi 
(Amenajman planı, film, fotoğraf vb. belge),  

10 0 0 Tesis inşasının yapım 
aşamasında arazi ile 
ilgili bir amenajman 
planının olmadığı ve 
inşa aşamasında 
çevreye duyarlı 
malzemelerin 
kullanıldığı ya da 
oluşan atıkların uygun 
bir şekilde bertaraf 
edildiğine dair 
belgelerin olmadığı 
tespit edilmiştir. 
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55 
Tesisin çevreye en az zarar verecek şekilde 
yapılmış olması (ÇED Raporu istenir.),  

2 2 2 ÇED Kapsam Dışı 
belgesinin olduğu tespit 
edilmiştir. 

 

56 Çevreye duyarlı boya- cila, kurşunsuz cam vb. 
kullanılması (Çevre etiketli), (Her biri 2 puan, 
toplam 4 puan) 

4 
(Max) 

2 2 Çevreye duyarlı boya 
kullanıldığı tespit 
edilmiştir. 

 

TOPLAM BÖLÜM PUANI 42 17 7   
  

F-ENERJİ 

  
a) Tesiste Enerji Verimliliği ve Tasarrufuna 
Yönelik Önlem ve Çalışmalar 

---- ---- ---- -------------------------------  

57 
Binaların giriş kapılarında rüzgarlık veya hava 
perdesi bulunması,  

2 0 0 Tesis bazı giriş 
kapılarında rüzgarlık ya 
da hava perdesinin 
olmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

58 

Tesisin genel mahallerinde ısıtma ve 
soğutmanın otomatik kontrollü (termostat) 
olması,  

4 0 0 Tesis genel 
mahallerinde ısıtma ve 
soğutmanın otomatik 
kontrollü yapılmadığı 
tespit edilmiştir. 
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Tesiste kullanılan cihaz ve makinelerin 
(Isıtma kazanı (boiler), merkezi klima (Chiller 
vb), soğuk oda, dolap, çamaşır yıkama ve 
kurutma makinesi vb.) yüksek verimli ve az 
elektrik tüketecek teknolojide olması,  (Her 
biri 2 puan, toplam 6 puanı geçemez) 

6 
(Max) 

0 0 Tesiste kullanılan 
makine ve ekipmanlara 
ait enerji verimliliğinin 
olduğuna dair belge 
sunulmamıştır.  

60 

Tesiste az enerji tüketen aydınlatma 
elemanlarının kullanılması,  

2 0 2 Tesis genelinde LED 
lambaların kullanıldığı 
tespit eidlmiştir. 

 

61 
Tesisin iç ve dış aydınlatmasının, konunun 
uzmanı kişilerce hazırlanan proje 
doğrultusunda, mahal ve alanların kullanım 
amacına göre, gereği kadar yapılması,   

4 0 0 İç ve dış aydınlatma 
sistemlerinin konumu 
ve adeti için uzman 
desteği alınmadığı 
tespit edilmiştir. 
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Tesiste (Koridorlar, bahçe, teknik üniteler, 
personel mahalleri vb.) harekete veya ışığa 
duyarlı aydınlatma sistemlerinin kullanılması,  

4 0 4 Koridorlarda harekete 
duyarlı sensörlerin 
olduğu tespit edilmiştir. 

 

63 

Bahçe vb. açık alan aydınlatmalarında 
kullanılan aydınlatma elemanlarının, ışığın 
gökyüzüne gitmesini engelleyecek şekilde 
düzenlenmesi,  

2 0 2 Bahçede zemine 
yerleştirilmiş 
aydınlatma sistemlerin 
uygun olduğu tespit 
edilmiştir. 

 

64 

Tesisin mutfak ve teknik bölümlerinde 
kullanılan cihazların (soğuk oda, buzdolabı 
motorları, merkezi klima cihazları vb.) yüksek 
verimle ve az enerji harcayacak şekilde; 
güneş ışığı, ısı kaynakları gibi etkilerden uzak 
ve cihazın havalandırması sağlanacak 
şekilde yerleştirilmesi,  

5 0 5 Teknik bölümlerde 
kullanılan soğutucu 
sistemlerin güneş 
ışınlarına maruz 
kalmadığı ve 
havalandırmasının 
uygun aralık bırakılarak 
sağlandığı tespit 
edilmiştir. 
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Tesisin bütünü dikkate alındığında önemli 
ölçüde enerji tasarrufu sağlayacak frekans 
invertörü, ısı geri kazanım sistemi veya ısı 
pompası gibi yeni teknolojilerin kullanılması, 
(Her biri 10 puan toplam 30 puan) 

30 
(Max) 

0 10 Tesiste ısı pompasının 
olduğu tespit edilmiştir. 

 

66 

Tesisin sıcak su üretiminde eşanjör cihazının 
kullanılması,  

2 0 2 Tesiste eşanjör 
sisteminin kullanıldığı 
tespit edilmiştir. 

 

67 

Merkezi ısıtma sistemi olması,   2 0 0 Tesis genelinde 
merkezi ısıtmanın 
olmadığı tespit 
edilmiştir. 
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Merkezi ısıtma sisteminin ihtiyaca uygun 
olarak kullanılabilmesi amacıyla, binanın 
bölümlere ayrılarak ısıtılabilmesi imkanı,  

2 0 0 Tesis genelinde 
merkezi ısıtmanın 
olmadığı tespit 
edilmiştir.  

69 
Tesiste elektrik, ısıtma ve soğutma 
sağlanmasında yeni teknolojilerin 
kullanılması; 

---- ---- ---- -------------------------------
-------- 

 

  

Trijenerasyon sistemi, 15 0 0 Tesiste elektrik, ısıtma 
ve soğutma 
sağlanmasında 
trijenerasyon ve 
kojenerasyon 
sistemlerinin olmadığı 
tespit edilmiştir. 

 

Kojenerasyon sistemi,  10 

70 

Tesiste enerji kullanımında hibrit sistem 
bulunması,  

5 0 0 Tesiste enerji 
kullanımında hibrit 
sistem bulunmadığı 
tespit edilmiştir. 
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Saunada zaman kontrol paneli bulunması,   2 0 2 Sauna zaman kontrol 
panelinin olduğu tespit 
edilmiştir. 

 

72 

Çamaşırların doğal yollarla kurutulması 
(Kapalı mahalde veya görüntü kirliliği 
yaratmayacak şekilde açık alanda),   

2 0 2 Tesiste çamaşırların 
doğal yollarla 
kurutulduğu tespit 
edilmiştir. 

 

73 

Genel mahallerde servis hazırlığı yapan 
personelin elektriği tasarruflu kullanmasını 
sağlayan aydınlatma donanımının bulunması,  

2 0 0 Mutfakta ve teknik 
birimlerde floresan 
lamba kullanıldığı tespit 
edilmiştir. 

 

  
b) Tesiste Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Hidro, 
Dalga Enerjisi, Biogaz vb. Yenilenebilir Enerji 
Kaynağı Kullanımı  

---- ---- ---- -------------------------------  
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74 

Havaya fazla miktarda sera gazı veren kömür 
veya ağır petrol ürünleri (sülfür oranı 
%0,2’den fazla olan) gibi kaynakların enerji 
olarak kullanılmaması, 

5 0 5 Ağır petrol ürünlerinin 
kullanılmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

75 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik 
sağlanması; (Enerjiyi sağlayan firmadan 
yenilenebilir enerjini kaynağını ve oranını 
gösteren bir yazının alınması halinde 
değerlendirilir), (Yenilenebilir enerjinin tesis 
bünyesinde sağlanması halinde 2 puan ilave 
edilir) 

---- ---- ---- -------------------------------  

  

Kullanılan toplam elektrik miktarının 
tamamının yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanması,  

20 0 0 Yenilenebilir enerji 
kullanımı olmadığı 
tespit edilmiştir. 

 

Kullanılan toplam elektrik miktarının %50 
sinin yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanması,   

10 

Kullanılan toplam elektrik miktarının %20 
sinin yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanması,  

4 

Kullanılan toplam elektrik miktarının %10 
unun yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanması,  

2 
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76 

Tesiste ısıtma sisteminde kullanılan enerjinin 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
sağlanması, (Elektrik haricinde; Güneş 
paneli, jeotermal vb.); 

---- ---- ---- -------------------------------
-------- 

 

  

Tamamının yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanması,  

20 0 0 Yenilenebilir enerji 
kullanımı olmadığı 
tespit edilmiştir. 

 

%50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanması,  

10 

%20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanması,  

4 

%10 unun yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanması,  

2 

77 

Tesiste soğutma sisteminde kullanılan 
enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından 
sağlanması (Elektrik haricinde; Deniz suyu, 
güneş vb.); 

---- ---- ---- -------------------------------
-------- 

 

  
Tamamının yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanması,  

20 0 0 Yenilenebilir enerji 
kullanımı olmadığı 
tespit edilmiştir. 
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 %50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanması,  

10 

 %20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanması,  

4 

%10 unun yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanması,  

2 

78 

Tesisin temiz sıcak su ihtiyacının yenilenebilir 
enerji kaynaklarından sağlanması (Elektrik 
haricinde; Güneş paneli, jeotermal vb.); 

---- ---- ---- -------------------------------  

  

Tamamının yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanması,  

20 0 22 Tesiste su ısıtma 
sisteminde, yenilenebilir 
enerjiden %100 
faydalanıldığı tespit 
edilmiştir. 

 

%50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanması,  

10 

 %20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanması,  

4 

%10 unun yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanması,  

2 

TOPLAM BÖLÜM PUANI 176 0 56     

G-SU 
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79 

İşletmelerin, yerel idareler tarafından 
hazırlanan su kullanma koruma planına uygun 
olarak su kullanması (Tesisin bu plana uygun 
olarak su kullandığına ilişkin ilgili idare yazısı 
aranır),  

5 0 0 Su kullanım planı ile 
ilgili idare ile yazışma 
yapılmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

80 

Genel ve personel duş ve tuvaletlerinde 
bulunan duş başlıkları ve musluklarında, akan 
suyun tasarrufuna yönelik özel armatürlerin 
kullanılması (Fotoselli, ayarlı, hava karışımlı 
başlıklı vb. su tüketimi dakikada 12 litreyi 
aşmayan),  

2 2 2 Duş başlıkları ve 
musluklarda hava 
karışımlı başlık 
kullanıldığı tespit 
edilmiştir. 

 

81 

Genel tuvaletler ve personel tuvaletlerinde 
rezervuarların her kullanımda 6 litre veya daha 
az su harcaması (Farklı miktarda su akışını 
sağlayan veya su akışını durdurabilen ayarlı 
rezervuarlar),  

2 2 2 Rezervuarlarda farklı 
miktarda su akışını 
sağlayan sistem olduğu 
tespit edilmiştir. 
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Genel duş ve tuvaletlerde suyun tasarruflu 
kullanılması konusunda misafirlerin ve 
personelin bilgilendirilmeleri,  

1 1 0 Genel duş ve 
tuvaletlerde suyun 
tasarruflu kullanılması 
konusunda 
bilgilendirme 
yapılmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

83 

Genel tuvaletlerde çöp kutularının bulunması 
ve müşterilerin çöplerini tuvalet yerine çöp 
kutularına atması yönünde bilgilendirilmeleri,  

1 1 0 Tuvaletlerde çöp 
kutularının bulunduğu 
ve müşterilerin çöplerini 
tuvalet yerine çöp 
kutularına atması 
yönünde 
bilgilendirmenin 
yapılmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

84 

Pisuvarlarda suyun akıtıldığı sistemin otomatik 
(fotoselli) olması,   

2 0 2 Pisuvarlarda su akıtma 
sistemlerinin fotoselli 
olduğu tespit edilmiştir. 
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Su kaçaklarının izlenmesi ve giderilmesine 
özen gösterilmesi,  

2 2 2 Su kaçakların izlenmesi 
için periyodik olarak 
pompa bakım ve 
kontrollerinin yapıldığı 
ve su basıcının izlendiği 
tespit edilmiştir. 

 

86 

Yeşil alanların gün ışığı etkili olmadan önce 
veya gün ışığı etkisini kaybettikten sonra 
sulanması,  

2 2 2 Bahçelerde akşam 
saatlerinde sulamanın 
yapıldığı tespit 
edilmiştir. 

 

87 Atık suların iyileştirilmesi;  ---- ---- ---- -------------------------------  

  

İşletmenin merkezi arıtma sistemine bağlı 
olması,  

4 0 0 İşletmenin atıksu 
hattının bağlı bulunan 
yerel idareye ait 
kanalizasyon sistemine 
bağlı olduğu, 
atıksularının arıtıldığına 
dair yazının olmadığı 
tespit edilmiştir. 

 

İşletmenin kendine ait atık su arıtma sisteminin 
bulunması (Mevzuata uygun kriterlere sahip 
olması ve kriterlere uygun çalıştığının 
belgelendirilmesi şartıyla),   

2 

88 Atık su planı; ---- ---- ---- -------------------------------  
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Konaklama işletmelerinin, yerel idarelerin 
hazırladığı çevreye duyarlı atık su planına 
uymaları,  

4 2 0 Yerel idarelerin 
hazırladığı çevreye 
duyarlı atık su planına 
uyduğuna dair yazının 
olmadığı tespit 
eidlmiştir. 

 

Yerel idare tarafından onaylanmış tesise ait 
çevreye duyarlı atık su planı olması (Yerel 
idarenin atık su planının olmaması halinde),  

2 

89 

Yağmur sularının veya arıtılmış atık suların 
temizlik ve içme haricinde (bahçe sulaması 
ve/veya tuvalet rezervuarlarında) kullanılması,  
(Her biri 2 puan, toplam 4 puan) 

4 
(Max) 

0 0 Yağmur sularının 
depolanmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

90 
Deniz suyundan içme veya kullanma suyu 
elde edilmesi, (Yerel idarenin izni olması 
halinde),  

10 0 0 İşletmede bu tarz bir 
uygulama 
bulunmamaktadır. 

 

91 

Su tasarruflu çamaşır ve bulaşık makinelerinin 
(Çevre etiketli) kullanılması,  

4 0 0 Su tasarruflu çamaşır 
ve bulaşık 
makinelerinin 
kullanıldığı beyan edildi 
ancak bulaşık 
makinesine ilişkin 
belgelendirme 
yapılamadığı tespit 
edilmiştir. 
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Mutfakta ve bahçede kullanılan suların 
otomatik olarak kapanmasını sağlayan zaman 
ayarlı sistem,  

2 0 0 Mutfaklarda dizden 
kontrollü adaptörler 
kullanıldığı ancak 
bahçe sulamada zaman 
ayarlı kapatma sistemin 
olmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

93 

Bahçe sulamasında, gereksiz su tüketimini 
engelleyen damlama, fıskiye vb. teknolojilerin 
kullanılması,  

4 4 0 Fıskiye ve damla 
sulama sistemi 
kullanılmamaktadır. 

 

94 
Golf sahaları, ormanlık alanlar gibi sulanması 
gereken geniş alanları bulunan tesislerde 
bilgisayar kontrollü özel sulama sistemlerinin 
kullanılması,  

4 0 0 Tesiste özel sulama 
sisteminin olmadığı 
tespit edilmiştir. 

 

TOPLAM BÖLÜM PUANI 53 16 10     

H-DETERJANLAR, DEZENFEKTANLAR VE TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER 
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Dezenfektanların hijyen gerekliliği halinde 
kullanılmaları,  

2 2 2 Sağlık açısından risk 
taşımayan alanlarda 
dezenfektan ile temizlik 
yapılmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

96 

Çevreye duyarlı deterjan ve 
dezenfektanların kullanılması (Çevre 
etiketli),  

4 4 0 Tesis genelinde 
kullanılan temizlik 
malzemelerinin büyük 
bir bölümünün çevreye 
zararlı olduğu (yanıcı, 
korozif ve ekotoksik 
gibi) tespit edilmiştir. 

 

97 

Yüzme havuzlarında uygun hijyenik sonuç 
için minimum miktarda dezenfektan 
kullanan otomatik dozaj sisteminin 
kullanılması,  

4 4 4 Yüzme havusunda 
otomatik dozajlamanın 
(klor) olduğu tespit 
edilmiştir. 
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Uygun mahallerde kimyasal maddeler 
kullanılmaksızın temizlik yapılması (mekanik 
temizlik, mikrofiber vb.),  

2 2 2 Sağlık açısından risk 
taşımayan alanlarda 
mekanik olarak temizlik 
yapıldığı tespit 
edilmiştir. 

 

99 

Bahçelerinin organik tarım esaslarına uygun 
olarak düzenlenmesi ve bakımının 
yapılması,   

2 2 0 Tesiste organik tarım 
alanı bulunmamaktadır 

 

100 

Haşere ile mücadelede insan sağlığına ve 
çevreye zarar vermeyen ilaçların 
kullanılması veya doğal tedbirlerin (Sinek 
tutucu, yapışkanlı kağıt, balık vb.) alınması   

2 2 2 Sinek tutucuların 
olduğu tespit edilmiştir. 

 

TOPLAM BÖLÜM PUANI 16 16 10   
  

I-ATIKLAR 
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101 

Artan sağlıklı günlük yiyeceklerin hayır 
kurumlarına (Bakım evleri, yurtlar, hayvan 
barınakları vb.) verilmesi, bu konuda ilgili 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,  

5 0 0 Tesiste artan sağlıklı 
yiyeceklerin 
değerlendirilmediği 
tespit edilmiştir. 

 

102 

Müşterilerin atıkları ayırabilmeleri için tesisin 
uygun yerlerinde yeterli kutu bidon 
sağlanması, 

2 2 2 Lobi, restoran ve 
katlarda atık ayrıştırma 
kutuların olduğu tespit 
edilmiştir. 

 

103 

Personel tarafından zararlı atıkların (Yağ 
filtreleri, boya, floresan ampuller, toner, 
mürekkep, soğutma ekipmanları, piller, 
ilaçlar, tıbbi atıklar vb.) diğerlerinden 
ayrılması (Yerel idareden zararlı atıkların 
ayrıştırılması hizmetinin verildiğine ilişkin 
yazı alınır.), (Her biri 2 puan, toplam 10 
puan) 

10 
(Max) 

0 2 Bitkisel atık yağ, 
floresan, pil, kartuş 
atıklarının personel 
tarafından ayrıştırıldığı 
tespit edilmiş ve sadece 
bitkisel atık yağ için 
sözleşmenin olduğu 
tespit edilmiştir. 

 

104 

Atıkların personel tarafından çeşitlerine 
(plastik, kağıt, cam vb.) ayrılması 
(Ayrıştırılan atıkların yerel idare veya 
firmalarca değerlendirildiğinin tespiti halinde 
puan verilir), (Her biri 3 puan, toplam 9 
puan) 

9 
(Max) 

3 0 Plastik ve kağıtların 
ayrıştırıldığı tespit 
edilmiş, firma 
tarafından geri 
kazanımının yapıldığını 
belirten yazının 
tarafımıza ibraz 
edilmediği tespit 
edilmiştir. 
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105 

Organik atıkların ayrılması ve 
değerlendirilmesi (kompost, biogaz vb.),  

4 0 0 İşletmede organik 
atıkların 
değerlendirmesi 
yapılmamaktadır. 

 

106 

Yerel idare tarafından atıkların ayrıştırılması 
hizmeti verilmemesi halinde, yerel idarelere 
bu hizmetin verilmesi amacıyla talepte 
bulunulması,  

2 0 0 Ambalaj atıkları 
gerikazanım firması 
tarafından atık 
depolama ayrıştırma 
hizmeti verilmektedir. 

 

107 

Yerel idarelerin atıkları toplama imkânının 
bulunmaması halinde atıkların yerel idare 
tarafından uygun bulunan yerlere taşınması 
(Yerel idarenin konuya ilişkin yazısının 
bulunması halinde değerlendirilir.),  

2 2 0 Yerel idare tarafından 
atıkların sevkiyatı 
yapılmaktadır. 

 

108 

Genel duş ve tuvaletlerde, ortak alanlarda 
tek kullanımlık (şampuan, sabun, duş 
bonesi, bardak, tabak, çatal bıçak takımları 
vb.) malzemelerin kullanılmaması,   

4 0 0 Genel duş ve 
tuvaletlerde tek 
kullanımlık 
malzemelerin 
kullanıldığı tespit 
edilmiştir. 
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Tek kullanımlık içecek kutularının (teneke 
vb.) sunulmaması, bunun yerine cam şişe, 
postmix, premix vb. ürünlerin kullanılması,  

4 0 0 Tek kullanımlık içecek 
kutularının kullanıldığı 
tespit edilmiştir. 

 

110 

Tek kullanımlık paketlerin (tereyağ, reçel, 
bal, peynir vb.) kahvaltı için kullanılmaması,  

4 0 0 Tek kullanımlık 
paketlerin kullanıldığı 
tespit edilmiştir. 

 

111 

Yağ ayrıştırıcılarının tutucularının 
kullanılması, kullanılan yağların toplanması, 
mevzuata uygun bir şekilde imhası veya 
değerlendirilmesi,  

5 5 5 Yağ ayrıştırıcının 
kullanıldığı tespit 
edilmiştir. 
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112 

Kullanılmış eşyaların ve malzemelerin 
satılması veya hayır kurumlarına 
bağışlanması,  

2 2 2 Kullanılmış eşyaların 
satıldığına dair belge 
temin edilememiştir. 

 

TOPLAM BÖLÜM PUANI 53 14 11   
  

J-DİĞER HİZMETLER 

113 
Yerleşim alanı büyük olan golf, tatil köyü vb. 
tesisler içerisindeki ulaşımın çevreye sera 
gazı vermeyen araçlarla sağlanması,  

2 0 0 Sera gazı vermeyen 
araçların olmadığı 
tespit edilmiştir. 

 

114 

Misafirlerin kullanımı için bisiklet imkanının 
sağlanması,  

2 2 0 Misafirlerin kullanımı 
için bisiklet imkanının 
sağlanmadığı tespit 
edilmiştir. 

 

115 

Tuvalet kağıtlarının ve/veya ofis kağıtlarının 
çevreye duyarlı tip kağıtlardan kullanılması,  

4 0 0 Tesiste tüketilen 
kağıtlara ait çevreye 
duyarlı olduğuna dair 
belge sunulmamıştır. 
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Tesisin idari işlerinde kağıt tüketimini en aza 
indirecek elektronik yazışma, adisyon, fatura 
vb. sistemlerin kullanılması,  

3 0 3 Kağıt tüketimini aza 
indirecek bir elektronik 
sistem kullanıldığı tespit 
edilmiştir. 

 

117 

Tesiste çevre etiketli eşyaların kullanılması 
(yastık, çarşaf, masa örtüsü, mobilya, 
çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, 
buzdolabı, elektrik süpürgesi, ampul, vb.), 
(Her biri 2 puan, toplam 10 puanı geçemez) 

10 
(Max) 

0 2 Tesiste çevre etiketli 
eşya olarak tasarruflu 
ampul, Led ampul 
kullanıldığı tespit 
edilmiştir. 

 

118 

Menüde belirtilen yemeklerden, en az iki çeşit 
yemeğin ve bir çeşit içeceğin organik tarım 
metotlarıyla üretilen ürünlerden hazırlanması,  

2 2 0 Menüde belirtilen 
yemeklerin ya da 
içeceklerin organik 
tarım uygularıyla 
yetiştirilen ürünlerden 
yapıldığına dair belge 
tespit edilmemiştir. 

 

119 

En az iki yerel yiyecek ürününün kahvaltı ve 
öğünlerde sunulması,  

2 2 2 Kahvaltı menüsündeki 
hamur işleri ve ana 
yemekler menüsünde 
yerel yiyecek ürünlerin 
olduğu tespit edilmiştir. 
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Tesisin orman içinde veya yanında olması 
durumunda yangın için gerekli önlemlerin 
alınması (Gözlem, alarm, ihbar, gerekli 
cihazlar teçhizat, personelin eğitimi, yerel 
idare ile işbirliği),   

5 5 0 Tesis arazisinin 
ormanlık alana 
yakınlığının olmadığı 
tespit edilmiştir. 

 

121 
Açık ve kapalı mahallerde gürültü kirliliği 
konusunda alınacak önlemler; 

---- ---- ---- -------------------------------  

  

Gürültüsüz cihazların kullanımı,  2 2 0 Gürültü oluşturacak bir 
uygulama olmadığı 
tespit edilmiştir. 

 
Tesisat mahallerinin, müzik yayını yapılan 
mahallerin yalıtımının yapılması,  

4 

İnsan sağlığına uygun desibellerde ses yayını 
yapılması,  

2 

Gürültü kaynağının perdelenmesi, 4 

122 

Bu formda yer almayan, çevreye duyarlılık 
çalışmalarına ilave katkı sağlayan faaliyetler 
veya teknoloji, sistem veya cihazların 
kullanılması,  (Her biri 3 puan, toplam 9 puanı 
geçemez) 

9 
(Max) 

0 0 Ek bir uygulama 
bulunmamaktadır. 

 

TOPLAM BÖLÜM PUANI 41 13 7    
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3.2. 10 Ana Bölüm Bazında Analiz Sonuçları 
 

Tablo 3: Genel Yönetim Bölümü 

BÖLÜM SORU 
DEĞERİ BEYAN TESPİT 

A-GENEL YÖNETİM 71 51 8 

 

Mevcut durum değerlendirildiğinde tesis, online başvurusu sırasında “Genel Yönetim” 

bölümünde 51 puan almış ancak saha denetimleri sonucunda tesisin ilgili bölümden 8 puan 

aldığı tespit edilmiştir. Beyan ile tespit arasındaki farka ilişkin detaylı veriler bir önceki 

bölümde, genel tespitler ise aşağıdaki gibidir; 

x Tespit edilen bulguların puan değerlendirmesi bakımından yetersiz olduğu,  

x Tesiste yer alan makine ve ekipmanlara ait bakım sözleşmelerinin denetim 

esnasında ibraz edildiği, 

x Enerji, su, elektrik, kimyasal tüketim ve atık oluşum miktarlarının olduğu ancak veri 

izleme planının oluşturulmadığı, 

x Çevreye duyarlılık etkinliklerinin ve organizasyonlarının düzenlendiği ve çevre 

duyarlılığı konusunda ödül alındığı, ancak çevreye duyarlı sınıflandırma formunda, 

yeşil yıldız başvuru dosyasında bulunması zorunlu belgelerin (1, 2, 3, 4 ve 5. sorular) 

tesis bünyesinde oluşturulmadığı tespit edilmiştir. 
 

Tablo 4: Eğitim Bölümü 

BÖLÜM SORU 
DEĞERİ BEYAN TESPİT 

B- EĞİTİM 17 17 0 
 

Mevcut durum değerlendirildiğinde tesis, online başvurusu sırasında “Eğitim” bölümünde 17 

puan almış ancak saha denetimleri sonucunda tesisin ilgili bölümden 0 puan aldığı tespit 

edilmiştir. Beyan ile tespit arasındaki farka ilişkin detaylı veriler bir önceki bölümde, genel 

tespitler ise aşağıdaki gibidir; 
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x Tespit edilen bulguların puan değerlendirmesi bakımından  etkisiz olduğu, 

x Çevre koruma ve eylem planının uygulanmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin olduğu, 

çevreye duyarlı sınıflandırma formunda, yeşil yıldız başvuru dosyasında bulunması 

zorunlu belgelerin (14. soru) tesis bünyesinde oluşturulmadığı tespit edilmiştir. 

x Personellere kimyasal kullanımı ile ilgili eğitimlerin verilmediği ve çevreye duyarlılık 

konusunda eğitimlerin düzenlenmediği, 

x Mesleki eğitimlerde personelin kullandığı cihazlara yönelik (enerji tasarrufu vb.) 

bilgilendirmelerin yapılmadığı ve çocuk misafirlere yönelik eğitim ve etkinliğin 

yapılmadığı tespit edilmiştir. 
 

Tablo 5: Tesisin Yatak Odalarındaki Düzenlemeler Bölümü 

BÖLÜM SORU 
DEĞERİ BEYAN TESPİT 

C-TESİSİN YATAK ODALARINDAKİ 
DÜZENLEMELER 70 53 33 

 

Mevcut durum değerlendirildiğinde tesis, online başvurusu sırasında “Tesisin Yatak 

Odalarındaki Düzenlemeler” bölümünde 53 puan almış ancak saha denetimleri sonucunda 

tesisin ilgili bölümden 33 puan aldığı tespit edilmiştir. Beyan ile tespit arasındaki farka ilişkin 

detaylı veriler bir önceki bölümde, genel tespitler ise aşağıdaki gibidir; 

x Tespit edilen bulguların puan değerlendirmesi bakımından orta düzeyde olduğu, 

x Odalarda çevreye duyarlı cihazların kullanıldığı (aydınlatma sistemi ve tv), 

x Minibar gibi soğutucu cihazların konumun ve havalandırmasının uygun olduğu, 

x Isı yalıtımı ve enerji kullanımını azaltıcı tedbirlerin alındığı ancak su kullanımına 

yönelik tedbirlerin olmadığı, 

x Kaynak kullanımını ve atık oluşumunu azaltıcı tedbirlerin (tek kullanımlık şampuanlar 

vb.) alınmadığı, 

x Misafirlere atık ayrıştırma hakkında bilgi verildiği ve atıkları ayrıştırması için yeterli 

atık kovasının olmadığı, 
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x Çevre duyarlılığı konusunda bilgilendirmenin ve su tüketimi, su sızıntıları sızıntılara 

karşı bilgilendirme yapılmadığı tespit edilmiştir. 

 
Tablo 6: Tesisin Çevreye Uyumlu, Çevreyi Güzelleştirici Düzenleme ve Etkinlikler 
Bölümü 

BÖLÜM SORU 
DEĞERİ BEYAN TESPİT 

D-TESİSİN ÇEVREYE UYUMLU, ÇEVREYİ 
GÜZELLEŞTİRİCİ DÜZENLEME VE ETKİNLİKLER 27 19 14 

 

Mevcut durum değerlendirildiğinde tesis, online başvurusu sırasında “Tesisin Çevreye 

Uyumlu, Çevreyi Güzelleştirici Düzenleme ve Etkinlikler” bölümünde 19 puan almış ancak 

saha denetimleri sonucunda tesisin ilgili bölümden 14 puan aldığı tespit edilmiştir. Beyan ile 

tespit arasındaki farka ilişkin detaylı veriler bir önceki bölümde, genel tespitler ise aşağıdaki 

gibidir; 

x Tespit edilen bulguların, puan değerlendirmesi bakımından orta düzeyde olduğu, 

x Tesis emsalinin 0,40 – 0,30 arasında olduğu, 

x Peyzaj düzenlemesi ve ağaçlandırmanın yapıldığı ancak endemik bitki türleri 

hakkında çalışmanın olmadığı, 

x Çevrede yaşayan canlılara yönelik bakım ve beslenmesinin yapılmadığı, 

x Tesis oluşturan yapıların çoğunlukla çevreye uyumlu olması (ısı cam ve dış cephe 

yalıtımı gibi)  olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 7: Ekolojik Mimari Bölümü 

BÖLÜM SORU 
DEĞERİ BEYAN TESPİT 

E-EKOLOJİK MİMARİ 42 17 7 

 

Mevcut durum değerlendirildiğinde tesis, online başvurusu sırasında “Ekolojik Mimari” 

bölümünde 17 puan almış ancak saha denetimleri sonucunda tesisin ilgili bölümden 7 puan 
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aldığı tespit edilmiştir. Beyan ile tespit arasındaki farka ilişkin detaylı veriler bir önceki 

bölümde, genel tespitler ise aşağıdaki gibidir; 

x Tespit edilen bulguların puan değerlendirmesi bakımından yetersiz olduğu, 

x Tesis mimarisinde kullanılan yapı elemanlarının çevreye uyum oluşturacak özel bir 

tasarımının olmadığı (doğal havalandırma vb.), 

x Tesis dış cephesinde kullanılan yapı elemanlarının ısı yalıtımlı olduğu, 

x Minimum enerji ile ısıtma ve soğutmanın yapılmadığı, 

x Tesisin inşaat aşamasında, çevre duyarlılığına yönelik çalışmaların olmadığı tespit 

edilmiştir. 

 

Tablo 8: Enerji Bölümü 

BÖLÜM SORU 
DEĞERİ BEYAN TESPİT 

F-ENERJİ 176 0 56 
 

Mevcut durum değerlendirildiğinde tesis, online başvurusu sırasında “Enerji” bölümünde 0 

puan almış ancak saha denetimleri sonucunda tesisin ilgili bölümden 56 puan aldığı tespit 

edilmiştir. Beyan ile tespit arasındaki farka ilişkin detaylı veriler bir önceki bölümde, genel 

tespitler ise aşağıdaki gibidir; 

x Tespit edilen bulguların puan değerlendirmesi bakımından orta düzeyde olduğu, 

x Dış cephe ve bina girişinde kullanılan yapı elemanlarının ısı yalıtımını sağladığı, 

x Genel mahallerde, ısıtma ve soğutmanın merkezi sistemle yapılmadığı, 

x Tesiste kullanılan aydınlatma sistemlerinin enerji tasarruflu olduğu ancak personelin 

servis hazırlığı yaptığı mahallerde floresan lamba kullanıldığı, 

x İklimlendirme cihazları ve diğer ekipmanların yüksek verimli ve az enerji tükettiğine 

dair belgelerin temin edilmediği, 

x Teknik servis ve mutfaktaki makine ve ekipmanların konumlarının uygun olduğu, 

x Tesiste yenilenebilir enerji kaynağından faydalanıldığı ancak elektrik temin eden 

kuruluş ile yazışma yapılmadığı tespit edilmiştir. 
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Tablo 9: Su Bölümü 

BÖLÜM SORU 
DEĞERİ BEYAN TESPİT 

G-SU 53 16 10 
 

Mevcut durum değerlendirildiğinde tesis, online başvurusu sırasında “Su” bölümünde 16 

puan almış ancak saha denetimleri sonucunda tesisin ilgili bölümden 10 puan aldığı tespit 

edilmiştir. Beyan ile tespit arasındaki farka ilişkin detaylı veriler bir önceki bölümde, genel 

tespitler ise aşağıdaki gibidir; 

x Tespit edilen bulguların puan değerlendirmesi bakımından yetersiz olduğu, 

x Genel duş ve diğer kullanım alanlarında su tasarrufunu sağlayacak ekipmanların 

kullanıldığı ancak bilgilendirmelerin yapılmadığı, 

x Su kaçaklarının rutin olarak izlendiği, 

x Su tüketiminde kullanılan cihazlara ait çevre etiketinin olmadığı, 

x Su kullanımı ile ilgili yerel idareyle yazışmaların yapılmadığı ayrıca çevreye duyarlı 

sınıflandırma formunda, yeşil yıldız başvuru dosyasında bulunması zorunlu belgelerin 

(88. soru) tesis bünyesinde oluşturulmadığı tespit edilmiştir. 

 

Tablo 10: Deterjanlar, Dezenfektanlar ve Tehlikeli Kimyasal Maddeler Bölümü 

BÖLÜM SORU 
DEĞERİ BEYAN TESPİT 

H-DETERJANLAR, DEZENFEKTANLAR VE 
TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER 16 16 10 

 

Mevcut durum değerlendirildiğinde tesis, online başvurusu sırasında “Deterjanlar, 

Dezenfektanlar ve Tehlikeli Kimyasal Maddeler” bölümünde 16 puan almış ancak saha 

denetimleri sonucunda tesisin ilgili bölümden 10 puan aldığı tespit edilmiştir. Beyan ile tespit 

arasındaki farka ilişkin detaylı veriler bir önceki bölümde, genel tespitler ise aşağıdaki gibidir; 

x Tespit edilen bulguların, puan değerlendirmesi bakımından iyi olduğu, 
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x Yüzme havuzunda kimyasallar için otomatik dozajlama sisteminin olduğu, 

x Dezanfektanların hijyen gerektiren mahallerde kullanıldığı, diğer alanlarda ise 

mekanik temizleyicilerin kullanıldığı, 

x Haşere ile mücadelede kimyasal kullanılmadığı, 

x Çevre etiketli kimyasalların kullanılmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 11: Atıklar Bölümü 

BÖLÜM SORU 
DEĞERİ BEYAN TESPİT 

I-ATIKLAR 53 14 11 
 

Mevcut durum değerlendirildiğinde tesis, online başvurusu sırasında “Atıklar” bölümünde 14 

puan almış ancak saha denetimleri sonucunda tesisin ilgili bölümden 11 puan aldığı tespit 

edilmiştir. Beyan ile tespit arasındaki farka ilişkin detaylı veriler bir önceki bölümde, genel 

tespitler ise aşağıdaki gibidir; 

x Tespit edilen bulguların, puan değerlendirmesi bakımından yetersiz olduğu, 

x Artan sağlıklı yiyeceklerin değerlendirilmediği, 

x Genel mahallerde ve odalarda atıkların ayrıştırılması için yeterli atık kovasının 

olduğu, 

x Personel tarafından atıkların ayrıştırıldığı ve tehlikeli atıklarıngerikazanıldığına dair 

yerel idare / lisanslı firma ile yazışma yapıldığı (sadece bitkisel atık yağ için), 

x Genel mahallerde tek kullanımlık ürünlerin kullanıldığı, 

x Atıklarla ilgili yasal mevzuatın kısmen yerine getirildiği tespit edilmiştir. 

Tablo 12: Diğer Hizmetler Bölümü 

BÖLÜM SORU 
DEĞERİ BEYAN TESPİT 

J-DİĞER HİZMETLER 41 13 7 
 



 
Technical Assistance for Increasing the Adaptability of Employers and Employees in the Tourism Sector 

 

 

Sayfa | 52 

Mevcut durum değerlendirildiğinde tesis, online başvurusu sırasında “Diğer Hizmetler” 

bölümünde 13  puan almış ancak saha denetimleri sonucunda tesisin ilgili bölümden 7 puan 

aldığı tespit edilmiştir. Beyan ile tespit arasındaki farka ilişkin detaylı veriler bir önceki 

bölümde, genel tespitler ise aşağıdaki gibidir; 

x Tespit edilen bulguların puan değerlendirmesi bakımından yetersiz olduğu, 

x Misafirlerin kullanımına yönelik çevreye duyarlı ulaşım araçlarının temin 

edilmediği (bisiklet vb.), 

x Tesiste kullanılan sarf malzemelere (ofis kağıt vb.) ait çevre etiketlerinin olmadığı, 

x Menüde en az iki yerel yiyecek ürününe yer verildiği tespit edilmiştir. 
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3.3 122 Kriter Değerlendirme Puanı 

Yukarıda münferiden incelenmiş olan 10 ana bölümün genel değerlendirmesi aşağıdaki 
grafikte ve tabloda sunulmaktadır: 

 
 
Grafik 1: 10 Ana Bölüm Bazında Analiz Sonuçları 
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Tablo 13: Rapor Özeti 

BÖLÜM SORU 
DEĞERİ BEYAN TESPİT 

BEYAN 
TUTARLILIK 

ORANI 
A-GENEL YÖNETİM 71 51 8 0,16 
B- EĞİTİM 17 17 0 0,00 
C-TESİSİN YATAK ODALARINDAKİ 

DÜZENLEMELER 70 53 33 0,62 

D-TESİSİN ÇEVREYE UYUMLU, 

ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRİCİ 

DÜZENLEME VE ETKİNLİKLER 
27 19 14 0,74 

E-EKOLOJİK MİMARİ 42 17 7 0,41 
F-ENERJİ 176 0 56 0,00 
G-SU 53 16 10 0,63 
H-DETERJANLAR, DEZENFEKTANLAR 

VE TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER 16 16 10 0,63 

I-ATIKLAR 53 14 11 0,79 
J-DİĞER HİZMETLER 41 13 7 0,54 

TOPLAM RAPOR PUANI 566 216 156 0,72 

 

Tesis genelinin, Çevreye Duyarlı Sınıflandırma Formunda yer alan kriterlere ve öngörülen 

puanlama metodolojisine göre değerlendirildiğinde, 0,72 toplam tutarlılık oranıyla 60 puan 

üzerinden 30 puan almıştır. Beyan ile tespit arasındaki farka ilişkin detaylı veriler bir önceki 

bölümde belirtilmiş, genel tespitler ise aşağıdaki gibidir; 
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x Baraj puanını (4 Yıldızlı Tatil Oteli – 300) yakalayamadığı ve tesisin enerji tüketimi ve 

yapı malzemesi açısından yeterli donanıma sahip olmadığı, 

x Yerel idare ile gerekli yazışmaların yapılmadığı, 

x Odalarda ve genel mahallerde yeterli düzeyde atık yönetimi ve bilgilendirme notlarının 

olmadığı, 

x Personele yönelik çevre duyarlılığı hakkında eğitim faaliyetlerinin oluşturulmadığı 

tespit edilmiştir.
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4. İKİNCİ AŞAMA: DERİNLEMESİNE MÜLAKAT BÖLÜMÜ 

Tesisin Yeşil Yıldız, Ekolojik – Yeşil Tesis olma gibi hususlarda mevcut durumunu tespit 

etmeye yönelik olarak somut, yinelenebilir ve kıyaslanabilir sorular vasıtasıyla oluşturulan 

çalışma methodolojisi yardımıyla, ayrı konu başlıkları halinde irdelemeler yapılması 

amaçlanmıştır. Bu yönde ilgili yöntem ve derinlemesine mülakatın sonuçları aşağıda başlıklar 

halinde sunulmuştur.  

Tablo 14: Genel Mülakat Soruları 

İlgili Birim veya 
Kişiler 

Konu 
Başlıkları 

No Soru 

Teknik Birim, 
İnsan Kaynakları, 

Genel Müdür, 
Pazarlama 

Genel 
Sorular 

1 
Ekolojik tatil, yeşil tatil ile ilgili görüşleriniz 

nelerdir? 

2 
Tesisin ekolojik otel ve tatil konseptlerine 

geçişinde, yaşanacak ekonomik değişiklikler 

sizce neler olacaktır? 

3 
Tesisinizin ekolojik tatil ve ekolojik otel açısından 

konumunu değerlendirebilir misiniz? 

4 
Yeşil Yıldız konusundaki yasal mevzuatla İlgili 

bilginiz var mı? 

5 Yeşil Yıldız'ı ilk olarak nasıl duydunuz? 

6 
Yeşil Yıldız'ı alabilmek için motivasyon 

noktalarınız nelerdir? 

7 
Yeşil Yıldız'a başvurmaya karar verdiğinizde 

karşılaştığınız ana zorluk nedir? 

8 Yeşil Yıldız'dan beklentileriniz nelerdir? 

9 Müşteri profilinizi tanımlar mısınız? 

10 
Yeşil Yıldız'ı olan başka otellerle herhangi bir 

bağlantınız var mı? Varsa nedir? 

11 Herhangi bir yeşil network'e üye misiniz? 
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Tablo 15: Yaban Hayata ve Doğaya Katkı, Yeşil aktiviteler, Yeşil Ekolojik Mimari ve 
Yeşil Adil Ticaret Mülakat Soruları 

İlgili Birim 
veya Kişiler 

Konu 
Başlıkları 

No Soru 

Peyzaj -Bahçe 

Yaban 
Hayata ve 
Doğaya 

Katkı 

12 
Tesis çevresinde ne tür canlılar yaşıyor bilginiz var 

mı? 

13 

Tesis içerisinde, bulunduğu ilin ve bölgenin doğal 

yapısına uygun demonstrasyon bahçeleri peyzaj 

düzenlemeleri var mı? Akdeniz bahçesi, Karstik 

bahçe vb.) 

14 Tesiste yaban hayatı için yaşam ortamları var mı? 

Teknik Birim, 
İnsan 
Kaynakları 

 
 

Yeşil 
Aktiviteler 

15 

Tesisin bünyesinde veya çevresindeki doğal 

alanlarda konuklar için belirlenen ve önerilen 

outdoor aktiviteleri var mı? (Yürüyüş, bisiklet 

rotaları, doğa gözlem noktaları vb.) 

16 

Tesiste Konukların Katkıda Bulunacağı ve Dahil 

Olacakları Ekolojik Tarım, Deniz Kaplumbağası 

Araştırması, Çöp Toplama veya Ağaçlandırma gibi 

aktiviteler var mı? 

17 
Tesis bünyesinde konuklar için bulunduğu ilin ve 

bölgenin doğal yapısı hakkında bilgi verici tanıtım 

üniteleri ve basılı malzeme var mı? 

18 
Tesis içinde çocuklara yönelik olarak ekolojik - 

yeşil oyun sistemleri var mı?  

Teknik Birim 
Yeşil - 

Ekolojik 
Mimari 

19 
Tesiste, bulunduğu çevrenin mimari anlayışını 

temsil eden ekolojik-doğal mimari örneği 

bulunuyor mu? 

20 
Tesiste, bulunduğu çevrenin doğal ve ekolojik 

mimari anlayışı hakkında bilgi verici üniteler var 

mı? 
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21 
Tesis bünyesindeki gıda alım-satımlarında adil 

ticaret (Fair Trade) prensipleri var mı? 

Bar-Restoran 
ve Servis 

 

Yeşil - 
Adil 

Ticaret 
22 

Otelde kentinizde var olan yöresel ürünler / çevreci 

ürünlerin tanıtımı ve satışına dair bir faaliyet var 

mı? 

  23 
Tesis doğaya ve konuklara en az zarar veren gıda 

üretim şekillerini ve bu yönde üretilen gıdaları 

tercih ediyor mu? 

 

Tablo 16: Verimlilik ve Geri Dönüşüm Mülakat Soruları 

İlgili Birim 
veya Kişiler 

Konu 
Başlıkları 

No Soru 

  

24 
Kimyasal verimliliği konusunda tesiste ekolojik 

yaşam pratiklerine entegre sistemler veya bu 

yönde bir algı var mı? 

25 

Kimyasalların geri dönüşümleri ve doğada 

çözülmeleri konusunda, tesiste ekolojik yaşam 

pratiklerine entegre sistemler veya bu yönde bir 

algı var mı? 

26 

Tesis elektrik ihtiyacının temin edilmesinde, 

ekolojik ve sürdürülebilir rüzgar ve güneş gibi 

kaynakların tercihi hususunda bir algı ve-veya 

uygulama var mı?  

27 
Elektrik kullanımının verimliliğini ve tasarrufunu 

sağlayan düzenleyici otomasyon sistemleri ve 

tasarruf yöntemleri var mı? 

28 
Sürdürülebilir, karbon yakıtlara bağlı olmayan 

enerji üretim sistemleri, ısıtma soğutma sistemleri  

var mı? 



 
Technical Assistance for Increasing the Adaptability of Employers and Employees in the Tourism Sector 

 

 

Sayfa | 59 

29 
Isıtma ve soğutma sistemlerinde verimliliği ve 

tasarrufunu sağlayan düzenleyici otomasyon 

sistemleri ve tasarruf yöntemleri var mı? 

30 
Su verimliliği konusunda tesiste ekolojik yaşam 

pratiklerine entegre sistemler veya bu yönde bir 

algı var mı? 

31 
Geri dönüşümlü veya geri dönüşümden kazanılmış 

malzeme kullanımı konusunda tesiste uygulama 

var mı? 

32 
Tesiste geri dönüşüme kazandırılan malzemeler 

var mı? 

33 
Odalardaki verimlilik ve tasarruf uygulamalarına 

konukların katılımı ne düzeyde izliyor musunuz? 

 

Tablo 17: Yeşil Pazarlama, Sivil Toplum Desteği ve Eğitim Mülakat Soruları 

İlgili Birim 
veya Kişiler 

Konu 
Başlıkları 

No Soru 

Teknik Birim, 
İnsan 

Kaynakları, 
Pazarlama 

Yeşil 
Pazarlama 
ve İletişim 

 

34 
Tesis bünyesinde gerçekleştirilen konferans, 

toplantı vb. organizasyonlarda yeşil prensipler göz 

önünde bulunduruluyor mu? 

35 
Tesis bünyesinde yeşil organizasyon paketi 

ve/veya uygulamaları bulunuyor mu? 

36 
Tesisin yeşil duruşuyla ilgili, pazarlamaya yönelik 

araçları var mı? 

Teknik Birim, 
İnsan 

Kaynakları 

Sivil 
Toplum 
Desteği 

37 
Doğa korumaya yönelik faaliyetler,  faaliyet 

gösteren ilgili STK'lar ve diğer sivil toplum 

faaliyetleri düzenli olarak destekleniyor mu? 

38 Üye olduğunuz çevre ile ilgili bir STK var mı? 

39 Bildiğiniz çevre ve yeşil turizm ile ilgili dernek ve 
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vakıflar hangileridir? 

İnsan 
Kaynakları 

Eğitim 

40 

Tesis bünyesinde ekolojik ve/veya butik yaşam 

pratikleri, uygulamaları, prensipleri, davranış 

biçimleri hakkında personel eğitimi düzenli bir 

şekilde veriliyor mu? 

41 

Tesis bünyesinde ekolojik ve/veya butik yaşam 

pratikleri, uygulamaları, prensipleri, davranış 

biçimleri hakkında eğitici eğitimi düzenli bir şekilde 

veriliyor mu? 

42 

Tesis bünyesinde konuklara ve/veya çocuklara 

yönelik ekolojik ve/veya butik yaşam pratikleri, 

uygulamaları, prensipleri, davranış biçimleri 

hakkında, ve bölgenin doğal kültürel değerleri 

hususunda herhangi bir eğitim ya da eğitici birim 

veya tanıtım filmi gibi uygulamalar bulunuyor mu? 

 

4.1 Derinlemesine Mülakat Sonuçları  

Tesiste sürdürülebilir ve çevre dostu turizme yönelik genel bakış açısını değerlendirmek için 

Satın Alma, Genel Müdür, Yiyecek ve İçecek, Ön Büro, Şef, Satın Alma, Muhasebe, Mutfak, 

Teknik, Kat Hizmetleri yöneticileri ile mülakat çalışması gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki 

hususlar tespit edilmiştir. 

4.1.1. Yeşil Vizyon 
 

x Derinlemesine mülakat çalışmaları kapsamında, tesis ilgili birimleriyle, Yeşil-Ekolojik 

Tatil ile ilgili genel kanıyı anlamaya yönelik sorduğumuz soru sonucunda, ilgili 

konunun geleceğin turizminde öne çıkan trendi olacağı fakat kentsel altyapı ve turizm 

altyapı çalışmalarının ön koşul olduğu yönünde görüşler bildirilmiştir. 

x Yeşil konsepte geçişte tesiste yaşanacak ekonomik değişiklerin, tesis için olumlu 

olarak gelişeceği yönünde görüşler bildirilmiştir. Bununla birlikte yaşanacak bu olumlu 

gelişmenin orta ve uzun vadede olacağı yönünde görüşler bildirilmiştir.  
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x Tesisin yeşil turizm ve yeşil tesis açısından durumuna bakıldığında, yönetim 

birimlerinin ve tesis politikasının ilgili dönüşüme destek vermesi ve tesisin Bodrum ve 

Gümbet içinde konumlanmasının ilgili hususta avantaj olduğunu beyan etmiştir.   

x Kültür ve Turizm Bakanlığı Yeşil Yıldız sertifika uygulamasına yönelik ilgili yasal 

mevzuat konusunda, tesisin yeterli düzeyde bilgisi olduğu anlaşılmıştır. 

x Tesisin Yeşil Yıldız sertifikasyonu bölgedeki diğer tesisler, ilgili sivil toplum kuruluşları 

ve bakanlık vasıtasıyla öğrendiklerini beyan etmişlerdir.  

x  Tesis idari birimlerinin Yeşil Yıldız alma yönündeki temel motivasyonlarının, sektörde 

ilgili konseptte örnek teşkil etmek ve turizm çıtasını bu yönde yükseltmek ve 

pazarlama hususunda avantajlı hale geçerek ekonomik olarak pozitif hareket 

yaratmak ve çevre duyarlılığı olduğunu beyan etmiştir.  

x Tesisin Yeşil Yıldız'a başvurmaya karar verdiğinde karşılaştığı en temel zorluğu 

anlamaya yönelik mülakatımız sonucunda, ilgili değişim ve dönüşümler için gerekli 

olan zaman ve enerji ve su gibi konularda gerekli olabilecek değişimler gibi altyapısal 

zorlukların öne çıktığını beyan etmişlerdir. 

x Tesis idari personelinin yeşil yıldız projesinden beklentilerine bakıldığında, en temel 

beklentinin yeni nesil yeşil turist profili için ideal bir tesis olma beklentisi ve müşteri 

profilinin bu yönde değişmesi, kurum felsefesinin bu yönde gelişmesi, turizm 

altyapısının geliştirilmesi, pazarlamada ön planda olma, çevre ve toplam kalite 

artırımı olduğu belirtilmiştir.  

x Tesisin mevcut konuk profiline bakıldığında, çoğunlukla yabancı ve özellikle okullar 

kapandığında yerli turiste hizmet verdiğini beyan etmiştir.  

x Tesisin Yeşil Yıldız'ı olan başka otellerle herhangi bir iletişiminin var olup olmadığı 

yönünde yaptığımız mülakat sonucunda, bu konuda yeterli düzeyde deneyim aktarımı 

olduğu yönünde faaliyet tespit edilememiştir. 

x Tesis veya ilgili birimlerinin herhangi bir yeşil network (Ağa) üye olup olmadığı 

yönünde yürütülen mülakat çalışması sonucunda, bu yönde LinkedIn üzerindeki ilgili 

grupların bazı tesis yetkilileri tarafından takip edildiği belirtilmiştir. 
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4.1.2. Yaban Hayata ve Doğaya Katkı  
 

x Tesis çevresinde ne tür canlılar ve doğal yaşam alanlarının bulunduğu hususunda, 

sürdürülebilir yeşil turizm kaynak değeri olan, tesis çevresinde doğal kaynak değerler 

ve cazibe merkezleri hakkında ve bu alanların ilgili turizm alanındaki önemi 

hususunda yeterli seviyede bilgi ve algı tespit edilememiştir. Bununla birlikte, Bodrum 

mandalinası gibi değerler hususunda algı varlığı tespit edilmiştir. 
x Tesis içerisinde, bulunduğu ilin ve bölgenin doğal yapısına uygun demonstrasyon 

bahçeleri (Akdeniz Makilikleri, Kızılçam vb.) peyzaj düzenlemeleri bulunup 

bulunmadığına yönelik gerçekleştirilen inceleme sonucunda, tesis peyzaj 

düzenlemelerinde bu yaşam alanlarına yönelik doğal makilik ve ormanlık bölümlerin 

varlığı tespit edilmiştir. Bunanla birlikte tesis içerisinde bulunduğu bölgenin doğal 

yapısını ve ilgili doğal peyzaj birimlerini tanıtan bir tanıtım ünitesi mevcut değildir. 

x Tesis bünyesinde yaban hayatı için uygun doğal yaşam alanları mevcuttur. Bu yönde 

küçük gölcükler, öne çıkan artı değerler arasındadır. 

 

4.1.3. Yeşil Aktiviteler 
 

x Tesisin bünyesinde veya çevresindeki doğal alanlarda konuklar için belirlenen ve 

önerilen outdoor aktiviteleri hususunda belirlenip, niteliklendirilmemiş bazı yürüyüş ve 

bisiklet rotalarına sorulduğu takdirde yönlendirilme yapıldığı belirtilmiştir. Bununla 

birlikte, ilgili konuda yeterli düzeyde faaliyet örneği tespit edilememiştir. 
x Tesiste konukların katkıda bulunacağı ve dahil olacakları ekolojik tarım, deniz 

kaplumbağası araştırması, çöp toplama veya ağaçlandırma vb. gönüllü katılım 

mekanizmaları hususunda, yeterli düzeyde uygulama örneği bulunmamaktadır.  
x Tesis bünyesinde konuklar için bulunduğu ilin ve bölgenin doğal yapısı, doğal cazibe 

merkezleri hakkında bilgi verici tanıtım üniteleri ve basılı malzeme konusunda, yeterli 

düzeyde faaliyet örneği bulunmamaktadır. Soran konuklara sözlü bilgilendirme 

yapılmaktadır. 

x Tesis bünyesinde çocuklara yönelik olarak çocukların geçirecekleri, aynı anda bölge 

doğası ve kültürü hakkında bilgi edinebilecekleri, çocukların sağlığını etkileyebilecek 
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zararlı kimyasallar barındırmayan ekolojik – yeşil ve interaktif, oyun sistemleri mevcut 

değildir.  

 

4.1.4. Yeşil – Ekolojik Mimari 
 

x Tesis bünyesinde çevrenin mimari anlayışını temsil eden ekolojik-doğal mimari 

örneğine yönelik mülakat sonucunda, tesisin çağdaş mimari örneği olduğu tespit 

edilmiştir.  
x Tesisin bulunduğu çevrenin doğal ve ekolojik mimari anlayışı hakkında, bilgi verici 

üniteler ve tanıtım sistemleri bulunmamaktadır. 

 

4.1.5. Yeşil – Adil Ticaret 
 

x Tesis bünyesindeki gıda alım-satımlarında, adil ticaret (Fair Trade) prensipleri 

uygulanması, adil ticaret sertifikalı ürün kullanımı gibi uygulama örnekleri olmamakla 

birlikte özellikle gıda alımlarında münferit bazı kalemlerde yerel pazarlardan ve 

esnaftan alışveriş yapıldığı belirtilmiştir.  

x Tesis bünyesinde, kentte var olan ve özgün yöresel ürünler / çevreci ürünlerin tanıtımı 

ve satışına dair sürekli ve yeterli düzeyde satış ünitesi yönünde faaliyet tespit 

edilememiştir.  
x Tesis doğaya ve konuklara en az zarar veren gıda üretim şekillerini ve bu yönde 

üretilen gıdaları tercih etme hususunda, sertifikalı organik tarım ürünlerinin kullanımı 

yönünde faaliyet örneği tespit edilememiştir. 

 

4.1.6. Verimlilik ve Geri Dönüşüm 
 

x Kimyasal verimliliği konusunda tesiste ekolojik yaşam pratiklerine entegre sistemler 

veya bu yönde bir algı olup olmadığı yönünde yapılan mülakat neticesinde, kimyasal 

maddelerin verimliliği hususunda münferit uygulamaların bulunduğu tespit edilmiştir. 

Bu kapsamda tam dolmamış çamaşır makinesi çalıştırılmadığı, odalarda istenilmediği 

takdirde havlu, çarşaf veya oda temizliği yapılmadığı, personele bu yönde eğitimlerin 

düzenli verildiği, ilgili konuda ölçeklendirme sistemlerinin bulunduğu belirtilmiştir.  
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x Kimyasalların geri dönüşümleri ve doğada çözülmeleri konusunda, tesiste ekolojik 

yaşam pratiklerine entegre bio-degredable ürün kullanımı hususunda, doğal içerikli 

ürün kullanımı gibi doğada atık bırakmayan ve büyük oranda çözünen veya tamamen 

çözünen ürünleri tercihi hususunda bir algı ve faaliyet gözlenememiştir. 
x Elektrik ihtiyacını güneş ve rüzgar gibi sürdürülebilir kaynaklardan temin etme 

hususunda bir uygulama bulunmamaktadır.  

x Tesiste elektriğin verimli kullanılmasına yönelik olarak odalarda elektrik kilit sistemi, 

aydınlatmada led kullanımı, otomasyon, cam switchi, fotosel kullanımı vb. gibi 

tasarrufa yönelik faaliyet örnekleri bulunmakla birlikte özellikle elektronik aletlerin 

düşük enerji sarfiiyatlı (A ve üzeri Sınıf) ürünlerden seçilmiş olması hususunda 

yetersizlikler tespit edilmiştir.  
x Tesiste sürdürülebilir ısıtma-soğutma sistemlerinin kullanılması hususunda, fosil yakıt 

ve gün ısı sistemi kullanılmaktadır. 
x Tesiste ısıtma ve soğutma sistemlerinde verimliliği ve tasarrufu sağlayan faaliyet 

örnekleri hususunda perdelerin etkin kullanılması gibi münferit faaliyetler dışında 

yeterli düzeyde faaliyetler tespit edilememiştir.  
x Tesiste su verimliliği konusunda ekolojik yaşam pratiklerine entegre sistemler göz 

önüne alındığında, klozetlerde hacmi azaltılmış ve ayarlanabilir sistemlerin 

kullanılması ve tam dolmamış çamaşır makinesi açılmaması gibi münferit 

uygulamalar tespit edilmiştir.  
x Tesiste geri dönüşümlü veya geri dönüşümden kazanılmış malzeme kullanımı 

konusunda uygulama örneği gözlenmemiştir. 

x Tesiste geri dönüşüme gönderilen malzemelere bakıldığında, katı olarak kağıt, pil, 

plastik, floresan, sabun ve cam şişe geri dönüşüme yollanmaktadır. Mutfak yağları 

yine geri dönüşüme kazandırılan maddeler arasındadır. 
x Odalarda ve ortak kullanım alanlarında konukların tasarruf yöntemlerine katılımı 

ölçen, izleyen herhangi bir sistem bulunmamaktadır. 
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4.1.7. Yeşil Pazarlama ve İletişim  
 

x Tesis bünyesinde gerçekleştirilen konferans, toplantı vb. organizasyonlarda, yeşil 

prensipler göz önünde bulundurulması hususunda, bu alanlarda tasarruflu 

aydınlatmanın ve fotosel kullanılması gibi faaliyetler olmakla birlikte, ilgili konuda 

yeterli düzeyde algı ve faaliyet bulunmamaktadır. 

x Tesis bünyesinde yeşil organizasyon paketi ve/veya uygulamaları hususunda, faaliyet 

örneği tespit edilememiştir. 

x Tesisin yeşil duruşuyla ilgili, pazarlamaya yönelik araçları mevcut değildir. 

 

4.1.8. Sivil Toplum Desteği 
 

x Doğa korumaya yönelik faaliyetler, faaliyet gösteren ilgili STK'lar ve diğer sivil toplum 

faaliyetlerinin düzenli olarak desteklenmesine yönelik, faaliyet örneği tespit 

edilememiştir. 
x Tesis ilgili birim yetkililerinin üye olduğu herhangi bir doğa koruma ve yeşil 

prensiplerle ilgili bir dernek olup olmadığı yönündeki mülakatımız sonucunda, 

münferit Tema gibi bazı derneklere üyelik ve destek tespit edilmiştir. 
x Tesis ilgili birimlerinin çevre ve yeşil turizm ile ilgili dernek ve vakıflar hakkında bilgi ve 

algılarını anlamaya yönelik mülakat sonucunda, bu yönde faaliyet gösteren Tema, 

Greenpeace gibi STK’ları bildiklerini belirtmişlerdir. 

 

4.1.9. Eğitim 
 

x Tesis bünyesinde ekolojik ve/veya butik yaşam pratikleri, uygulamaları, prensipleri, 

davranış biçimleri hakkında personel eğitiminin düzenli bir şekilde verilip verilmediği 

yönünde yürüttüğümüz mülakat sonucunda, ilgili eğitimin alınmadığı belirtilmiştir.  
x Tesis bünyesinde ekolojik ve/veya butik yaşam pratikleri, uygulamaları, prensipleri, 

davranış biçimleri hakkında eğitici eğitiminin düzenli bir şekilde verilip verilmediği 

hususunda yürüttüğümüz mülakat sonucunda, ilgili eğitimin alınmadığı belirtilmiştir. 
x Tesis bünyesinde konuklara ve/veya çocuklara yönelik Ekolojik ve/veya butik yaşam 

pratikleri, uygulamaları, prensipleri, davranış biçimleri hakkında ve bölgenin doğal 
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kültürel değerleri hususunda herhangi bir eğitim ya da eğitici birim veya tanıtım filmi 

gibi uygulamaların mevcut olmadığı tespit edilmiştir. 

 

5. SAHA DENETLEME SONUCU 

Saha denetimleri sonucunda tesis;  216 puan beyan etmiş ancak saha denetimlerinde 156 

puan aldığı tespit edilmiştir. Tesisin beyan tutarlılık oranı 0,72 belirlenmiştir. Beyan ile tespit 

arasındaki farka ilişkin detaylı veriler bir önceki bölümde verilmiştir. 

6. ÖNERİLER 

Yapılan analizlerden ve tespitlerden yola çıkılarak tesisin takip eden bölümde yer alan 

iyileştirme ve geliştirme önerilerini hayata geçirmesi proje uzman ekibi tarafından tavsiye 

edilmektedir. 

6.1. 122 Kriter İçin Yol Haritası 

No Yapılacaklar Örnek/ 
Kaynak 

Öncelik 
Düzeyi Zaman Sorumlu Kişi/ 

Departman 

1 

İşletmenin çevreye yönelik 
çalışmalarının ve 
hedeflerinin belirtildiği bir 
politika ve eylem planının 
oluşturulması 

Ek1 Yüksek 1/7/2015 Ömer Dengiz 

2 
Elektrik, su, kimyasal, atık 
ve diğer enerji tüketim veri 
tablolarının iyileştirilmesi 

Ek2 Yüksek 1/8/2015 Ömer Dengiz 

3 
İşletmenin uluslararası 
kabul gören çevre yönetim 
sertifikalarına sahip olması 

- Düşük 1/3/2016 Ömer Dengiz 

4 
İşletmenin çevreye 
duyarlılık çalışmalarının 
ödül kazanması 

Ek3 Orta 1/12/2015 Ömer Dengiz 

5 

Yerel yönetim veya 
idareler veya yörede 
bulunan diğer tesislerle 
çevreye duyarlılık 
konusunda ortak çalışma 
ve etkinlikler düzenlemek 

Ek3 Orta 1/12/2015 Ömer Dengiz 

6 Çevreye duyarlılık 
çalışmaları yapan dernek Ek3 Orta 1/9/2015 Ömer Dengiz 
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ve vakıflara üye olunması 
ve bu derneklerin 
etkinliklerinde düzenli 
olarak yer alınması 

7 

İşletmede çalışan tüm 
personel konusunda eğitim 
almış bir uzman tarafından 
çevre bilinçlendirme atık 
yönetimi eğitim verilmesi 

- Yüksek 1/12/2016  Ömer Dengiz 

8 
Çocuk misafirlere yönelik 
animasyon vb. etkinliklerin 
düzenlenmesi 

Ek4 
 Orta 1/11/2015 Ömer Dengiz 

9 

Misafirlere, odalarda 
kolayca görebilecekleri bir 
yerde çevreye duyarlılık 
çalışmalarının yazılı, 
görsel-işitsel olarak 
duyurulması  

Ek5 Orta 1/7/2015 Ömer Dengiz 

10 

Odalarda, çevreye 
duyarlılık çalışmalarının 
yeterliliği ve müşteri 
isteklerine yönelik anket 
hazırlanması 

Ek6 Orta 1/7/2015 Ömer Dengiz 

11 

Banyo ve tuvaletlerde 
suyun tasarruflu 
kullanılması konusunda 
müşterilerin 
bilgilendirilmeleri 

Ek7 Orta 1/7/2015 Ömer Dengiz 

12 
Misafirlerden, olası su 
sızıntılarını işletmeye 
bildirmelerinin istenilmesi 

Ek5 Orta 1/7/2015 Ömer Dengiz 

13 

Odalarda sert plastik vb. 
malzemeden yapılmış 
şampuanlık ve içecekler 
için metal kaşık 
kullanılmalı 

Ek8 Orta 1/8/2015 Ömer Dengiz 

14 

Tuvaletlerde çöp 
kutularının bulunması ve 
müşterilerin çöplerini 
tuvalet yerine çöp 
kutularına atması yönünde 
bilgilendirilmeleri 

Ek5 Orta 1/8/2015 Ömer Dengiz 

15 
Tesisteki odaların en az 
%50 sinde sigara 
içilmemesi 

- Orta 1/7/2015 Ömer Dengiz 
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16 
Yatak odalarında, atıkların 
ayrılması hakkında 
bilgilendirmenin yapılması 

Ek9 Orta 1/7/2015 Ömer Dengiz 

17 

Aynı misafir için yastık 
kılıfı, çarşaf, nevresim ve 
havluların misafirlerin 
isteğiyle değiştirileceği 
konusunda 
bilgilendirilmeleri 

- Orta 1/8/2015 Ömer Dengiz 

18 
Yatak odalarında bulunan 
Otel Rehberine tarihi yerler 
ile ilgili görsel ve ulaşım 
bilgisi eklenmesi 

- Orta 1/8/2015 Ömer Dengiz 

19 
Müsteriler konaklama 
esnasında çevre koruma 
ve bio-çeşitlilik hakkında 
detaylı bir bilgi verilmesi 

Ek10 Orta 1/8/2015 Ömer Dengiz 

20 

Tesisin çevrede bulunan 
tarihi, doğal ve kültürel 
değerlerin korunmasına 
katkıda bulunmasına 
yönelik etkinliklerin 
düzenlenmesi 

- Orta 1/11/2015 Ömer Dengiz 

21 
Çevrede bulunan vahşi 
veya evcil hayvanların 
korunmasına yönelik 
çalışma yapılması 

Ek11 Orta 1/9/2015 Ömer Dengiz 

22 Cam olan bölümlere güneş 
kırıcıların yerleştirilmesi Ek12 Orta 1/3/2016 Ömer Dengiz 

23 
Aydınlatma sistemlerinin 
yeterliliği/çokluğu ile ilgili 
aydınlatma ölçümlerinin 
yapılması 

- Orta 1/11/2015 Ömer Dengiz 

24 
Elektrik temin edilen kurum 
ya da kuruluştan 
yenilenebilir enerji üretim 
yüzdesinin öğrenilmesi 

Ek13 Yüksek 1/7/2015 Ömer Dengiz 

25 

Tesisin su tüketiminin, 
bağlı olunan yerel idarenin  
su kullanma koruma 
planına uygun olduğuna 
dair yazı alınması 

Ek13 Yüksek 1/8/2015 Ömer Dengiz 

26 
Genel duş ve tuvaletlerde 
suyun tasarruflu 
kullanılması konusunda 

Ek9 Orta 1/7/2015 Ömer Dengiz 
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misafirlerin ve personelin 
bilgilendirilmeleri 

27 

Genel tuvaletlerde çöp 
kutularının bulunması ve 
müşterilerin çöplerini 
tuvalet yerine çöp 
kutularına atması yönünde 
bilgilendirilmeleri 

Ek5 Orta 1/7/2015 Ömer Dengiz 

28 

Bağlı bulunan yerel 
idareden atıksu 
kanalizasyon hattının bağlı 
olduğunu ve atıksuların 
arıtma sisteminde 
arıtıldığına dair yazının 
alınması 

Ek13 Yüksek 1/8/2015 Ömer Dengiz 

29 
Yerel idarelerin hazırladığı 
çevreye duyarlı atık su 
planına uyulması 

Ek13 Yüksek 1/8/2015 Ömer Dengiz 

30 
Çevreye duyarlı deterjan 
ve dezenfektanların 
kullanılması (Çevre 
etiketli),  

- Orta 1/9/2015 Ömer Dengiz 

31 

Artan sağlıklı günlük 
yiyeceklerin hayır 
kurumlarına (Bakım evleri, 
yurtlar, hayvan barınakları 
vb.) verilmesi 

- Orta 1/7/2015 Ömer Dengiz 

32 
Müşterilerin atıkları 
ayırabilmeleri için tesisin 
uygun yerlerinde yeterli 
kutu bidon sağlanması 

Ek14 Yüksek 1/8/2015 Ömer Dengiz 

33 

Ambalaj atıklarının teslim 
edildiği lisanslı işletmeden,  
atıkların gerikazanımının 
yapıldığında dair yazının 
alınması 

- Yüksek 1/8/2015 Ömer Dengiz 

34 

Boya ve kimyasalların boş 
kutuları, floresan lamba, 
kartuş ve elektronik 
atıklarında tehlikeli atık 
olarak biriktirilmesi, lisanslı 
firmalar ile sözleşme 
yapılması 

- Yüksek 1/9/2015 Ömer Dengiz 

35 Tek kullanımlık paketlerin 
(tereyağ, reçel, bal, peynir - Orta 1/8/2015 Ömer Dengiz 
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vb.) kahvaltı için 
kullanılmaması,  

36 

Tek kullanımlık içecek 
kutularının (teneke vb.) 
sunulmaması, bunun 
yerine cam şişe, postmix, 
premix vb. ürünlerin 
kullanılması 

- Orta 1/8/2015 Ömer Dengiz 

37 

Tesis genelinde ısıtma için 
harcanan enerjinin 
minimize edilmesi için ısı 
gerikazanı ve frekans 
invertörü temin edilmesi 

- Düşük 1/3/2016 Ömer Dengiz 

38 
Misafirlerin kullanımına 
yönelik en az iki adet 
bisiklet temin edilmesi 

- Orta 1/8/2015 Ömer Dengiz 

39 
Tuvalet kağıtlarının 
ve/veya ofis kağıtlarının 
çevreye duyarlı tip 
kağıtlardan kullanılması  

- Orta 1/8/2015 Ömer Dengiz 

40 

Kullanılmış (Kullanım 
süresi dolan) eşyaların 
satılması ya da hayır 
kurumlarına verilmesi 
durumunda tutanak 
düzenlenmesi 

- - - Ömer Dengiz 

41 

Makine ve ekipmanda 
yenileme yapılması 
gereken durumlarda 
yüksek verimli ve az 
elektrik tüketen cihazlar 
tercih edilmeli 

Ek-15 - - Ömer Dengiz 

42 

Tesiste yapılacak 
tadilatlarda kullanılacak 
malzemelerin ve tüketilen 
diğer sarf malzelerin 
Çevreye Duyarlı olması 

- - - Ömer Dengiz 

43 

Ek bina ya da bir tadilat 
yapılması durumunda 
çevreye duyarlı 
malzemelerin seçilmesi ve 
belgelerinin arşivlenmesi 

- - - Ömer Dengiz 

44 
Genel mahallere çevre 
duyarlılığı ve geri dönüşüm 
ile ilgili bilgilerin asılması, 

Ek-16 Orta 1/8/2015 Ömer Dengiz 
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Ek 1: Magnific Hotel İş ve Zaman Planı 

6.2. En İyi Uygulama Oteli Olmak İçin Yapılması Gerekenler 
 

6.2.1. Yaban Hayata ve Doğaya Katkı 
 

x Magnific Otel Bodrum içerisinde yerleşim merkezi içerisinde konumlanmaktadır. Bu 

bağlamda yaban hayatla ve doğayla olan ilişkisi sınırlı düzeydedir. Buna ek olarak 

tesis, deniz manzarasına da sahiptir. Ayrıca tesis çevredeki diğer tesislere kıyasla 

geniş bir peyzaj alanına sahiptir. Tesis merkez binaları ve odaların yer aldığı blokları 

çevresinde çok sayıda uygun peyzaj bölgesine sahiptir. Bu alanlarda ilin doğal ve 

kültürel açıdan değerleri olan bazı peyzaj bitkileri kullanılmıştır. Bununla birlikte, tesis 

peyzaj alanlarında Ege Bölgesi ve Bodrum doğal habitatlarına ve narenciye ve zeytin 

gibi kültürelde değer taşıyan bitkilere yönelik niteliklendirilmiş peyzaj uygulamaları 

mevcut değildir. Tesis çevresinde, dünyanın büyük kısmının sadece Bodrum 

Yarımadası ve Ege, Akdeniz Bölgesi’nde görebileceği çok önemli doğal cazibe 

alanları ve kaynak değerleri bulunmaktadır. Tesise gelen konuklara aşağıda 

sıralayacağımız bu kaynak değerlerin aktarma yönünde, tesis bahçesinde önerilmekle 

birlikte kapalı ortak alanda da oluşturulacak butik bir doğa, kültür müzesi veya tanıtım 

birimi bu hususta önerilen en temel öğeler arasındadır.  

Akdeniz Sıcak Noktası (HotSpot – Conservation International) 

Bodrum Makilikleri, Frigana Toplulukları ve Kızılçam Ormanları 

Yel Değirmenleri 

Bodrum Kültürel ve Ekolojik Taş Mimarisi 

Zeytin ve Narenciye Kültürü 

Milas Tuzla Kuş Cenneti 

Ege ve Bodrum Adaları, Biyolojik Kültürel Değerleri 
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*Uygulama Örneği – İzmir Gediz Deltası tanıtım birimi 

 

*Uygulama Örneği – Butik Müze örneği – Bodrum kaynak değerlerinin tanıtımı  
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x Tesis çevresinde yaban hayatın daha da çok yaşam ortamı bulunmasına yönelik 

olarak, uygun yerlere kuş yuvalığı ve yemliğinin yerleştirilmesi önerilmektedir. Tesis 

çevresinde yaşayan kertenkele türleri için tesis bahçesinde kertenkele yaşam alanı 

oluşturulması ve kelebek türlerini uygun bitkilerin peyzajda kullanılması 

önerilmektedir.  
x Tesis için Geofit, Zeytin ve Narenciye Butik Doğa Müzesi oluşturması önerilmektedir. 

İnteraktif panolar ve çeşitli materyallerle oluşturulacak (Müze yapımında ekolojik 

mimariye uygun taş ya da cam malzemenin kullanılması, doğal boylar ve vernik 

uygulamaları dışında sentetik ve kimyasal boya ve diğer malzemelerin 

kullanılmaması) birimin elektriğinin sürdürülebilir kaynaktan temini gibi hususlara 

dikkate edilmelidir. Bu müze kapsamında, kaynak değerler hakkında bilgi ve 

fotoğraflar, mitolojide ve Anadolu, Akdeniz kültüründe bu kaynak değerlerin yeri ve 

önemini belirten, çeşitli kültürel argümanlarla bu müze içerikleri oluşturulabilir. 
x Tesisin özellikle yaz aylarında faaliyet gösteren restoranlarında, kuş türlerinin 

konuklar masadan anlık ayrılmalarında tabaklardan beslenmesi ve masalara 

dışkılama gibi istenmeyen durumların oluşmasını önlemeye yönelik olarak, masalara 

doğal malzemeden yapılmış, tabakların üzerini örtmeye yarayan hasır benzeri kapak 

koyulması önerilmektedir. Konuk masadan ayrıldığında tabağını bununla kapatırsa 

istenmeyen bu durumun yaşanması engellenebilir. Bununla ilgili olarak masalara ve 

ilgili birimlere, kuş türlerinin tesisin diğer yerlerinde beslendiği ve onların varlığının 

tesis tarafından önemsendiğine yönelik bilgilendirme koyulması önerilmektedir.  

x Tesiste var olan kedi ve köpek türlerinin yönlendirilmesi ve korunması açısından, 

kedi-köpek evleri ve beslenme alanları oluşturulması önerilmektedir.  

x Tesis içerisinde özellikle odaların balkonlarında ve ana binaların uygun bölümlerinde 

kırlangıç türlerinin yuvalaması için uygun-potansiyel alanlar tespit edilmiştir. Akabinde 

yuvaların olduğu bölümlerde, yuvaların altına dışkılama bölgesine saksı yerleştirilmesi 

önerilmektedir. Bu şekilde, dışkılar toplanıp peyzajda gübre olarak kullanılabilir. Hem 

ülkemize yaz aylarında gelip kışın Afrika’ya göçen kırlangıçlarının nesilleri korunur 

hem de tesis peyzajı için gübre oluşturulmuş olur. Bu faaliyetin konuklara tanıtılması 

tesisin ilgili konudaki marka değerine katkı sağlayacaktır. Yuvaların ve bu 
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uygulamanın olduğu odalara, konuklar için bu uygulama uygun iletişim taktikleriyle 

anlatılmalı ve kırlangıçlara olan katkıları belirtilmelidir.  Buna ek olarak, tesis 

çevresinde görülen diğer canlı türlerinin konuklara panolar vasıtasıyla tanıtılması 

önerilmektedir. 

 

6.2.2. Yeşil Aktiviteler 
 

x Tesis bünyesinde veya çevresindeki doğal alanlarda konuklar için, belirlenen ve 

önerilen tanımlanmış ve nitelendirilmiş outdoor rotaları ve aktiviteleri, doğa gözlem 

alanları olması önerilmektedir. Bu kapsamda Milas Tuzla Önemli Doğa Alanı kuş 

gözlem ve doğa fotoğrafçılığı için önerilen destinasyonlar arasındadır. Tesis 

çevresinde veya Bodrum’da daha önceden belirlenmiş ve belirlenecek trekking ve 

bisiklet rotalarının niteliklendirilmesi yer almaktadır. Niteliklendirme rotalar üzerinde 

belirli tespit edilen alanlarda interaktif panolar vasıtasıyla, o noktalardaki kaynak 

değerlerin (Kızılçam, Çiriş otu, menengiç maskeli ötleğen yaşam alanı vb.) 

aktarılması ile olmalıdır.   
x Tesiste konukların katkıda bulunacağı ve dahil olacakları bazı faaliyetlerin 

tanımlanması ve gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Bu tip aktiviteler konukların tesise 

olan sadakatleri kuvvetlendirici uzun vadede marka değerine katkı veren önemli 

hususlardır. Bu faaliyetler arasında belirli doğal alanların temizliği, ağaçlandırma, bir 

bilimsel araştırmaya dahil olma, kuş gözlem ve Earth Hour gibi küresel aktiviteler yer 

almaktadır.  

x Tesisin peyzaj ya da uygun kapalı alanlarında, çocuklara yönelik interaktif ve ekolojik 

çok küçük bir oyun bölümünün oluşturulması önerilmektedir. Çocukların oynarken 

öğrenmesini sağlayacak bu sistemle, Bodrum ve Ege Bölgesi doğal kaynak 

değerlerini çocuklara onlar oynarken aktarılması önerilmektedir. Bu sistemlerin, 

bölgenin doğasına uygun ahşaptan, plastik kullanılıyorsa geri dönüşümden elde 

edilmiş ve geri dönüşen biyo-plastikten imal edilmiş olması, üzerinde sağlığa zararlı 

herhangi bir kimyasalın kullanılmayarak imal edilmesi önerilmektedir. 
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*Uygulama Örneği - Nesli Tehlike Altında olan küçük akbaba ve çocuklar. 

 

6.2.3. Yeşil – Ekolojik Mimari 
 

x Ege Bölgesi ve Bodrum ekolojik mimarisinin, Bodrum kent merkezindeki kültürel 

mimari örneklerinin tesiste gelen konuklara tanıtılması için birimler oluşturulması 

önerilmektedir. 

 

6.2.4. Yeşil – Adil Ticaret 
 

x Günlük alım-satım ve üretimlerimlerimizde adil ticaret prensiplerinin (üretici, aracı ve 

tüketicinin aynı oranda kazanması) benimsenmesi, gerek üreticiyi ve dolaylı olarak 

doğayı koruduğu için ekolojik – yeşil tesisler açısından hayati önem taşıyan hususlar 

arasındadır. Bu kapsamda tesisin tüm ürünlerinde tercih edilmekle birlikte, en 

azından tesis bünyesinde oluşturacağı “yeşil odalar” için fair trade sertifikalı ürün 

ve/veya ürünleri tercih etmesi önerilmektedir. Fair Trade (adil ticaret) sertifikalı ürünler 

ülkemizde henüz çok fazla temsil edilmemekle birlikte, tesisin bu yönde duyarlılığını 

göstermek açısından önem arz eden örneklerden biridir. Buna ek olarak, tesis 
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çevresindeki yerel pazarlardan veya esnaflardan alışveriş yapılırken, yerel üreticinin 

hakkının tam olarak verilmesi ve onun üretim yaparken zehir veya kimyevi gübre 

kullanımı konusunda duyarlı olması, mümkünse kullanmayanların ürünlerinin tercih 

edilmesi, tesisin araması gereken en temel özellik olması önerilmektedir. Bu hususta 

kimyevi gübre, hormon ve zirai ilaçları kullanmaması şartı ile çiftçilere tesis için özel 

üretim yaptırılması yine önerilen faaliyetler arasındadır. Tesisin kendi sebze ve 

meyvesinin tamamını ya da sadece yeşil odaları için organik tarım ve permakültür 

prensiplerine göre üretmesi, önerilen faaliyetler arasındadır. 

 
*Fair Trade logosu. Sertifikasyon ilgili ürünlerde bu logoyla temsil edilmektedir. 

x Tesisin özellikle gıda olmakla birlikte tekstil ürünlerinde de organik sertifikalı ürün 

kullanması şiddetle önerilen hususlar arasındadır. Bu kapsamda tesis tüm 

ürünlerinde tercih edilmekle birlikte en azından tesis bünyesinde oluşturacağı “yeşil 

odalar” için organik sertifikalı ürün ve/veya ürünleri tercih etmesi önerilmektedir. 

Çocuklar ve bebekler için mutfağında mutlaka organik sertifikalı ürünleri 

bulundurması önerilmektedir.  

x Tesisin loby’de oluşturacağı bir bölümde, bölgeye özgü bazı yöresel ya da simge 

gıdaların veya ürünlerin tanıtım ve/veya satışını yapması önerilmektedir. Yöresel 

reçeller ve peynirler, uygun sezonda Akdeniz otları, şifalı otlardan yapılmış çeşitli yağ 

veya tatlandırıcılar, yörenin bitkilerinden çaylar, kolonyalar, narenciye mamulleri vb. 

bu bahiste bazı örneklerdir. 

 

6.2.5. Verimlilik ve Geri Dönüşüm 
 
x Tesiste deterjan, sabun, boya ve diğer kimyasalların kullanımının tasarrufuna 

yönelik olarak, tesis bünyesinde mekanik ve doğal çözümlerle bu kullanımları en 
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aza indirilmesi önerilmektedir. Bu kapsamda ilgili kimyasalların otomatik veya 

manuel ölçeklendirme ile kullanımları, tam dolmamış çamaşır makinesi veya 

bulaşık makinesi çalıştırılmaması, tesis tarafından belirli ölçülerde yapılan iyi 

uygulama örnekleridir. Buna ek olarak, talep edilmediği takdirde odalardaki çarşaf 

ve havluların değiştirilmemesi ve konuklara neden bu uygulamanın yapıldığının ve 

dahil olduklarında doğaya ve tasarrufa olan olumlu etkilerinin anlatılması 

önerilmektedir. Odalarda, duşlarda ve ortak kullanım alanlarında kullanılan 

şampuan, sabun vb. ürünlerin, yine doldurulabilir olması önerilen hususlar 

arasındadır. Plastik tek kullanımlık kullanılıyorsa dahi, ilgili plastiğin bio-plastik gibi 

doğada çözünen yapıda olması önerilmektedir. Yarım kalan sabun gibi 

kimyasalların geri dönüşüme gönderilmesi, önerilen faaliyetler arasındadır. 
x Tesiste kullanılan özellikle deterjan, sabun vb. temizleyicilerin ve plastiklerin 

doğada tercihen tamamen veya %90 üzerinde çözünen (Bio-degredable) 

ürünlerden seçilmesi önerilmektedir. Boya vb. yapısal kimyasallarda ise ekolojik 

etiketli olanları ve doğaya en az zarar verenleri tercih edilmelidir. Tesis içerinde 

haşerelere yönelik mücadelede mekanik ve doğal yöntemlerin zehir kullanımı 

yerine tercih edilmesi önerilmektedir. Bu kapsamda sinek tutucular, sineklikler, 

ses ile uzaklaştırma ve lavanta, okaliptüs gibi doğal aromatik bitkilerle (Karabaş 

otu, okaliptüs vb.) uzaklaştırma yine önerilen çözümler arasındadır. 

 
*Biodegardable uygulaması için bazı örnekler 

x Havuz hijyen sistemi olarak ozon sistemi gibi alternatif sistemlerin uygunluğunun 

denenmesi ve uygunluğu durumunda kullanılması önerilmektedir. 
x Tesisin kullandığı elektriği bölgenin koşulları ve var olan iyi örnekler göz önünde 

bulundurularak güneş pilleri vasıtasıyla üretmesi önerilmektedir. Yapısal veya 

yatırım maliyetleri ile ilgili kısıtlar söz konusu ise, tesis bünyesinde oluşturulacak 

yeşil odaların elektriğini bu yolla sağlanması önerilmektedir. Tesis camlardan 
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elektrik üretme opsiyonunu da kullanabilir. Buna ek olarak tesis, yukarıda 

değinilen yapısal değişikliği yapamadığı durumda, elektriğini rüzgar veya güneş 

gibi sürdürülebilir kaynaklardan üreten özel şirketlerden alarak, yine ilgili madde 

için olumlu bir faaliyet sergilemiş olacaktır. Tesis şebekeden sürdürülebilir 

kaynaktan üretilen elektrik temin edemediği takdirde trijenarasyon ve benzeri 

yöntemlerle elektriği kendi bünyesinde üretme yoluna gidebilir.  

x Tesiste elektrik kullanımını azaltacak faaliyet örneklerine batığımızda, ortak 

alalardaki ve odalardaki aydınlatmanın optimizasyonunu sağlayacak konusunda 

yetkilendirilmiş şirketlerden yardım alınması önerilmektedir. Yine bu alanlardaki 

tüm aydınlatmalarda led veya tasarruflu aydınlatma sistemlerinin kullanılması, 

fotosel kullanımının maximum çıkarılması önerilmektedir. Yukarıda değinilen 

faaliyetler personel bölümleri, idari bölümler, kazan dairesi, mutfaklar vb, tesis 

içindeki tüm alanlarda gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Tesis bünyesinde 

kullanılan tüm cihazların düzenli bakımlarının yapılması ve 

konumlandırılmalarında uzman desteği alınması, gerek ilgili cihazın veriminin 

artmasına gerekse enerji tasarrufu artışına katkıda bulanacaktır. Bunlara ek 

olarak tesis bünyesindeki tüm elektronik cihazların A ve üzeri sınıfı özellikte 

olması önerilmektedir. Ayrıca odalarda haraket sensörü vasıtasıyla özellikle gece 

ışığı otomatik kesen faaliyetler önerilmektedir.  

x Tesis bünyesinde hibrit araçlar tercih edilmeli, yeşil oda veya toplantı konuklarının 

transferlerinin bu araçlar ile sağlanması önerilmektedir. 

x Tesis bünyesindeki ısıtma ve soğutma sistemlerinde doğal ve sürdürülebilir 

çözümlerin uygulanması önerilmektedir. Bu kapsamda sıcak su üretiminde tesisin 

günısı sıcaksu üretim sistemlerini belirli ölçüde bile olsa kullanması iyi faaliyet 

örnekleri arasındadır. Buna ek olarak ısıtma ve soğutmada güneş ışığını 

yönlendirme araçları olarak odalardaki perdelerin aktif olarak kullanılması, ortak 

kullanım alanlarında mevcut ısının korunmasına yönelik olarak ısı perdelerinin 

uygun her bölümde kullanılmasına dikkat edilmelidir. Tesisin dış ve veya iç cephe 

sıva veya boya gibi uygulamalarda ekolojik nefes alabilen sıva ve boya ürünlerinin 

tercih edilmesi önerilmektedir.  
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x Su verimliliği hususunda tesisin tüm klozetlerinde altı litre ve altında, 

seçeneklendirilmiş, ortak kullanım lavabolarında fotoselli ürünler tercih etmesi 

önerilmektedir. Tesiste içme ve yemeklerde, el-yüz yıkama, banyo suyu, çamaşır 

makinelerinde kullanılan su ve gıda yıkama sularının uygun olanlarının belirli bir 

arıtma neticesinde klozet rezervuarlarına yeniden kullanılmasına yönelik faaliyet 

sistemleri önerilmektedir. Yağmur suyunun peyzaj sulamalarında kullanılması, 

yine örnek faaliyetler arasındadır. 

x Tesiste kağıt, cam, plastik vb. geri dönüşümden üretilebilen malzemelerin 

kullanılması önerilmektedir. Tesisin ürettiği tüm geri dönüşüme gönderilebilen 

malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması önerilmektedir. Tesiste pet şişe ve 

tek kullanımlık oda şampuan vb. ürünlerinin kullanılmaması, kullanılmasının 

zorunlu olduğu durumlarda geri dönüşümden kazanılmış ve geri dönüşüme uygun 

biyo – plastik vb. malzemelerin tercih edilmesi önerilmektedir. Tesiste odalarda 

kullanılan peçete ve tuvalet kâğıtlarının geri dönüşümden kazanılmış veya 

endüstriyel ağaçlardan üretildiğine (doğal ormanlardan üretilmediğine) dikkat 

edilmeli ve bu yönde ürünler tercih edilmelidir. Ortak mekanlarda elektrikli el 

kurutma cihazlarının kullanımı önerilen faaliyetler arasındadır. 

 
*Endüstriyel ormancılık ile üretilen ürünlerde görülebilen örnek bir belirteç. 

x Tesis mutfağından çıkan artık gıdalar tesis peyzaj biriminde oluşturulacak kompost 

ünitesi ile geri dönüşüme kazandırılabilir, kurulabilecek bio-gaz ünitesi ile enerji 

üretilebilir ve peyzaj bölümleri için toprak ve gübre oluşturulabilir. 
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6.2.6. Yeşil Pazarlama ve İletişim 
 

x Tesis bünyesindeki tüm verimlilik, tasarruf, sürdürülebilir uygulama, doğayı ve sağlığı 

koruyan tüm faaliyetler gerek online pazarlama aşamasında gerekse konuklar tesiste 

iken iletişimi yapılmalıdır. Bu iletişim kaynakları tesiste konaklayan konuklar için 

bilgilendirici uyarı yazıları, dergi, katalog, kapalı devre yayın, resepsiyon görevlisi 

bilgilendirmesi gibi araçlarla sağlanabilmektedir. Online pazarlama aşamasında tesis 

web sitesinin etkin şekilde tesisin yeni yeşil duruşuna yönelik düzenlenmesi, online 

rezervasyon sitelerindeki tesis bilgilerinde ve fotoğraflarında tesisin yeni yeşil 

duruşuyla ilgili bilgi ve belgelerin bulunması, acentalara tesisin yeni duruşuyla ile ilgili 

bilgi verilmesi önerilmektedir. Bunlara ek olarak sektör dergileri ve ekolojik, doğa, 

green business gibi key wordleri içeren dergilerde otelin tanıtımının yapılmasına, yine 

ilgili web sitelerinde ve bloglarda, sosyal medyada bu yönde iletişimin yapılması 

önerilmektedir. Online satış ve ilgili müşteri profilinin tesisi bulmasını kolaylaştıracak, 

tesisin online ortamdaki tüm faaliyet ve tanıtımlarında, green, sustainable, natura 

friendly, green room, green event, organik vb. key word’leri etkin ve doğru bir şekilde 

kullanımı önerilmektedir. 

x Tesis pazarlama ve çevresindeki doğal ve kültürel değerler hakkında bilgi ve yön, 

ulaşım imkanı sağlayan, akıllı cep telefonları ve tabletlerde kullanılan, apple ve 

android uygulamaları pazarlama ve tanıtımda önerilen faaliyetler arasındadır. 

x Tesis bünyesinde mutlaka yeşil oda seçeneği ve paketi bulunmalıdır. Bu odalardaki 

uygulama örnekleri yukarıda ilgili bölümlerde belirtilmiştir.  

 

6.2.7. Sivil Toplum Desteği 
 

x Bodrum’da veya ulusal doğa korumaya ve ilgili bölümde belirtilen, Bodrum ve Ege 

Bölgesi bölgesi doğal kaynak değerlerini korumaya yönelik faaliyet gösteren STK, 

ilgili bakanlık veya belediye gibi kurumlara destek verilmesi, tesise önerilen faaliyetler 

arasındadır. 
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x Tesis idareci ve çalışanlarının doğa korumaya yönelik sivil toplum örgütlerine üye 

olmaları ve aktif olarak çalışmalara katılmaları yine önerilen faaliyetler arasındadır. 

 

6.2.8. Eğitim 
 

x Yeşil turistler tesisteki uygulamalar yanında davranış biçimlerine de önem veren, 

tesisin ekolojik duruşunun samimiyetini her fırsatta sorgulayan ve tesis 

çalışanlarından bu yönde hizmet bekleyen bir turist profili çizmektedir. Bu kapsamda 

tesis bünyesinde ekolojik ve/veya butik yaşam pratikleri, uygulamaları, prensipleri, 

davranış biçimleri hakkında, ilgili hizmet sektörünün gerekliliği olan tüm eğitimin, 

tesisteki idarecilerin oluşturacağı eğiticilerin ve tesis çalışanlarının alması 

önerilmektedir.  
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