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ABSTRACT 

Our country signed the Kyoto Protocol, which came into force on 16 February 2005. 
The utmost attention is given to environmental issues. The relevant institutions are 
implementing sanctions and incentive projects on enterprises, institutions and 
organizations operating in their respective fields. 

In this direction, Facilities having Tourism Operation Certificate, when they meet the 
criteria required, from the Ministry of Culture and Tourism that they can get “Green 
Star Certificate“. 

The conditions of getting Green Star Certificate in our article, the necessary 
documents, the required qualifications, scoring criteria and the benefits of green 
tourism to the enterprises are mentioned and the importance of these practices in terms 
of sustainable tourism is emphasized. 
Keywords: Green Tourism, Green Star, Sustainable of Tourism 

JEL Code: Z3 

 

OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE YEŞİL İŞLETME ÇALIŞMALARI 
ÖZ  

16 şubat 2005’te yürürlüğe giren Kyoto protokolüne Ülkemiz imza atmıştır ve çevre 
konularına azami dikkat gösterilmektedir.  Bu konuyla ilgili olan kurumlar, kendi 
görev alanlarında faaliyet gösteren işletme, kurum ve kuruluşlar üzerinde  yaptırımlar 
ve teşvik projeleri uygulamaktadır. 

Bu doğrultuda, Turizm İşletme Belgesi'ne sahip olan tesisler, gerekli kriterleri 
sağladıkları zaman, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Yeşil Yıldız Belgesi” 
alabilmektedirler. 

Yazımızda Yeşil Yıldız Belgesi alabilme koşulları, gerekli belgeler, aranan nitelikler, 
puanlama kriterleri ve yeşil turizmin işletmelere sağladığı yararlardan bahsedilmekte 
ve bu uygulamaların Sürdürülebilir turizm açısından önemi vurgulanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Yeşil Turizm, Yeşil Yıldız, Sürdürülebilir Turizm  

Jel Code:  Z3 
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Literatür Taraması 

Konuyla ilgili kaynaklar incelenmiş olup, Yeşil turizm ve yeşil yıldız belgesi almak 

konusunda çalışmamıza ışık tutan kaynaklara yoğunlaşılmıştır. 

GİRİŞ 
 
Türkiye’de çevre konusundaki çalışmaların, Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde, AB 

normlarına uygun ve konuyla ilgili yayınlanmış olan direktif vb. kaynaklar referans alınarak 

hazırlanan ya da yeni hazırlanacak olan kanun, yönerge, yönetmelik vb. ile yürütülmesi söz 

konusudur (ubak.gov.tr. 2012, 09 09). 

Çevrenin korunmasına önem verilen ülkemizde Konaklama sektöründe, Sürdürülebilir 

turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye 

olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, 1993 yılından itibaren talep 

eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmiştir. 

Bununla birlikte, Sürdürülebilir Turizm” kapsamında ve “Çevreye Duyarlı Konaklama 

Tesisleri” projesi çerçevesinde, 22.09.2008 tarihinden bu yana “Turizm İşletmesi” Belgeli 

Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlılık Kampanyası (Yeşil Yıldız) uygulaması başlatılmıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız 

Simgesi) Belgesi alacak tesislerin, çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda 

tanıtım ve pazarlamalarında bir ayrıcalık yaratabilecekleri, hizmet kalitelerinden ödün vermeden, 

işletmelerine ve ülkemiz ekonomisine tasarruf yolu ile katkıda bulunabilecekleri, çevrenin 

korunmasında üstlenecekleri roller ile yörelerinde örnek tesisler olabilecekleri düşünülmektedir. 

(yigm .kulturturizm.gov.tr. 2018, 10 07)  

 

Çevreye Duyarlılık Kampanyası (Yeşil Yıldız) 
 
Konaklama Sektöründe Yeşil Yıldız Kampanyası; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi ve “Sürdürülebilir Turizm” 

kapsamında; çevreye duyarlı konaklama tesislerine verilen bir «Çevre Etiketi» uygulamasıdır. 

22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm İşletmesi 
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Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 

Tebliğ (Tebliğ No:2008/3) kapsamında verilmektedir. (yigm .kulturturizm.gov.tr. 2018, 10 07),  

 

Çevrenin korunmasına yönelik önlemler ülkemizde giderek daha fazla önem 

kazanmaktadır. Bu nedenle, çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için uygulanmakta olan 

sınıflandırma formu, güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş olup “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama 

Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ” 

ekinde, 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Tebliğ, enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, 

enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik 

edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak 

planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici 

düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, 

eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kapsamaktadır. 

Tebliğ ekinde bulunan sınıflandırma formu, çevreye duyarlılık konusunda çalışma yapan 

turistik işletmelerin talebi üzerine, formun uygulama esaslarında belirlenen temel kriterlere sahip 

olan konaklama tesislerine uygulanacaktır. 

Asgari puanlar, konaklama işletmelerinin kapasiteleri ve çevreye olan etkileri dikkate 

alınarak, işletmelerin tür ve sınıflarına göre belirlenmiştir. Konaklama işletmelerinin bu formda 

bulunan bütün kriterleri yerine getirmesinin uygulanabilir olmadığı düşüncesiyle, tesislerin tür ve 

sınıfları dikkate alınarak, asgari puanlar formda bulunan bütün kriterlerin puanlarının toplamı 

olan azami puandan düşük tutulmuştur. Böylece, işletmelere temel kriterler dışında kalan, diğer 

kriterler arasında seçim yapma imkanı sağlanmıştır. 

Tür ve sınıfına ilişkin belirlenen asgari puanı aşan tesislerden, simgesi yıldız olan 

konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yeşil renkli düzenlenecektir. 

Ayrıca plaket üzerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer alacaktır. (yigm .kulturturizm.gov.tr. 

2018, 10 07)  
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Kampanyanın Amacı 

• Çevrenin korunması, 

• Çevre bilincinin geliştirilmesi, 

• Turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin 

teşvik edilmesidir. (yigm .kulturturizm.gov.tr. 2018, 10 07),  

Çevreye Duyarlılık Kampanyası Neleri Kapsamaktadır. 

• Su tasarrufunu,  

• Enerji verimliliğinin arttırılmasını, • Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının 

azaltılmasını, 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini,  

• Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını, 

• Turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik 

mimariyi,  

• Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapılmasını, 

• Kültür ve Turizm Bakanlığının, 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum 

ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin (Eco-label) genelini içermektedir. 

(yigm .kulturturizm.gov.tr. 2018, 10 07)  

 

31.07.2014 itibari ile Tüm Türkiye’deki Yeşil Yıldızlı Otel Sayısı Toplam: 121, Yeşil 

Yıldızlı Otel Olan Toplam Sehir Sayısı: 19 olmuştur. (tuyup.kulturturizm.gov.tr. 2018, 10 03)  

Projeye olan rağbet oldukça yüksek olmuş ve 15.09.2014 tarihinde yeşil yıldız belgeli tesis 

sayısı 23 ilde 135 işletmeye yükselmiştir. Son dönem kayıtlarına ise ulaşılamamıştır. (Tuyup 

Yeşil Yıldız Bilgilendirme Broşürü, s.5) 

Yeşil Yıldız Belgesi;  
-Su tasarrufu sağlamak 

-Doğal kaynakların tasarruflu kullanımını sağlamak 

-Enerji verimliliğinin arttırılmasını sağlamak 
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-Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını sağlamak 

-Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve geri dönüşümlü maddelerin kullanımının teşvik 

edilmesini sağlamak 

-Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak 

planlamalarını sağlamak 

-Kapsayıcı bir yaklaşımla çevreyi korumak 

-Çevre bilincinin geliştirilmesi ve bu bilince sahip kitle tarafından tercih edilmek 

-İşletme ölçeğinde orta vadeli maliyetleri azaltmak 

-Tesis çalışanlarının bilinçlenmelerini sağlamak 

-İş gücünün en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak 

-Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağladığı Elektrik Enerjisi Desteğinden faydalanmak 

-Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek 

-Çocuklarımıza “Yeşil Bir Miras” bırakabilmek için önemlidir! (Tuyup Yeşil Yıldız 

Bilgilendirme Broşürü, s.3) 

 
Yeşil Turizmi destekleyen ve Yeşil Yıldız Belgesi alan konaklama işletmelerinin 

sağlayacağı avantajlar aşağıda sıralanmaktadır. 

-Yeşil Turizm, Turizm endüstrisinde en hızlı büyüyen sektörlerden biri olmaktadır. 

-Yeşil Turizmi tercih eden turistlerin yıllık seyahat harcamaları geleneksel bir turistten 

2000 Dolar daha fazladır. 

-Yeşil Turizmi tercih eden turistlerin yarısından fazlası bir destinasyonda 8-14 gün 

kalmaktadır. 

-Yeşil Turizmi tercih eden her dört turistten birinin yıllık gelir seviyesi 90 bin doların 

üstündedir.  

-Tatil planlayanların %56’sının tesislerin ‘yeşil’ olup olmadığını detaylı olarak 

sorgulamaktadır. 

-İş için seyahat edenlerin %95’i otellerin ‘yeşil’ olması gerektiğine inanmaktadır.    
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-Tesiste sıcak su üretimi, ısıtma ve soğutma işlemlerinde 1‘C lik değişim % 5-7 tasarruf 

sağlamaktadır. 

-Yapılacak yatırımın planlama aşamasında YEŞİL BİNA olarak yapılması, inşaatın yapım 

maliyetini % 5-10 artırırken, tasarruf % 50-70 olmaktadır. 

-Tasarruflu aydınlatma araçları ile %20 ile % 80 arası tasarruf sağlanmaktadır. 

-Isıtma ve soğutmanın otomasyon sistemine bağlanması % 20 tasarruf sağlamaktadır. 

-Frekans invertörü, ısı pompası, ısı geri kazanım sistemi, eşanjör, buhar jeneratörü, 

kojenerasyon, trijenerasyon ve hibrit sistemler gibi enerjinin kontrollü kullanılmasını sağlayan 

ekipmanlar büyük oranda tasarruf sağlamaktadır. (Tuyup Yeşil Yıldız Bilgilendirme Broşürü, 

s.18) 

Yeşil Yıldız Projesi kapsamında başvuru yapan işletmeye ait dosyanın, T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından 6 Eylül 2013 Tarihinde 2013/5265 Sayılı Karara dayanılarak uygun 

bulunması durumunda, işletme «Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi» olarak elektrik enerjisi 

desteğinden yararlanabilecektir. Elektrik Enerjisi Desteği tutarı, Bakanlıkça Çevreye Duyarlı 

Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinde, tüketilen elektrik enerjisi 

giderlerinin; tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en 

düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadardır. Elektrik enerjisi 

desteği ödemeleri, Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanır. (Tuyup Yeşil Yıldız 

Bilgilendirme Broşürü, s.19). 

Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinin “çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi” 

alabilmeleri için yeşil yıldız başvuru dosyası hazırlamaları ve başvuru dilekçelerini ise, Kültür  

ve Turizm Bakanlığı , Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,  Kontrolörler Kurulu 

Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir. (yigm .kulturturizm.gov.tr. 2018, 10 07),  

  



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2018 
Maltepe University, Istanbul, 29.11.2018-01.12.2018 
  

 

357 
 

Yeşil Yıldız Başvuru Dosyası İçeriği; 

• Başvuru dilekçesi. 

• İşletmenin çevre politikası ve eylem planı, bu plan doğrultusunda yaptığı tüm faaliyetleri 

içeren raporlar. 

• Tesiste eylem planını uygulayacak özel ya da tüzel kişiye ait bilgiler. 

• Eylem planının uygulamasını temin etmek için personele verilen eğitimlere ilişkin bilgi ve 

belgeler, dokümanlar. 

• Çevreye duyarlı atık su planı, bu konuda ilgili idare yazısı. 

• İşletmede kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının 

periyodik yapıldığına dair kayıtlar, bakım raporları. 

• İşletmenin su, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji 

tüketimi konusunda verileri kullandığına ve izlediğine ilişkin raporlar. (kapalı alan m2 başına 

enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar. 

• İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim veya ağırlık olarak) izlendiğine ve 

verilerin toplandığına ilişkin raporlar (kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına 

enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar. 

• Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin 

toplandığına ilişkin raporlar (kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji 

tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar. 

• Tesiste kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımların 

düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, 

raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların 

yazısı, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak. 

• Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla 

yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak. (Tuyup Yeşil Yıldız Bilgilendirme 

Broşürü, s.6) 

Yeşil Yıldız Belgesi alma aşamaları aşağıdaki safhaları kapsamaktadır. 
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• Yeşil Yıldız Belgesi Başvuru Dosyası Hazırlanması 

• Dosyanın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Sunulması 

• Başvurunun Değerlendirilmesi 

• Denetim Planlaması 

• Saha Denetimi 

• Belge Yayını 

Bu kapsamda; 

1-Kültür ve Turizm Bakanlığı’na hazırlanan dosya sunulur. 

2-Dosya Bakanlık tarafından değerlendirilir. 

3-Başvuru dosyası; - Uygun bulunmaz ise gerekçeli olarak iade edilir. - Uygun bulunur ise 

gün  belirlenir. 

4-Denetimde tebliğ kapsamı, kriterler ve puanlama esasları kontrol edilir. 

5-Denetim sonucu yeterli puanı toplayarak uygun bulunan tesislere “Çevreye Duyarlı 

Konaklama  Tesisi Belgesi” (Yeşil Yıldız) düzenlenir. (Tuyup Yeşil Yıldız Bilgilendirme 

Broşürü, s.5) 

Yeşil yıldız almak için başvuruda bulunan işletmelerin kendi kategorilerinde almaları 

gereken asgari puanlar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

 
TATİL TESİSLERİ 

 

SINIFI ASGARİ  PUAN 
5 YILDIZLI TATİL KÖYÜ 330 

5 YILDIZLI OTEL 300 

4 YILDIZLI TATİL KÖYÜ 280 

4 YILDIZLI OTEL 230 

3 YILDIZLI OTEL 170 

1 VE 2 YILDIZLI OTEL- DİĞER 
KONAKLAMA TESİSLERİ 

140 

Kaynak: Tuyup Yeşil Yıldız Bilgilendirme Broşürü, S.7.  
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ŞEHİR TESİSLERİ 
 

SINIFI ASGARİ  PUAN 
5 YILDIZLI OTEL 250 

4 YILDIZLI OTEL 200 

3 YILDIZLI OTEL 170 

1 VE 2 YILDIZLI OTEL- DİĞER 
KONAKLAMA TESİSLERİ 

140 

Kaynak: Tuyup Yeşil Yıldız Bilgilendirme Broşürü, S.7. 
 
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunda, aşağıdaki ana 

başlıklarda yer alan alt kriterlere verilen puanlarla yukarıdaki tablolarda yer alan kategorilerdeki 

asgari puanların toplanması ve belirtilmesi gerekmektedir. 

• Genel Yönetim 

• Eğitim 

• Tesisin Yatak Odalarındaki Düzenlemeler 

• Tesisin Çevreye Uyumu, Çevreyi Güzelleştirici Düzenleme ve Etkinlikler 

• Ekolojik Mimari 

• Enerji 

 

A) Tesiste Enerji Verimliliği Ve Tasarrufuna Yönelik Önlem ve Çalışmalar 

B) Tesiste Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Hidro, Dalga Enerjisi, Biyogaz vb.Yenilenebilir Enerji 

Kaynağı Kullanımı 

• Su 

• Deterjanlar, Dezenfektanlar ve Tehlikeli Kimyasal Maddeler 

• Atıklar 

• Diğer Hizmetler. (Tuyup Yeşil Yıldız Bilgilendirme Broşürü, ss:9-17) 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde Yeşil turizm yapan ülkeler ve işletmeleri tercih edilmekte ve onlar popüler 

destinasyonlar olarak ön plana çıkmaktadır. Gayri safi milli hasılasında yer alan kalemler 

arasında turizme bel bağlayan ülkelerin de son dönemdeki turistik eğilimlere yani yeşil turizm 

yapan ülkelere olan turistik talep artışlarını dikkate almaları ve onun gereklerini yerine 

getirmeleri zorunluluk haline gelmiştir. 

Türkiye’de çevre konusundaki çalışmalar, Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde, AB 

normlarına uygun olarak sürdürülmektedir. 

Ülkemizde, Yeşil yıldız kampanyası, çevreye duyarlı, eldeki değerleri gelecek kuşaklara 

kayıpsız aktarabilme çabası içinde, sürdürülebilir turizm yapan işletmelerin çoğalmasına katkı 

sağlayacak bir proje olarak ümit vadetmektedir. Bu doğrultuda ilgili tarafların top yekün çaba 

sarf etmeleri ve gönüllü katkı sağlamaları da önem arzetmektedir.  

“Yeşil Yıldız Belgesi” alabilme koşulları, gerekli belgeler, aranan nitelikler, puanlama 

kriterleri yanında yeşil turizmin işletmelere sağladığı yararlardan bahseden çalışmanın, konuyla 

ilgilenen taraflara bilgi sunmak, onlara rehberlik etmek konularında katkı sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. 

 
KAYNAKÇA 

(tuyup.kulturturizm.gov.tr. 2018, 10 03),) 
(http://tuyup.turizm.gov.tr/Pages/GreenStar.aspx#1. Erişim tarihi: 03.10.2018). Portalından 
alındı. 

(Tuyup, Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması 
Projesi, Yeşil Yıldız Bilgilendirme Broşürü, s.3) 

(ubak.gov.tr. 2012, 09 09), (http://www.ubak.gov.tr/. Erişim Tarihi: 09.09.2012). 
Portalından alındı. 

(yigm .kulturturizm.gov.tr. 2018, 10 07), (http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-
11596/cevreye-duyarlilik-kampanyasi-yesil-yildiz.html. erişim tarihi: 07.10.2018). Portalından 
alındı. 

  


