
Tesisler Sürdürülebilir 
Seyahat rozeti almaya 
nasıl uygun hale geldi?

Sürdürülebilir Seyahat programı: Örnek durum çalışmaları



Yeni Sürdürülebilir 
Seyahat rozeti

Bu rozet, sürdürülebilirlikle ilgili çabalarınızın 
küresel çapta, doğrulanmış şekilde ve ücretsiz 
olarak tasdik edilmesini sağlayıp bunu 
potansiyel konuklara gösterir. 

Sürdürülebilirlik uygulamaları erişim kolaylığı 
ile yüksek etki potansiyeline bakılarak seçildi ve 
Travalyst gibi bağımsız endüstri kuruluşları 
tarafından doğrulandı. 

Kapsayıcı kriter modelimiz, bulunduğunuz 
konuma ve extranette “Evet” olarak 
işaretlediğiniz sürdürülebilirlik uygulamalarına 
bağlı olarak genel bir etki puanı 
hesaplayacaktır. Bu puan, rozet almaya uygun 
olup olmadığınıza işaret eder. 



Uygulamaların 
Gönderilmesi

Dijital
Değerlendirme

Sonuçların
Bildirilmesi

Başarılı Tavsiyeler 
ve 

Kaynaklar

1 2

Tesis, hangi 
sürdürülebilirlik 
uygulamalarını tatbik 
ettiğini extranetten 
bizimle paylaşır. 

Etki puanınız yeterince 
yüksekse rozeti 
alırsınız ve bu rozet 
tesis sayfanıza 48 saat 
içinde
otomatik olarak 
eklenir.

Gönderdiğiniz sürdürülebilirlik 
uygulamalarını bağımsız 
olarak doğrulanmış kriter 
modelimize göre 
değerlendiririz. Bu model, 
belirli sürdürülebilirlik 
uygulamalarının tatbik 
edilmesine bağlı masraflara ve 
erişim kolaylığına ilişkin 
coğrafi faktörleri hesaba katar. 
Bu değerlendirmeye 
dayanarak model, tesisinizin 
rozeti almaya uygun olup 
olmadığı hakkında bilgi veren 
genel bir etki puanı hesaplar.

Sürdürülebilirlik 
uygulamalarınızı 
gönderdikten sonraki 24 
saat içinde 
değerlendirme sonucunu 
bildiren bir e-posta 
alırsınız.

 Etki puanınız uygun 
olmak için yeterince 
yüksek değilse, ilave 
sürdürülebilirlik 
uygulamalarını tatbik 
etmeniz için tavsiyeler 
ve kaynaklar 
paylaşırız. Tesisiniz ne 
kadar çok uygulamayı 
tatbik eder ve sitemizde 
gösterirse, puanınız o 
kadar yüksek olur ve 
yeni rozeti almaya o 
kadar yaklaşırsınız! 

3

Kolay anlatımla, rozet almaya nasıl uygun olunur?

Sonuçlar



● Tesiste bahçe/çatı bahçesi

gibi yeşil alanlar mevcut

Daha az su 
kullanılması

Atıkların 
azaltılması

Bölge halkının 
desteklenmesi

Enerji kullanımının ve 
sera gazlarının 

azaltılması 

Doğanın
korunması

Tesis tipi: Otel
Konum: Tayland 

Tek kullanımlık 
plastik 

bulundurulmaması

● Tesisteki aydınlatmanın 

en az %80'inde enerji 

tasarruflu

LED ampuller kullanılıyor

● Yiyeceklerin en az %80'i 

tesisin bulunduğu yerel 

bölgeden temin ediliyor 

● Tesis, yerel rehberler ve 

işletmelerin düzenlediği 

turlar/etkinlikler sunuyor 

● Tesis, gelirinin belirli bir 

yüzdesini topluluk veya

sürdürülebilirlik projelerine 

geri aktarıyor

● Tesis yalnızca su tasarruflu 

tuvaletler kullanıyor

(ör. düşük akışlı tuvaletler,

çift sifonlu tuvaletler)

● Tesis yalnızca su tasarruflu 

duşlar kullanıyor (ör. akıllı 

duşlar, düşük akışlı duş 

başlıkları)

● Konuklar havluları yeniden 

kullanma seçeneğine sahip

● Konuklar günlük temizlik 

hizmeti

almamayı tercih edebiliyor 

● Tesis eğitim, gıda 

israfının önlenmesi ve 

azaltılmasının yanı sıra 

gıdaların geri 

dönüştürülmesi ve

atılması konularını 

kapsayan bir atık gıda 

politikasına sahip

● Tek kullanımlık plastik su 

şişeleri sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 

gazlı içecek şişeleri 

sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 

çatal-bıçaklar ve sofra 

takımı sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 
bardaklar sunulmuyor
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Tüm konuk odalarının tüm banyolarında su tasarruflu duşlar ve tuvaletler bulunuyor. Tesis ayrıca 
konuklar için havluları yeniden kullanma programı yürütüyor ve konuklara oda temizlik hizmeti 
almamayı tercih etme imkanı sunuyor. Su tüketimini azaltmaya yönelik olan tüm bu uygulamalar, 
artan su kıtlığı sorununa çözüm getirmek için su yönetim planlarına özellikle ihtiyaç duyan seyahat 
noktalarında daha sürdürülebilir şekilde faaliyet gösterme konusunda önemli bir rol oynuyor.

Tesis ilave olarak tek kullanımlık ürünlerin yerine yeniden kullanılabilir sofra takımları ve bardaklar 
sağlıyor; ayrıca mutfak ürünleri yerel bölgeden temin ediliyor. Otel personeli, yerel rehberler 
tarafından düzenlenen turlar sunarak konukları bölgeyi keşfetmeleri konusunda destekliyor. Bölge 
sakinleri için istihdam yaratan ve turizmden elde edilen geliri topluma geri dağıtan bu 
sürdürülebilirlik uygulaması, tesisin bulunduğu konumda yüksek puan getiriyor.

Tayland'daki popüler bir sahil adasında bulunan bu otel; odalarında, mutfaklarında, 
resepsiyonunda ve tesis genelinde sürdürülebilirlik uygulamaları tatbik ederek Sürdürülebilir 
Seyahat rozetine ulaşmayı başardı. 

01Tesis tipi: Otel
Konum: Tayland 



Daha az su 
kullanılması

Atıkların 
azaltılması

Bölge halkının 
desteklenmesi

Enerji kullanımının ve 
sera gazlarının 

azaltılması 

Doğanın
korunması

Tesis tipi: Tatil köyü
Konum: Amerika Birleşik Devletleri

Tek kullanımlık 
plastik 

bulundurulmaması
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● Tesisteki aydınlatmanın 

en az %80'inde enerji 

tasarruflu

LED ampuller kullanılıyor

● Tüm pencereler çift camlı

● Yiyeceklerin en az %80'i 

tesisin bulunduğu yerel 

bölgeden temin ediliyor

● Tesis, yerel rehberler ve 

işletmelerin düzenlediği 

turlar/etkinlikler sunuyor

● Tesis, konuklara yerel 

ekosistem, miras ve 

kültürün yanı sıra ziyaretçi 

görgü kuralları hakkında 

bilgi sağlıyor

● Tesis yalnızca su tasarruflu 

tuvaletler kullanıyor

(ör. düşük akışlı tuvaletler,

çift sifonlu tuvaletler)

● Tesis yalnızca su tasarruflu 

duşlar kullanıyor (ör. akıllı 

duşlar, düşük akışlı duş 

başlıkları)

● Konuklar havluları yeniden

kullanma seçeneğine sahip 

● Konuklar günlük temizlik 

hizmeti 

almamayı tercih edebiliyor 

● Tesis eğitim, gıda 

israfının önlenmesi ve 

azaltılmasının yanı sıra 

gıdaların geri 

dönüştürülmesi ve

atılması konularını 

kapsayan bir atık gıda 

politikasına sahip

● Konuklara geri dönüşüm 

kutuları sağlamak ve 

atıkları geri dönüştürmek 

● Tesis tarafından sağlanan 

yiyeceklerin en az %80'i

 organik

● Tek kullanımlık plastik su 

şişeleri sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 

gazlı içecek şişeleri 

sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 

bardaklar sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 

pipetler sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 

karıştırma çubukları 

sunulmuyor



Amerika Birleşik Devletleri’ndeki popüler bir kayak destinasyonunda bulunan bu tatil köyü; 
odalarında, mutfaklarında, resepsiyonunda ve tesis genelind sürdürülebilirlik uygulamaları tatbik 
ederek Sürdürülebilir Seyahat rozetine ulaşmayı başardı. Tüm konuk odalarında su tasarruflu 
duşlar ve tuvaletler bulunuyor. Ayrıca konuklara havlularını yeniden kullanma ve oda temizlik 
hizmeti almamayı tercih etme imkanı sunuluyor.

Menüde sunulan gıda ürünlerinin en az %80'i organik. Yerel ekosistemlerdeki tür 
zenginliğini artıran bu sürdürülebilirlik uygulaması, tesisin bulunduğu seyahat 
noktasında daha yüksek puan getiriyor. Tesis ayrıca tek kullanımlık ürünlerin yerine
yeniden kullanılabilir sofra takımları ve bardaklar sağlıyor. 

Otel personeli konuklara yerel ekosistem, miras ve kültürün yanı sıra ziyaretçi görgü kuralları 
hakkında bilgi sağlıyor. Çöpleri paketlemek, vahşi ayıları beslememek, ağaçlar ve büyük kaya 
parçaları gibi bozulmamış doğal unsurları korumak gibi çevreyi etkileyen vahşi yaşam 
protokollerini vurgulamak, bu bölge için oldukça önemli uygulamalar arasında.

02Tesis tipi: Tatil köyü
Konum: Amerika Birleşik Devletleri



Daha az su 
kullanılması

Atıkların 
azaltılması

Bölge halkının 
desteklenmesi

Enerji kullanımının ve 
sera gazlarının 

azaltılması 

Doğanın
korunması

Tesis tipi: Otel
Konum: Güney Afrika

Tek kullanımlık 
plastik 

bulundurulmaması

● Tesisteki aydınlatmanın 

en az %80'inde enerji 

tasarruflu

LED ampuller kullanılıyor

● Yiyeceklerin en az %80'i 

tesisin bulunduğu yerel 

bölgeden temin ediliyor

● Tesis, yerel rehberler ve 

işletmelerin düzenlediği 

turlar/etkinlikler sunuyor

● Tesis yalnızca su tasarruflu 

tuvaletler kullanıyor

(ör. düşük akışlı tuvaletler,

çift sifonlu tuvaletler)

● Tesis yalnızca su tasarruflu 

duşlar kullanıyor (ör. akıllı 

duşlar, düşük akışlı duş 

başlıkları)

● Konuklar havluları yeniden

kullanma seçeneğine sahip

● Konuklar günlük temizlik 

hizmeti

almamayı tercih edebiliyor

● Tesis eğitim, gıda 

israfının önlenmesi ve 

azaltılmasının yanı sıra 

gıdaların geri 

dönüştürülmesi ve

atılması konularını 

kapsayan bir atık gıda 

politikasına sahip

● Konuklara geri dönüşüm 

kutuları sağlanıyor

ve atıklar geri 

dönüştürülüyor 
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Güney Afrika'daki popüler bir sahil kasabasında bulunan bu otel; odalarında, mutfaklarında, 
resepsiyonunda ve tesis genelinde sürdürülebilirlik uygulamaları tatbik ederek Sürdürülebilir 
Seyahat rozetini almayı başardı. 

Tüm banyolarına su tasarruflu duşlar ve tuvaletler kurmuş olan bu otel,
havluları yeniden kullanma programı yürütüyor ve konuklarına günlük oda temizlik hizmeti 
almamayı tercih etme imkanı sunuyor. Su tüketimini azaltmaya yönelik olan bu uygulamaların 
her biri, özellikle kuraklığa eğilimli seyahat noktalarında daha sürdürülebilir şekilde faaliyet 
göstermede önemli bir rol oynuyor. 

Otelin mutfağı malzemelerinin %90'ını yerel bölgeden temin ediyor. Ayrıca gıda israf 
politikası da uygulanıyor. Check-in masasında, yerel rehberler tarafından düzenlenen 
turlar sunuluyor. Turizmin payının bulunduğu ülkenin dışındaki işletmelere akmasından 
ziyade yerel topluluğa doğrudan katkıda bulunmasını sağlamaya yardımcı olan bu 
uygulama, bu konum için yüksek etki oranına sahip. Ayrıca tesis genelinde geri dönüşüm 
kutuları da mevcut.

03Tesis tipi: Otel
Konum: Güney Afrika



Daha az su 
kullanılması

Atıkların 
azaltılması

Bölge halkının 
desteklenmesi

Enerji kullanımının ve 
sera gazlarının 

azaltılması 

Doğanın
korunması

Tesis tipi: Kır Evi
Konum: Birleşik Krallık

Tek kullanımlık 
plastik 

bulundurulmaması

● Tesisteki aydınlatmanın 

en az %80'inde enerji 

tasarruflu

 LED ampuller kullanılıyor

● Tüm pencereler çift camlı

● Yiyeceklerin en az %80'i 

tesisin bulunduğu yerel 

bölgeden temin ediliyor

● Tesis, yerel rehberler ve 

işletmelerin düzenlediği 

turlar/etkinlikler sunuyor

● Tesis, konuklara yerel 

ekosistem, miras ve 

kültürün yanı sıra ziyaretçi 

görgü kuralları hakkında 

bilgi sağlıyor

● Tesis yalnızca su tasarruflu 

tuvaletler kullanıyor

(ör. düşük akışlı tuvaletler,

çift sifonlu tuvaletler)

● Tesis yalnızca su tasarruflu 

duşlar kullanıyor (ör. akıllı 

duşlar, düşük akışlı duş 

başlıkları)

● Konuklar havluları yeniden

kullanma seçeneğine sahip

● Konuklar günlük temizlik 

hizmeti

almamayı tercih edebiliyor 

● Tesis eğitim, gıda 

israfının önlenmesi ve 

azaltılmasının yanı sıra 

gıdaların geri 

dönüştürülmesi ve

atılması konularını 

kapsayan bir atık gıda 

politikasına sahip

● Konuklara geri dönüşüm 

kutuları sağlanıyor

ve atıklar geri 

dönüştürülüyor 

● Vejetaryen menü seçenekleri 

sunuluyor

● Vegan menü

seçenekleri sunuluyor

● Yabani (evcilleştirilmemiş) 

hayvanlar tesiste sergilenmiyor, 

esir tutulmuyor, tüketilmiyor, 

satılmıyor ve bu hayvanlarla 

etkileşime girilmiyor ya da bu 

hayvanlardan fayda elde 

edilmiyor

● Tesiste bahçe/çatı bahçesi

gibi yeşil alanlar mevcut

● Tesis tarafından sağlanan 

yiyeceklerin en az %80'i

organik

● Tek kullanımlık plastik 

gazlı içecek şişeleri 

sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 

çatal-bıçaklar ve sofra 

takımı sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 

bardaklar sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 

pipetler sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 

karıştırma çubukları 

sunulmuyor
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İngiltere kırsalındaki bu kır evi; odalarında, mutfağında ve resepsiyonunda sürdürülebilirlik 
uygulamalarını tatbik ederek Sürdürülebilir Seyahat rozetini almayı başardı. Tesisteki aydınlatmanın 
%80'i LED, tüm pencereler çift camlı ve tesiste geri dönüşüm noktaları mevcut. Yenilenebilir enerji 
seçenekleri ile yerleşmiş geri dönüşüm programlarının bu ülkede yaygın olarak bulunabilmesi ve 
nispeten ucuz olması sebebiyle bu tür uygulamalar daha düşük puana sahip.

Mutfakta yemeğin %80'inden fazlası yerel olarak sağlanıyor, menüde hem vegan hem de 
vejetaryen seçenekler sunuluyor, gıda israfı politikası uygulanıyor ve tekrar kullanılabilir sofra 
takımı ile bardaklar tercih ediliyor. Gıda israfı Birleşik Krallık'ta öne çıkan bir sorun olduğundan,bu 
israfı azaltmaya yönelik uygulamalar bu seyahat noktasında daha yüksek puan getiriyor. Ayrıca tek 
kullanımlık gazlı içecek şişeleri, pipetler ve karıştırma çubukları da kaldırıldı. Konuklar havlularını 
yeniden kullanabiliyor ve günlük oda temizlik hizmeti almamayı tercih edebiliyorlar. Ayrıca tüm 
konuk banyolarında su tasarruflu duşlar ile tuvaletler kullanılıyor.

Konuklar tesisin yeşil alanında yürüyüş yapmanın keyfini çıkarabiliyorlar ve yerel ekosistem hakkında 
bilgilere erişebiliyorlar. Yabani hayvanların tesiste zarar görmemesi için özel çaba sarf ediliyor. Ayrıca 
yakınlardaki miras noktalarına yapılan turlar yerel halk tarafından düzenleniyor.

04Tesis tipi: Kır Evi
Konum: Birleşik Krallık

https://wrap.org.uk/sectors/hospitality-food-service


Daha az su 
kullanılması

Atıkların 
azaltılması

Bölge halkının 
desteklenmesi

Enerji kullanımının ve 
sera gazlarının 

azaltılması 

Doğanın
korunması

Tek kullanımlık 
plastik 

bulundurulmaması

● Tesisteki aydınlatmanın 

en az %80'inde enerji 

tasarruflu

LED ampuller kullanılıyor

● Tüm pencereler çift camlı

● Konuk odalarında enerji 

tasarrufu sağlayan 

anahtarlar bulunuyor (ör. 

giriş kartıyla kontrol 

edilen elektrik)

● Tesis, yerel rehberler ve 

işletmelerin düzenlediği 

turlar/etkinlikler sunuyor

● Tesis, gelirinin belirli bir 

yüzdesini topluluk veya

sürdürülebilirlik projelerine 

geri aktarıyor

● Tesis yalnızca su tasarruflu 

duşlar kullanıyor (ör. akıllı 

duşlar, düşük akışlı duş 

başlıkları)

● Konuklar havluları yeniden

kullanma seçeneğine sahip

● Konuklar günlük temizlik 

hizmeti

almamayı tercih edebiliyor 

● Tesiste bahçe/çatı bahçesi

gibi yeşil alanlar mevcut

● Tek kullanımlık plastik 

pipetler sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 

karıştırma çubukları 

sunulmuyor

05Tesis tipi: Villa
Konum: Brezilya



Brezilya'nın tepelerinde bulunan bu villa, aydınlatmasının %80'ini LED ile değiştirerek, 
tüm pencereleri çift cam yaparak ve tesis geneline enerji tasarruflu anahtarlar 
yerleştirerek Sürdürülebilir Seyahat rozetini elde etmeyi başardı.

Villada tek kullanımlık pipetler veya karıştırma çubukları sunulmuyor. Yüksek etkiye 
sahip olarak kabul edilen ve tek kullanımlık plastiklere yasak getirmeye başlayan bir 
konum için oldukça önemli olan bu iki uygulama, plastik kirliliğinin azaltılmasını ölçerek 
villanın genel etki puanına büyük oranda katkı sağlıyor.  Banyoda düşük akışlı duş 
bulunuyor, havlular yeniden kullanılabiliyor ve konuklar günlük oda temizlik hizmetini 
almamayı tercih edebiliyor. 

Villanın arazisinde mevcut olan yeşil alan, bulunduğu konumdaki yerel biyolojik çeşitlilik 
için olumlu bir etki yaratıyor. Tesis tarafından sunulan turlar yerel rehberler tarafından 
gerçekleştiriliyor ve tesis gelirinin %20'si topluluğa geri aktarılıyor.

05Tesis tipi: Villa
Konum: Brezilya

https://www.azocleantech.com/article.aspx?ArticleID=953


Daha az su 
kullanılması

Atıkların 
azaltılması

Bölge halkının 
desteklenmesi

Enerji kullanımının ve 
sera gazlarının 

azaltılması 

Doğanın
korunması

Tesis tipi: Plaj Oteli
Konum: Yunanistan

Tek kullanımlık 
plastik 

bulundurulmaması

● Tesis, yerel rehberler ve 

işletmelerin düzenlediği 

turlar/etkinlikler sunuyor 

● Tesis, konuklara yerel 

ekosistem, miras ve 

kültürün yanı sıra ziyaretçi 

görgü kuralları hakkında 

bilgi sağlıyor

● Yerel sanatçılara

yeteneklerini sergilemeleri 

için

bir platform sunuluyor

● Tesis, gelirinin belirli bir 

yüzdesini topluluk veya

sürdürülebilirlik projelerine 

geri aktarıyor

● Tesis yalnızca su tasarruflu 

tuvaletler kullanıyor

(ör. düşük akışlı tuvaletler,

çift sifonlu tuvaletler)

● Tesis yalnızca su tasarruflu 

duşlar kullanıyor (ör. akıllı 

duşlar, düşük akışlı duş 

başlıkları)

● Konuklar havluları yeniden

kullanma seçeneğine sahip 

● Konuklar günlük temizlik 

hizmeti

almamayı tercih edebiliyor

● Konuklara geri dönüşüm 

kutuları sağlanıyor

ve atıklar geri 

dönüştürülüyor

● Tesiste bahçe/çatı bahçesi

gibi yeşil alanlar mevcut

● Tek kullanımlık plastik 

bardaklar sunulmuyor
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Konuklar günlük oda temizlik hizmeti almamayı tercih edebiliyor, havlular yeniden kullanılabiliyor ve 
her banyoda düşük akışlı tuvaletler ile su tasarruflu duşlar bulunuyor. Bu uygulamalar, suyun dışarıdan 
getirilmesine giderek daha fazla ihtiyaç duyan bir destinasyon için daha yüksek puan getiriyor. 
Resepsiyonda ve ortak alanlarda geri dönüşüm noktaları mevcut ve tesiste yalnızca yeniden 
kullanılabilir bardaklar sağlanıyor. 

Tesisin arka tarafında konukların keyfini çıkarabilecekleri bir bahçe var ve burada bir 
sürdürülebilirlik organizasyonu bulunuyor Bu organizasyon oda ve kahvaltı tesisinden fon 
sağlayarak tesisin yeşil alanında bir sürdürülebilirlik projesi yürütüyor.
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Bir Yunan adasında bulunan bu büyük plaj oteli, tesis genelinde ve sunduğu hizmetlerde 
sürdürülebilirlik uygulamalarını tatbik ettiği için Sürdürülebilir Seyahat rozeti ile tasdik 
edildi. Konuklar tesisin girişinde ve diğer bölümlerinde yerel sanatçıların eserlerini 
görebiliyorlar. Tüm personel adanın mirası ve kültürü hakkında bilgi vermekten mutluluk 
duyuyor. Ayrıca turlar yerel halk tarafından düzenleniyor. Bu iki unsur birleştirildiğinde, 
turizmin payının ülkede yerleşik olmayan işletmelere akmasındansa yerel topluluğa 
gitmesini sağlayan, yüksek etkili uygulamalar olarak kabul ediliyor.

Tesis tipi: Plaj Oteli
Konum: Yunanistan

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/water-loop-how-combat-water-scarcity-remote-islands
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/water-loop-how-combat-water-scarcity-remote-islands


Daha az su 
kullanılması

Atıkların 
azaltılması

Bölge halkının 
desteklenmesi

Enerji kullanımının ve 
sera gazlarının 

azaltılması 

Doğanın
korunması

Tesis tipi: Konukevi
Konum: Meksika

Tek kullanımlık 
plastik 

bulundurulmaması

● Tesisteki aydınlatmanın 

en az %80'inde enerji 

tasarruflu

LED ampuller kullanılıyor

● Tüm pencereler çift camlı

● Tesisin tamamında %100 

yenilenebilir enerji 

kullanılıyor 

● Tesis, sertifikalı karbon 

telafisi satın alarak yıllık 

toplam karbon 

emisyonunun en az 

%10'unu telafi ediyor

● Konuklara yerel rehberler 

ve işletmelerin düzenlediği 

turlar/etkinlikler sunuluyor

● Tesis yalnızca su tasarruflu 

tuvaletler kullanıyor

(ör. düşük akışlı tuvaletler,

çift sifonlu tuvaletler)

● Tesis yalnızca su tasarruflu 

duşlar kullanıyor (ör. akıllı 

duşlar, düşük akışlı duş 

başlıkları)

● Konuklar havluları yeniden

kullanma seçeneğine sahip 

● Konuklar günlük temizlik 

hizmeti

almamayı tercih edebiliyor 

● Tesiste bahçe/çatı bahçesi

gibi yeşil alanlar mevcut

● Tek kullanımlık plastik 

mini şampuan, saç kremi 

ve vücut yıkama şişeleri 

sıkma aletleriyle 

değiştirildi

● Tek kullanımlık

plastik çatal-bıçaklar ve

sofra takımı sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 

bardaklar sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 

pipetler sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 

karıştırma çubukları 

sunulmuyor
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Konuklar oda temizlik hizmeti almamayı tercih edebiliyor, havluların yeniden kullanılmasına ilişkin 
bir programı mevcut ve tüm banyolarda su tasarruflu tuvaletler ile duşlar bulunuyor. Tesis, 
sertifikalı karbon telafisi satın alarak yıllık karbon emisyonunun %10'unu telafi ediyor. Karbon 
emisyonlarını azaltmada etkisinin yüksek olduğu kabul edilen bu uygulama, tesisin genel etki 
puanına katkıda bulunuyor.

Konukevinin resepsiyon alanında yerel tur operatörleri de tanıtılıyor. Ayrıca herkese açık 
bir çatı bahçesi var.

Meksika'daki bir tatil beldesinde yer alan bu büyük konukevi LED aydınlatmaya geçerek, tüm 
pencereleri çift cam yaparak ve tek kullanımlık plastik ürünler yerine toplu sıkma aletleri sunarak 
Sürdürülebilir Seyahat rozeti almaya hak kazandı. Tesisin elektriği artık %100 yenilenebilir 
enerjiden geliyor. Etkisi yüksek olan bu uygulama, sera gazı emisyonunu azaltmaya olan katkısı 
nedeniyle bu seyahat noktasında daha yüksek puan getiriyor. Konukevinde plastik pipetler veya 
karıştırma çubukları sunulmuyor. Ayrıca yeniden kullanılabilir sofra takımları ve bardaklar 
sağlanıyor.
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Daha az su 
kullanılması

Atıkların 
azaltılması

Bölge halkının 
desteklenmesi

Enerji kullanımının ve 
sera gazlarının 

azaltılması 

Doğanın
korunması

Tesis tipi: Hostel
Konum: Hollanda

Tek kullanımlık 
plastik 

bulundurulmaması

● Tesisteki aydınlatmanın 

en az %80'inde enerji 

tasarruflu

LED ampuller kullanılıyor

● Tüm pencereler çift camlı

● Konuklara giriş kartı 

sunuluyor veya

hareket kontrollü elektrik 

kullanılıyor

● Yiyeceklerin en az %80'i 

tesisin bulunduğu yerel 

bölgeden temin ediliyor  

● Yerel sanatçılara yeteneklerini 

sergilemeleri için

bir platform sunuluyor

● Tesis, yerel rehberler ve 

işletmelerin düzenlediği 

turlar/etkinlikler sunuyor

● Tesis, konuklara yerel

ekosistem, miras ve

kültürün

yanı sıra ziyaretçi görgü 

kuralları hakkında

bilgi sağlıyor

● Gelirin belirli bir yüzdesi 

topluluk veya sürdürülebilirlik 

projelerine geri aktarılıyor

● Tesis yalnızca su tasarruflu 

tuvaletler kullanıyor

(ör. düşük akışlı tuvaletler,

çift sifonlu tuvaletler)

● Tesis yalnızca su tasarruflu 

duşlar kullanıyor (ör. akıllı 

duşlar, düşük akışlı duş 

başlıkları)

● Konuklar havluları yeniden

kullanma seçeneğine sahip 

● Konuklar günlük temizlik 

hizmeti

almamayı tercih edebiliyor

● Tesis eğitim, gıda 

israfının önlenmesi ve 

azaltılmasının yanı sıra 

gıdaların geri 

dönüştürülmesi ve

atılması konularını 

kapsayan bir atık gıda 

politikasına sahip

● Konuklara geri dönüşüm 

kutuları sağlanıyor

ve atıklar geri 

dönüştürülüyor

● Vejetaryen menü 

seçenekleri sunuluyor

● Tek kullanımlık plastik 

çatal-bıçaklar ve sofra 

takımı sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 

bardaklar sunulmuyor

● Tek kullanımlık plastik 

pipetler sunulmuyor
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Büyük bir Hollanda şehrinde bulunan bu hostel, birkaç sürdürülebilirlik uygulamasına 
önceden de sahipti ancak son zamanlarda Sürdürülebilir Seyahat rozetini elde etmek için 
daha fazlasını benimsedi. Hostel, yerel sanatçılara eserlerini sergileyebilecekleri bir yer 
sunuyor ve resepsiyon alanında yerel tur operatörleri de yer alıyor. Personel, şehrin 
mirası ve kültürü hakkında bilgi vermekten mutluluk duyuyor ve hatta tesis, gelirinin 
%15'ini topluma geri aktarıyor. Yerel topluluğun gelişimine tutarlı bir katkı sağlayan bu 
uygulama, bu destinasyon için yüksek etki olarak kabul ediliyor.

Konuklar için havluları yeniden kullanma programının yanı sıra oda temizlik hizmeti almamayı 
tercih etme imkanı da bulunuyor. Banyolarda su tasarruflu duşlar ve tuvaletler bulunurken, mutfak 
için yiyeceklerin %80'i yerel kaynaklardan geliyor. Tek kullanımlık pipetlerin tamamı kaldırıldı, 
yeniden kullanılabilir bardaklar ile çatal bıçaklar sunuluyor ve yemek artıkları dikkatle yönetiliyor. 
Menüde konuklar için vejetaryen seçenekler de yer alıyor.

Tesis genelinde LED aydınlatmalar kuruldu, tüm pencereler çift camlı hale getirildi ve her odaya 
enerji tasarruflu anahtarlar yerleştirildi. Bu uygulamalar birleştirildiğinde tesisin enerji 
kullanımının ve sera gazı emisyonunun önemli ölçüde azaltılmasını sağlıyor.
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