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Tourism service inputs and outputs
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Overview of inputs and outputs 

of the tourism sector
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Sustainable Tourism

• According to the World Tourism Organization, 

sustainable tourism is “Tourism that takes full 

account of its current and future economic, 

social and environmental impacts, addressing 

the needs of visitors, the industry, the 

environment, and host communities".

• The aim of sustainable tourism is to increase the 

benefits (economic & social) and to reduce the 

negative impacts caused by tourism for 

destinations.



Best Environmental Management Practice in the Tourism Sector Report (2013)



Best Environmental Management Practice in the Tourism Sector Report (2013)



Blue Flag

• A world-renowned eco-label trusted by millions 

around the globe, the Blue Flag programme is 

operated under the auspices of the Foundation 

for Environmental Education.

• In order to qualify for this prestigious award, a 

series of stringent environmental, educational, 

safety-related and access-related criteria must 

be met and maintained.



Who can apply?

• For beaches, the

municipality can apply

for the Blue Flag.

• For marinas, the marina

owner can apply.

• For sustainable boating

tour operators, it is the

company who applies

for its boats.



Blue Flag's Criteria for Beaches

• Environmental Education and Information

• Water Quality

• Environmental Management

• Safety and Services

• In total 33 criteria (29 of them compulsory)

https://static1.squarespace.com/static/55371ebde4b0e49a1e2ee9f6/t/5e134790f0f2

2558947e0457/1578321813254/Beach+Criteria+and+Explanatory+Notes+2020.pdf

https://static1.squarespace.com/static/55371ebde4b0e49a1e2ee9f6/t/5e134790f0f22558947e0457/1578321813254/Beach+Criteria+and+Explanatory+Notes+2020.pdf
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Yeşil Yıldız

• "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi 

Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ" 

• (RG Tarih:19.06.2017, Sayı: 30101)

• Mevzuat linki.

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.23663&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%87EVREYE DUYARLI KONAKLAMA TES%C4%B0S%C4%B0 BELGES%C4%B0 VER%C4%B0LMES%C4%B0NE DA%C4%B0R TEBL%C4%B0%C4%9E


Amaç

• Bu Tebliğin amacı konaklama tesislerinin; 

sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin 

korunması, çevre bilincinin artırılması, çevreye 

olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve 

özendirilmesi, çevreye duyarlılık yönünde yaptığı 

çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir.



Kapsam

• Bu Tebliğ, Kültür ve Turizm Bakanlığından 

Turizm İşletmesi Belgesi veya Kısmi Turizm 

İşletmesi Belgesi sahibi konaklama tesislerinin 

talebi üzerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi 

Belgesi başvurularını, başvuru için istenilen 

belgeleri, başvuruların değerlendirilmesini, 

çevreye duyarlı konaklama tesisi değerlendirme 

formu ve sınıflandırma çalışmalarına ilişkin usul 

ve esasları kapsamaktadır.



Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi 

Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ

Ek-3: Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri 

Değerlendirme Formu

1. Bölüm: Zorunlu ve sunumda değerlendirilecek 

kriterler

2. Bölüm: Sunumda değerlendirilecek diğer 

kriterler

3. Bölüm: Kılavuz kriterler



Kılavuz Kriterler

1. Tesisin yatak odalarındaki düzenlemeler

2. Tesisin çevreye duyarlı olarak düzenlenmesi

3. Enerji

4. Su

5. Deterjanlar, dezenfektanlar ve tehlikeli kimyasal 

maddeler

6. Atıklar

7. Diğer hizmetler



Asgari Puan Tabloları

Sınıfı Asgari puan Aldığı puan

5 yıldızlı konaklama tesisleri 225

4 yıldızlı konaklama tesisleri 195

3 yıldızlı konaklama tesisleri 135

2 yıldızlı konaklama tesisleri 95

1 yıldızlı konaklama tesisleri 90

diğer konaklama tesisleri 90




