
YEŞİL
TURİZM
P
R
O
G
R
A
M
I

tga.gov.tr



Program Hakkında
Türkiye, turizmin arz kaynakları olan doğal, kültürel ve sosyal unsurlardan koruma-kullanma 
dengesini göz önünde bulundurarak faydalanmak ve bu unsurları riske atmadan 
gelişmelerini ve küresel ölçekte tanınmalarını sağlamak amaçlarıyla ulusal sürdürülebilir 
turizm standartlarını ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği halinde geliştirmektedir. 
Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri (TR-I), Türk turizm sektörünün sürdürülebilir 
büyümesini temin etmek ve tüm turizm paydaşlarının katılımıyla Türk turizmine ilişkin ortak 
bir anlayış geliştirmek üzere oluşturulmuştur. TR-I, konaklama tesisleri ve tur operatörleri 
için uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Bu çerçevede TR-I, küresel ölçekte kabul gören 
sürdürülebilir turizm kriterleri ile Türkiye’nin sosyal ve kültürel yapısına uygun kriterleri 
bünyesinde barındırmaktadır. 

TR-I, turizm sektöründe sürdürülebilirlik standardının geliştirilmesine yönelik uluslararası 
normlarda belirleyici bir organ olan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine 
uyum sağlama sürecinde geliştirilmiştir. Bu çerçevede GSTC kriterlerinin tamamı, 
değiştirmeksizin TR-I tarafından benimsenmiştir. TR-I, GSTC kriterlerinin güncellenme 
periyoduna uygun olarak 3 ila 5 yıl arasında gözden geçirilir ve revize edilir. Revizyon 
planları ve gelecekteki revizyonlara halkın katılımı için önceden kayıt yaptırmakla ilgili 
bilgiler tga.gov.tr adresinde yer almaktadır. Web sitesi ayrıca Kriter geliştirme süreci ve bu 
sürecin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler içermektedir.  



GSTC ve Yeşil Turizm Programı

Sürdürülebilir
Yönetim

Kültürel
Sürdürülebilirlik

Sosyo-Ekonomik
Sürdürülebilirlik

Çevresel
Sürdürülebilirlik

Eğitim ve bilinçlendirme, işletmeler ve devlet kurumları ve diğer 
organizasyon türleri için politika oluşturma, ölçme ve değerlendirme ve 

serti�kasyon için bir temel olarak kullanılmaktadır. 



GSTC Kimdir?

Rainforest Alliance, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 
Birleşmiş Milletler Vakfı (BM Vakfı) ve Birleşmiş Milletler tarafından 

başlatılan, 2007 yılında yapılanan ve 32 ortaktan oluşan bir koalisyon

Sürdürülebilir turizm Serti�kasyon 
Kuruluşları için uluslararası 

akreditasyon sağlamak

Sürdürülebilir kalkınma 
politikalarını şekillendiren

bir yapı

Bağımsız ve tarafsız, ABD'de 
kayıtlı kar amacı gütmeyen

bir kuruluş



GSTC Kriterleri

• Dünyada en üst sürdürülebilir turizm standardı
• Dünya çapında onlarca yıllık çalışma ve deneyim
• Tüm ülkelere uygulanabilir (küçük ya da büyük işletmeler ve

destinasyonlar/kırşal, şehir ve doğal alanlar)
•  Her kıtadan sürdürülebilir turizm için çok sayıda yönerge ve

standardı dikkate almaktadır

        •  11 destinasyon standardı , 35 otel standardı ve 15 tur operatörü
standardı  GSTC-Tanınmış statüsüne ulaşmıştır

        •  Travellife, Green Globe, Earthcheck, Green Key, Green
Destinations gibi birçok sürdürülebilirlik standardının baz

            kriterler



Sürdürülebilir Otel Sertifikası Nedir?

Sürdürülebilir 
uygulamalara talep 

artmaktadır. 

Misa�rlerin seyahat ve 
turizmin zararlı etkileri 
konusunda endişeleri 
arttıkça, serti�kasyon 

güvenli bir çözüm sunar.

GSTC tarafından 
akredite edilmiş 

serti�kalar öncelikli 
tercih sebebidir.



Yeşil Turizm Kriter Çalışmaları ve Uygulama Planı

Dünya’da GSTC ile hükümet nezdinde geliştirilen ilk program olup
 42 kriterden oluşmaktadır. 

Yeşil Turizm Serti�kası 3 aşamadan oluşmaktadır:

%30

1. Aşama Belgesi
14 kriter

%70

2. Aşama Belgesi
15 kriter

%100

Yeşil Turizm Serti�kası
13 kriter



Tablo Tanımları

Dünya’da GSTC ile hükümet nezdinde geliştirilen ilk program olup
 42 kriterden oluşmaktadır. 

Yeşil Turizm Serti�kası 3 aşamadan oluşmaktadır:

A GRUBU 13 Kriter (Etkili Bir 
Sürdürülebilir Yönetimin Gösterilmesi) (A1, 
A2, A3, A4, A5, A6, A7.1, A7.2, A7.3, A7.4, 
A8, A9, A10)

B GRUBU 9 Kriter  (Yerel Toplumun Sosyal ve 
Ekonomik Faydalarının En Üst Düzeye 
Çıkarılması ve Olumsuz Etkilerin En Aza 
İndirilmesi) (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9,)

C GRUBU  4 Kriter (Kültürel mirasın 
faydalarının en üst düzeye çıkarılması ve 
olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi) (C1, C2, 
C3, C4)

D GRUBU  16 Kriter (Çevreye olan faydaların 
en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerin 
en aza indirilmesi), (D1.1, D1.2, D1.3, D1.4, D2.1, 
D2.2, D2.3, D2.4, D2.5, D2.6, D3.1, D3.2, D3.3, 
D3.4, D3.5, D3.6)

1.Aşama
GRUPLAR

Kriter Gösterge

2.Aşama

Kriter Gösterge

Sürdürülebilir

Kriter Gösterge

Toplam

Kriter Gösterge

6 20 2 8* 5 20 13 48

1 3 5 18 3 11 9 32

1 4 1 3* 2 7 4 14

6 29 7 31 3 13 16 73

14 56 15 60 13 51 42 167
Gösterge

Toplam (4 GRUP)

Kriterlere
%30 Uyum

Kriterlere
%70 Uyum

Kriterlere
%100 Uyum

Kriter: İlkeye bağlı kalmak için 
karşılanması gereken koşullardır.

Gösterge: İlişkili kriterlerin uygun 
olup olmadığının değerlendirilmesine 
izin veren ölçülebilir durumlardır.



Yeşil Turizm Program Detayları

Program Sahibi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı & Türkiye Turizm
Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)

Serti�ka Denetim Sıklığı
ve Geçerlilik Süresi 1 YIL

Denetim Modeli 
Denetimler düşük riskli tesisler için standart tam 1 
gün, yüksek riskli durumlar için ise 1 günden fazla ve 
risk durumuna göre 1 günden az da sürebilmektedir.

Denetim Tipleri
Haberli Denetim

Ücretler
Türkiye Yeşil Turizm Programı kuralları (denetim 
sıklığı, ücretler vb.) GSTC ile Türkiye tarafından 
belirlenecektir. 

Yetkili Akreditasyon
Kuruluşu Assurance Services International (ASI)

Denetçi Kriterleri

• GSTC Akreditasyon Manueli -
Otel/ Konaklama & Tur
Operatörleri V.2.5.(
Accreditation Manuel for
Certi�cation of Hotels/
Accomodations & Tour
Operators V2.5 (27 Nisan
2021)
(https://www.gstcouncil.org/
wp-content/uploads/GSTC- 
Accreditation-Manual-HATO
-v2.5-April-2021.pdf)
dokumanı genelinde ve 10.
Maddesinde tanımlanmış olan
denetçi kriterlerini sağlamak

• Denetçi eğitimi
konusunda tek
yetkili kuruluş
olan GSTC
tarafından
verilen Denetçi
Eğitimini (GSTC
Auditor
Training) başarı
ile tamamlamak



Türkiye 
Sürdürülebilir Turizm 

Endüstri Kriterleri 
(TR-I) 
Ver. 1, 19 Mayıs 2022 



Önsöz 
Türkiye, turizmin arz kaynakları olan doğal, kültürel ve sosyal unsurlardan koruma-kullanma 
dengesini göz önünde bulundurarak faydalanmak ve bu unsurları riske atmadan gelişmelerini 
ve küresel ölçekte tanınmalarını sağlamak amaçlarıyla ulusal sürdürülebilir turizm 
standartlarını ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği halinde geliştirmektedir. Türkiye 
Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri (TR-I), Türk turizm sektörünün sürdürülebilir 
büyümesini temin etmek ve tüm turizm paydaşlarının katılımıyla Türk turizmine ilişkin ortak 
bir anlayış geliştirmek üzere oluşturulmuştur. TR-I, konaklama tesisleri ve tur operatörleri için 
uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Bu çerçevede TR-I, küresel ölçekte kabul gören 
sürdürülebilir turizm kriterleri ile Türkiye’nin sosyal ve kültürel yapısına uygun kriterleri 
bünyesinde barındırmaktadır. TR-I, dört ana başlık etrafında düzenlenmiştir: 
Sürdürülebilir yönetim; sosyo-ekonomik etkiler; kültürel etkiler ve çevresel etkiler. TR-I 
standartları, çeşitli ölçütler çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından Türk turizm endüstrisince benimsenmesi zorunlu tutulan ilke ve uygulamaları 
içermektedir ve TR-I standartlarına uyum yalnızca bu belgede yer alan kriterler temelinde 
mümkün olacaktır. 

TR-I, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) 
öncülüğünde tüm sektörle ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde ortaya konmuştur. 
TGA, Türkiye’nin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi, 
somut ve somut olmayan doğal, kültürel, biyolojik ve insan ürünü mirasların 
keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması, kısa, orta ve uzun vadeli iletişim/pazarlama 
çalışmalarıyla Türkiye turizm kapasitesi ve turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı 
ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Ajans, Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye’nin 
turizm hedeflerine ulaşması, mevcut turizm olanaklarının dünya çapında tanıtılması ve 
pazarlanması, potansiyel turizm olanaklarının ise keşfedilerek geliştirilmesi ve 
kazandırılmasına ilişkin olarak tüm tanıtım/pazarlama/iletişim faaliyetlerini yürütmektedir. 

TR-I, turizm sektöründe sürdürülebilirlik standardının geliştirilmesine yönelik uluslararası 
normlarda belirleyici bir organ olan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) 
kriterlerine uyum sağlama sürecinde geliştirilmiştir. Bu çerçevede GSTC 
kriterlerinin tamamı, değiştirmeksizin TR-I tarafından benimsenmiştir. TR-I, GSTC 
kriterlerinin güncellenme periyoduna uygun olarak 3 ila 5 yıl arasında gözden geçirilir ve 
revize edilir. Revizyon planları ve gelecekteki revizyonlara halkın katılımı için önceden 
kayıt yaptırmakla ilgili bilgiler tga.gov.tr adresinde yer almaktadır. Web sitesi ayrıca Kriter 
geliştirme süreci ve bu sürecin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler içermektedir.



TR-I’nin kapsamı aşağıdaki konuları içermektedir: 
• Türkiye çapında turizm sektörü tarafından uygulanan Türkiye Sürdürülebilir Turizm

Kriterleri sertifikasyonu için temel teşkil eder.
• Kriterler, her büyüklükteki işletmenin daha sürdürülebilir olması için temel yönergeler

olarak hizmet eder ve işletmelerin Türkiye turizminin sürdürülebilir büyümesine
katkıda bulunmasını amaçlar.

• Kriterler, Türk toplumunun, ziyaretçilerin, sektörün ve turizm yatırımcılarının
sürdürülebilir turizm ilke ve uygulamaları konusunda farkındalığını artırmaya yardımcı
olur.

• Kriterler, sürdürülebilir turizm sağlayıcılarını tanımak için etkili tanıtım ve
pazarlamaya yönelik bir çerçeve olarak hizmet verir.

• Kriterler, sürdürülebilir turizm ve çeşitli çevre etiketleri çerçevesinde Türkiye’nin Paris
İklim Anlaşması’ndan ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan doğan yükümlülüklerini yerine
getirmesine katkıda bulunur.

• Sürdürülebilir turizm politikalarını, uygulamalarını ve gerekliliklerini geliştirmek için
hükümet, sivil toplum, akademi ve özel sektör  iş birliğine yönelik temel bir yaklaşım
ve çerçeve belirler.

• Üniversiteler ve turizm okulları gibi eğitim-öğretim kurumlarına temel esaslar sunar.
• Sektöre ve yatırımcılara sürdürülebilirlik uygulamalarını teşvik edecek şekilde liderlik

eder.
• Büyüyen dünya turizm pazarında kriterler, sürdürülebilir turizm ürünleri çerçevesinde

Türkiye’nin rekabetçiliğini artırarak daha fazla pazara erişim imkanı sağlamaya
yardımcı olur, hem ziyaretçiler hem de seyahat acenteleri için sürdürülebilir turizm
uygulamalarını benimseyen işletmelerin seçiminde rehberlik sağlar.

Kriterler ne yapılması gerektiğini söyler, nasıl yapılması gerektiğini ya da hedeflere ulaşılıp 
ulaşılmadığını söylemez. Kriterlere nasıl uyum sağlanması gerektiği, tamamlayıcı nitelikte 
olan performans göstergeleri, ilişkili eğitim materyalleri ve uygulama araçlarına erişim ve TGA 
tarafından hazırlanarak sektörün kullanımına sunulan El Kitabı ile belirlenmektedir 

Bu kriterler hakkında daha fazla bilgi ve rehberliğe, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
ve TGA internet sitelerinden erişilebilir. Belirli bir durum için geçerli olmadığı bir gerekçe ile 
gösterildiği durumlar dışında tüm kriterlerin uygulanması Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından Türk turizm sektörüne zorunlu tutulmaktadır. İstisnalar ve diğer 
kurallar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenerek sektör paydaşları ve tüm 
kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşılır. 



KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN TR-I KRİTERLERİ 
BÖLÜM A: Etkili bir sürdürülebilir yönetimin gösterilmesi AŞAMA 
A1 Sürdürülebilirlik yönetim sistemi 

İşletme, büyüklüğüne ve kapsamına uygun, çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, 
kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi konularını ele alan ve 
sürekli iyileştirmeyi yönlendiren uzun vadeli bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi 
uygulamaktadır. 

A2 Yasal uyum 

İşletme, diğerlerinin yanı sıra sağlık, güvenlik, işgücü ve çevresel konular da dahil 
olmak üzere yürürlükteki tüm yerel/bölgesel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve 
düzenlemelere uygundur. 

A3 Raporlama ve iletişim 

İşletme, sürdürülebilirlik politikasını, eylemlerini ve performansını müşteriler de 
dahil olmak üzere paydaşlara iletir ve desteklerini almaya çalışır. 

A4 Personel katılımı 

Personel, sürdürülebilirlik yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması ile 
ilgilenmekte, sistemin sunumundaki rolleri ve sorumlulukları hakkında periyodik 
rehberlik ve eğitim almaktadır. 

A5 Müşteri deneyimi 

Sürdürülebilirlik unsurları da dahil olmak üzere müşteri memnuniyeti izlenir ve 
düzeltici önlemler  alınır. 

A6 Doğru tanıtım 

Tanıtım malzemeleri ve pazarlama iletişimi, sürdürülebilirlik iddiaları da dahil 
olmak üzere işletme, ürün ve hizmetleri bakımından doğru ve şeffaftır. 
Sunulabilecek olandan daha fazlası için söz verilmemiştir. 

A7 Binalar ve altyapı 

Binaların ve altyapının planlanması, yerleştirilmesi, tasarımı, inşası, yenilenmesi, 
işletilmesi ve yıkılması… 

A7.1 Uyum 

… Korunan ve hassas alanlar ve tarihi miras konuları ile ilgili imar gerekliliklerine 
ve yasalara  uyum. 



BÖLÜM B: Yerel/Bölge toplumunun sosyal ve ekonomik faydalarının en üst 
düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi AŞAMA 

B1 Yerel halkın/Bölge halkının desteklenmesi 

İşletme, yerel/bölge altyapısı ve sosyal halk gelişimi için girişimleri aktif olarak 
desteklemektedir. Girişimlere örnek olarak eğitim, öğretim, sağlık ve sanitasyon ve 
iklim değişikliğinin etkilerini ele alan          projeler verilebilir. 

B2 Yerel/Bölgesel istihdam 

Yerel /Bölge sakinlerine, yönetim pozisyonları da dahil olmak üzere, istihdam ve 
ilerleme için eşit fırsatlar sunulmaktadır. 

B3 Yerel/Bölgesel satın alma 

İşletme mal ve hizmet satın alırken ve sunarken mevcut ve yeterli kalitede 
yerel/bölgesel ve uygun fiyat tedarikçilerine öncelik vermektedir. 

A7.2 Etki ve bütünlük 

… Doğal ve kültürel çevrenin kapasitesi ve bütünlüğü göz önünde bulundurulur. 

A7.3 Sürdürülebilir uygulamalar ve materyaller 

… yerel/bölgesel olarak uygun, sürdürülebilir uygulamalar ve materyallerin kullanımı. 

A7.4 Herkes için erişim 

… Gerektiğinde özel ihtiyaçları olan kişilere erişim  ve bilgi sağlamak. 

A8 Karadaki su ve mülkiyet hakları 

İşletme tarafından satın alınan toprak, su ve mülkiyet hakları yasaldır, yerel/bölgede 
yaşayanların haklarına uygundur, önceden bilgi verilmiştir, onayları alınmıştır ve 
zorunlu yer değiştirmeyi                    gerektirmez. 

A9 Bilgi ve yorumlama 
İşletme, doğal çevre, yerel/bölge kültürü ve kültürel miras hakkında bilgi ve yorumların 
yanı sıra doğal alanları, canlı kültürleri ve kültürel miras          alanlarını ziyaret ederken 
uygun davranışların açıklamasını da sağlar. 

A10 Destinasyonun katılımı 

İşletme, bu tür fırsatların bulunduğu destinasyonda sürdürülebilir turizm planlaması 
ve         yönetimi ile ilgilenmektedir. 



B4 Yerel/Bölgesel girişimciler 

İşletme, yerel/bölge girişimcileri yerel/bölgenin doğasına, tarihine ve kültürüne 
dayanan sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve satışında 
desteklemektedir. 

B5 İstismar ve taciz 

İşletme, özel korumalı gruplar ve diğer savunmasız gruplara yönelik ticari, cinsel veya 
başka herhangi bir istismar veya tacize karşı bir politika uygulamaktadır. 

B6 Fırsat Eşitliği 

İşletme, ayrımcılık yapılmaksızın yönetim pozisyonları da dahil olmak üzere istihdam 
olanakları sunmaktadır. 

B7 İyi-saygın çalışma 

Çalışma haklarına saygı duyulur, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlanır ve 
çalışanlara en az asgari    ücreti ödenir. Çalışanlara düzenli eğitim, deneyim ve 
ilerleme fırsatları sunulur. 

B8 Topluma hizmet faaliyetleri 

İşletmenin faaliyetleri, işletmeye komşu topluluklara yiyecek, su, enerji, sağlık veya 
sanitasyon gibi temel   hizmetlerin verilmesini tehlikeye atmaz. 

B9 Yerel/Bölgesel geçim kaynakları 

İşletmenin faaliyetleri, arazi ve su kaynakları kullanımı, geçiş hakkı, ulaşım ve barınma 
dahil geçim  kaynaklarına yerel erişimi olumsuz etkilemez. 

BÖLÜM C: Kültürel mirasın faydalarının en üst düzeye çıkarılması ve 
olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi AŞAMA

C1 Kültürel etkileşimler 

İşletme, olumsuz etkileri en aza indirmek ve yerel/bölgesel yararlar ile ziyaretçi 
tatminini en üst düzeye çıkarmak üzere yerel/bölge topluluklarına, kültürel veya 
tarihsel açıdan hassas alanlara yapılan ziyaretlerin yönetimi ve tanıtımı için 
uluslararası ve ulusal iyi uygulamaların yanı sıra yerel/bölgede kabul gören 
yönlendirmeleri takip etmektedir. 

C2 Kültürel mirasın korunması 
İşletme, tarihi, arkeolojik, kültürel ve manevi öneme sahip yerel/bölgesel mülklerin, 
alanların ve geleneklerin          korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur ve 
yerel/bölge halkının bunlara erişimini engellemez.  



C3 Kültür ve mirasın sunulması 

İşletme, yerel/bölge halkının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterirken, geleneksel ve 
çağdaş yerel kültürün otantik unsurlarını operasyonlarında, tasarımında, 
dekorasyonunda, mutfağında veya mağazalarında değerlendirir. 

C4 Eserler 

Tarihsel ve arkeolojik eserler, yerel/bölge ve uluslararası yasaların izin verdiği 
durumlar dışında alınıp satılmaz  veya sergilenmez. 

Bölüm D: Çevreye olan faydaların en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz 
etkilerin en aza indirilmesi AŞAMA

D1 Kaynakları koruma 
D1.1 Çevreye duyarlı satın alma 

Satın alma politikaları, mallar, yiyecek, içecek, inşaat malzemeleri ve sarf malzemeleri 
dahil olmak üzere çevresel açıdan sürdürülebilir tedarikçiler ve ürünlere öncelik verir. 

D1.2 Verimli satın alma 

İşletme, atıkları en aza indirmek için gıda dahil sarf ve tek kullanımlık malların satın 
alınmasını dikkatle yönetir. 

D1.3 Enerji tasarrufu 

Enerji tüketimi türe göre ölçülür ve toplam  tüketimi en aza indirmek için adımlar 
atılır. İşletme, yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak için çaba göstermektedir 

D1.4 Su tasarrufu 

Su riski değerlendirilir, su tüketimi türe göre ölçülür ve genel tüketimi en aza indirmek 
için        adımlar atılır. Su temini sürdürülebilirdir ve çevresel akışları olumsuz 
etkilemez. Yüksek su riski  olan alanlarda, şartlara göre su yönetim hedefleri belirlenir 
ve takip edilir. 



Bölüm D: Çevreye olan faydaları en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz 
etkileri en aza indirilmesi AŞAMA

D2 Kirliliğin azaltılması
D2.1 Sera gazı emisyonları 

İşletme tarafından kontrol edilen tüm  kaynaklardan önemli sera gazı emisyonları 
tanımlanır, mümkün olduğunda hesaplanır ve           bunlardan kaçınmak veya en aza 
indirmek için              prosedürler uygulanır. İşletmenin kalan emisyonlarının dengelenmesi 
teşvik edilir. 

D2.2 Taşımacılık 

İşletme, nakliye gereksinimlerini azaltmaya çalışır ve müşteriler, çalışanlar, 
tedarikçiler ve kendi operasyonlarında daha temiz ve kaynak açısından daha verimli 
alternatiflerin kullanılmasını aktif olarak teşvik eder. 

D2.3 Atık su 

Gri su dahil olmak üzere atık su etkili bir şekilde          arıtılmakta ve yerel/bölge halkına 
veya çevreye olumsuz           bir etkisi olmaksızın sadece güvenli bir şekilde yeniden 
kullanılmaktadır veya serbest bırakılmaktadır. 

D2.4 Katı atık 

Gıda atığı da dahil olmak üzere atık ölçülür, atığı         azaltma, azaltmanın mümkün 
olmadığı durumlarda yeniden kullanma veya geri dönüştürme mekanizmaları 
mevcuttur. Herhangi          bir atık bertarafının yerel/bölgedeki nüfus veya çevre üzerinde 
olumsuz bir etkisi yoktur. 

D2.5 Zararlı maddeler 
Pestisitler, boyalar, yüzme havuzu dezenfektanları  ve temizlik malzemeleri de dahil 
olmak üzere zararlı maddelerin kullanımı en aza indirilir, mümkünse zararsız ürünler 
veya işlemlerle ikame edilir. Kimyasalların tüm depolanması, kullanımı, taşınması ve 
atılması gerektiği gibi                       yönetilir. 

D2.6 Kirliliğin en aza indirilmesi 

İşletme, gürültü, ışık, yüzey akışı, erozyon, ozon tabakasını incelten maddeler ile 
hava, su ve toprak kirleticilerden kaynaklanan kirliliği en aza indirmek için 
uygulamalara sahiptir ve bunları uygular. 



D3 Biyoçeşitliliğin, ekosistemlerin ve peyzajın korunması 

D3.1 Biyoçeşitliliğin korunması 

İşletme, kendi mülkünün uygun yönetimi yoluyla biyolojik çeşitliliğin korunmasına 
destek olur ve katkıda bulunur. Doğal korunan alanlara ve         biyolojik çeşitlilik değeri 
yüksek alanlara özellikle dikkat edilir. Doğal ekosistemlerdeki herhangi bir rahatsızlık 
en aza indirgenir, verilen zararlar rehabilite edilir ve koruma yönetimine telafi edici 
katkılar sunulur. 

D3.2 İstilacı türler 

İşletme istilacı türlerin ortaya çıkmasını önlemek için önlemler alır. Yerli türleri, 
özellikle doğal alanlarda, mümkün olan yerlerde peyzaj ve         restorasyon için kullanılır.. 

D3.3 Doğal alanlara ziyaretler 

İşletme, olumsuz etkileri en aza indirmek ve ziyaretçi memnuniyetini en üst düzeye 
çıkarmak için doğal alanlara ziyaretlerin yönetimi ve tanıtımı için uygun yönergeleri 
izler. 

D3.4 Yaban hayatı etkileşimleri 

Serbest dolaşımdaki yaban hayatı ile etkileşimler, kümülatif etkiler de dikkate alınarak, 
bahsi geçen hayvanlar ve vahşi yaşamdaki nüfusun canlılığı ve  davranışı üzerindeki 
olumsuz etkileri önlemek üzere yayılmacı olmayan ve sorumlu bir yönetim anlayışı 
çerçevesinde sürdürülmektedir. 

D3.5 Hayvan sağlığı ve refahı 

Yetkili ve uygun şekilde donanımlı kişiler dışında, yerel/bölgesel ve uluslararası 
yasalara uygun olarak düzenlenmiş faaliyetler haricinde hiçbir vahşi hayvan türü 
edinilemez, yetiştirilemez veya esir tutulmaz. Tüm vahşi ve evcil hayvanların 
barınma, bakım ve kullanımı en yüksek hayvan refahı standartlarını karşılamaktadır. 

D3.6 Yaban hayatı avcılığı ve ticareti 

Yaban hayatı türleri, kullanımlarının sürdürülebilir  olmasını ve yerel/bölgesel ve 
uluslararası yasalara uygun olmasını sağlayan düzenlenmiş bir faaliyetin parçası 
olmaları dışında avlanamaz, toplanamaz, tüketilmez, sergilenmez, satılmaz veya ticari 
faaliyetlere konu edilmez. 
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YEŞİL TURİZM PROGRAMI DENETİM FİRMASI KRİTERLERİ 

Türkiye Yeşil Turizm Programı, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi- Global Sustainable Tourism 
Council (GSTC) uluslararası sertifika kriterlerine göre tanınmış ve “Acknowledged- Kabul Edilmiş” 
statüsü ile onaylanmış bir programdır. Yeşil Turizm Programı kapsamında belgelendirme yapmak 
isteyen denetim firması kriterleri aşağıda belirtilmiştir. 

• Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı için aranan tüm şartlara sahip olmak

• Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) sertifikasyon programı için Assurance Services
International (“ASI”) tarafından konaklama tesislerine sertifika verebilmek üzere akredite olma ve
GSTC marka ve logo kullanımı için yetkilendirilmiş olmak

• Gıda hijyeni ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim sistemi konularında denetim
tecrübesine sahip, yetkin ve yeterli denetçi ekibine sahip olmak.

Buna ek olarak bu firmalarda; Güvenli Turizm Programı kapsamındaki aşağıdaki kriterler de 
aranmaktadır: 

• Uluslararası marka olup; en az iki Avrupa ülkesinde olmak üzere, en az beş farklı ülkede (Türkiye
hariç) akredite marka olarak kendi markası adı altında kendi firma şubeleri veya franchise sözleşmesi
veya marka kullanım hakkı sözleşmesi ile en az 1 yıldır faaliyet göstermek

• En az beş farklı ülkenin (Türkiye hariç) her birinde standart normları belirlenmiş en az 50 uluslararası
sertifika düzenlemiş olmak

• Yetkin ve yeterli denetçi ekibini dahili/harici kaynaklarla hazır etme kabiliyetine sahip olmak

• TÜRKAK’a 17020 ve/veya 17021 ve/veya 17065 akredite kurum olmak.
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ASI Akredite Denetim Firması Adına Yetkilendirilme Şartları / Ortaklık ( Partnership) Kriterleri: 

Yukarıda belirtilen Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) sertifikasyon programı için Assurance 
Services International (“ASI”) tarafından konaklama tesislerine sertifika vermek üzere akredite olma ve 
dolayısıyla GSTC marka ve logo kullanımı için yetkilendirilmiş olma şartlarını sağlamayan denetim 
firmaları için kriterler ise aşağıda belirtilmiştir. 

• Güvenli Turizm Sertifikasyonu için aranan tüm şartlara sahip olmak

• GSTC Sertifikasyon Programı için ASI tarafından akredite, GSTC marka ve logo kullanımı hakkı olan
ve TGA tarafından uygun görülen uluslararası denetim firması adına, Türkiye’de yerleşik GSTC
sertifikası denetim faaliyetlerini yürütmek bakımından yetkili Alt Yüklenicisi veya İştiraki olmak; bu
şekilde yetkilendirildiğine ilişkin “onaylı yetki belgesi” ve “onaylı hizmet sözleşmesini” ibraz etmek

• Onaylı yetki belgesinin adına faaliyet gösterilen firmanın imzaya ve temsile yetkili kişi tarafından
imzalanmış olması, GSTC, ASI ve TGA’nın Yeşil Turizm Sertifikasyon Programı kriterlerine tam ve
eksiksiz bir şekilde uygulamak

• Denetim firması bünyesinde en az 5 tam zamanlı ve kadrolu GSTC denetimi yapmaya yetkili denetçi
bulundurmak ve sertifikalandırma faaliyetine başladıktan sonra tam zamanlı ve kadrolu denetçi
sayısını 12 ay içerisinde en az 10 denetçiye çıkartmak

• Gıda hijyeni ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim sistemi konularında denetim
tecrübesine sahip, yetkin ve yeterli denetçi ekibine sahip olmak

Söz konusu temsilci tarafından verilecek belgelerde ASI tarafından GSTC akreditasyonuna sahip 
denetim firmasının logosu yer alacaktır. 

Yukarıda belirtilen kriterleri sağlayan denetim firmaları Yeşil Turizm Programı kapsamında akredite 
olmak üzere TGA’ya başvurabilirler. 

Bu kriterleri sağlayan firmaların başvuruda bulunması için aşağıdaki dokümanları 
sertifikabilgi@tga.gov.tr adresine göndererek başvuru beyanlarını sunmaları gerekmektedir. 

• İmzalı ve kaşeli olarak eksiksiz doldurulmuş “Yeşil Turizm Yetkili Denetim Firması Başvuru Formu”
taranmış hali,

• ASI Akreditasyon Belgesi

• ISO 17020 (TÜRKAK) veya ISO 17021 (TÜRKAK) veya ISO 17065 (TÜRKAK) Akreditasyon Belgesi

• İmza Sirküleri

mailto:sertifikabilgi@tga.gov.tr
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ASI akredite denetim firması adına yetkilendirilme şartları / ortaklık ( Partnership) olarak 
başvuracak denetim firmalar  yukarıdaki bilgi, belge ve dokümanlara ek olarak aşağıdaki dokümanları 
göndermeleri gerekmektedir. 

• GSTC marka ve logo kullanımı hakkı olan uluslararası denetim firması tarafından Türkiye’de yerleşik
GSTC sertifikası denetim faaliyetlerini yürütmek bakımından yetkili Alt Yüklenicisi veya İştiraki
olduğunu gösteren Onaylı Yetki Belgesi ve Onaylı Hizmet Sözleşmesi

• En az 5 tam zamanlı ve kadrolu GSTC denetimi yapmaya yetkili denetçi olduğunu gösteren sigorta
kayıtları ve eğitim sertifikaları

YEŞİL TURİZM PROGRAMI DENETÇİ KRİTERLERİ 

Yeşil Turizm Programı Konaklama Tesisi denetimi yapmakla görevli/yetkili kişilerin sağlaması gereken 
kriterler aşağıda belirtilmiştir. 

• GSTC Akreditasyon Manueli - Otel/ Konaklama & Tur Operatörleri V.2.5.( Accreditation
Manuel for Certification of Hotels/ Accomodations & Tour Operators V2.5 (27 Nisan
2021) (https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/GSTC- Accreditation-Manual-
HATO-v2.5-April-2021.pdf) dokumanı genelinde ve 10. Maddesinde tanımlanmış olan denetçi
kriterlerini sağlamak

• Denetçi eğitimi konusunda tek yetkili kuruluş olan GSTC tarafından verilen Denetçi Eğitimini
(GSTC Auditor Training) başarı ile tamamlamak

http://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/GSTC-
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