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Yeﬂil Konaklama
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Kliﬂe de olsa bir sloganla baﬂlamak istiyorum: “Sadece
bir tek dünyam›z var.” Onu da insan faaliyetlerinin tamam›yla, yani yeme, içme ve bar›nma ﬂeklimizle tüketiyoruz, kirletiyoruz.
Oteller ve tatil köyleri ise tükettikleri enerji aç›s›ndan
baﬂ s›radalar. 200 odal› 5 y›ld›zl› bir otelin bir ayl›k g›da
tüketimi küçük bir kasaban›n bir y›ll›k tüketimine eﬂit.
“Herﬂey dahil” sisteminde g›dan›n üçte birinin çöpe gitti¤ini biliyoruz. Her 1 litre at›k ya¤›n 1000 litre içilebilir temiz suyu kirletti¤ini de.
Bu gidiﬂi durdurmak için ne yap›labilir? Bu aﬂ›r› su ve
enerji tüketimini azaltma yolunda çabalar gösterilmektedir. Dünyan›n özellikle çok tüketen ülkelerinde Yeﬂil
Bina Konseyleri kurulmuﬂtur. Türkiye Yeﬂil Binalar Derne¤i (ÇEDB‹K) de 2007 y›l›nda kurulmuﬂtur.1 Yeﬂil Bina
Konseyleri emsallerinden daha az enerji tüketen binalar› teﬂvik eden kurallar ve standartlar belirlemiﬂtir. Bu
kriterleri karﬂ›layan yap›lara sertifika verilmektedir. Her
ülkenin kendi sertifika sistemi olmakla beraber, bu yaz›da, Avrupa’da en yayg›n olan BREEAM ve Amerika’da en yayg›n olan LEED sertifikalar› alm›ﬂ örnekleri
inceleyece¤iz.2 Tüm sertifikalar ayn› hedeflere sahip:
Yap›lar›n çevreye verdikleri zarar› en aza indirme, çevreyi koruma, iﬂletme giderlerini azaltma, yaﬂam kalitesini yükseltme ve bulundu¤u yere de¤er katma ve bu
özellikleriyle çevreye duyarl› misafirlerine hitap etme.
Elbette sertifika için gerekli kriterleri yerine getirmek,
otellerde daha düﬂük iﬂletme giderleri olmas›, kabar›k
enerji faturalar›n›n ortadan kalkmas› gibi faydal› sonuçlar do¤uruyor. Bak›m ve tamir masraflar› azal›yor, yap›
ve iﬂletme de¤er kazan›yor. Hepsinden önemlisi kullan›c›lar için daha sa¤l›kl› ve güvenli ortamlar yarat›lm›ﬂ
oluyor. ‹ç mekânlar›n çevresel kaliteleri yükseltilmiﬂ,
ayd›nlatma ve gün›ﬂ›¤› imkânlar› geliﬂtirilmiﬂ oluyor. ‹ﬂletmeci ve yat›r›mc› taraf›ndan bak›ld›¤›nda ise yap›n›n
fiziksel olanaklar› ve de¤eri akredite otoriteler taraf›ndan verilmiﬂ sertifikayla kan›tlanm›ﬂ ve ilan edilmiﬂ oluyor.
Otel yap›lar› da di¤er tüm yap›lar gibi toplu taﬂ›ma araçlar›na yak›nl›klar› ile puan kazan›yorlar. Baz›lar› ise özel
araçlar› elektrikli olanlara ﬂarj imkân› vererek, bu tür
araçlara otoparklar›nda öncelik tan›yarak, bisiklet sunarak karbon sal›n›mlar›n› en aza indirmeye çal›ﬂ›yorlar.3 Geceleri ›ﬂ›k kirlili¤ini önlüyorlar, ›s› adas› etkisini
azaltmak için yeﬂil çat› çözümüne gidiyorlar. Ya¤mur
suyunu toplay›p yeniden kullan›yorlar ve güneﬂ enerjisini s›cak su elde etmede kullan›yorlar. Otellerde kullan›lan su miktar›n› azaltmak da çok önemli. Çift basmal›
rezervuarlar, hava kar›ﬂ›ml› armatürler, damlamay› ön-

Oteller ve tatil köyleri, enerji tüketimi söz konusu
oldu¤unda ilk s›rada gelen yap›lar / yerleﬂimler.
Hizmet sektörünün bu kolu, kendi içinde
oluﬂturdu¤u ücretlendirme sistemi kapsam›nda,
kullan›lan kaynaklar›n büyük bir ço¤unlu¤unu at›¤a
çeviriyor. Bunun önüne geçmek amac›yla kurulan
Yeﬂil Bina Konseyleri, daha az enerji tüketen
yap›lar›n inﬂas› ve kullan›m› için verdi¤i sertifikalar
ile teﬂvik edici bir rol üstleniyor. Yazar, Avrupa ve
Amerika’da yayg›n olan sertifikalar› almaya hak
kazanan otellerin yan› s›ra, Türkiye’deki
uygulamalara da de¤iniyor. Yaz aylar›nda
konaklad›¤›m›z yerlere daha farkl› bir gözle
bakmakta fayda var.
leyen baﬂl›klar, gri suyun yeniden kullan›m› öne ç›k›yor.
Enerji elde etmede toprak-hava kaynakl› ›s› pompalar›
kullan›m›, güneﬂ ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir
enerjilerden yararlanabilmek kriterlerin baﬂ›nda geliyor.
Yerel ve bölgesel malzemeler kullanmak, bunlar› geri
dönüﬂümlü olanlardan ve geri dönüﬂtürülebilir olanlardan seçmek teﬂvik ediliyor. Otellerin ve tatil köylerinin
en fazla uygulama yapabilecekleri alan ise at›klar. At›klar› ayr›ﬂt›rmak, geri dönüﬂüme haz›rlamak, kompostlama özellikle ödüllendiriliyor.
Odalarda ve toplant› mekânlar›nda iç hava kalitesini ve
gün›ﬂ›¤› kullan›m›n› art›ran her çözüm puan topluyor.
Bina iﬂletim sistemleri kullanan büyük kompleksler
avantajl› oluyorlar.
“Yönetim”, “sa¤l›k ve konfor”, “enerji”, “ulaﬂ›m”, “su”,
“malzemeler”, “at›k”, “arazi kullan›m› ve ekoloji”, “kirlilik”
ve “yarat›c›l›k” üst baﬂl›klar›nda yer alan kriterlerde emsallerin üstündeki çözümler destekleniyor, teﬂvik ediliyor ve ödüllendiriliyor.
Örne¤in ‹ngiltere’de Salthouse Liman› k›y›s›nda yer
alan Salthouse Harbour Oteli, BREEAM “‹yi” sertifika
derecesi alm›ﬂ otel örneklerinden biri. (Resim 1) Sadece ücretini ödeyerek konaklayanlara de¤il kamuya da
aç›k olan otelde sanat eserleri sergileniyor, duyuru ve
güncellemeler web sayfas›ndan duyuruluyor. Düﬂük
enerji kullan›m›n›n sa¤land›¤› otelde, odalar ve ortak
alanlar sade, basit ve do¤al malzemelerle ev s›cakl›¤›n-
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raya al›nm›ﬂ. Cepheye ›ﬂ›k geçiren taﬂ kaplamalar çok
yüzeyli dokuda. Yap›n›n heykelsi kabu¤uyla da bulundu¤u yerin kalitesini yükseltmesi bekleniyor.
ABD’de ise pek çok otel ve otel zinciri LEED sertifikas›
alm›ﬂ durumdad›r. Mariott Otel bunlardan biridir. Enerjiyi etkin kullanan bir örnek geliﬂtirmiﬂtir ve 50 otele sertifika kayd› yapt›rm›ﬂt›r. ﬁirketin ABD’de baﬂta Courtyard, Ritz-Carlton, Renaissance olmak üzere 9 marka
alt›nda toplanan 2000 kadar oteli bulunmaktad›r. Bu nedenle yapt›¤› uygulamalar önemlidir.
Bunlardan LEED “Alt›n” dereceli Courtyard Chevy
Chase Oteli % 100 yenilenebilir enerji kullan›m›yla öne
ç›k›yor. (Resim 4) Odalar›nda i-pod dock ünitesi bulunan otelin giriﬂinde bulunan dokunmatik bilgi ekran› misafirlerine ulaﬂ›m, hava durumu ve haberler konusunda yard›mc› oluyor. Pek çok otel internet imkân› sa¤l›yor ama bu otelin fark› uçak biletinizi de havaalan›na
gitmeden buradan bast›rabilmeniz. ‹ﬂ görüﬂmeleri küçük niﬂlerde yap›labiliyor, buralarda televizyonlar, telefon ﬂarjlar›, internet ve bask› olanaklar› mevcut.
Di¤er bir otel grubu Intercontinental otelleri zinciri.
Crowne Plaza, Indigo, Holdiday Inn gibi gruplar› bünyesinde bulunduruyor. 7 marka ve 4400 otelle dünyan›n
pek çok yerinde hizmet veriyor. Hotel Indigo’da bir gece kalman›n karbon ayak izi 59 kg olarak ölçülmüﬂ. LEED mevcut binalar kategorisinde “Yeﬂil Angajman”
uygulayan Indigo otelleri, bu programa 2011 itibariyle
1700 otelini dahil etmiﬂ.

Resim 1. Salthouse Harbour Oteli, ‹ngiltere, BREEAM sertifika derecesi: “‹yi”

da döﬂenmiﬂ. Maksimum gün›ﬂ›¤› içeri al›n›rken, mahremiyet de korunmuﬂ. Limana giren ç›kan gemileri seyretme imkân› veren bir dürbünün odalara konmas› gibi
küçük ayr›nt›lar yarat›c›l›k puan› almalar›nda etkili olmuﬂ.
“Çok ‹yi” derecesi alan ikinci BREEAM sertifikal› otel yine ‹ngiltere’de Tune oteller zincirinin bir halkas›. (Resim 2) D›ﬂ kabu¤undan baﬂlanarak özenle tasarlanm›ﬂ
bir ﬂehir oteli. Do¤al taﬂ ile kaplanm›ﬂ mütevaz› cephe
›s› yal›t›m› sa¤l›yor. Gerekli bütün fonksiyonlar›n küçük
hacimlerde karﬂ›lanmas› ile alan kayb› yokedilerek inﬂaat maliyetleri en aza indirilmiﬂ. Pencerelerden giren
gün›ﬂ›¤› yatak baﬂ›na yerleﬂtirilen duvar aynas›yla iki
kat›na ç›kar›lm›ﬂ. Otel resepsiyonunda kâ¤›t kullan›m›
en aza indirilmiﬂ.
BREEAM tasar›m aﬂamas› “Mükemmel” dereceli son
örne¤imiz Puddle Dock Oteli. (Resim 3) Mimari tasar›m›nda yap›n›n kolonlar üzerinde aya¤a kald›r›larak topraktaki sert yap› izini azaltt›¤›n›, alt›ndan geçiﬂ sa¤lanarak kamusal kullan›m› art›rd›¤›n› görüyoruz. Giriﬂ kat›nda sadece karﬂ›lama bankosu ve düﬂey sirkülasyon
elemanlar› bulunuyor, restoranlar teras kat›na, manzaResim 2. Tune Otel, Londra, BREEAM sertifika derecesi: “Çok ‹yi”
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Resim 3. Puddle Dock Oteli, Londra, BREEAM sertifika derecesi: “Mükemmel”

LEED “Alt›n” dereceli Hotel Indigo Athens bunlardan
sadece birisi. 2009 Eylül’ünde aç›lan otelin yatak odalar›nda yatak baﬂlar›, komodinler vb. gibi bütün mobilyalar yerel üreticilere yapt›r›lm›ﬂ. Otopark›nda elektrikli ve
hibrit araçlara öncelikli park yeri veriyor. Yap› malzemelerinin % 30’u geri dönüﬂtürülebilir, % 43’ü ise yerel
üretilen malzemelerden oluﬂuyor. Bina do¤u-bat› ak-

s›nda tasarlanarak güneﬂ ›ﬂ›¤›n› en üst düzeyde almas›
sa¤lanm›ﬂ. Odalardaki s›hhi tesisat armatürlerinin tamam› düﬂük debili. Asansörler ve iklimlendirme cihazlar› az enerji kullanan modellerden. D›ﬂar›daki avluda
klima cihazlar›n›n yo¤uﬂma suyunu toplayan bir sarn›ç
bulunuyor ve bu su bitki sulamas›nda kullan›l›yor. Uçucu organik bileﬂen miktar› az olan yap›ﬂt›r›c›lar ve kim-

Resim 4. Courtyard Chevy Chase Oteli, Maryland, ABD, LEED sertifika derecesi: “Alt›n”

Resim 5. Element Lexington Oteli, Massachusetts, ABD, LEED sertifika derecesi: “Alt›n”
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yasallar kullan›larak iç mekân hava kalitesi sa¤lanm›ﬂ.
Otel çal›ﬂanlar›n›n iﬂe bisikletle gelmesi için uygun bir
bisiklet park› oluﬂturulmuﬂ.
Di¤er bir örne¤imiz Starwood oteller zincirinden. Bilindi¤i gibi Starwood otelleri bünyesinde Meridien, Sheraton, Element ve W Hotels gibi 9 markay› bulunduruyor.
“Azalt, Yeniden Kullan ve Dönüﬂtür” 3R (reduce,
reuse, recycle) kural›n› uygulayan Element otelleri LEED sertifikal›. Element Lexington otelinde (LEED “Alt›n”
derecesinde) di¤erlerinde oldu¤u gibi odalarda küçük
mutfak niﬂleri bulunuyor. Toplant› odalar› gün›ﬂ›¤› ile ayd›nlan›yor, her yatak odas›nda yaz› masas› gün›ﬂ›¤›
alan bir köﬂeye yerleﬂiyor. (Resim 5) Lobiler sade mobilyalar ile ev dekorasyonu gibi döﬂeniyor. Oda s›hhi tesisat armatürlerinin düﬂük debide olmas› oda baﬂ›na
y›lda ortalama 20 bin litre su tasarrufu yap›yor. Banyo
sabun ve ﬂampuanlar› ayr› ayr› küçük ﬂiﬂeler yerine s›v› sabunluklara konmuﬂ. Normal ampullerin % 75’i kadar enerji kullanan kompakt floresan armatürler kullan›lm›ﬂ. “Energy star” listesinde olan ekipmanlar, geri
dönüﬂüm çöp kovalar› ve elbette hepsinden önemlisi
kap›lara konan y›kama iﬂaretleri. Bunlar müﬂterileri ayn› havluyu tekrar kullanmalar› için yönlendiriyor. Ayd›nlatmay› ve toplant› odalar› iklimlendirmelerini kumanda
eden “Enerji Yönetim Sistemi” aplike edilmiﬂ durumda.
Türkiye’deki duruma bakt›¤›m›zda, eko köyler, ekolojik
tar›m tesisleri bünyesindeki pansiyonlar ve çevre duyarl› konaklama birimlerinin haricindeki otelleri ele almak mümkün. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n 2007 y›l›nda yay›mlad›¤› istatistiksel bir rapora göre Türkiye’ye
gelen Alman turistlerin % 42’si, Amerika, Avustralya ve
‹ngiltere’den gelen turistlerin ise yaklaﬂ›k % 66’s› çevre
dostu tasarlanm›ﬂ ve çevreye duyarl› iﬂletilen yerlerde
konaklamak istiyorlard›. Çevre duyarl› turist say›s› her
geçen gün artmaktad›r. Çevre dostu otel listeleri yay›mlanmakta, turizm tesisleri bu listelere girmek için çaba göstermektedirler. Türkiye’den 10 kadar otel TUI’nin listesinde yer alm›ﬂt›r. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
2008’den itibaren otellere “Yeﬂil Y›ld›z” vermeye baﬂlam›ﬂt›r.
22.09.2008 tarihli 27005 say›l› Resmî Gazete’ye göre
yeﬂil y›ld›z uygulamas›n›n amac› ﬂöyle aç›klan›yor: “Bu
tebli¤in amac›, sürdürülebilir turizm kapsam›nda, çevrenin korunmas›, çevre bilincinin geliﬂtirilmesi, turistik
tesislerin çevreye olan olumlu katk›lar›n›n teﬂvik edilmesi ve özendirilmesi amac›yla, çevreye duyarl› konaklama tesislerinin s›n›fland›r›lmas›na ve belgelendirilmesine iliﬂkin usul ve esaslar› düzenlemektir.”
“Yeﬂil Y›ld›z” uygulamalar› 10 baﬂl›k alt›nda 122 kriterden oluﬂuyor, bunlar›n belli baﬂl› olanlar› ﬂöyle:
• Enerji tasarruf sistemi bulunmayan tesislerde, müﬂterilere odadan ç›karken elektrikli cihazlar›n (televizyon, klima vb.) ve ›ﬂ›klar›n kapat›lmas›n› hat›rlatan bilgilendirme,
• Odada yer alan cihaz ve makinelerin (mini bar, buzdolab›, TV, split klima vb.) yüksek verimli ve az elektrik
tüketecek teknolojide olmas›, güneﬂ ›ﬂ›¤›, ›s› kaynaklar› gibi etkilerden uzak ve cihaz›n havaland›rmas› sa¤lanacak ﬂekilde yerleﬂtirilmesi,
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• Oda ayd›nlat›lmas›nda az enerji tüketen ayd›nlatma
elemanlar›n›n kullan›lmas›,
• Duﬂ baﬂl›klar› ve musluklarda, akan suyun tasarrufuna yönelik özel armatürlerin kullan›lmas› (Fotoselli,
ayarl›, hava kar›ﬂ›ml› baﬂl›kl› vb. su tüketimi dakikada
12 litreyi aﬂmayan),
• Rezervuarlar›n her kullan›mda 6 litre veya daha az su
harcamas› (Farkl› miktarda su ak›ﬂ›n› sa¤layan veya su
ak›ﬂ›n› durdurabilen ayarl› rezervuarlar),
• Tüm banyolarda duﬂ teknesi veya derinli¤i azalt›lm›ﬂ
küvet kullan›lmas›,
• Odalarda ayr›ca genel duﬂ ve tuvaletlerde tek kullan›ml›k (ﬂampuan, sabun, duﬂ bonesi, bardak, tabak,
çatal b›çak tak›mlar› vb.) malzemelerin kullan›lmamas›,
• Ayn› misafir için yast›k k›l›f›, çarﬂaf, nevresim ve havlular›n misafirlerin iste¤iyle de¤iﬂtirilece¤i konusunda
bilgilendirilmeleri,
• Tesiste kullan›lan cihaz ve makinelerin (Is›tma kazan› / boyler, merkezî klima / çiller, so¤uk oda, dolap, çamaﬂ›r y›kama ve kurutma makinesi vb.) yüksek verimli ve az elektrik tüketecek teknolojide olmas›,
• Tesiste az enerji tüketen ayd›nlatma elemanlar›n›n
kullan›lmas›,
• Tesisin iç ve d›ﬂ ayd›nlatmas›n›n, konunun uzman› kiﬂilerce haz›rlanan proje do¤rultusunda, mahal ve alanlar›n kullan›m amac›na göre, gere¤i kadar yap›lmas›,
• Tesiste (koridorlar, bahçe, teknik üniteler, personel
mahalleri vb.) harekete veya ›ﬂ›¤a duyarl› ayd›nlatma
sistemlerinin kullan›lmas›,
• Bahçe vb. aç›k alan ayd›nlatmalar›nda kullan›lan ayd›nlatma elemanlar›n›n, ›ﬂ›¤›n gökyüzüne gitmesini engelleyecek ﬂekilde düzenlenmesi,
• Tesisin mutfak ve teknik bölümlerinde kullan›lan cihazlar›n (so¤uk oda, buzdolab› motorlar›, merkezî klima cihazlar› vb.) yüksek verimle ve az enerji harcayacak ﬂekilde; güneﬂ ›ﬂ›¤›, ›s› kaynaklar› gibi etkilerden
uzak ve cihaz›n havaland›rmas› sa¤lanacak ﬂekilde
yerleﬂtirilmesi,
• Tesisin s›cak su üretiminde eﬂanjör cihaz›n›n kullan›lmas›,
• Merkezi ›s›tma sisteminin ihtiyaca uygun olarak kullan›labilmesi amac›yla, binan›n bölümlere ayr›larak ›s›t›labilmesi imkân›,
• Müﬂterilerin at›klar› ay›rabilmeleri için tesisin uygun
yerlerinde yeterli kutular›n sa¤lanmas›,
• Organik at›klar›n ayr›lmas› ve de¤erlendirilmesi
(kompost, biyogaz vb.),
• Tek kullan›ml›k içecek kutular›n›n (teneke vb.) sunulmamas›, bunun yerine cam ﬂiﬂe vb. ürünlerin kullan›lmas›,
• Kullan›lm›ﬂ eﬂyalar›n ve malzemelerin sat›lmas› veya
hay›r kurumlar›na ba¤›ﬂlanmas›,
• Tesisin idari iﬂlerinde ka¤›t tüketimini en aza indirecek elektronik yaz›ﬂma, adisyon, fatura vb. sistemlerin
kullan›lmas›.
Görüldü¤ü gibi kriterler dünyada kullan›lan sertifika
kriterleriyle örtüﬂmektedir. Uygulamada her otel kendi
“Çevresel Eylem Plan›”n› oluﬂturmakla iﬂe baﬂlar, hedeflerini belirler. Mutlaka uzmanlardan oluﬂan bir ekiple çal›ﬂ›l›r, otelin tüm enerji tüketim oranlar›, at›klar› izlenir, gözlenir, kaydedilir ve kontrol edilir. Çamaﬂ›r makinelerinin, mekanik havaland›rma ekipmanlar›n›n bak›m ve onar›m› büyük önem taﬂ›maktad›r. Elektri¤in

altyap›s›nda olan de¤iﬂikliklerdir. Ya¤ tutucularda toplanan ya¤lar toplama varilleriyle geri dönüﬂüm firmalar›na iletilmektedir. Otel çevreci yaklaﬂ›m›n› ve ald›¤› önlemleri web sayfas›ndan duyurarak paylaﬂmaktad›r.
‹stanbul’daki ilk “Yeﬂil Y›ld›z”l› otel ise Best Western
otel zincirine ait President Otel olmuﬂtur. Mevcut binan›n bütün alt yap›s› dönüﬂtürülmüﬂ, ›s›tma ve so¤utma
sistemleri yenilenmiﬂtir. Eskiye oranla % 18 daha az
elektrik, % 40 daha az su kullan›lmaktad›r. Y›lda ortalama 300 kg daha az deterjan kullan›lmakta, at›klar ayr›ﬂt›r›lmakta ve at›k ya¤lar biriktirilerek geri dönüﬂüme
gönderilmektedir. Yerel g›dalar sunulmaktad›r.
Bunlar d›ﬂ›nda TUROB (Turistik Otelciler, ‹ﬂletmeciler
ve Yat›r›mc›lar Birli¤i) Türkiye’de 22 otele “Yeﬂil” sertifika vermiﬂtir. Bunlar›n denetimini Büro Veritas yapmaktad›r. ‹stanbul Conrad Oteli, Holiday Inn ‹stanbul,
Ramada Plaza ‹stanbul, Möwenpick Hotel, Antalya Susesi Resort, Bel Conti Resort, Ayval›k Ortunç Resort
bunlardan baz›lar› olmakla birlikte, sertifika kriterleri
yukar›da sayd›klar›m›zla benzerdir. Antalya’daki Calista Resort Oteli TUROB’un “Yeﬂil” sertifika verdi¤i ilk
oteldir.

Resim 6. Gaziantep’teki Tu¤can Otel ilk “Yeﬂil Y›ld›z” kazanan otel

otomatik kapanma sistemleri, merkezî ›s›tma ve so¤utma sistemleri, alternatif enerjiler kullan›m› önde gelir. Sensorlu ayd›nlatma kontrolü yap›lmal›d›r. Yerel bitkilerle peyzaj› oluﬂturmak, kurakl›¤a dayan›kl› türler
seçmek su kullan›m›n› azaltmaktad›r. Suyu küçük
plastik ﬂiﬂelerde sunman›n yerine su sebilleri kullanmak önerilir. Yerel yönetimlerle çevre konusunda iﬂbirli¤i yapmak teﬂvik edilir. Kahvalt› ve ana ö¤ünlerde
en az iki yerel yiyece¤in sunulmas› “Yeﬂil Y›ld›z” kriterlerindendir. Hepsinden önemlisi tesis çal›ﬂanlar›n›n
e¤itimidir. Bu yaz›da say›lan baﬂl›klar ve kriterlerin çal›ﬂanlara ö¤retilmesi, uygulamada çevre bilincinin verilmesi önkoﬂuldur, olmazsa olmaz›d›r. Yerel iﬂgücü
kullanarak kalk›nmay› desteklemek önerilir.

4. 4R: Rethink:
“Yeniden düﬂün”,
2000’lerde ortaya
ç›kan bir kavram.
Tasar›mc›n›n
ürününün kullan›m
süresi bitti¤inde neler
olaca¤›n› ve nas›l
yeniden
kullan›labilece¤ini de
tasarlamas› gerekti¤ini
savunuyor.
5R: Revive: “Yeniden
hayat ver” Hakan
Gürsu’nun gündeme
getirdi¤i bir kavram.
En h›zl› büyüyen
kayna¤›n çöp oldu¤u
gerçe¤iyle at›k
malzemenin yeniden
iﬂlevlendirilerek
kullan›lmas›n›
öngörüyor: Pet
ﬂiﬂelerden yap› briketi
yap›lmas› gibi.

Sonsöz olarak, suyu ve enerjiyi çok fazla tüketmeleriyle kötü ün kazanm›ﬂ otel sahibi ve yat›r›mc›lar›n yapmas› gereken önce çevreye duyarl› yaklaﬂarak bir
ekip oluﬂturmakt›r. Bu ekip, iﬂletme müdüründen tasar›m› gerçekleﬂtiren mimar ve mühendislerine, son kullan›c›dan tesis çal›ﬂan›na herkesi kapsamal›d›r. Ekoloji bilinciyle ilk ad›mlar at›lmal›, hedefler konmal›d›r. Yap›lan ilk eskizler eko-etiketli sertifikalarla sonuçlanana
kadar çal›ﬂmalar devam etmelidir. Dünya art›k 3R
(azalt, yeniden kullan, dönüﬂtür) ilkesinden 5R ilkesine
do¤ru gidiyor: “Yeniden düﬂün” ve “yeniden hayat
ver”.4 Baﬂlad›¤›mla bitireyim: Sadece tek bir dünyam›z
var, onu elbirli¤iyle korumal›y›z. 

Bunun haricinde EMAS, ISO 9001(2000), ISO
14001(2004) ve “Mavi Bayrak” (plaj› olanlar için) sertifikalar› olan tesisler ekstra puan kazanmaktad›rlar.
ﬁimdilerde ise Avrupa uyum yasalar› çerçevesinde
yeﬂil y›ld›z alan oteller “Avrupa Çiçe¤i” ile etiketleneceklerdir. Bu ﬂimdilik gönüllü bir uygulamad›r. Türkiye’de yeﬂil y›ld›z alan yaklaﬂ›k 20 otelden baz›lar›na
göz atal›m.
Gaziantep’teki Tu¤can Otel ilk “Yeﬂil Y›ld›z”› kazanan
otel olmuﬂtur. (Resim 6) Mevcut binas›n› ›s› yal›t›ml›
cepheyle yenileyen otel ›s›tma ve so¤utma yüklerinde
% 30’a varan tasarruf elde etmiﬂtir. Odalar ve ortak
alanlardaki ayd›nlatma elemanlar›n›n fotoselli ayd›nlatma armatürleriyle de¤iﬂtirilmesi % 80 enerji tasarrufu
sa¤lam›ﬂt›r. At›k pil toplanmas›, otel iç ve d›ﬂ yaz›ﬂmalar›n›n elektronik ortamda yap›larak kâ¤›t tasarrufu
sa¤lanmas› di¤er uygulamalard›r. En önemlisi mutfak
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