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1.Giriş 
 

Ecomode En İyi Uygulamalar – çıktı 1, Ecomode projesi ve çıktıları için bir kıyaslama sağlamak amacıyla Eko                 

Yenilikçi iş modellerinde en iyi uygulamaların tanımından oluşur. Dahil edilen en iyi uygulamalar, proje ortağı               

ülkelerde (Avusturya, Macaristan, İtalya, Gürcistan ve Türkiye) konaklama sektöründeki KOBİ’ler için           

Eko-yenilikçi işletme modellerinin katma değerini gösterecektir. 

Bu çalışmanın amacı, mevcut en iyi uygulamaları, konaklama sektöründeki KOBİ’ler için eko-yenilik ve iş              

modelleri açısından bir eğitim metodolojisi ve sertifikası olarak kullanılacak standart bir uygulama ile             

birleştirmektir. Bu çalışma, takip eden proje çıktıları için öneri ve modeller sağlamak için bir temel               

sunmaktadır. 

 

2. 
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Ecomode  
 

Konaklama sektöründeki KOBİ’ler için Eko-Yenilikçi iş modellerindeki mevcut en iyi uygulama derlemesi,            

temel olarak yeniliklerin türüyle ilgili aşağıdaki akademik tanımlara dayanmaktadır. Eko-yenilikçilik; ürün veya            

hizmet yeniliğini, süreç yeniliğini, pazarlama ve örgütsel yeniliği veya Eko-Yenilikçi çözümleri kapsamaktadır.            

Her yenilik türü bu en iyi uygulama derlemesinde değerlendirilir ve ayrıntılı olarak açıklanır. 

2.1. Konaklama Sektörü 
 

Konaklama sektörü, hizmet sektörü içerisindeki geniş bir alan kategorisine atıf yapmaktadır; lojman,            

restoranlar, etkinlik planlama, tema parkları, ulaşım, seyir hattı ve turizm sektörü ile ilgili diğer alanları               

içermektedir. Müşterilerin memnuniyetine ve onlar için özel deneyimler sağlamaya odaklanmış durumdadır.           

Konaklama sektörü temel olarak serbest zamana ve müşteriler adına kullanılabilir gelire bağlıdır; çünkü bunlar              

turistlere tatile gitme fırsatı veren iki önemli faktörü temsil etmektedir. 

 

2.2. Ürün/Hizmet Yeniliği 
 

Bir ürün yeniliği, yeni ya da özellikleri veya kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliştirilmiş bir ürün ya                 

da hizmetin tanıtılmasıdır. Teknik özellikler, malzemeler, bileşenler, birleşik yazılım, kullanım kolaylığı veya            

diğer özelliklerde önemli iyileştirmeleri içerir. Ürün yeniliği, yeni ürünler ile ya da mevcut ürünlerin yeni               

kullanımlarıyla ilgili olabilir. 

 

2.3. Süreç Yeniliği 
 

Süreç yeniliği, yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş bir üretim ya da teslimat yönteminin tamamlanmasıdır.              

Tekniklerdeki, ekipmanlardaki ve/veya yazılımdaki değişiklikleri içerebilir. Bu tür bir yenilik şu amaçlarla            

planlanabilir: 
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● Üretim ya da teslimat birim maliyetlerini azaltmak, 

● Kaliteyi arttırmak, 

● Yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünler üretmek ya da sunmak. 

Süreç yeniliği üretim yöntemlerini ve teslimat yöntemlerini içerebilir. 

2.4. Örgütsel Yenilik 
 

Örgütsel yenilik iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir yöntemin            

tamamlanmasıdır. Yeni üretim ve yönetim modellerinin kurulmasına veya uygulanmasına yol açan süreçleri            

içerir. Sadece üretimle değil aynı zamanda somut ve maddi olmayan kaynaklarla da ilgilidir. 

 

2.5. Pazarlama Yeniliği 
 

Pazarlama yeniliği; ürün tasarımında ya da ambalajlamasında, ürün yerleştirmede, ürün tanıtım veya            

fiyatlandırmada önemli değişiklikler içeren yeni bir pazarlama yönteminin (fikir veya strateji) benimsenmesini            

ifade etmektedir. Sunulan yöntemi bir pazarlama yeniliği olarak tanımlanabilmesi için şirket tarafından            

kullanılanlardan önemli ölçüde farklı olması gerekmektedir. 

 

2.6. Eko – Yenilikçi Çözümler 
 

Eko-Yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınmaya doğru etkili bir ilerlemeyi temsil eden her türlü yeniliği            

tanımlamaktadır. Bunu yapabilmek için; üretimin çevre üzerindeki etkisini azaltmak, doğanın çevre           

baskılarına karşı direncini arttırmak veya doğal kaynakları daha iyi kullanmak gerekmektedir.  

Dünya önemli ve ciddi çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğu için yeni ve etkili sosyal modeller,               

teknolojiler ve ekonomi yoluyla net ve önemli çevresel faydalar yaratmamız gerekmektedir. Değerli            

kaynakları daha iyi kullanmak ve ekonominin çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için sürdürülebilir             

çözümler önemlidir. 
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3.  
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İyi Uygulamaların Derlemesi 
 

Her proje ortağı kendi ülkelerindeki iyi uygulamaların derlemesine katılmıştır. İyi uygulamalar; ürün/hizmet            

yeniliği, süreç yeniliği, pazarlama yeniliği, örgütsel yenilik ve Eko-yenilikçi çözümlere göre toplanmıştır.            

Toplamda konaklama sektöründeki 12 farklı KOBİ’ye atıfta bulunan farklı ülkelerden 58 en iyi uygulama              

örnekleri toplanmıştır. 

 

3.1. Ürün/Hizmet Yeniliği 
 

Ürün/hizmet yeniliği alanındaki iyi uygulamalar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 

● Çevresel sürdürülebilirliğin ve rahat yaşamın sağlanması durumunda, insanlar hem çevre korumaya           

hem de eko-konaklama tesislerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunan konaklama tesislerini tercih          

edeceklerdir;  

● Yapı malzemelerine dikkat edilmesi enerji verimliliğini arttırabilir; 

● Özellikle Radon içermeyen inşaat malzemeleri ve/veya formaldehit içermeyen mobilyalar ve inşaat           

ahşabı kullanımı, iç mekan havasının kalitesini iyileştirmek ve sağlık risklerini azaltmak için            

uygulanması kolay fakat sadece biraz daha pahalı olan bir önlemdir; 

● Çevresel yönleri dikkate alan bölgesel ürünleri teşvik etmek, sürdürülebilirlik için büyük etki            

yaratabilecek küçük bir çabadır; 

● Enerji tasarruflu aydınlatma konsepti (LED, ışık kapatma) kullanımı kolay bir önlemdir ve elektrik             

tüketimini %60’a kadar azaltabilir; 

● Odalarda tekrar doldurulabilir sabunluklar kullanmak veya kahvaltılarda tek kullanımlık olmayan          

ürünleri (bal, reçel, yoğurt vb.) kullanmak plastik ambalaj malzemelerinin azaltılması için uygulanması            

çok kolay ve çok daha ucuz bir önlemdir; 

● Konaklama işletmelerinin sahipleri ve personeli, misafirlerini yerel ve organik ürünler tüketmeleri           

konusunda teşvik ederlerse atık ve ambalajlarda azalma sağlanacaktır; 

● Enerji maliyetlerinden tasarruf sağlayabilmek amacıyla konaklama işletmelerini güneş görebilecek         

şekilde ve geniş cam yüzeylere sahip olacak şekilde inşa etmek gerekmektedir. 
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Ürün/Hizmet Yeniliğinde En İyi Uygulamalar 

İşletmenin adı / projenin başlığı, girişimi vb. Konu ve içeriğin kısa açıklaması  

İT

A

L

Y

A 

Gallo Senone – Marche’nin tepelerinde,     

Senigallia’nın büyüleyici plajlarına 7 km mesafedeki      

2.7 hektarın üzerine yayılmış olan bir çiftlik tesisidir.        

Siparişe uygun olarak tasarlanmış mobilyalarıyla     

modern, konforlu ve şık bir tesistir. Tesis, Marche        

bölgesindeki Clima Hotel sertifikasyonuna (Klima     

House) sahip; ki bu enerji verimliliği sağlayan, çevre        

dostu mimariye sahip ve doğal malzemeleri kullanan       

zanaatkar yerli işgücüne sahip olduğu anlamına      

gelmektedir; ilk konaklama tesisidir.  

İç hava kalitesi – VOC ve Formaldehit 

İç hava kalitesi – Radon koruması 

Airone Country House - Marche bölgesinde yüzyıllar       

öncesine dayanan bir çiftlik evidir. Her biri banyolu 3         

oda, engelliler için de uygun banyo ve mutfak alanı         

içeren küçük bağımsız bir daire, tam donanımlı bir        

restoran ve mutfak ile yüzme havuzu, ızgara, çim ve         

oyun alanı bulunan açık bir alandan oluşmaktadır.       

Odalar feng-shui ilkelerine göre çevresel     

sürdürülebilirliğe uygun bir şekilde tasarlanmıştır.     

Organik bir restoran ve spa küvetli bir havuz da         

mevcuttur. Airone Country House, çevre koruması      

önem veren kişilere yöneliktir. AB Ecolabel’a sahiptir       

ve Ecoworldhotel etiketinin bir üyesidir. 

İç ortam hava kalitesi ve VOC azaltma 

Yaşam konforu – ses geçirmez iç mekanlar 

G

Ü

R

C

İ

S

T

A

N 

Thimotesubani’deki ekolojik evler kompleksi, AB Pro 

ile finanse edilmektedir. 

Çevre bilincine sahip olan otel, dünyayı      

korunması kolay ve eğlenceli bir hale      

getirmektedir.  

Eco Hotel Mzetamze: 

  

Tbilisi Havaalanı’ndan 3 saatlik  sürüş mesafesinde, 

Otobüs terminalinden 15 dakikalık sürüş     

mesafesinde, 

Yapı malzemesi ve binanın içinde kullanılan 

malzemeler temiz ekolojik ürünlerdir ve 

çoğunlukla ahşap kullanılmıştır. 
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Tren istasyonundan 25 dakikalık sürüş     

mesafesindedir. 

Natvriskhe. rest-house – “Natvris Khe” Hotel (the 

Tree of Wishes) 

Tsagveri , Borjomi bölgesindeki çok sayıdaki mesire 

yerinin incisi durumundadır. İçmeleri, demirli 

ağaçların aromasıyla doyurulmuş unutulmaz bir 

havayı, ortaçağa ait tarihi anıtları Tsagveri’de 

bulmanız mümkündür. 

Otel size orijinal tasarıma sahip aydınlık, barı ve 

şöminesi olan geniş odalar sunmaktadır. 

 

Eski Tiflis’deki Architect’s Studio – sadece airnbn 

platformu ile çalışmaktadır. 

Dairenin temel özelliği çevre ile yakın temastır.       

Cam duvar sıcak zamanlarda açılabilmekte     

soğuk zamanlarda ise kapanabilmektedir.    

Duvarların kompozit malzemesi ekolojik olarak     

temiz olan malzemelerden oluşmaktadır. Evin     

yeri havanın temiz olduğu tepelerde yer      

almaktadır. İnşaat sürecinde tek bir ağaç bile       

kesilmemiştir. Mandalin Suites, hayvanlar için     

doğal bir ortam sağlıyor olmasından ve      

hizmetleriyle sürekliliği sağlıyor olmasından    

dolayı bölgenin ilk ve tek sürdürülebilir yeşil       

süitleridir. Küçük bahçesinde koşarken ya da      

yürürken kuş seslerini duyabilir, atlayan     

sincapları ve güzel tavus kuşlarını görebilirsiniz.      

Mandalin Suites, Kültür ve Turizm Bakanlığı      

tarafından verilen Yeşil Yıldız Sertifikasına sahip      

olmayı hedeflemektedir. Bu nedenle Mandalin     

Suites enerji, su ve zararlı maddelerin tüketimini       

ve israfını azaltmaya çalışmakta; enerji     

verimliliğini arttırmakta; yenilenebilir enerji    

kaynaklarının kullanımını teşvik etmekte;    

konaklama tesislerini çevre dostu ve çevreye      

uygun olacak şekilde planlamakta ve inşa      

etmekte; peyzaj düzenlemeleri ve faaliyetleri     

yapmakta; ekolojik mimariye önem vermekte;     
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çevre bilincini arttırmakta; ilgili kurum ve      

kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. 

T

Ü

R

K

İ

Y

E 

Mandalin Suites, sürekli iyileştirme ve planlı yeniden 

değerlendirme ve raporlama amacıyla ‘yeşil bir ekip’ 

oluşturmaktadır.  

Mandalin Suites, Datça Muğla’daki Palamutbükü     

bölgesinde güzel, yeşil badem ve mandalina      

ağaçlarının arasında yer almaktadır.  

M

A

C

A

R

İ

S

T

A

N 

Kistücsök Restoran (Balatonszemes) 

Yiyecek-içecek sağlama hizmetinin yanı sıra     

başka hizmetler de verilmektedir. Yönetici,     

restoranın yanına 4 yıldızlı bir otel ve yerel        

ürünler sunabilecekleri bir şarküteri dükkanı inşa      

etmek istemektedir. 
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Y
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Otel Ramada Graz  Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik 

Retter Seminer-Otel-Restoran 
Sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve farkındalık 

yaratma 

Otel Süd Accomodation - kahvaltılı Sürdürülebilirlik, atık azaltma ve enerji verimliliği 

 

 

 

 

3.2. Süreç Yeniliği 
 

Süreç yeniliği alanındaki iyi uygulamalar aşağıdaki gibidir: 

● Isı ve enerji santralleri, temiz ve daha ucuz elektrik ve ısı üretmek için kullanılabilir; 

● Yenilenebilir kaynakların kullanımı için yenilikçi teknoloji sayesinde, yağmur suları toplanarak          

tuvaletlerin temizliğinde ve su bahçelerinde kullanılabilir. Bu sayede içme suyu tüketiminde büyük            

miktarda düşüş olacaktır; 

● Sürdürülebilir duşların ve karıştırıcıların kullanılması, su tüketimini 6-8lt/dakikaya veya daha fazlasına           

kadar düşürebilir. Her konaklama işletmesinin sürdürülebilir duşları kurması durumunda su tüketimi           

büyük ölçüde azalacaktır; 

● Süreçlerde biraz daha fazla özen gösterilmesi sonucunda karbon ayak izinde önemli ölçüde azalma             

olacaktır; 

● Yeniden yapılandırma ve titizlikle dönüşüm, düşük etki ve düşük tüketim tesisi tasarımı enerji             

verimliliğini ve sürdürülebilirliği artırabilir; 

● Yapı malzemelerine verilen dikkat enerji verimliliğini artırabilir; 

● İyi ısı yalıtımı enerji tasarrufuna yardımcı olur; 

● Gezegeni kurtarmak istiyorsak, gelecekte tüm konaklama tesislerinin temeli enerji tasarrufu ve temiz            

enerji üretimi olmalıdır; 
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● Konaklama işletmeleri, akıllı sistemler sayesinde, otel misafirlerinin cep telefonlarıyla (oda sıcaklığı           

ayarı, perdeleri açma veya kapama vb.) çeşitli işlemleri kontrol etmelerine izin verilerek enerji ve              

çalışma sürelerinden tasarruf sağlanabilir;  

● Su arıtma merkezleri sayesinde musluk suları içilebilir hale gelmekte ve atıkların azaltılması            

sağlanmaktadır; 

● Artık yiyeceklerin hayvan barınaklarına gönderilmesi ile atıklar azalmakta ve sosyal sorumluluk bilinci            

artmaktadır; 

● Çöplerin steril hale getirilmesi için soğuk hava sistemlerini kullanmak ve çöpleri içeriklerine (kağıt, cam              

vb.) göre ayırmak çevrenin korunmasına ve sürdürülebilirliğin arttırılmasına yardımcı olacaktır; 

● Konaklama işletmeleri, ambalaj malzemelerinin azaltılması için ambalaj malzemeleriyle ilgili         

tedarikçilerle sürekli ilişki içerisinde olmalıdır; 

● Seçiciliğin geliştirilerek atık ayrılmasının optimizasyonu, atığın önemli ölçüde azalmasını sağlayabilir; 

● Konaklama işletmeleri çalışanları ve misafirleri arasında iyi bir iletişim sistemi kurarak kullanılan kağıt,             

su ve diğer eşyaların miktarını önemli ölçüde azaltabilir; 

● Sadece çevre dostu deterjanların kullanılmasıyla kimyasal maddeler azaltılabilir ve çevre korunur. 

Süreç Yeniliğinde En İyi Uygulamalar 

 İşletmenin adı / projenin başlığı, girişimi v.b. Konu ve içeriğin kısa açıklaması 

İT

A

L

Y

A 

Gallo Senone – Marche’nin tepelerinde,     

Senigallia’nın büyüleyici plajlarına 7 km mesafedeki      

2.7 hektarın üzerine yayılmış olan bir çiftlik tesisidir.        

Siparişe uygun olarak tasarlanmış mobilyalarıyla     

modern, konforlu ve şık bir tesistir. Tesis, Marche        

bölgesindeki Clima Hotel sertifikasyonuna (Klima     

House) sahip; ki bu enerji verimliliği sağlayan, çevre        

dostu mimariye sahip ve doğal malzemeleri kullanan       

zanaatkar yerli işgücüne sahip olduğu anlamına      

gelmektedir; ilk konaklama tesisidir.  

Su ayak izi endeksi Wkw >=35% 

Karbon ayak izi 

Enerji verimli ısıtma 

Enerji verimliliği ve yaşam konforu 

Airone Country House - Marche bölgesinde      

yüzyıllar öncesine dayanan bir çiftlik evidir. Her biri        

banyolu 3 oda, engelliler için de uygun banyo ve         

mutfak alanı içeren küçük bağımsız bir daire, tam        

donanımlı bir restoran ve mutfak ile yüzme havuzu,        

ızgara, çim ve oyun alanı bulunan açık bir alandan         

Enerji verimliliği – ısı yalıtımı 

"Avrupa Komisyonu bu projeyi desteklemektedir. Bu yayındaki içerikler yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmakta olup,              
Avrupa Komisyonu bu içerikten sorumlu tutulamaz.” 

 



 
 

oluşmaktadır. Odalar feng-shui ilkelerine göre     

çevresel sürdürülebilirliğe uygun bir şekilde     

tasarlanmıştır. Organik bir restoran ve spa küvetli bir        

havuz sunmaktadır. Airone Country House, çevrenin      

korunması önem verenlere uygundur. AB Ecolabel’a      

sahiptir ve Ecoworldhotel etiketinin bir üyesidir. 

Isı yalıtımı 

 

Enerji verimliliği – yenilenebilir enerji 
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Eko kır evleri. Konuk evi: 

Tiflis Uluslararası Havaalanı’ndan arabayla 3 saat 

30 dakika mesafede, 

otobüs durağına ise 5 dakikalık sürüş 

mesafesindedir. 

Eko kır evleri, Borjomi bölgesindeki Timotesubani      

köyünde yer almaktadır. Burada 1100 m      

yükseklikteki Middle dağ iklimi hüküm     

sürmektedir. Eko kır evleri ekolojik olarak temiz       

bir ortamda, “Gvirgvina” dağının eteğinde çam ve       

ladin ormanlarıyla çevrili bir yerde bulunmaktadır. 

Eco Hotel Mzetamze: 

 

Tbilisi Havaalanından 3 saatlik  sürüş mesafesinde, 

Otobüs terminalinden 15 dakikalık sürüş     

mesafesinde, 

Tren istasyonundan 25 dakikalık sürüş     

mesafesindedir. 

Yeni enerji tasarruflu teknolojilerin bakımı,     

yalıtımlı binalar, hizmetlerdeki karmaşıklık,    

sağlıklı gıda, çevre dostu mobilyalar ve inşaat       

malzemeleri. 

Natvriskhe. rest-house – “Natvris Khe” Hotel (the       

Tree of Wishes) 

Tsagveri , Borjomi bölgesindeki çok sayıdaki mesire       

yerinin incisi durumundadır. İçmeleri, demirli     

ağaçların aromasıyla doyurulmuş unutulmaz bir     

havayı, ortaçağa ait tarihi anıtları Tsagveri’de      

bulmanız mümkündür. 

Çevre dostu (iç ve dış) alana sahip güneş 

panelleri 

Eski Tiflis’deki Architect’s Studio  
Etkileyici bir alan sunmaktadır – kışın sıcak yazın 

ise serindir.  
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Sheraton Ankara Hotel & Convention Center/Akıllı 

Sistemler 
Enerji ve zaman tasarrufu 

Sheraton Ankara Hotel & Convention 

Center/Hayvan Refahı 
Atıkların azaltılması/ sosyal sorumluluk 

"Avrupa Komisyonu bu projeyi desteklemektedir. Bu yayındaki içerikler yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmakta olup,              
Avrupa Komisyonu bu içerikten sorumlu tutulamaz.” 
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Sheraton Ankara Hotel & Convention Center/Atık 

Piller 
Atıkların azaltılması/çevre koruma 

Sheraton Ankara Hotel & Convention Center/Kağıt 

kullanımının azaltılması 
Atıkların azaltılması 

Sheraton Ankara Hotel & Convention Center/Atık 

Yağ Toplama 
Atık bertarafı 

Sheraton Ankara Hotel & Convention Center/Steril 

Çöp Odası 
Sürdürülebilirlik/çevreyi koruma 

Sheraton Ankara Hotel & Convention Center/Su 

Arıtma Sistemi 
Sürdürülebilirlik 
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Kistücsök Restoran 

Restoranın belirlediği günün seçimi (mevsimsel 

menü kartı) ve bölgenin lezzetleri genellikle2 ya 

da 3 ayda bir değişmektedir. 
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Otel Ramada Graz Kaynak-verimliliği Sürdürülebilirliği 

Retter Seminer-Otel-Restoran Kaynak verimliliği sürdürülebilirliği 

Otel Süd Accomodation - kahvaltılı 

Enerji verimliliği, atıkların azaltılması, 

kimyasalların azaltılması, doğal malzemelerin 

korunması 

 

 

3.3.  Örgütsel Yenilik 
Örgütsel yenilikteki iyi uygulamalar olarak şunlar belirlenmiştir: 

"Avrupa Komisyonu bu projeyi desteklemektedir. Bu yayındaki içerikler yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmakta olup,              
Avrupa Komisyonu bu içerikten sorumlu tutulamaz.” 

 



 
 

● Bisiklete binme, taşımacılık emisyonlarını önemli ölçüde azaltırken, trafik sıkışıklığını ve petrol           

ihtiyacını da azaltır. Konaklama işletmeleri, konuklarına ücretsiz bisiklet seçeneği sunarak sadece           

ziyaretleri sırasında sağlık faaliyetlerini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda konuklarının karbon ayak           

izini de azaltır; 

● Konaklama işletmeleri, konuklarının gerçek hasat mevsimi boyunca kendi meyvelerini toplamalarına,          

çiftçilik, sağlıklı meyve tüketimi ve genel çevre sorunlarına karşı farkındalıklarını arttırmalarına izin            

verebilir; 

● Çevre konularının (enerji, atık, su) çırak toplantılarına entegrasyonu, tesiste çalışan tüm çalışanların            

ve dolaylı olarak konukların farkındalığını arttırabilir; 

● Personel eğitimi, sürekli gelişim sürecine katkıda bulunur; 

● Yerli veya yerel halkın istihdam edilmesi, iş yerine olan kısa mesafeleri nedeniyle yolculuk sırasında              

düşük CO2 emisyonlarına katkıda bulunur; 

● % 100 elektrikli otomobil kullanmak, CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltır. 

 

 
Örgütsel Yenilikte En İyi Uygulamalar 

 
İşletmenin adı / projenin adı, girişimi, vb. Özetle konu ve içerik 
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Mandalin Suites, konuklarında çevre bilincini artırmak      

için onlara ücretsiz şehir bisiklet kiralama sistemi       

sağlıyor. 

Çevre ve tüketim konularında farkındalık 

Mandalin Suites, misafirlerine kendi taze zeytinlerini      

ve taze bademlerini seçmelerini sağlıyor. 

Çevresel ve doğal yaşam biçimi konularında 

farkındalık 
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Otel Ramada Graz Bilinçlendirme  

Retter Seminer-Otel-Restoran Bilinçlendirme 

Otel Süd Accommodation - kahvaltılı Bilinçlendirme Personel Eğitimi 

"Avrupa Komisyonu bu projeyi desteklemektedir. Bu yayındaki içerikler yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmakta olup,              
Avrupa Komisyonu bu içerikten sorumlu tutulamaz.” 

 



 
 

 

 

 

3.4.   Pazarlama Yeniliği  
Pazarlama yeniliği alanındaki iyi uygulamalar aşağıdakileri vurgulamıştır: 

● Çevresel planlara ve eko etiketlere bağlı kalmak, güçlü bir farklılaşma aracı olabilir; 

● Çevre dostu faaliyetler ve sistemler hakkında iyi bilgi sahibi olmak, konukları kendi aralarında teşvik 

etmeye yardımcı olabilir; 

● Çevre dostu yarışmalara katılmak, kuruluşun ekolojik uğraşlarını tanıtmanın iyi bir yolu olabilir; 

● Ürün veya hizmetleri onun çevresel faydalarına dayanarak ya da eko-yenilikçi çözümleri (“tohumlu            

kalem”) kullanarak satmak anlamına gelen çevre dostu reklam ve pazarlamayı benimsemek,           

işletmenin uğraşlarını desteklemeye ve çevre sorunlarına duyarlı turistleri çekmeye yardımcı olabilir. 

Pazarlama Yeniliğinde En İyi Uygulamalar 

 İşletmenin adı / projenin adı, girişimi, vb. Özetle konu ve içerik 
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Gallo Senone  

Çiftlik tesisi, Marche bölgesinin tepelerinde,     

Senigallia'nın büyüleyici plajlarına 7 km mesafedeki      

2.7 hektarın üzerine kurulmuştur. Modern ve      

konforlu ve özel üretim mobilyalarla sıcak bir       

konaklama sağlamak için şık bir şekilde      

tasarlanmıştır. Tesis, Marche bölgesindeki enerji     

verimliliği, çevre dostu mimari ve gelenek, doğal       

malzemeler ve zanaatkar yerel yetenekli işgücü      

anlamına gelen Clima Hotel sertifikasyonunu (Klima      

House) alan ilk konaklama tesisidir. 

Clima Hotel label  

Airone Country House   

Marche bölgesinde bulunan bir çiftlik evi. Odalar,       

feng-shui ilkelerine göre çevresel olarak     

sürdürülebilir bir şekilde tasarlanmıştır. Organik bir      

restoran ve jakuzi sunmaktadır. Airone Country      

House çevre koruma taahhüdü için tavsiye      

EcoWorldHotel, İtalya'da çevreyi koruma amaçlı 

yeni bir projede benzersiz ve yenilikçi bir felsefe 

benimseyen ilk çevre dostu oda, kahvaltı otel 

grubudur. 

"Avrupa Komisyonu bu projeyi desteklemektedir. Bu yayındaki içerikler yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmakta olup,              
Avrupa Komisyonu bu içerikten sorumlu tutulamaz.” 

 



 
 

edilmektedir. AB Ecolabel etiketi vardır ve      

Ecoworldhotel etiket üyesidir.  
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Eco Hotel Mzetamze   

Otel, Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan 3 saat, 

otobüs terminalinden 15 dakika ve tren 

istasyonundan 25 dakika uzaklıktadır. 

Çok yönlü hizmet, çevre dostu davranış.  

İşletmenin hedefi, yerel yemek sistemi ve mineralli       

su kullanımını teşvik etmektir. Çok yönlü hizmet,       

ekolojik olarak çevre dostu davranış. 

Hedef hizmet organizasyonu, yerel yemek sistemi, 

maden suyu kullanımını teşvik etmek. 

 

Natvriskhe. Rest-house –  

"Natvris Khe " Hotel (Dilek ağacı) Tsagveri, Borjomi 

bölgesindeki bir dizi tatil beldesinin incisidir. Mineral 

pınarları ve demir ağaçların aromasıyla doymuş 

unutulmaz hava. 

Borjomi kasabasına yakındır, temiz ve taze 

havaya, parka, parkın içinde bulunan maden suyu 

kaynağı ile tarihi miras altyapısına sahiptir. Otel 

çevre dostu malzemelerle inşa edilmiştir. 
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Mandalin Suites  Eko-yenilikçi yoğunlaşma 
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Kistücsök Restaurant (Balatonszemes) 
Restoran, Balatoni Kör Gasztro Piknik etkinlik 

serisi gibi bazı gastronomik etkinliklere katılmıştır.  
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Otel Ramada Graz Sürdürülebilirlik 

Retter Seminer-Otel-Restoran Pazarlama ve Bağış 

"Avrupa Komisyonu bu projeyi desteklemektedir. Bu yayındaki içerikler yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmakta olup,              
Avrupa Komisyonu bu içerikten sorumlu tutulamaz.” 
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Otel Süd Accomodation - kahvaltılı Çevre Yönetim Sistemi 

 

 

3.5. Eko-Yenilikçi Çözümler 
Eko-yenilikçi çözümler alanındaki iyi uygulamalar aşağıda vurgulamıştır: 

● Hem çevresel sürdürülebilirlik hem de yaşam konforu sağlanırsa, insanlar hem çevre korumasına hem 

de eko-konaklama tesislerinin yayılmasına katkıda bulunan bu tür konaklama tesislerini tercih 

edecektir; 

● Günümüzde “akıllı” düşünme, planlama, örgütleme dünyamızı daha iyi bir yer ve yaşanabilir bir 

gezegen yapmak için şarttır. Sürdürülebilirlik, karar alma sürecinde kilit noktalardan biridir. "Küresel 

düşün, yerel hareket et!"; 

● Biyokütle ısı istasyonu ve düşük sıcaklıkta ısıtma. Talaş, rahat bir sıcaklık verir. Düşük sıcaklıkla, 

tavanın soğutulması ve ısıtılmasıyla optimize edilmiş bir enerji konsepti, yılda 1 mio kg CO² emisyon 

tasarrufu sağlamaya yardımcı olur; 

● Bir PV sistemi kontrolünün kullanılması: Potansiyel enerji tasarrufu 105.000 kWh / a, CO² azaltma 70 t 

/ a, elektrik tüketimini azaltmaya, CO² emisyonlarını önlemeye ve yenilenebilir enerji kaynaklarını 

kullanmaya yardımcı olabilir; 

● Bahçe için yağmur suyu toplama, su tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir; 

● Işık kubbeleri, güneş lambaları ve LED lambalar. Işıkla dolu konferans salonları ve görselleştirme ile 

mükemmel bir kontrol teknolojisi, enerji tüketimini azaltır; 

● Klimayı soğutma tavanları ile değiştirmek enerji tüketimini azaltmaya ve çevreye saygı duymaya 

yardımcı olur; 

● Tüm elektrikli araçlar için ücretsiz elektrikli benzin istasyonları,% 100 elektrikli otomobillerin tanıtımını 

yapmak ve CO² emisyonlarını azaltmak için konuklara ücretsiz olarak sunulmalıdır. 

"Avrupa Komisyonu bu projeyi desteklemektedir. Bu yayındaki içerikler yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmakta olup,              
Avrupa Komisyonu bu içerikten sorumlu tutulamaz.” 

 



 
 

 

Eko-Yenilikçi Çözümlerde En Iyi Uygulamalar 

 İşletmenin adı / projenin adı, girişimi, vb. Özetle konu ve içerik 
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Gallo Senone Farm tesisi, Marche bölgesindeki enerji 

verimliliği, çevre dostu mimari ve gelenek, doğal 

malzemeler ve geleneksel yerel işçilik anlamına gelen 

Clima Hotel sertifikasyonunu (Klima House) alan ilk 

konaklama tesisidir. 

Misafirler için yaşam konforu 
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Thimotesubani'deki ekolojik evler kompleksi. ECO-kâr, 

enerji verimliliği, doğal malzemeler ve ekolojik temiz 

gıdaya yakın olan AB Pro ile finanse edildiler. Bölgede, 

alan organizasyonu, optimum, enerji verimli planlama, 

atık geri dönüşümü, kullanılmış malzemelerin geri 

dönüşümü konularına dikkat etmektedirler.  

Temiz hava, ekolojik kar, enerji verimliliği, çevre 

dostu altyapı ve bahçe aletleri, sağlık değerleri 

Eco Hotel Mzetamze  

Otel, Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan 3 saat, otobüs 

terminalinden 15 dakika ve tren istasyonundan 25 

dakika uzaklıktadır. 

Çevre ile yakın temas. İyi organize edilmiş 

eko-iç mekan. 

Natvriskhe. rest-house – “Natvris Khe” Hotel (the Tree 

of Wishes) 

Su ısıtması için güneş panelleri. Park ve kârlı 

mineral suyu ile yakın temas. Ekolojik olarak 

temiz tren, araba, otobüsler gibi farklı ulaşım 

kaynakları ile Bakuriani-skey resort ve Borjomi 

ile iyi bir bağlantısı var. 

Architect's Studio In Old Tbilisi 

Çevre ile yakın temas. 

Alanın odadan balkona ya da tam tersi şekilde 

dönüşümü. 
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Mandalin Suites  

Sağlıklı bir eko-mülk oluşturma ve geliştirme, 

çevre dostu tüketim, organik kompost yaparak 

atık yönetimi, enerji tasarruflu konsept. 

"Avrupa Komisyonu bu projeyi desteklemektedir. Bu yayındaki içerikler yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmakta olup,              
Avrupa Komisyonu bu içerikten sorumlu tutulamaz.” 
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Kistücsök Restaurant (Balatonszemes) 

Otel inşaatında eko bilinçli planlama. Liderin 

vizyonu "akıllı otel" uygulamasıdır. 
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Otel Ramada Graz Yenilikçi Teknoloji, CO² Azaltma 

Retter Seminer-Otel-Restoran Doğal kaynakları koruma Yenilikçi Teknoloji 

Otel Süd Accommodation - kahvaltılı 

Doğal kaynakları koruma Yenilikçi Teknoloji 

 

4.  En İyi Uygulamaların Sonuçları  
 

Ortak ülkelerde toplanan iyi uygulamaların sonuçları, konaklama işletmelerinin eko-yenilikçi iş modelleri           

alanında daha fazla çaba ile nasıl çalıştığını göstermektedir. Birbirlerine kıyasla, turizm kuruluşları            

eko-yenilik açısından farklı olgunluk aşamaları göstermekte, ancak hepsi Eco-Mode AB projesinin 1.            

çıktısı için nihai raporun yayınlanmasına geçerli katkılar sunmuşlardır - Ortak ülkelerdeki konaklama            

sektöründeki KOBİ'ler için eko-yenilikçi iş modellerinin toplanması için en iyi uygulamalar. 

"Avrupa Komisyonu bu projeyi desteklemektedir. Bu yayındaki içerikler yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmakta olup,              
Avrupa Komisyonu bu içerikten sorumlu tutulamaz.” 

 



 
 

Toplanan en iyi uygulamalar, uygulamanın zorluğu ve eko-yenilikçi iş modelleri için ihtiyaç duyulan katılım              

derecesi şeklinde ortak bir konuyu takip ederek gruplandırılabilir: 

● Konaklama işletmelerinin inşasında ekolojik bilinçli planlama, binada, Radon-VOC veya Formaldehit          

içermeyen yapı malzemeleri gibi sağlığa zarar vermeyen ekolojik ürünler kullanarak veya enerji            

tasarrufu ve CO² emisyonlarını azaltmak için eko-yenilikçi çözümler uygulayarak bu sayede çevre            

dostu tutumlar oluşturmak için ilk adımdır. Ancak ekolojik bina hala oldukça pahalıdır. Ayrıca,             

güneşten gelen doğal aydınlatmanın çoğunu yakalamak ve geniş pencere yüzeylerinin planlamasını           

yapmak için tesisin konumu her zaman buna uygun olmayabilir veya klimadan kaçınmak için soğutma              

tavanları inşa etmek ve enerji üretimini azaltmak hala çok pahalı olabilir. Çevreye duyarlı planlama              

kesinlikle en etkili çözümdür ve tamamen çevre dostu bir geleceğe doğru bir ilerlemedir. 

● Daha az pahalı ve uygulama zorluğu daha az olan diğer eko-yenilikçi iş modelleri, enerji tasarrufunu               

kıstas olarak kabul eder. Örneğin güneş panelleri temiz enerji üretimine ve hem binanın aydınlatılması              

hem de ısıtılması için yüksek enerji tasarrufu sağlanmasına imkan verir. Biyokütle ısı istasyonu ve              

düşük sıcaklıkta ısıtma başka bir çözümdür. Konukların aydınlatmayı ve oda ısısını uzaktan kontrol             

etmelerine izin vermek, enerji tüketimini azaltmak ve konuklara çevre konularında görev vermek için             

iyi bir çözüm olabilir. Aynı zamanda ışık kubbeleri, güneş lambaları ve LED lambalar sürekli olarak               

enerji tüketimini azaltır. 

● Çok daha ucuz ve uygulanması kolay önlemlere dayanan eko-yenilikçi iş modelleri, turistler arasında             

çevre dostu tutumları teşvik eden tüm konaklama işletmeleri tarafından benimsenebilir. Bunlar,           

örneğin plastik ambalajın ve genel olarak atıkların azaltılması, odalarda ve ortak banyolarda sıvı             

sabun aparatlarının kullanılması ya da kahvaltıda otomatik gıda dağıtıcılarının kullanılmasıdır. Ayrıca,           

çalışanların ve müşterilerin oda içindeki kâğıt ve su kullanımının azaltılmasını teşvik etmek veya enerji              

tasarrufu konusunda farkındalığını artırmak için iyi dizayn edilmiş ve iyi yönetilen bir iletişim, her türlü               

konaklama işletmesi tarafından eko-yenilikçi iş modelleri için kullanılabilecek önlemleri uygulamak          

adına masrafsız ve kolaydır.  

 

"Avrupa Komisyonu bu projeyi desteklemektedir. Bu yayındaki içerikler yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmakta olup,              
Avrupa Komisyonu bu içerikten sorumlu tutulamaz.” 

 



 
 

5. Sonuçlar  
 

En iyi uygulamaların toplanmasına ilişkin sonuçlar, tüm ortak ülkelerde konaklama işletmeleri           

yöneticileri tarafından bir dizi iyi çalışma ve projenin yapıldığını göstermektedir. Ortak ülkeler            

tarafından en iyi uygulamalar olarak seçilen dürüst ve erdemli konaklama işletmeleri, toplamda on iki,              

her ülke için ortalama iki işletmedir. Her şirket eko-yenilikçi çözümler için, ürün / hizmet yenilinden,               

süreç, pazarlama veya örgütsel yeniliklere kadar farklı türlerde eko-yenilikler geliştirmiştir. 

 

Eko-yenilikçi iş modelleri temel olarak enerji tasarrufu ve atık azaltmaya odaklanır ve süreç             

yenilikleri veya ürün / hizmet yenilikleri ile ilgilenir. Bunlardan daha az sayıda en iyi uygulama               

kurumsal ve pazarlama yeniliklerine odaklanır. Çok az sayıda en iyi uygulama ise oldukça yenilikçidir.              

Tüm ortak ülkelerde hala iyileştirmeye açık geniş bir alan vardır. 

 

 

"Avrupa Komisyonu bu projeyi desteklemektedir. Bu yayındaki içerikler yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmakta olup,              
Avrupa Komisyonu bu içerikten sorumlu tutulamaz.” 

 


