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Öz 

Dünya üzerinde gelişen çevre bilincinin insanların tabiat üzerindeki tahribini engellemek için 
çalışmalara yönelmesini sağlamıştır. Beş yıldızlı otellerin yöneticilerinin de çevresel sorumluluk 
alanındaki faaliyetler oluşturmasında önemli bir etkendir. Otellerin yeşil pazarlama uygulamasındaki 
hedeflerinin çevreye en az zarar verecek ürünlerin kullanılmasıyla başlamıştır. Bu araştırmanın amacı 
İstanbul’daki otellerin yeşil pazarlama uygulaması ile çevre sorumluluğunu hangi düzeyde 
uyguladığını, konaklamaya gelen misafirlerin yeşili tercih etmelerindeki sebeplerini araştırmaktır. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen sertifikalar ile sürdürülebilir turizm ve yeşil pazarla-
manın önemine yönelmeyi sağlanmıştır. Otellerin Yeşil Yıldız, Yeşil Anahtar ve Leed Gold 
Sertifikalarına sahip olarak çevre bilincini ve çevre dostu otellerin temellerinin atılması sağlanmıştır. 
Eko- etikette ile seyahat eden turistlerin dikkatini çevresel sorumluluk yaklaşımına etkilerine de fayda 
sağlamıştır. Bu araştırma amacını gerçekleştirmek için nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği 
kullanılarak yeşil pazarlama uygulamasına sahip otel yöneticileri ile mülakat yapılmıştır. Bu 
araştırmanın sonucu çevre dostu otellerin çevreci olma yolunda doğal kaynaklarda tasarruf 
sağladıklarına, yiyecek ve içecek israfını azaltmayı başardıklarını, çevreci misafir portföylerinin oda 
doluluk oranlarında etkili artışlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.    
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Abstract 

It has enabled the environmental consciousness that develops in the world to turn to studies to prevent 
the destruction of people on nature. It is also on important of factor for the management of five-star 
Hotels to create activities in the field of environmental responsibility. It is started with the use of pro-
ducts that will harm the environment least in the goals of Hotels in green marketing practice. The aim 
of this research is to investigate the level of environmental responsibility of the Hotels in İstanbul with 
the green marketing application and the reasons why the guests coming to the accommodation prefer 
green. With the certificates issued by the Ministry of Culture and Tourism, İt has been ensured to focus 
on the importance of sustainable tourism and green marketing the Hotels have been awarded with the 
green star, green key and lead gold certificates and environmental awareness and the foundations of 
environmental friendly Hotels have been provided. It also benefited the attention of tourists traveling 
with eco-labels on their environmental responsibility approach. In order to realize this research goal, 
interviewers were made with hotel managers who have green marketing application using qualitative 
research methods. As a result of this research, it has been concluded that environmentally friendly 
hotels save natural resources on the way of being environmentally friendly, they have been able to 
reduce the waste of food and drink, and there are effective increases in the room occupancy rates of 
environmentalist guest portfolios. 
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