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Yeşil Anahtar Ödülü Nedir? 

 
• Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı(Foundation For Environmental 

Education)’nın 5 programından biridir. 
 

• Uluslararası alanda  çevreye duyarlı tesislere verilen ödüller arasında 
en çok bilinen ve en fazla sayıda tesise verilmiş çevre ödülüdür. 
 

• Ülkemizde konaklama tesislerine verilen Yeşil Anahtar Ödülü 2011 
yılında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı  tarafından uygulanmaya 
başlanmıştır. 

 
• Ödülün amacı tesislerde su ve enerji tasarrufu, atık yönetimi başta 

olmak üzere çevre yönetimi sağlayarak iklim değişikliğinin önlenmesi, 
doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir turizme katkı 
sağlamaktır. 

 



Yeşil Anahtarlı Tesisler 

• 54 ülkede uygulanmakta olup 2500’ün üzerinde tesiste Yeşil Anahtar Ödülü 
bulunmaktadır. 
 

• Türkiye 54 ülke arasında 87 Yeşil Anahtarlı Oteli ile 7. sırada yer almaktadır. 
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İllere Göre Yeşil Anahtarlı Tesisler 
14 ilde Yeşil Anahtarlı tesisler 
bulunmaktadır. 
• Antalya-40 tesis 
• Muğla-13 tesis 
• İstanbul-9 tesis 
• Ankara-6 tesis 
• İzmir-4 tesis 
• Mersin-3 tesis 
• Adana-2 tesis 
• Balıkesir-2 tesis 
• Çanakkale-2 tesis 
• Bursa-2 tesis 
• Diyarbakır-1 tesis 
• Nevşehir- 1 tesis 
• Ordu-1 tesis 
• Aydın- 1 tesis 
 
 



Yeşil Anahtar Kriterleri 

Yeşil Anahtar Ödülü Kriterleri 13 ana başlıktan oluşmaktadır. 
 
• Çevre Yönetimi 
• Atık Yönetimi 
• Enerji Tasarrufu 
• Su Tasarrufu 
• Yıkama ve Temizleme 
• Personel Eğitimi 
• Yiyecek ve İçecek 
• Misafirlerin Bilgilendirilmesi ve Bilinçlendirilmesi 
• İç Çevre 
• Park Alanları 
• Yeşil Aktiviteler 
• İdare ve Yönetim 
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk 



Yeşil Anahtar Kriterlerinin İçerikleri 
Çevre Yönetimi 

• İşletmenin bir çevre politikası olmalı, 

• Çevreyi korumaya yönelik eylem planı oluşturulmalı, 

• Yeşil Anahtar dokümanlarını içeren Yeşil Anahtar dosyası hazırlanmalıdır. 

 

Atık Yönetimi 

• Tesiste düzenli  atık alanı oluşturulmalı, 

• Atıklar geri dönüşüm kategorilere ayırmalı, 

• Tehlikeli kimyasallar (pil, floresan lamba, boya, kimyasallar gibi) ayrı konteynerlerde 

toplanmalı ve onaylı kabul tesislerine verilmelidir. 

 
 
 



Yeşil Anahtar Kriterlerinin İçerikleri 

Enerji ve Su Tasarrufu 

• Aylık enerji ve su tüketim kayıtları tutulmalı, 

• Tesisteki aydınlatmaların en az %50’si enerji tasarruflu olmalı, 

• Duş (en fazla 9lt/dk) ve muslukların (en fazla 6lt/dk)  olacak şekilde tasarruflu olmalı ve 

mevcut başlıklara perlatör takılmalı, 

• Tesiste kullanılan tüm tesisat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımları periyodik 

olarak yaptırılmalı, 

• Tesisteki tüm atık sular arıtılmalı veya kanalizasyon sistemine verilmelidir. 

  



Yeşil Anahtar Kriterlerinin İçerikleri 

Enerji ve Su Tasarrufu 
 

• Enerji, su tüketimini artıran ve çevreye zararlı olan maddelerin tüketiminin ve atık miktarı 

azaltılmalı, 

• Enerji verimliliğinin arttırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmeli, 

• Tesiste enerji tasarruflu aletler kullanılmalıdır. 

 

  



Yeşil Anahtar Kriterlerinin İçerikleri 

Misafirlerin Bilinçlendirilmesi ve Bilgilendirilmesi 
 
• Çevrenin korunması enerji ve su tasarrufu ile ilgili misafirlerin bilgilendirilmesi, 

 
• Atıkların ayrıştırılması ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirmelere yer verilmesi, 

 
• Odalarda enerji ve su tasarrufuna yönelik görsel bilgilendirmeler bulunması, 

 
• Bisiklet kullanımı ve toplu taşıma konularında teşvik edilmesi, 

 
• Tüm bunlarla ilgili geri bildirim alınabilmesi için misafirlere anket düzenlenmesi 

beklenmektedir. 
 



Yeşil Anahtar Kriterlerinin İçerikleri 
Personele yönelik bilgilendirmelerin yapılması  
 
• İşletmenin çevre çalışmaları ( elektrik tüketimi, su tüketimi , kimyasal kullanımı,gaz 

tüketimi) ve planlanan yeni çevre girişimleri ile ilgili personelle yılda en az bir kez toplantı 
yapılmalı, 

 
• Kullanılan temizlik malzemeleri, havlu nevresim değişimi, bulaşık makinası kullanımı  ile 

ilgili personele bilgilendirmeler yapılmalı, 
 
• Atık yönetimi ve atıkların kategorilere ayrılması konularında personel bilgilendirilmeli, 

 
• Personelin kullandığı alanlarda(yemekhane, dinlenme alanları vb.) dikkat çekici görseller 

kullanılarak personelin bilinçlendirilmesi  sağlanmalıdır. 
 



Yıkama ve Temizleme 
 
• Odalarda nevresim takımları ve havluların sadece istek üzerine değiştirileceğine yönelik 

işaretler bulunmalı, 
 

• Deterjanlar Yeşil Anahtar gereksinimlerindeki kara listede  bulunan maddeleri 
içermemeli, 

 
• Bulaşık makinası kullanım talimatlarının görevli personelin görebileceği alanlarda asılı 

olmalı ve bu konuda bilgilendirici eğitim verilmeli, 
 

• Çevre dostu (eko-etiketli) ürünler kullanılmalıdır. 
 

Yeşil Anahtar Kriterlerinin İçerikleri 



Yeşil Anahtar Kriterlerinin İçerikleri 

Diğer Kriterler 

• İşletme misafirlerine çevre bilincini arttırmak için dış alan aktiviteleri önermelidir. Yakın 

çevredeki park, doğa koruma alanlarına ilişkin varsa alınmış olan önlemler konusunda 

bilgiler sunulmalıdır. 

• İşletme mümkün olan her alanda çevre dostu ürünler kullanmalıdır. 

• İşletmede mümkün olduğunca organik ve yerel yiyecekler sunulmalıdır. 

• İç çevrede herhangi bir kirletici unsur olmamalı, tesiste bulunan odalar bir bölümü sigara 

içilmez olmalı ve işaretlerle belirtilmelidir. 

• Bahçelerde kimyasal kullanımı sınırlandırılmalı ve bahçe sulamaları güneşin etkisinin 

azaldığı saatlerde yapılmalıdır. 

 



Yeşil Anahtar Kriterlerinin İçerikleri 

Diğer Kriterler 

• İşletmenin kurumsal sosyal sorumluk politikası oluşturmalı, 

• Satın alınan kırtasiye malzemelerinin çevre yönetim sistemi olan bir firmadan satın 

alınması tercih edilmeli, 

• Restoranda tek kullanımlık paketli kahvaltı malzemeleri yerine dökme malzemeler(reçel, 

tereyağı, bal vb.) kullanılmalı, 

• Gerekli durumlar olmadıkça tek kullanımlık bardak, tabak, çatal vb. ürünlerin kullanımı 

tercih edilmemelidir. 

 



Yeşil Anahtar Ödülü Başvuru Süreci 

1.Başvuru 

2.Adaylar Yeşil 
Anahtar Ulusal 
Koordinatörü 

tarafından 
değerlendirilir 

3.Ön Denetim 

4. Adayların 
ulusal jüriye 
sunulması ve 

ödüllerin 
açıklanması  

5. Ulusal ve 
Uluslararası 

Denetim 

Ödüle başvurular her yıl yapılmaktadır. Denetimler ise 2 yılda bir gerçekleştirilmektedir. 



Yeşil Anahtar Ödülü Denetimleri 

 
 
 

Denetimlerde İncelenen Alanlar 
 
Ön Denetim 
• Yeşil Anahtar Dosyası 
• Örnek Oda 
• Mutfak  
• Atık Alanı  

 
Sezon Denetimi 
• Yeşil Anahtar Dosyası 
• Genel Alanlar 
• Örnek Oda  
• Mutfak  
• Restoran 
• Atık Alanı 
• Personel Alanları 
• Çamaşırhane  

 
 



Yeşil Anahtar Ödülü Katılım Payı 

 
 

 Yeşil Anahtar Ödülü’ne ilişkin uluslararası koordinasyona ödenen katılım payı, bayrak, 
sertifika giderleri ve yürütülen hizmetlerin karşılığı olarak; 
  
250€ ‘dan az olmamak üzere; 
 
• Oda sayısı başına 1,3 € , 
• Tesis’in Mavi Bayrak Ödülü var ise, oda başına 0,90 €, 
• Oda sayısı 1500’ün üzerinde ise, oda başına 1,1€   olarak belirlenmiştir. 



Yeşil Anahtar Ödülünün Kazandırdıkları  

 
 

 

• Enerji ve su tüketim değerlerinin kayıt altına alınması ve azaltılması yönünde önlemler 
alarak tasarruf sağlanması, 
 

• Ödüllü otellerin ulusal ve uluslararası Yeşil Anahtar web sayfalarında yayınlanması, 
 

• Etstur’un web sitesinde Yeşil Anahtarlı Oteller olarak özel tema sayfasında otellerin 
sergilenmesi, 
 

• Enerji ve su tasarrufu, atık azaltımı ve geri dönüşüm konularında yapılacak iyileştirmelerle, 
sürdürülebilir çevre politikalarına katkı sağlanması, 
 

• Atık yönetimi ve tasarruflar konusunda misafirlerin ve personelin bilgi sahibi olmasını 
sağlamaktadır. 



 
 

 

TEŞEKKÜRLER 


