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Güncellenen Yeşil Anahtar kriter listesine göre başvuru yapacak restoranların hazırlaması gereken 

belge listesi aşağıdaki gibidir. 

Tesisler başvuru dosyalarını hazırlarken aşağıdaki kriter numaralarını dikkate alıp belgelerini bu sıra ile 

ve her bir belge pdf formatında olacak şekilde göndermelidir.   

 

Kriter Doküman 

Anlaşma 
metni* 

Yeşil Anahtar ulusal koordinasyonu ve başvuru sahibi işletme arasındaki anlaşma metni (Z) 

Tesis İşletme 
Belgesi 

Tesisin İşletme Belgesi (Z) 

Taahhütname Sürdürülebilirlik yöneticisinin imzalamış olduğu taahhütname (Z) 

1.2 Sürdürülebilirlik politikası (Z) 

1.3 Önümüzdeki dönem için yıllık eylem planı (Z) 

1.5 Çalışılan yerel paydaşlarla ilgili iş birliği kanıtları, anlaşma, fatura bilgileri (Z) 
(İlgili paydaşlar (en az bir tür paydaş seçilir) sivil toplum kuruluşu, yerel topluluk grupları, yerel 
yetkililer, yöre sakinleri, okullar, tedarikçiler vb. olabilir.) 

2.3 Personele, çevresel ve diğer sürdürülebilirlik konularında yapılan eğitimler ile ilgili katılımcı 
imza listesi ya da alınan sertifikalar (Z) 

3.4 Tesisin sürdürülebilirlik girişimleri hakkında misafirler için bilgi materyali (Z) 

3.6 Sürdürülebilir ulaşıma yönlendirici dokümanların örneği (Z) 

3.7 Geri Bildirim anketi örneği (K) 

4.1 & 7.1 Geçen yılın aylık su ve enerji tüketimleri (Z) 

4.7 Tesisin mevcut bir kanalizasyon sistemine bağlı olduğuna dair yerel makamlardan veya diğer 
sorumlu kuruluştan alınan onay (Z) 

4.8 Yeni satın alınan bulaşık ve çamaşır makinelerinin görselleri (Z) 

4.9 Tesiste yağ tutucu kullanıldığına dair kanıt (Z) 

5.3 & 5.9 Eko-etiket göstergesi olan tüm günlük temizlik ürünlerinin listesi (Z) ve/veya fiber bez 
kullanıldığına dair kanıt (fatura vb.) (K). 

5.5 Kağıt havlular, yüz mendilleri ve tuvalet kağıtları, klorinle (optik beyazlatıcı) beyazlatılmış kağıt 
içermemeli veya bu konuda eko-etikete sahip olduğuna dair firma yazısı (Z) 

6.1 Toplanan farklı atık türleri hakkında bilgi (atık kabul tesislerinin fotoğrafı vb.) (Z) 

6.4 Yeni satın alınan pompalar ve soğutma tesisleri CFC ve HCFC soğutucularının kullanılmadığına 
dair belge (Z) 

6.5 Tesisin tek kullanımlık ürünlerin kullanımı ile ilgili yazılı politikası (Z)  

6.10 Geçen yılın atıklarının aylık kaydı (Z) 

7.4 & 7.5 Ocak üstü davlumbazların yağ filtrelerinin, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme 
sistemlerinin düzenli olarak temizlendiği ve bakımı yapıldığına dair çizelge (Z) 

8.1 Organik, eko etiketli, adil ticaret etiketli ve/veya yerel olarak üretilmiş en az beş 
yiyecek/içecek ürününün (ayrı ayrı dönemlerde alınmış olan) listesi,  tedarikçi sözleşmeleri 
vb.  (Z) 

8.6 Geçen yılın gıda atıklarının aylık kaydı (K) 

9.1 Sigara içilen alanlarda bulunan görsel uyarıların bir örneği (Z) 
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11.1 Tesisin, çevre, sağlık, güvenlik ve çalışma alanları dahil olmak üzere ilgili tüm uluslararası, 
ulusal ve yerel mevzuata uyduğunu teyit edecek belgeler (Z) 

12.1 Tesiste veya yakın çevresinde yer alan yeşil alan, park ve doğa koruma alanları hakkında bilgi 
(Z) 

13.2 Tesis tarafından kullanılan kırtasiye ürünlerinin eko-etiket göstergesi (Z) 

* Yalnızca Anlaşma Metni kargo yolu ile TÜRÇEV Genel Merkez’e gönderilmelidir. 

 


