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ULUSLARARASI 
YEŞİL ANAHTAR 

ÖDÜLÜ 

Yüksek standartlara sahip 
yüksek kaliteli eko-etiket 

Düzenli yerinde denetimler ve 
üçüncü taraf doğrulaması ile 

şeffaf program 
 
 

Düşük maliyetli eko etiket 
Kar amacı gütmeyen bir   

kuruluş tarafından yönetiliyor 

 
 
 

20 yılı aşkın deneyime sahip 
diyalog tabanlı program 

En iyi uygulama veri tabanına 
erişimi ile tesislere destek verir 

 
  

Ulusal uzmanlarla uluslararası 
yaygın eko-etiket 

65 ülkede 3200’den fazla  
tesiste  45 ulusal ofisi mevcut. 

 
 

Çok paydaşlı program 
Konaklama endüstrisi 

tarafından geliştirilse de bugün 
bağımsız bir vakıf tarafından 

yönetiliyor 
 
 

Uluslararası itibar 
UNEP, UNWTO, and Global 
Sustainable Tourism Council 

tarafından tanınmakta 
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TESİSLER NEDEN YEŞİL ANAHTARLI OLMALI ULUSLARARASI DESTEKLEYİCİ KURULUŞLAR 



GREEN KEY 

Yeşil Anahtar Programı çevrenin korunması yö-
nündeki girişimleri ödüllendirerek destekleyen, 
iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir 
turizme katkıda bulunmayı amaçlayan uluslara-
rası bir eko- etikettir ve FEE ‘nin programların-
dan biridir. 

1994 yılında Danimarka’ da uygulanmaya baş-
lanmıştır.1998’ de Fransa Yeşil Anahtar Progra-
mına katılmış ve kamp  alanlarını belgelemiştir. 
2002 yılında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı 
(Foundation For Environmental Education-FEE)’ 
nın beşinci programı olarak uygulanmaya baş-
lanmıştır.Ülkemizde program 2011 yılından bu 
yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yü-
rütülmektedir.Bir kuruluşun daha çevre dostu ve 
sürdürülebilir olması için aldığı önlemlere ziya-
retçileri dahil etmeye ve bilgilendirmeye büyük 
önem veriyoruz. Ayrıca kuruluşta görev yapan 
personelin çevre dostu ve sürdürülebilir uygula-
malar konusunda bilgili ve eğitimli olmasını sağ-
lıyoruz.Yeşil Anahtar, daha düşük enerji, su ve 
atık kullanımı ile genel çevresel ayak izini azalt-
mak amacıyla sürekli olarak yeni ve sürdürülebi-
lir çalışma yöntemleri ve teknoloji kullanımı arı-
yor. 

BAŞVURU SÜRECİ YEŞİL ANAHTAR ÖDÜLÜ NEDİR? YEŞİL ANAHTAR KRİTERLER 

KARAR BAŞVURU  DENETLEME ÖDÜL 

Yeşil Anahtar Ödülü 
geçerlilik süresi 1 yıldır 

İlk defa başvuran  
tesislere ön denetimle  
beraber 2 yılda 1 takip  

denetimi yapılır 

Ödüllü tesisler bağımsız  
jüri tarafından  

değerlendirilir ve  
sonuçlar açıklanır 


