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1. Programın Kapsamı 

 
Yeşil Anahtar Ödülü altı kategoriye verilen gönüllü bir eko-etikettir: oteller ve hosteller, kamp alanları ve 
tatil parkları, küçük konaklama tesisleri, konferans merkezleri, restoranlar ve turistik yerler. Her kategorinin 
kriterleri ve açıklayıcı notları  tek bir sette birleştirilmiştir. İlgili kriterler için kategoriler ayrı ayrı olarak 
gösterilmiştir. Başvuru ve ödül prosedürü, farklı kategorilerdeki tüm başvuru sahipleri için aynıdır. Yeşil 
Anahtar ödül statüsünü korumak için tüm işletmeler her 12 ayda bir yenilenmelidir. Yeşil Anahtar 
Koordinasyonu, tesisin yeri neresi olursa olsun altı kategoriden herhangi birinde yer alan tesislerden 
başvuru almaya hak kazanır. 

Yeşil Anahtar ile ödüllendirilen tesisler Yeşil Anahtar web sitesinde harita üzerinde sergilenir( 
http://www.greenkey.global/green-key-sites/) 

Ödüllendirilen tesisler, ödül süresi boyunca Yeşil Anahtar kriterlerine ve açıklayıcı notlara uymalıdır. 
Ödüllendirilen tesisler, Yeşil Anahtar logosunun doğru kullanımını, Yeşil Anahtara atıfların (plaket, sertifika, 
bayrak ve broşür) doğru kullanımını açıklayan Yeşil Anahtar Markalama Rehberi belgesini de takip etmeli ve 
bilgilendirme web sitesinde bulunmalıdır. Ödül feshi durumunda Yeşil Anahtar'a yapılan tüm atıflar 
kaldırılmalıdır. 

 

 

2.Yeşil Anahtar Tarafsız Bir Programdır  

 

Yeşil Anahtar Ulusal Koordinasyonu, altı kategoriden herhangi birinin tanımı dahilindeki tesislerden başvuru 

alabilir. Yeşil Anahtar Ulusal Koordinasyonu, tesisin bulunduğu yere, kurumun büyüklüğüne veya türüne, 

başvuru sahibinin çektiği müşterilere veya ilgili kişi ve çalışanlara (kökenleri, dini, yaşı, cinsiyeti) 

bakılmaksızın ilgililere, başvuru sahiplerine veya katılımcı kuruluşlara ayrımcılık yapmaz. 

 

 

3.Yeşil Anahtar’ın Gelişimi İçin Faaliyetlerinin Hedefi  

Tüm Yeşil Anahtar Ulusal Koordinasyon çalışanları, gönüllüleri, denetçileri, jüri / yönlendirme 

komitesi üyeleri, ortaklarının temsilcileri veya Yeşil Anahtar Ulusal Koordinasyonu ile bağlantılı olarak 

ulusal veya uluslararası düzeyde iç ve dış temsilcilikler Yeşil Anahtar Ulusal Koordinasyonu üzerindeki 

faaliyetlerle ilgili olarak tarafsız davranırlar. (belgelendirme değerlendirmesi ve kararı). Yeşil Anahtar 

Ulusal Koordinasyonu, bu kişilere kişisel, ticari, finansal veya diğer baskıların bu tarafsızlığı bozmasına 

izin vermez. 

Yukarıda bahsi geçenler Yeşil Anahtar Ulusal Koordinasyonu ve başvuran tesisler açısından Yeşil 

Anahtar Ulusal Koordinasyonu ile objektif ve gizlilik içinde çalışacaklarını beyan etmişlerdir. 
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Yeşil Anahtar Ulusal Koordinasyonu, başvuru sahiplerinin sürdürülebilirlik faaliyetlerini 

güçlendirmelerini ve Yeşil Anahtar standartlarını anlamalarını ve bunlara uymalarını sağlayan genel 

bilgiler sunabilmektedir, ancak Yeşil Anahtar Ulusal Koordinasyonu, Yeşil Anahtar Ulusal 

Koordinasyonu 'nun tarafının sorumluluğunu tehlikeye atabilecek başvuru sahiplerine öneri 

niteliğinde tavsiyede bulunamaz.  

Yeşil Anahtar ile başvuru sahibi kuruluş arasındaki başvuru formunun bir parçası olarak yapılan 

anlaşmada Yeşil Anahtar, başvuru sahibine / kuruluşlarına, başvuran kuruluşa karşı gizlilik taahhüdü 

hakkında bilgi verir. Anlaşma, şikayet durumunda kuruluşun yükümlülüklerini de belirtecektir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


