
 
DENETİM SIRASINDA İNCELENECEK OLAN EKLER VE GEREKLİ BELGELER 

 
Denetim sırasında Yeşil Anahtar dosyası, resepsiyon, örnek bir oda, mutfak, restoran, atık alanı, 
personel alanı, çamaşırhane bölümleri incelenmektedir.  
 
Yeşil Anahtar dosyası, başvuru formunda doldurulmuş olan kriterleri kapsayan dokümanlardan 
oluşmaktadır. Denetim sırasında Yeşil Anahtar Dosyasında bulunması gereken ekler aşağıda yer 
almaktadır. 
 

 
YEŞİL ANAHTAR DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EKLER 

 
 

1. Çevre yöneticisinin imzalamış olduğu taahhütname (z) (taahhütname web sitesinde 
bulunmaktadır) 

 
2. İşletmenin çevre politikası(z) 

 
3. Çevre hedefleri ve eylem planı ve yılsonu değerlendirme raporu (ek-2) (z) 

 
4.  Var ise Yeşil işletmelerde yer alan ilgili paydaşların faturaları ya da sözleşme (k) 

 
5. İşletmenin karbon ayak izini ölçtüğüne dair belge(k) 

 
6. Çevreye dönük mevcut çalışmalar (elektrik, su, atık yönetimi, ısı tüketimi) ve yapılacak 

yeni çalışmalarla ilgili personeli bilgilendirmek için yapılan toplantı tutanağı (z) 
 

7. Çevre yöneticisi ve çevreyle ilgili görevlerde çalışan personelin çevre konularıyla ilgili 
katıldığı eğitim kurslarının özeti ve katılımcı imzaları (z) 

 
8. Personele yönelik odalarda bulunan havlu ve nevresimleri ‘‘Talep Üzerine Yıkama’’ 

talimatı (z) 
 

9. Yeşil Anahtar bilgilendirici dokümanları(broşür, banner, kitapçık vb.)(z) 
 

10. Çevre ile ilgili girişimler, enerji ve su tasarrufu konuları içeren misafirler ve personele 
yönelik bilgi verici dokümanların birer örneği(z) 

 
11. Toplu taşımaya yönlendirici dokümanların örneği (z) 

 
12. Çevre etkinliklerine yönelik geri bildirim almak için konuklara düzenlenen anket (k)  

 



13. Kişi başına aylık su, elektrik, LNG tüketimi veri kaydı (yılsonunda tarafımıza gönderilmesi) 
(z) 

 
14. Bulaşık makinelerinde enerji ve su tasarrufu ile ilgili kullanılan talimatların birer örneği (z) 

 
15. Atık su deşarjı için alınan izin belgesi veya tesisin münferit arıtması varsa arıtma deşarj 

suyu analiz raporları (z) 
 

16. Misafirlere yönelik odalarda bulunan havlu ve nevresimlerin talep üzerine yıkanacağına 
yönelik bilgilendirici doküman veya görsel öğeler (z) 

 
17. Tedarikçi firmadan alınan ürünlerdeki kimyasalların çevrenin korunmasına yönelik 

Avrupa direktiflerine uyduğunun sertifikası (eko-etiketli) (z) 
 

18. Satın alınan tuvalet kâğıtları ve havluların klorin ile beyazlatılmadığına dair firma yazısı (z) 
 

19. Fiber bez alındığına dair fatura veya fiber bez satın firmadan alınan yazı (k) 
 

20.  Cam, plastik, metal, organik ve tehlikeli atıkların ayrıştırılmasına yönelik talimatların 
birer örneği (z) 

 
21. Atık yiyeceklerin aylık olarak kayıt altına alındığına dair veri ve atık yiyeceklerin 

azaltılması konusunda girişimlerine yönelik belge(k) 
 

22. Konaklamanın olmadığı durumlarda, misafir odalarında ısıtma ve soğutma kontrol 
sistemlerinin olduğuna dair doküman (z) 

 
23.  Havalandırma tesisinin eşanjör(ısı değiştirici) yüzeylerin, klimaların düzenli olarak 

temizlendiği ve bakımı yapıldığına dair çizelge (z) 
 

24. Ocak üstü davlumbazların yağ filtrelerinin yılda en az bir kez temizlendiğine dair belge ve 
haftada bir yapılan temizlenmesine ait tutulan çizelge(z) 
 

25. Satın alınan mini-barların günde 1kwh’dan az enerji tükettiğini belirten belge  (z) (Mini-
barların üzerinde veya kullanım kılavuzunda yer alan tüketim değeri yeterlidir.) 

 
26. Yeni satın alınan pompalar ve soğutma tesisleri CFC ve HCFC soğutucularını 

kullanılmadığına dair belge(z) 
 

27.  Boş odalardaki elektrikli aletler ile ilgili politika (İlk yıl başvuruda bulunanlar bu bölümü 
boş bırakacaktır.) (z) 

 
28. Tesisin misafir odaları, mutfak, çamaşırhane vb. alanlarda enerji tasarruflu aletlerin 

kullanıldığını gösteren belge veya kullanım kılavuzları (z) 



 
29. Yiyecek ve içeceklerin organik, yerel üretim ve ya eko-etiketli olduğuna dair belgelerin 

listesi (z) 
 

30. Var ise Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası (k) 
 

31.  Tesiste veya yakın çevresinde yer alan yeşil alan, park ve doğa koruma alanları hakkında 
bilgi (z) 
 

32. Eko-Etiketli veya çevreye duyarlı üretim yapan kırtasiye malzemelerinin faturası (z)  
 
 
z zorunlu 
k kılavuz 
 


