Çevre Politikamız
Kuruluşumuz, yenilenmiş yüzü ile çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil
öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır. Bu bilinç ışığında,
personelinden misafirlere kadar olan her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve
iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak belirlemiştir.
Kuruluşumuz, aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri üreterek,
çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir çevre için her alandaki potansiyel ve performansımızı sürekli
geliştirmeyi taahhüt etmektedir.
Değerli Misafirimiz,
Doğa dostu bir otel olarak çevresel duyarlılık politikamız gereği;
1.Otelimizde kullanılan ısıtma ile ilgili tüm enerjinin, temiz ve yenilenebilinir bir enerji kaynağı olan,
jeotermal enerji – güneş enerjileri kullanılarak sağlandığını,
2.Otelimizde enerji ve su kullanımını azaltarak ekolojik yaşama duyarlılık açısından siz
istemedikçe havlu, nevresim ve çarşafların değiştirilmediğini,
3.Otelimizde tüm atıkların ayrı toplanarak geri dönüşümlerinin yaptırıldığını ve bu amaçla atıkların
ayrı toplanması için katlarda geri dönüşüm atık kutularının bulunduğunu,
4.Otelimizde kullanılan şampuan, deterjan, dezenfektan ve diğer malzemelerin çevreye duyarlı
ürünlerden kullanıldığını,
5.Otelimizde 1 numaralı TV kanalından çevreye duyarlılık çalışmalarımız ile ilgili bilgi
alabileceğinizi,
6.Su kullanımını azaltmak için duş, tuvalet veya lavaboda meydana gelen su sızıntısını fark edip
‘’0’’ numaralı telefonu arayarak resepsiyona bilgi verdiğinizde hemen onarılacağını,
7.Tüm odalarımızda, oda hava kalitesinin korunması amacıyla sigara
içilmediğini,
8.Odalarda ve resepsiyonda ekolojik yaşama saygılı olmak için yaptığımız çalışmalar ile ilgili bir
anketimiz bulunduğunu ve bu anketi doldurduğunuzda görüşlerinizi bizimle paylaştığınızda,
doğaya ve çevreye duyarlılık politikamıza katkı sağlayabileceğinizi,
Biliyor musunuz?
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Our Environmental Policy
Our foundation, has aimed the consideration of environmental awareness as the first priority
while establishing the practice system of our renowed image. In the light of this commitment, we
conduct all involved processes and production in a sustainable, environmentally friendly and
where possible environmentally rehabilitating manner.
This foundation is committed to constantly improving the potential and performance in all fields
related to environmental awareness and sustainability, by producing further strategies relying on
the principles listed below,
Dear Guests,
Did you know that in our nature friendly hotel as a part of environmental awareness politics;
1.All heating processes are powered by recycled energy systems such as geothermal and solar.
2.In order to minimize water and energy utilization in terms of environmental awareness, the bed
clothing is not changed unless requested by you.
3.Recylcle waste bins are present on every floor and recyclables are being sent to recycling
plant.
4.All leftover food is being sent to animal shelters.
5.Only eco friendly ingredients are used in hotel shampoo, soaps, detergents and all other
cleanining products.
6.You can be informed of our environmental practice from 1st channel on the Tv in your room.
7.Any water leak in bathroom can be reported to the reception by dialling ‘’0’’, to minimize water
consumption, and will be fixed immediately.
8.Smoking is not allowed in all roomsi in order to preserve de the air quality.
9.You can share your opinino and contribute to our efforts of environmental awareness by filling
out the survey available in your room and the reception.
10.You can contibute to minimazing the energy consumption by turning off your tv usuing the
button your tv instead of th remote control
11.You can also help reduce electricity consumption by turning of your A/C while your balcony.
12.You can get information on puclic transportation to lightseenig locationd.
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2

Geri dönüşümlü
atıklar

Çevre
kirliliği /
Doğal
kaynak
tüketimi

FAALİYET /
UYGULAMA

Evsel atıklar
/Organik atıklar

Çevre
kirliliği

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

Geri dönüşümlü
karton, kağıt,
plastik, cam
atıklar

Geri dönüşümlü
atıkların evsel
atıklarla birlikte
atılmaması çevre
kirliliğinin önlenmesi
ve ayrı toplanarak
tekrar kullanılmasına
olanak sağlamak /
Atık miktarının
izlenmesi

Karton, kağıt, plastik , ve cam atıklar( ambalaj )
kuruluşumuzda ayrı çöp kovaları ile toplanır. Misafir
odalarından alınan atıklar maidler tarafından ayrılır tüm
birimler atıklarını tanımlanan tasnifi yaparak toplar ve ilgili
alana bırakır. Bu tip atıklar , günlük olarak tartılır ve ay
sonunda toplam teslimat raporlanır ve yıllık hedefe
uygunluk değerlendirilir. Temizlik malzemesi yetkili
firmalar tarafından geri alınır. Misafirlerin atıkları uygun
ayırmaları için yeterli sayıda atık kapları alanlarda
mevcuttur. ( Atık kontrol talimatı )

Ambalaj
miktarının
azaltılması

Kullanılan /
Tüketilen geri
dönüşümlü gıda
ambalajı miktarının
azaltılması satın
almanın bu
doğrultuda
planlanması

Tesisimizde tüm ürünler catering servis ambalaj boyutu ile
temin edilir. Sadece gıda güvenliği riski taşıyan alanlarda
küçük boy ambalaj kullanılır. İçeceklerde premix
kullanılması, kahvaltılarda küçük ambalajlı ürün
alınmamaktadır. Tüm gıda ürünlerinin catering ambalaj
boyutlarında temin edilir, kutulu ürünler zorunlu koşulların
dışında kullanılmaz,

Kullanılan /
Tüketilen buklet
malzemesi
miktarının
azaltılması

3

4

KONU

Evsel atıkların
ayrılması uygun
Gıda atıkları ,
olarak teslim
bahçe atıkları,
edilmesi. Organik
gıda bulaşmış tüm
bazı atıkların hayvan
atıklar
gıdası olarak
değerlendirilmesi

HEDEF

2018 yılı için geçen
yılın aynı dönemine
göre %3 azaltılması
hedeflenir.

2018 yılı için geçen
yılın aynı dönemine
göre %3 azaltılması
hedeflenir.

YASAL
ZORUNLULUK

KAYITLAR

İzleme Sıklığı

Ambalaj
atıklarının
kontrolü
yönetmeliği

Günlük atık
izleme formu /
Aylık Atık
Raporu / Hedef
İzleme Tablosu

Günlük veri
alınır aylık
raporlanır /yıl
sonunda
değerlendirm
e yapılır.

Yasal
düzenleme
yok

Her
teslimatta
Tek kullanımlık veri alınır
aylık
ürün izleme
Formu / Hedef raporlanır
İzleme Tablosu /yıllık
değerlendirm
e yapılır.

Konaklayan misafir /
Personel alanlarında, SPA de ve genel misafir alanlarında
buklet malzemesi- gün Yasal
küçük ambalajlı malzeme kullanılmaz, dispenserler ile
miktarının 2018 yılı
düzenleme
kullanım sağlanır, ambalaj atığı oluşmaz. Misafir
için tamamının
yok
odalarında da dispanser ler kullanılır
bitirilmesi.

Tesisimizde üretimimiz sonucunda ortaya çıkan tüm evsel
atıklar Çeşme Belediyesine teslim edilir, teslim edilene
kadar soğutmalı evsel atık deposunda tutulur, günlük
olarak teslim edilir, ayrıca geri kazanım için uygulamamız
mevcut değildir. Uygun olmayan alanlara atılma yapılmaz.
Ayrıca gıda üretim ve servis alanlarında et ve kemikli et
niteliği taşıyan pişmiş gıda artıkları hayvan barınağına
teslim edilir. Bahçe atıkları ve hafriyat atıkları Çeşme
belediyesince Ovacıkta belirlenen ve atım yapılmasına izin
verilen çöp alanlarına tesisimiz imkanları ile atılır.

Hayvan barınağına
yüksek sezonda
haftada en az 3 gün
Katı atıkların
gıda verebilmek ve
kontrolü
2018 yılı için evsel atık
yönetmeliği
oranın geçen yılın aynı
dönemine göre % 5
azaltılması hedeflenir.

Sorumlu/
Sorumlular

Değerlendirme
Periyodu

Uygulamaya ait
belirlenmiş eylem
planları

Genel Müdür
Yardımcısı, Atık
sorumlusu/Otel
Çevre Sorumlusu

Çevre Eylem Planı Uygulamanın mevcut
değerlendirme
hali ile devam
Toplantısı
ettirilmesi

Cost
control,Ambar
Şefi /Otel Çevre
Sorumlusu

Alınan ambalajlı
Çevre Eylem Planı ürünler, ürünün
değerlendirme
taşıma ambalaj
Toplantısı
miktarları üzerinden
alınacaktır.

Alınan ambalajlı
ürünler, ürünün
taşıma ambalaj
miktarları üzerinden
alınacaktır. Bez peçete
Aylık olarak
Aylık tüketim
raporlanır
House- keeper ,
Çevre Eylem Planı kullanımına
başlanacaktır. Buklet
Formu / Hedef /yıllık
Cost control/ Otel değerlendirme
malzemeleri ve
İzleme Tablosu değerlendirm Çevre Sorumlusu Toplantısı
temizlik malzemeleri,
e yapılır.
hesaplanmış kullanım
miktarlarına göre
görevlilere teslim
edilmektedir.

Hayvan
Barınağı Teslim
_
Formu / Hedef
İzleme Tablosu

Şef ve Steward ile
menü planlamalarında,
Güvenlik müdürü, Aralık 2016 Çevre yemek miktarı/kişi
Eylem Planı
ilişkileri
Atık
değerlendirme
değerlendirilerek nihai
sorumlusu/Şef
Toplantısı
atık miktarının
Steward
azaltılması
hedeflenmektedir.
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FAALİYET /
UYGULAMA

Tehlikeli atıkların
ayrı toplanması,
bulaşmasının
engellenmesi, uygun
şekilde
depolanması, uygun
lisanslı firmaya
teslim edilmesi

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

Tesisimizde oluşan kızartmalık bitkisel yağlar ayrı alanda
depolanarak ulusal atık beyan formu ile lisanslı bertaraf
firmasına teslim edilir. Günlük olarak değişik bölgelerden
yağın polar madde içeriği ölçülerek kullanılan yağların
Atık yağların
uygunluğu doğrulanır. Atık yağlar sızdırmaz zemin
depolarda altında tava şeklinde konteyner içinde tutulur. tamamının teslim
edilmesi
Yağlarda atık olarak ayırma işlemi görsel olarak yapılır
ölçümle ile doğrulama sağlanır. %24'den fazla
polarmadde içeren yağlar ayırmaktadır. Ayrıca yağ tutucu
ile atık bitkisel yağların kanalizasyona gitmesi önlenmiş
olur.

5

Kızartmalık
yağlar, tıbbi
atıklar

6

Tıbbi atıkların ayrı
toplanması,
bulaşmasının
Tıbbi atıkların ayrı
engellenmesi, uygun Tıbbi atıklar Çeşme Belediyesi tarafından alınmakta ve
toplanması ve
teslim kayıtları tutulmaktadır.
şekilde
uygun teslimi
depolanması, uygun
lisanslı firmaya
teslim edilmesi
Tehlikeli Atıklar

7

8

9

Hava

Hava
Kirliliği

HEDEF

Tıbbi atıkların
tamamının teslim
edilmesi

YASAL
ZORUNLULUK

Bitkisel atık
yağların
kontrolü
yönetmeliği

bitkisel atık yağ
oluşumunu azaltmak
için, fazla miktarda
yağ kullanımı
gerektiren menülerde
azaltmalara
gidilecektir.

Havuz kimyasal
Çevre Eylem Planı ambalajları, vb.
değerlendirme
maddeleri daha büyük
Toplantısı
kapasiteli paketlerde
temini sağlanacaktır.

yıllık
değerlendirm Çevre Sorumlusu
e yapılır.

Aralık 2016 Çevre
Eylem Planı
değerlendirme
Toplantısı

kullanılmış
lastikler

Kuruluşumuza ait
araç lastiklerinin
diğer çöplere
karışmasının
engellenmesi ve
uygun lisanslı
firmalara teslimi

Tesismizde kullandığımız araçların lastik değişimi yetkili
servislerde yapılıp, eski lastikler servislerde bırakılır. Bu
lastiklerin bertarafı servis firmasının sorumluluğundadır.

Tehlikeli
atıkların
kontrolü
yönetmeliği

_

Aylık olarak
raporlanır
Şef Steward, Atık Çevre Eylem Planı
/yıllık
sorumlusu / Otel değerlendirme
değerlendirm Çevre Sorumlusu Toplantısı
e yapılır.

Uygulamaya ait
belirlenmiş eylem
planları

yıllık
Housekeeper, /
değerlendirm Otel Çevre
e yapılır.
Sorumlusu

Atık pil ve
akümülatörler
in kontrolü
yönetmeliği

Hava

Değerlendirme
Periyodu

Tıbbi atıkların
Tıbbi Atık
Kontrolü
Teslim Formu
Yönetmeliği

Tehlikeli atık niteliği taşıyan bu malzemeler ayrı tehlikeli
atık depolarımızda kilitli olarak depolanır, tüm birimler bu
tip atıklarını bu depoya atık sorumlusuna teslim ederler bu
atıklar ulusal atık taşıma beyan formu ile teslim edilir, sıvı
Tehlikeli atıkların
niteliği olanlar altında tava şeklinde konteyner içinde
tamamının teslim
tutulur. Temizlik ve dezenfeksiyon amaçlı kullanılan
edilmesi
ürünlerin boş ambalajları tedarikçi firmalar tarafından geri
alınması sağlanmış ve onların sorumluluğuna verilmiştir.
Piller Çeşme Belediyesi'ne teslim edilir, tüm
çalışanlarımıza bu konuda eğitim verilmiştir.

hava kirliliğinin
önlenmesi

Sorumlu/
Sorumlular

miktarı
hesaplanamadığından,
ayrıca pansuman,
Çevre Eylem Planı
yaralanma v.b.
değerlendirme
Sebepler ile ortaya
Toplantısı
çıktığından miktar
azaltımı planlaması
yapılamamaktadır.

Tehlikeli atıkların
ayrı toplanması,
bulaşmasının
engellenmesi, uygun
şekilde
depolanması, uygun
lisanslı firmaya
teslim edilmesi

Kuruluşumuzda enerji olarak jeotermal, LNG ve elektrik
kullanılır, hava kirliliğine neden olan katı yakıt ve diğer
kirleticiler kullanılmaz. Kuruluş araçlarının egzos ve vize
kontrolleri yasalara uygun olarak eksiksiz şekilde
gerçekleştirilir. Araçlar kullanım sırasında hem hava
kirliliğini azaltmak hem de enerji tasarrufu
sağlamak amaçlı görevler birleştirilerek
kullanılır.Araçların görev ve km kontrolleri yapılır.

Ulusal Atık
Beyan Formu,
atık yağ takip
formu, hedef
izleme tablosu

İzleme Sıklığı

Her
Teslimatta
Otel Çevre
/yıllık
Sorumlusu
değerlendirm
e yapılır.

Piller, fluerosan,
akümülatör,
kartuş, toner,
makine yağları,
boya, tiner, vb.
Ürünler ve
ambalajlarının
toplanması ve
teslimi

_

KAYITLAR

Isınmadan
kaynaklı hava
kirliliğinin
kontrolü
yönetmeliği

Ulusal Atık
Beyan Formu,
teslimat
tutanakları

Emisyon
Raporları ,
Araçların eksoz
Yılda bir
raporları, araç
kullanım
raporları

Teknik Müdür/
Otel Çevre
Sorumlusu

makine ve
ekipmanların yeni
teknolojiler ile
değiştirilmesi
planlanmaktadır. Tesis
içerisinde kullanılan
enerjilerin kullanım
Çevre Eylem Planı
yerlerine göre ayrı
değerlendirme
sayaçlar ile takibini
Toplantısı
yaparak mevcut
durumun analizleri
yapılacak, kullanılan
alanların daha verimli
hale getirilmesi için
önlemler
planlanacaktır.
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GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

HEDEF

10 Su

Su kirliliği

Suya deşarjlar

Su kirliliğinin
önlenmesi

Kuruluşumuz atık suyu arıtma tesisi ile arıtılarak bahçe
sulamasında kullanılmaktadır.

11 Toprak

Toprak
kirliliği

Toprağa deşarjlar

Toprak kirliliğinin
önlenmesi

Kuruluşumuzun toprağa deşarj faaliyeti yoktur.

Cihazların bakımı
uygun kullanımı

Cihazların uygun
kullanımı ve bakımı
yolu ile tasarruf
sağlanması

Tesisimizde enerji tüketen ( Su elektrik, LNG ) tüm cihaz
ve sistemler periyodik olarak uzman firmalar tarafından
kontrol edilerek bakımları gerçekleştirilir, bu şekilde arıza Bakımların devam
ve fazla tüketimlerin su kaçaklarının önüne geçilir.
ettirilmesi
Kuruluşumuz tüm tesisat projeleri ( elektrik, su ,
yangın ) kamu kurumları tarafından onaylanmıştır.

Doğal
Enerji tasarrufu /
12
kaynak
Kaynak tasarrufu
tüketimi

13 Enerji tasarrufu

Doğal
kaynak
tüketimi

14 Enerji tasarrufu

Doğal
kaynak
tüketimi

15 Enerji tasarrufu

Doğal
kaynak
tüketimi

Enerji tüketen
cihazların tasarruflu
seçilmesi ve mevcut
Cihazların seçimi
cihazların en
tasarruflu şekilde
kullanılması

Tesisimizdeki cihazlar satın alımı sürecinde enerji
tasarruflu olanlardan seçilir, yeni teknolojiler satın alınır.
Mevcut elektrikli cihazların kullanım talimatlarına uygun
çalıştırılması sağlanarak tasarruf sağlanır.

_

YASAL
ZORUNLULUK

su kirliliği
kontrol
yönetmeliği

KAYITLAR

İzleme Sıklığı

Sorumlu/
Sorumlular

Teknik
Müdür/Çevre
Sorumlusu

İzinler

Değerlendirme
Periyodu

Uygulamaya ait
belirlenmiş eylem
planları

Su kullanım miktarının
azaltılması için kurulan
takılan iç sayaçlar ile
Çevre Eylem Planı birimlerin takibi
yapılarak izlenecek ve
değerlendirme
elde edilen veriler
Toplantısı
ışığında az tüketim
hedefi için planlama
yapılacaktır.

Aralık 2016 Çevre
Eylem Planı
Yok
değerlendirme
Toplantısı

yeni cihazları enerji
tasarruflu seçmek

LNG tasarrufu

KullanılanLNG
miktarının
azaltılması

Kuruluşumuzda enerji olarak jeotermal, LNG ve elektrik
kullanılır, hava kirliliğine neden olan katı yakıt ve diğer
kirleticiler kullanılmaz. Araçlar kullanım sırasında hem
Sürekli uygunluğu
hava kirliliğini azaltmak hem de enerji tasarrufu sağlamak sağlamak
amaçlı görevler birleştirilerek kullanılır.Araçların görev ve
km kontrolleri yapılır.

Su tasarrufu

Kullanılan su
miktarının
azaltılması

Suyun da tasarruflu kullanımı için 1 ) Genel alanlardaki
musluklarımız fotosellidir. 2 ) Odalarda kullanılan
musluklarımız ve duş başlıklarımız hava karıştırmalıdır.
3 ) Bahçe sulama sistemimiz damlatmalı ve yağmurlama
sisteme sahip olup güneşin olmadığı gece saatlerinde
otomatik zamanlı sulama sistemi ile gerçekleştirilir.

_

_

Isınmadan
kaynaklı hava
kirliliğinin
kontrolü
yönetmeliği

Misafir / su tüketimi lt gün miktarının geçen
_
yılın o dönemine göre
en az % 10 azaltmak

bakım ve servis
formları /
En az Yılda
Hedef İzleme
bir
Tablosu

Teknik Müdür /
Otel Çevre
Sorumlusu

_

_

Yeni cihazların alımı,
eski cihazların
modernizasyonu
Satın Alma
Çevre Eylem Planı
sorumlusu, Teknik
yapılırken, çevre dostu
değerlendirme
Müdür / Çevre
ve enerji verimliliği
Toplantısı
Sorumlusu
yüksek olan cihaz ve
makineler tercih
edilecektir.

Yılda bir

Teknik Müdür,
Otel Çevre
Sorumlusu

Günlük veri
alınır
Su tüketim
Teknik Müdür /
raporları /hedef aylık/yıllık
Çevre Sorumlusu
izleme tablosu değerlendirm
e yapılır.

Çevre Eylem Planı
değerlendirme
Toplantısı

kullanım miktarları
belirlenerek, kişi/gün
Çevre Eylem Planı
periyodu takip
değerlendirme
edilecek gereksiz
Toplantısı
kullanım zamanları
kısıtlanacaktır.

kirli çamaşır miktarını
azaltmak için oda bilgi
Çevre Eylem Planı
kartlarında ve görsel,
değerlendirme
işitsel bilgilendirmeler
Toplantısı
ile misafirlere konu
aktarılmaktadır.
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NO

BAŞLIK

Eğitim /
16
Bilgilendirme

17

ÇEVRE
BOYUTU

Eğitim /
Bilgilendirme

_

_

Kullanılan
kimyasalların
çevreye zarar
Çevre
18 vermemesi, diğer
kirliliği
ürünlerin çevreye
duyarlı ürün
olması

Genel Tüketimin
19
azaltılması

Doğal
kaynak
tüketimi

KONU

FAALİYET /
UYGULAMA

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

Çalışanların
bilgilendirilmesi

Çalışan bilincinin
arttırılması, destek
alınması

Tüm çalışanlara doğal kaynakların az tüketilmesi, çevre
kirliliğinin engellenmesi ve kuruluşumuzdaki uygulamalar
konusunda eğitimler verilir. Bu eğitimler zorunludur .
Zorunlu konular dışında genel çevre bilincini arttırmak için
değişik konularda eğitimler de verilir. Çalışanlara arızaları
bildirmeleri,çevreyi kirleten yanlış uygulamalardan
kaçınmaları konularında ilgili noktalarda hatırlatmalar
yapılmaktadır.

Misafirlerin
bilgilendirilmesi

Misafirlerin çevre
uygulamalarımız
hakkında
bilgilendirilmesi,
kirliliği önlemek ve
tasarrufu sağlamak
için katkıda
bulunmalarının
sağlaması

Resepsiyon bölümünde, lobideki televizyonda ve odalarda
çevrenin kirletilmemesi, atıkların ayrıştırılması, tüketimin
azaltılması konularında bilgilendirmeler mevcuttur.
Otelimizin çevre politikaları ve uygulamaları konusunda
misafirlerimiz bilgilendirilir. Çevre Faaliyetleri ile ilgili
Misafir görüşlerinin alınması için çevre anketi uygulaması
mevcuttur. Misafirlere arızaları bildirmeleri, çevreyi
kirleten yanlış uygulamalardan kaçınmaları konularında
ilgili noktalarda hatırlatmalar yapılmaktadır. Toplu
taşımayı teşvik etmek için uygun genel mahallerde
toplu taşıma araçları ve saatleri ile ilgili bilgi yazılı
olarak mevcuttur.

Kuruluşumuzda Temizlik kimyasaları Eczacıbaşı
firmasından temin edilmektedir.Tesisimizde kullanılan tüm
kimyasallar ekolojik ürün sertifikasına sahiptir.Bu ürünler
Çalışanlarımızın ve
talimatlarına uygun olarak mümkün olduğu kadar az
tedarikçilerimizin
Temizlik
seviyelerde kullanılır, ürünlerin MSDS leri ve çevreye
kullandığı
malzemeleri,
zararlı olmadıkları ile ilgili sertifikaları mevcuttur. haşere
kimyasalların
dezenefektanlar
mücadele hizmeti uzman firma tarafından sağlanır, bu
haşere mücadele çevreye dost ürünler
firmanın yetki belgeleri ve kullandıkları ürünlerin sağlık
kimyasalları,
olması, çevreye
bakanlığı sertifikaları mevcuttur ve uygulama tamamen
soğutucu gazları , duyarlı kağıtların
firma yetkilileri tarafından gerçekleştiirlir. Tuvalet kağıtları
kullanılması
renkli değildir ve suda eriyebilen yapıya sahiptir. odalarda
kullanılan broşürler çevreye duyarlı ürünlerden seçilir.
Soğutma sistemlerinde A 300 gazı kullanılır

kağıt tüketimi,
Tüketimi azaltmak
kimyasal tüketimi tekrar kullanmak

kuruluşumuzda kağıt tüketiminden kaçınılır, yazışmalar
elektronik olarak yapılır. Kağıtların tekrar arka yüzleri
kullanılır ve kullandıktan sonra geri kazanımı için ayrı
toplanır. Kimyasalların kullanımı ile ilgili tüm gerekli
alanlarda talimatlar mevcuttur. Kimyasalların
kullanımı izlenir ve azaltılmaya çalışılır.

HEDEF

Zorunlu eğitimler
dışında yılda en az 4
değişik konulu çevre
konulu eğitimi
düzenlemek.

YASAL
ZORUNLULUK

_

Çevreye duyarlılık
konulu
bilgilendirmelerimiz ile _
konuklardan olumlu
görüşler almak

Sürekli uygun ürün
kullanılması - çevresel
riskleri az olan
_
ürünlerin takibi ve
kullanımının
sağlanması

Misafir / kimyasal
madde lt - gün
miktarının geçen yılın _
o dönemine göre en az
% 3 azaltmak

KAYITLAR

Eğitim
tutunakları/
Hedef İzleme
Tablosu

Anket
sonuçları/
Hedef İzleme
Tablosu

İzleme Sıklığı

Sorumlu/
Sorumlular

Değerlendirme
Periyodu

Uygulamaya ait
belirlenmiş eylem
planları

Personel eğitimi ve
uygulama kontrolleri
rutinleştirilmiştir.
Cihaz verimliliği, su
Aylık olarak
verimliliği,
İnsan
raporlanır
Çevre Eylem Planı
kimyasalların verimli
Kaynakları,Eğitim
/yıllık
değerlendirme
kullanımı gibi
Müdürü/ Çevre
değerlendirm
Toplantısı
eğitimlerin
Sorumlusu
e yapılır.
özelleştirilerek
personelin çevre
bilincinin yükseltilmesi
planmaktadır.

Aylık olarak
raporlanır
/yıllık
değerlendirm
e yapılır.

ürün
sertifikaları
MSDS

Günlük veri
Kimyasal
alınır
tüketim
aylık/yıllık
raporları /hedef
değerlendirm
izleme tablosu
e yapılır.

G/R,Önbüro
Müdürü,IT,House
keeper/Çevre
Sorumlusu

Çevre duyarlılığımız ile
ilgili bilgilerin, yeni
internet sayfasında yer
verilmesi
Çevre Eylem Planı planlanmaktadır.
değerlendirme
verilmesiÇalışanların
Toplantısı
çocuklarınada az
yoğun sezonda çevre
bilincinin artırılması
için faaliyetler
planlanmaktadır.

Ürün tedarik firmaları
ile devamlı bilgi
paylaşımı yapılacak,
kullanılan ürünlerin
Housekeeper,
Çevre Eylem Planı yerine daha çevre
dostu, daha küçük
Depo Şefi / Çevre değerlendirme
dozajlarda
Sorumlusu
Toplantısı
kullanılabilecek
ürünlerin tedariğinin
sağlanması
planlanmaktadır.

Ürün tedarik firmaları
ile devamlı bilgi
paylaşımı yapılacak,
kullanılan ürünlerin
Çevre Eylem Planı yerine daha çevre
dostu, daha küçük
değerlendirme
dozajlarda
Toplantısı
kullanılabilecek
ürünlerin tedariğinin
sağlanması
planlanmaktadır.
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