DEĞERLENDİRME, POLİTİKA, HEDEFLER
Çevre Politikamız;
Şirketimiz tüm çalışanlarının katılımıyla, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak
için;
-

Doğal kaynakları verimli kullanmak
Çevre ile ilgili kanunlara uymak
Çevre kirliliğini önlemek

gibi çevreye yönelik her türlü iyileştirici ve eğitici faaliyetler yürütmektir.
Bu doğrultuda;
Ürün ve hammaddelerin tedarik aşamasında çevreye duyarlı firmalara öncelik tanımaktayız.
Kullanacağımız teknolojilerde enerji verimliliği yüksek cihazların alımına özen göstermekte ve
her yıl yapılan yenilemelerimizde enerji tasarrufu sağlayacak sistem geçişlerine ve cihaz
alımlarına çalışmaktayız. Çevreye vereceğimiz zararı minimize etmek için tehlikeli atık
oluşumuna neden olacak sistemleri azaltmaya çalışıp, katı atık üretimimizi büyük ambalaj
kullanımıyla azaltmaya çalışmaktayız. Oluşan atıkları ise hem çalışanlarımızın hem de
misafirlerimizin desteği ile kağıt, plastik, metal, cam olarak ayrıştırıp doğaya geri
kazandırmaktayız. Çeşitli çevre etkinlikleri düzenleyerek çalışanlarımızın, bölge halkının ve
misafirlerimizin çevreye olan duyarlılığını artırmaya çalışmaktayız.
Çevre ile ilgili yapmış olduğumuz tüm bu çalışmalarımıza istinaden almış olduğumuz Üç Çam,
Yeşil Yıldız, Beyaz Yıldız ve Yeşillenen Oteller ödüllerimizin gereklerini geliştirerek devam
ettirmek temel amacımızdır.

Tesis faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkisi yasal şartlar ve tesis hedefleri
doğrultusunda azaltılmaya çalışılmaktadır. Hedefler;
-

-

-

Tesis su tüketiminin azaltılması: Kişi başı 1 m³
Tesis elektrik tüketiminin azaltılması: Kişi başı 13 kWh
Tesis LNG tüketiminin azaltılması: Kişi başı 0,68 kg
Tesis motorin tüketiminin azaltılması: Kişi başı 0,015 kg
Kimyasal tüketiminin azaltılması:
o Kat Hizmetleri: Kişi başı 0,025 kg
o Mutfak: Kişi başı 0,056 kg
o Teknik: Kişi başı 0,27 kg
Faaliyetler sonucu oluşan atık miktarının azaltılması:
o Kişi başı organik atık miktarı: 0,65 kg
o Kişi başı ambalaj atığı miktarı: 0,35 kg
Tesise alımı yapılan sıvı yağdan oluşan ve lisanslı taşıyıcılara verilen yağ miktarının
standart seviyede tutulması: Atık yağ miktarının satın alınan yağ miktarına oranı %18.

Çalıştığımız tedarikçi firmaların seçiminde çevreye duyarlılıkları da değerlendirilmektedir.
Bu konuda diğer kriterlerle birlikte çevre duyarlılık çalışmalarını belgelendirmiş firmalar
tercih edilmeye çalışılmaktadır. ISO 14000 veya eşdeğeri belgeye sahip firmalar tedarikçi
seçiminde ön plana çıkmaktadır. Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler ve yeni trendler takip
edilmekte ve tedarikçi firmalar ile paylaşılarak kendilerinin de bu şartları sağlayacak
şekilde iş akışlarında değişiklik yapmaları talep edilmektedir.
UYGULAMA
-

-

-

-

-

-

Yıllık eğitim programları doğrultusunda çalışanlarımıza çevre eğitimleri verilmektedir.
Eğitimler doğal kaynakların tüketiminin azaltılması, atıkların azaltılması ve doğru
şekilde ayrıştırılması, tehlikeli atıklarla ilgili yapılması gerekenler gibi konuları
içermektedir. Eğitimler hem iç ve dış kaynaklı olarak sürdürülmektedir. Geçtiğimiz yıl
içerisinde tesisi Çevre Görevlimiz tarafından periyodik olarak verilen eğitimlerle tüm
çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca tedarikçi firmalarımızdan
kimyasal eğitimleri alınarak kimyasal tüketiminin standardizasyonunu sağlamak
doğrultusunda kimyasal kullanan çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.
Atıkların azaltılması amaçlı olarak daha büyük ambalajlı ürünler temin edilmekte,
küçük gramajlı ürünlerin kullanımı zorunlu durumlar dışında tercih edilmemektedir.
Ayrıca mümkün olduğunda tekrar kullanılabilir ürünler tercih edilmekte, tekstil gibi
zamanla aşınan deforme olan malzemeler atık olarak değerlendirmek yerine ihtiyaç
sahiplerine hibe edilmekte ya da küçültülerek farklı amaçlar için kullanımı
sağlanmaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl içerisinde kullanılmayan bazı oda
mobilyaları ve mefruşatı çeşitli kuruluşlara hibe edilmiştir.
Tehlikeli atıkların azaltılmasına yönelik olarak civa içeren ve daha kısa ömürlü olan
floresan aydınlatmalar yerine, bölüm bölüm daha uzun ömürlü led aydınlatmaların
kullanımına geçilmeye başlanmıştır.
Tesislerimizdeki pil kutularının sayıları artırılarak hem çalışanlarımızın hem de
misafirlerimizin tehlikeli atıkların doğaya karışmadan bertarafına katkıda bulunmaları
sağlanmıştır.
Enerji tüketimin azaltılmasına yönelik olarak değişen cihazlarda enerji verimliliği
yüksek cihazların alımına özen gösterilmektedir. Ayrıca aşama aşama çevre dostu
teknolojilere geçiş kapsamında cihaz ve sistem değişikliklerine gidilmektedir. Bu
kapsamda;
o Su ve elektrik tüketimi yüksek bulaşık makinelerimiz A sınıfı cihazlarla
değiştirilmiştir.
o Mutfak aydınlatmaları, çatı aydınlatmaları, otopark aydınlatmaları ve odalarda
bazı aydınlatmaların led sisteme dönüştürülmesi sağlanmıştır.
o Bir tesisimizde 1.5 dönümlük alanda damlama sulama sistemi kurulmuştur.
o Bazı noktalarda sensörlü sifon sistemine geçilmiştir.
o Çeşitli uygulama noktalarına su tabancaları takılarak su tasarrufu sağlanmıştır.
Misafirlerimizin çevre bilincinin artırılmasına yönelik olarak çalışmalar
yürütülmektedir. Bu kapsamda misafir odalarına çevre kartları bırakılmış ve
misafirlerin çevreyi koruma anlamında tesisimizin ne yaptığı ve onların neler

yapabilecekleri konusunda bilinçlenmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca çocuk
misafir popülasyonu yüksek olan bir tesisimizde çocuk kulübü etkinlikleri kapsamında
çiçek dikimi, atık toplama, ambalaj atıklarından şekiller yapma gibi aktivitelerle
çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren çevre bilinçlerinin gelişimine katkıda
bulunulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaların neticesinde tesisimizde çocuklarımızın her
daim çiçek dikimi yapabilecekleri bir çiçek bahçesi oluşturulmuştur.
-

Tesislerimizde bulunan binlerce ağacın herhangi bir yangın durumunda zarar
görmesini engellemek için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda,
o Çalışanlarımıza yangın eğitimi verilmiştir.
o Acil durum ekipleri oluşturulmuştur.
o Yangın tatbikatları düzenlenmiştir.
o Yangın hidrantlarının sayısı arttırılmıştır.
o Tesislerimizdeki yangın tüplerinin doğayla dost biyolojik bioversal yangın
tüpleri ile değiştirilmesine başlanmıştır.

-

Kimyasal gübre kullanımını azaltma amaçlı olarak, bahçe çöplerinden organik gübre
oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. Tesislerimizden bir tanesinde bu amaçla ayrılan
bölgeye tüm bahçe çöpleri yığılmaya başlanmış, böylelikle hem bahçe çöplerinin
bertarafı sağlanmış hem de organik gübre kullanımında artış sağlanmıştır.

SONUÇLARIN ÖLÇÜMÜ
-

-

-

Doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarla hedeflere ulaşma oranları
rakamsal olarak takip edilmekte ve elektrik, su, lng ve motorin tüketimindeki
azalmalar tespit edilmektedir.
Periyodik olarak yasal merciler tarafından yapılan denetimlerde tesisimizin çevre ile
uygulamaları tek tek kontrol edilmektedir. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Çevre Bakanlığı
denetimlerinde tesisimizde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Yapmış olduğumuz çevreye duyarlılık çalışmalarının başarısı çeşitli denetlemelerin
sonuçlarıyla da takip edilmektedir. Yapılan denetlemelerle hem çevreye duyarlılık
performansımızı ölçümlemekte hem de denetim kuruluşlarının önerileri ve bulguları
doğrultusunda yeni projeler planlanmaktayız. Gerçekleşen denetimler sonucunda
sürdürülebilir çevre konusunda aşağıdaki ödül ve sertifikaları almış bulunmaktayız;
o Yeşil yıldız
o Beyaz yıldız
o Yeşillenen oteller
o Mavi Bayrak
o Mavi Bayrak 15 Yıl Özel Ödülü
o Travelife Gold Award

