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İYİLEŞTİRMELER YAPMAK
Atıkların negatif etkilerini azaltmak için yapabileceğiniz iki ana şey vardır:
–

Atık üretiminizi azaltmak.

–

Bütün atıkların ya yeniden kullanıldığından, ya geri dönüştürüldüğünden ya da güvenli bir şekilde bertaraf
edildiğinden emin olmak.

Başlamanız için aşağıda bazı fikirler verdik.
HIZLI DÜZELTMELER
Bunların tamamı, ya düşük bütçelidir, ya masrafsızdır ya da az çaba gerektirir.
Gıda atıkları
–

Misafirlerinize odalarında veya genel alanlarda sağladığınız yiyecek ikramlarını genellikle çöpe atmanız mı
gerekiyor? Bu, misafirlerinizin bu servisinize yeterince önem vermediğini gösterir. Bu yüzden, bu hizmetinizi
elimine etme ve misafirlerinizi önemli hissettirmek ve hoş karşılamak adına başka sürdürülebilir uygulamalar
geliştirme fikrini göz önünde bulundurun.

–

Aşçıbaşınızla arta kalan yiyeceklerden et suları ve soslar yapımını değerlendirin.

–

Misafirlerinizin tabaklarından, el değmeden geri gelen yiyecekleri gözlemleyin. Örneğin, eğer misafirlerinizin
büyük bir çoğunluğu, bir tür salata garnitürünü yemiyorlarsa bu seçeneği çıkarabilir veya gerekirse, yenmeyen
yemeği sergilemenin çekici bir yolunu bulabilirsiniz.

–

Tabaktaki yiyeceklerin porsiyonlarını ve büfelerin miktarlarını gözden geçirin. Eğer düzenli olarak, yenilmeyen
yiyecekleri atıyorsanız, basitçe miktarları azaltmak bile büyük bir etki yaratabilir. Büfelerinizi, dekorasyon
kullanımı gibi, daha çekici kılmanın başka yollarını bulabilirsiniz.

–

Kendi bahçelerinizde, gübre olarak kullanmak üzere kendi yiyecek atıklarınızı kompost yapmak, atıkların yeniden
kullanılmasının harika bir yoludur. Eğer bunu yapmanızın bir yolu yoksa çevrenizde atık gıdaları hayvanları
beslemek veya kompost yapmak için toplayan çiftçiler veya başka organizasyonlar olup olmadığını öğrenin.

–

Yüksek miktarlarda kullandığınız yiyecekleri, çöpe atılan paket miktarını azaltmak adına büyük miktarlarda,
toptan satın alma fikrini göz önünde bulundurun. Ancak aynı zamanda, toptan aldığınız ürünleri, yeterince hızlı
tüketemediğiniz için kullanılmadan atmadığınızdan emin olun.

–

Mutfaklarınızdan veya depolarınızdan plastik kullanımını çıkarmadan önce, plastiğin gıda atığını önlemekte
olabilecek faydalarını araştırın. Örneğin, plastiğe sarılmış bir salatalık, sarılmamış bir salatalığa göre çok daha
uzun bir süre dayanacaktır.

–

Yiyecek depolarınızın rotasyonunu sağlayarak en eski yiyeceklerin ilk önce kullanılmasını sağlayan bir sistem
uygulayın ve personelin sistemi takip edip etmediğini düzenli olarak kontrol edin.

–

Kullandığınız gıda ürünlerini, şehir dışı tedarikçilerden almak yerine, yerel seçeneklerden tedarik edebilmenin
yollarını araştırın. Böylece, bir ürünü ihtiyaç dahilinde sipariş edebilir ve “her ihtimale karşı” sipariş etmemiş
olursunuz. Bu değişiklikten oluşabilecek herhangi bir maliyet artışı, aldığınız gıda ürünlerinin boşa gitmesini
azaltarak, neredeyse kesinlikle telafi edilecektir. Atıkları bertaraf etmeninde bir maliyeti olduğunu unutmayın.

–

Yiyeceklerin raf ömrünü korumak adına koşulların en uygun olduğundan emin olmak için buzdolaplarının,
dondurucuların ve depoların sıcaklığını ve genel durumunu düzenli olarak kontrol edin.

–

Mutfak personelinize, buzdolapları ve dondurucuların kapılarının her zaman kapalı bulunmasının önemini
vurgulayın. Bu yaygın bir sorundur ve gıda ürünlerinin daha çabuk bozulmasına neden olabilir.

Plastik atıkları
–

İşletmenizde, kapsamlı bir plastik değerlendirmesi yaparak, plastik kullanımını azaltmanın, tekrar kullanmanın
veya işletmenizde çıkarmanın hızlı ve kolay yöntemlerini arayın.

–

İçecekleri plastik pipet veya karıştırıcı olmadan servis edin ve talep eden konuklar için kağıt pipetler veya tahta
karıştırıcılar gibi sürdürülebilir bir alternatif hazırlayın.

–

Tedarikçilerinizden, bornoz ve terlik gibi ürünlerin paketlerinde plastik kullanılmamasını isteyin.

–

Plastik çamaşır torbalarını, tekrar kullanılabilecek, yıkanabilir kumaş torbalarla değiştirin.

–

Tüketilen misafir odası ikramlarınızı (sabun, şampuan, kalemler, vb.) gözden geçirin ve misafirlerinizin sıkça
kullanmadığı ürünleri elimine ederek, sadece istemeleri durumunda sağlayın. Örneğin, misafirlerinizin
gerçekten de kulak temizleme çubuklarına veya plastik ayakkabı çekçeklerine ihtiyacı var mı? Misafirlerinizin
önemsediği ürünler için de, plastik kullanmayan ve/veya kolayca geri dönüştürülebilecek daha sürdürülebilir
alternatifler arayın. Örneğin, plastik yerine daha sürdürülebilir kaynaklı bir kağıda sarılmış sabun veya plastik
kalemlerin, daha sürdürülebilir şekilde üretilmiş kalemlerle değiştirilmesi gibi.

–

Misafir tuvaletlerinde, plastik klozet kapak örtüsü kullanmayı bırakın.

–

Misafir odalarındaki bardak ve kupalar için, plastik paketleme veya kapak kullanımını elimine edin. Eğer
misafirlerinizin bu durumdan şikayetçi olmasından endişe ediyorsanız, kat hizmetleri görevlilerinin, sadece
misafir şikayeti durumunda kullanması için küçük bir miktar stok bulundurun.

–

Eğer plastik çöp poşetleri kullanıyorsanız, içerisindekileri daha büyük bir poşete boşaltmayı ve bu plastik
poşetleri, kirlenene veya zarar görene kadar kullanmayı düşünün. Bazı alanlarda, bunları tamamen ortadan
kaldırabilir ve bunun yerine kutuları silebilirsiniz.

–

Plastik temizlik ürünlerinin bidonlarını, kimyasallarınız için maliyetsiz taşma tavası oluşturmak için tekrar
kullanın. İlk önce bidonun hiçbir zararlı madde içermediğinden, temiz olduğundan ve kimyasal bir sızıntıyı
kaldırabilecek kadar sağlam ve geniş olduğundan emin olmalısınız. Daha sonra, bidonu uzunlamasına ikiye
veya sadece üzerini keserek, küçük bir kimyasal kabının sığabileceği büyüklükte bir taşma tavası
oluşturabilirsiniz.

–

Tükettiğiniz plastik anahtar kartlarını azaltmanın yolları olup olmadığını düşünün. Misafirlere onları teslim
etmeye ve otomatik olarak iki kart vermek yerine birden fazla karta ihtiyaçları olup olmadığını sormaya teşvik
edebilirsiniz.

Kağıt ve karton atıkları
–

Misafir tuvaletlerinde, klozet kapak örtüsü kullanmayı bırakın.

–

Misafir odalarındaki bardak ve kupalar için, kağıt veya karton kapak kullanımını elimine edin. Eğer misafirlerinizin
bu durumdan şikayetçi olmasından endişe ediyorsanız, kat hizmetleri görevlilerinin, sadece misafir şikayeti
durumunda kullanması için küçük bir miktar stok bulundurun.

–

Misafirlerinize otomatik olarak vermek yerine, bardak altlığı veya peçeteye ihtiyaçlarının olup olmadığını sorun.

–

Bilgisayar ve çıktı makinelerinde, çift taraflı ve siyah beyaz çıktıyı, otomatik yapın. Bu size çok fazla kağıt ve yazıcı
toneri tasarrufu sağlayabilir.

–

Misafirlerinizin nihai faturasının çıktısını almadan önce, faturanın mail şeklinde iletilmesini tercih edip
etmediklerini sorun.

–

Misafirlerin faturalarını, zarf veya dosyalara koymayı bırakın. Eğer bunun servisinizin önemli bir parçası olduğu
düşüncesindeyseniz, ilk önce misafirlerinize isteyip istemediklerini sorma fikrini göz önünde bulundurun.

–

Oda kart kılıflarını miktarını düşürmenin yollarını araştırın veya en azından, misafirlerinizin bu kartları iade
etmelerini teşvik ederek, bu kartların geri dönüştürüldüğünden emin olun.

–

Misafir geribildirim anketlerini çevrimiçi sağlayın ve misafirlerinize, bunun bir seçenek olduğunu bildirin. Bu,
hazırlamanız gereken kağıt veya karton anket miktarını düşürecektir.

–

Kullandığınız basılı satış ve pazarlama materyallerini gözden geçirin. İnsanların işlerini tanıtmak için web siteleri,
aplikasyonlar, videolar, e-broşürler ve PowerPoint sunumları kullanımının artmasıyla, yıllar içerisinde daha çok
kullanılmayan materyalleri çöpe attığınızı fark etmeniz büyük olasılıktır. Bu özellikle, seyahat endüstrisine, ticari
fuar gibi yerlerde tanıtım yapıyorsanız geçerli olacaktı. Tanıtım bilgilendirmelerinizin nerede ve nasıl
görüntülenebileceği gibi bilgileri bir kartvizitte veya daha küçük bir ilanda belirtme fikrini göz önünde
bulundurun.

–

Misafirlerinizin, odalarına koyduğunuz basılmış materyalleri (dergiler, gazeteler, televizyon rehberi) ne kadar
kullanışlı bulduklarını gözden geçirin. Eğer kat hizmetleri görevlileriniz, genel olarak bu basılmış materyallerin
ellenmemiş olduğunu bildiriyorsa, bunları kullanımdan kaldırmayı ve bırakacağınız küçük bir kartta, bu bilgilerin
istek dahilinde paylaşılacağını bildirin.

–

Eğer bütün misafirlerinize, sabahları gazete servisi ikramınız varsa, durdurun! Artık pek çok insan haberlerini
internetten okumakta. Resepsiyonistlerinizden, misafirlerin girişi sırasında gazete ikramı isteyip istemediklerini
sormalarını isteyin ve gece personelinin, hangi odaların gazete istediği bilgisine ulaştığından emin olun.

Satın alma
–

Aynı devrede, farklı tür ve çeşitlerde ışıklandırma kullanımı, ampullerin ömrünü azaltır. Bu yüzden, her zaman
aynı marka ve teknolojiyi tercih edin.

–

Havuz filtreleri için, kum yerine geri dönüştürülmüş cam kumu (ufalanmış cam kırıkları) satın alın.

–

Çalıştığınız bütün atık tedarikçilerinin, atıkları sürdürülebilir bir biçimde bertaraf ettiğinden emin olun. Eğer
sürdürülebilir bir şekilde bertaraf etmiyorlarsa, başka bir tedarikçiye geçebilir veya çalıştığınız tedarikçiye,
performanslarını iyileştirmeleri için baskı uygulayabilirsiniz.

–

Tedarikçilerinizden, paket kullanımını azaltmalarını, yeniden kullanmalarını veya tamamen kullanmayı
bırakmalarını isteyin. Eğer bu mümkün değilse, daha sürdürülebilir alternatifler bulmalarını isteyin. Örneğin,
kırılabilir ürünleri korumak için polistiren kullanmak yerine, geri dönüştürülmüş öğütülmüş kağıt kullanmak
gibi. Bu öğütülmüş kağıtları yeniden kullanım için onlara geri iade etmeniz mümkün olabilir.

–

Çevre dostu veya biyo-çözünür olduğu iddia edilen ürünlerin, gerçekten de öyle olduğundan emin olmak için
araştırma yapın. Örneğin, bazı plastiklerin biyo-çözünür oldukları iddia edilmelerine rağmen, çözünmeleri
onlarca yıl alabilir, su yaşamında çözünemeyebilirler ve/veya çözünme sürecinde, toksik kimyasallar salabilirler.

Genel
–

Yerel sanat gruplarının, gençlik merkezlerinin, yardım kuruluşlarının veya okulların yeniden kullanabileceği
atıklar var mı? Aşağıda, toplum katılımı çabalarınıza da yardımcı olacak, keşfedebileceğiniz pek çok fikir vardır:
–
–
–
–
–

–

Evsiz bireyler için oluşturulmuş bir yardım kuruluşu veya bir kadın sığınma evi, misafir buklet malzemelerini
veya iyi durumdaki arta kalan yiyecekleri değerlendirebilir.
Bir hastane veya bakım evi, misafirlerin bıraktıkları dergi ve kitapları kullanabilir.
Bir yerel okul veya üniversite, arta kalan menü ve broşürleri, turizm ve konaklama kurslarında kullanabilir.
Bir hayvan barınağı, değiştirdiğiniz temiz battaniye, havlu ve bornozları kullanabilir.
Yerel sanatçı ve sanat öğretmenleriyle yapacağınız fikir alışverişleri, pek çok eşsiz fikir doğurabilir. Örneğin,
bildiğimiz bir otel, boş şarap şişelerinden avize yapmış ve bir diğeri ise, yeni yıl ağacını, su şişelerinden
yapmıştır.

Atıklarınızın herhangi bir kısmını, çocuk programları gibi misafir aktiviteleri için kullanabilir misiniz? Örneğin,
plastik şişe kapakları iyi boya kapları olabilir ve çocukların, eski dergi, gazete, karton kutu, yumurta kartonları
ve broşürleri kullanarak yapabilecekleri çok sayıda sanat ve el işi projesi vardır.

–

Çalışanlarınız sürdürülebilirlik çözümleri bulmanıza yardımcı olacak harika bir kaynaktır, bu nedenle onlardan
yardım isteyin. Örneğin, bir personeli kullanılmış yumurta kartonlarınızı veya plastik şişe kapaklarını sanat eserleri
için toplayacak bir okul veya anaokulu biliyor olabilir. Bunun gibi girişimlere, personelinizi dahil etmenin,
topluluğunuzu desteklemenin ve çevresel etkinizi azaltmanın harika bir yoludur.

–

Misafir odalarına koyacağınız bilgilendirmelerle, misafirlerinize kaldıkları süre boyunca, atık üretimini azaltarak,
kirlilik ve sera gazı emisyonlarını azaltmanın yollarını hatırlatın.

–

Personel alanlarına koyacağınız bilgilendirmelerle, atıkların azaltılmasının ve düzgün bir şekilde bertaraf
edilmesinin önemini hatırlatın.

–

Personelinizin, atıkları doğru biçimde bertaraf ettiğinden emin olmak için çöp kutularını düzenli olarak kontrol
edin. Eğer yapıyorlarsa, onları takdir edin. Eğer yapmıyorlarsa, daha fazla eğitim verin veya işaretleme ekleyin.

–

Herkesin, atıkların nasıl ayrıştırması gerektiğini kolayca anlayabilmesi için, geri dönüşüm kutularında açık
uyarılar olduğundan emin olun. Grafikler, yazılardan çok daha etkili olacaktır ancak yazı kullanmaya karar
verirseniz, misafirlerinizin konuştuğu yaygın dillerde olduklarından emin olunuz.

–

Misafirlerinizin, çöp kutularına neler koyduklarını gözden geçirin. Pek çoğunun geri dönüştürülebilen, şişe,
kutu, gıda veya kağıt bazlı atık olduğunu bulabilirsiniz. Daha fazla geri dönüşüm kutusu yerleştirmek,
misafirlerinizin geri dönüştürülmesini kolaylaştıracaktır. Bu yüzden belki, bazı genel atık kutularını, geri
dönüşüm kutusu olarak değiştirebilirsiniz.

–

Bazı barlar, servis sırasında misafirlere içki şişesini ve/veya tenekesini vererek, misafirlerin içeceklerini kendileri
servis etmelerini sağlar. Misafirleriniz, bu şişe veya kutuları beraberlerinde götürebilecekleri ve doğru biçimde
bertaraf etmeyebilecekleri için, bu uygulamayı kaldırmayı göz önünde bulundurun.

–

Misafirlerinizin çıkış yaptıklarında atıkları düzgün bir şekilde atmalarına nasıl yardımcı olabilirsiniz? Kat
hizmetleri görevlinizle kontrol ederseniz, birçok misafirin güneş kremi, şampuan, alışveriş poşeti ve alışverişten
çıkan ambalaj gibi şeyleri geride bıraktığını görebilirsiniz. Bunların yeniden kullanılmasını veya geri
dönüştürülmesini sağlamanın daha iyi yolları olup olmadığını düşünün.

–

Doğru kullanım, ekipmanlarınızın ömrünü uzatabilir. Personelinizi, ekipmanları nasıl en verimli şekilde
kullanabilecekleri hakkında eğitin. Çamaşır makinesi gibi ekipmanları en uygun dolulukla çalıştırmayı,
kurutucularda doğru ısı ayarını yapmayı, buzdolabında en iyi ısıyı seçmeyi veya elektrik süpürgesini en uygun
güç seviyesinde çalıştırma fikirlerini göz önünde bulundurun.

–

Gerektiği gibi bertaraf edilmemeleri durumunda, piller çevreye son derece zararlıdır ve çoğu zaman misafirler
onları genel atıklara atarlar, böylece üyelerimiz sorunun boyutunun farkına varmazlar veya bunu düzeltme fırsatı
bulmazlar. Bulunduğunuz bölgede, bunlar için sürdürülebilir bir bertaraf yöntemi olup olmadığını öğrenin ve
eğer varsa, misafir ve personellerinizi, kullanılmış pilleri size vermeye teşvik ederek, doğru şekilde bertaraf
edildiklerinden emin olun.

ORTA DERECEDE MALİYET VE ÇABA
–

Sabun ve şampuan gibi buklet malzemelerini, dökme ürün ile doldurulabilecek dispanserler ile değiştirin. Bu
sizin plastik atık miktarınızı ve operasyonel maliyetinizi azaltacaktır.

–

Kendi bitki, sebze ve meyveleriniz üretmenin pek çok faydası vardır:
– Hasat zamanlarına göre menülerinizi düzenleme, atık gıda miktarını azaltma, ihtiyaç dahilinde günlük
hasat ile sunduğunuz yiyeceklerin tazeliğini arttırma şansını verir.
– Kendi gıda atıklarınızı, kompost haline getirerek gübre olarak kullanabilirsiniz.
– Misafirlerinize mevsimsel yemek pişirme dersleri sağlayarak, kendi bahçenizden elde edilmiş mevsimsel
ürünlerden yemekler hazırlayarak veya misafirlerinizi, bulunduğunuz bölgeye has baharat, meyve ve
sebze türleri hakkında eğiterek katılımlarını arttırabilirsiniz.
– Kullanılmamış ürünleri bağışlayarak veya gıda üretimi, bahçe bakımı veya yiyecek israfının azaltılması
hakkında eğitim programları oluşturmak için yerel okullarla veya yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışarak,
toplum katılımınızı arttırabilirsiniz.
– Bulunduğunuz bölgeye has bitkiler yetiştirmek biyolojik çeşitliliği, arılar, kelebekler ve kuşlar gibi önemli
yaban hayatını destekleyecektir.

–

Eğer kendi bahçenizi oluşturmanız mümkün değilse, toplumunuzdan başka bir grup veya işletme ile
birlikte çalışarak, ortak kullanılan bir tesis oluşturmanız mümkün olabilir.

UZUN DÖNEM ÖDÜLLÜ, DAHA YÜKSEK BÜTÇELİ YATIRIMLAR
–

Herhangi bir kimyasal, yakıt veya atık depolama yapılarını, bir sızıntı veya dökülme durumunda doğal
kaynaklardan yeterince uzak olacak şekilde taşımayı düşünün. Denize veya akarsuya sızan az miktarda zehirli
kimyasal bile su kalitesi, bitkiler ve vahşi yaşam üzerine ciddi ve kalıcı bir etkiye sahip olabilir ve potansiyel olarak
insanlara da zarar verebilir. Sağlam, yeterli havalandırmaya sahip olacak, vahşi yaşamı dışarıda tutacak ve
sızıntıları ve dökülmeleri en son standartlara göre güvenli bir şekilde kontrol altına alacak yeni yapılar inşa edin.

–

Tuzlu suyun iyonizasyonu ile havuzların suyunun temizlenmesi ve dezenfeksiyonu küçük havuzlar için harika bir
çözüm yoludur. Eğer mümkünse yeni yapılacak bütün havuzlar için bu değişikliği planlamalısınız.

