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SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİĞİN İŞ VE ÇEVRESEL FAYDALARI  

Çevresel etkinizi azaltmanın en etkili yollarından biri, tedarik ve satın alma prosedürlerine sürdürülebilirliği dahil etmek 

olacaktır.  Bu, zararlı kimyasallar veya plastik pipetler gibi çevreye zararlı olacak şeylerin, tesisinize ulaşmasını baştan 

engellemeye yardımcı olacaktır.  Bu sizin, zararlı maddeleri nasıl gerektiği gibi yöneteceğiniz ve bertaraf edeceğinizin 

endişesini anında ortadan kaldıracaktır.     

 

İyi uygulanan ve takip edilen bir sürdürülebilir tedarik süreci şunları yapabilir: 

– İşletme maliyetlerini düşürür 

– Yasal risklerinizi azaltır 

– İtibar riskini azaltır 

– Operasyonel verimliliğinizi arttırır 

– Toplum ilişkilerini güçlendirir 

– Yerel ekonomiyi destekler 

– Misafir memnuniyetini arttırır 

– Personel bağlılığını arttırır 

 

Travelife, mümkün olan her yerde sürdürülebilir seçenekler satın almak için adımlar attığınızı görmeyi bekler ve bu kılavuz 

size bunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi ve fikirler sağlar.  Öncelikle, tedarik sürecinin, neden sürdürülebilirlik 

çalışmalarının merkezinde olması gerektiğini anlamak için araştırma yapmanızı öneririz: 

 

Yerel satın alma, uzun mesafeden kargo ile gönderilen ürünlerden üretilen karbon emisyonlarını azaltabilir ve 

toplumunuzu destekler. Bir ürünü denizaşırı sipariş etmekten ziyade, bulunduğunuz bölgedeki bir şehirden satın almak 

bile çevreye oldukça faydalı bir etki sağlayacaktır ve bulunduğunuz bölgeye olumlu bir ekonomik etkisi olacaktır. 

 

Temizlik, çamaşır yıkama ve bakım için kullandığınız ürünleri, zararlı kimyasal içermeyen seçeneklerle 

değiştirmek kimyasal kaza ve yaralanmaların (tercih ettiğiniz ürüne bağlı olarak) riskini ve çevreye saldığınız kirleticilerin 

miktarını azaltacaktır. 

 

Atığınızı doğru bir biçimde değerlendirerek ve yöneterek, ilk etapta nasıl daha az ürün satın alabileceğinizin 

(gıda ürünleri dahil) yollarını belirlemeli ve böylece, işletme maliyetinizi ve ürünlerin üretiminin ve size 

gönderilmesinin genel çevresel etkilerini azaltmalısınız. 

 

Ekipmanları daha modern ve verimli teknolojilerle değiştirmek bazen büyük bir yatırım gibi gözükebilir ancak, bu 

yatırımların zaman içerisinde daha az enerji, su kullanımı ve atık üretimiyle sonuçlanmaları durumunda, karşılığını alırsınız. 

LED lambaların sadece ne kadar az enerji harcayacağını değil, aynı zamanda bir LED ampulün ne kadar uzun ömürlü 

olduğunu düşünün. LED lambaların bertaraf edilmesi çok daha kolay ve bir floresan ampule göre, çevreye çok daha az 

zararlıdır. 

 

Kendini sürdürülebilirliği adamış tedarikçiler bulmak, atık yönetimine koymanız gereken kaynak miktarını azaltabilir. 

Örneğin, sürdürülebilir uygulamalar kullanan bir tedarikçi daha az ambalaj kullanıyor olabilir ve yerel bir tedarikçi, 

yeniden kullanmak için ambalajları toplamayı kabul edebilir. 

 

Tek kullanımlık plastikleri daha sürdürülebilir seçeneklerle değiştirmek sadece atık üretiminizi azaltmakla kalmaz, 

aynı zamanda ayrıştırma ve/veya bertaraf etmekten kaynaklanacak çaba ve maliyetleri düşürecektir.  

 

Personele ne kadar iyi davranıldığı ile ürettikleri işin kalitesi arasında bir ilişki vardır.  Adil işgücü uygulamalarını taahhüt 

eden ve insan haklarına saygı gösteren tedarikçilerle çalışarak, daha yüksek kaliteli ürünler elde etme ve 

tedarikçilerinden daha iyi hizmetler alabilme şansınızı arttırırsınız. 
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Tüketicilerin, her geçen gün çevresel sorunlar hakkındaki farkındalıkları artmaktadır, yani, pek çok misafir, sürdürülebilir 

üretilmiş kağıt ve kahve kullanımı gibi, tükettikleri ürünler hakkında sorumluluk sahibi kararlar verdiğinizi görmek 

ister. 
 

Sorumlu tedarikçileri tercih etmek ve sürdürülebilir ürünler satın almak risk yönetiminde önemli bir faktördür. 

Eğer misafirleriniz, modern kölelik uygulamaları kullanan bir çamaşırhane hizmeti aldığınızı veya hızlı ormansızlaşmaya 

katkıda bulunan palmiye yağı ürünleri kullandığınızı öğrenirse, sosyal medya veya internet yorum sitelerine 

yapılabilecek kamuoyu eleştirilerine karşı savunmasız kalırsınız. 

 

MEVCUT ÜRÜNLERİN, TEDARİKÇİLERİN VE TEDARİK PROSEDÜRLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

En iyi kararları alabilmek ve olumlu değişiklikler yapabilmek için ilk önce, mevcut durumunuzu anlamanız gerekir. Tedarik 

ettiğiniz bütün mal ve servisleri gözden geçirmeli ve daha iyi bir alternatiflerinin olup olmadığını sorgulamalısınız.   

 

Değerlendirme neleri kapsamalıdır?  

İş operasyonlarınız için ihtiyaç duyduğunuz her şey:  

– Personel alımı  

– Yükleniciler (animasyon-eğlence, inşaatçılar, atık bertarafı, nakliye, teknisyenler ve diğer sözleşmeli servisler)  

– Misafirlerinize sunduğunuz, tanıttığınız veya sattığınız atraksiyonlar, aktiviteler ve turlar  

– Enerji, gaz ve su tedarikçileri 

– Yiyecek ve içeceklerin satın alınması 

– Ofis/kırtasiye ürünleri  

– Temizlik ve bakım ürünleri (zemin bakımı dahil) 

– Nevresim ve havlular 

– Ekipman ve makineler (aletler, araçlar, klima üniteleri, ofis ve mutfak malzemeleri) 

– Misafir odası ikramları 

– Tedarik ettiğiniz başka ürün ve servisler 

 

Sorulacak Sorular 

Her alanı gözden geçirirken, aşağıdaki soruları sormalısınız: 

1. Bunların bir kısmını veya tamamını yerel olarak tedarik edebilir miyiz? 

2. Bunları, büyük bir şirket zinciri yerine, yerel sahip olunan/ işletilen işletmelerden tedarik edebilir miyiz? 

3. Bu bize daha kısa bir mesafeden getirilebilir mi?  

4. Bu bize daha sürdürülebilir bir biçimde gönderilebilir mi? (Örneğin, karayolu yerine demir yoluyla) 

5. Ambalajı azaltmanın veya ambalajları daha sürdürülebilir alternatifler ile değiştirmenin bir yolu var mı?    

6. Bu ürünün israfını veya tüketimini nasıl azaltabiliriz? 

7. Bu ürüne daha az zararlı bir alternatif var mı? (Örneğin, daha güvenli kimyasallar, plastik yerine kağıt gibi).  

8. Saygın bir sürdürülebilirlik sertifikasyonu olan başka bir alternatif var mı? (Örneğin, Yağmur Ormanı İttifakı, FSC 

Sertifikalı kağıt). 

9. Bu geri dönüştürülebilir mi? 

10. Bu tedarikçi/yüklenici/ işletmeci insan haklarına saygı gösteriyor mu? 

11. Bu tedarikçinin/yüklenicinin/ işletmecinin bir sürdürülebilirlik politikası var mı? 

12. Eğer daha maliyetliyse, başka tasarruflar veya işletmesel faydalar bu durumu dengeleyebilir mi? 

 

Örnek:  Ürün maliyetine karşı diğer operasyonel avantajlar 

Yerel olarak et veya sebze satın alma daha maliyetli olabilir ancak, bir toptancı işletmenize yalnızca haftada bir 

teslimat yaptığı için "her ihtimale karşı" ürün sipariş etmek yerine, ihtiyacınız olan gerçek miktarlarda, daha sık 
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sipariş verebilirsiniz. Çevresel fayda ve yerel işletmeleri desteklemeye ek olarak, bu durum beş adet bariz 

operasyonel fayda sağlayacaktır: 

1. Buzdolaplarında daha az gıdanın depolanması (enerji tasarrufu sağlar)  

2. Gelen yiyeceklerin daha az işlenmesi (çalışan verimliliği) 

3. Stokların döndürülmesiyle daha az zaman harcanması (çalışan verimliliği) 

4. Daha az çöpe atılan gıda (maliyet ve atıkların işlenmesinde harcanan zaman, kullanılmayan yiyeceklere 

israf edilen para)  

5. Daha taze yiyecekler normalde daha yüksek kalite yemekler ile sonuçlanır (misafir tatmini) 

 

En kolay çözümlerle başlayın  

Daha büyük bir işletmeyseniz (veya çok yoğun bir otel), bütün tedarik ve satın alma prosedürlerinizi bir anda 

değerlendirmenin çok yüklü bir iş olduğunu fark edebilirsiniz. Travelife’da sadece, doğru yönde harekete geçtiğinizi ve 

sürekli olarak gelişmeye çalıştığınızı görmek istiyoruz.  Bu yolculuğa başlamanın kolay yolları var ve aşağıdaki tabloda, 

bazı fikirler verdik. 

 

Ürün/Servis Mümkün çabuk çözüm 

Kahve, çay ve şeker Rainforest Alliance veya Fairtrade sertifikalı ürünler satın alın. 

 

   

Elektrik  Elektriğini bir kısmını veya tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan bir tedarikçiye 

geçin. 

 

Kağıt ve karton ürünleri  FSC (Forest Stewardship Council) sertifikalı kağıt ürünleri (yazıcı kağıdı, tuvalet kağıdı, 

kağıt peçete, mendiller) satın alın. 

 

 

Alkol Bar menüsüne eklemek için yöresel bir şarap, bira veya başka bir alkol türü bulun. 

Aktiviteler Misafirlerinize tanıtımını yaptığınız aktiviteleri gözden geçirin ve bu aktivitelerin, 

Travelife Hayvan Refahı Kabul Edilemez Uygulamalar Listesinde olmadığından emin 

olun. Eğer bu listede ise, bu aktivitenin derhal tanımını yapmayı durdurun. 

 

İşe alma Çalıştığınız işe alım şirketlerinin, personellerden işe alım ücreti talep etmek veya 

pasaportlarına ve başka önemli dokümanlara el koymak gibi Travelife şartlarını ihlal 

edecek uygulamalarda bulunmadığından emin olunuz.  Eğer öyleyse, bu uygulamaları 

ortadan kaldırmalarını isteyerek, kendi işe alım masraflarınızı ödediğinizden ve 

gerekirse insan hakları yasalarına uygun bir işe alım ajansına geçtiğinizden emin olacak 

şekilde ajansınızı değiştirmek için adımlar atmalısınız. 

 

Klima ve buzdolabı 

teknikerleri 

Klima ve soğutma ekipmanlarınıza bakım yapan yüklenicilerin, ozon tabakasını 

incelten maddeler içeren ekipmanlara güvenli bir şekilde servis verebilecek niteliklere 

sahip olup olmadığını kontrol ediniz. 

 
 

Bunlar sadece başlamanız için birkaç fikirdir ve biraz daha araştırma yaparak çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz.  

 
 
 
 
 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWks7PtIHgAhXwDmMBHebHDmYQjRx6BAgBEAU&url=https://dailycoffeenews.com/2015/04/28/rainforest-alliance-coffee-certification-may-soon-not-actually-require-shade-cover/&psig=AOvVaw2zYKzPMnvudopE83vobMlK&ust=1548247245966921
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj04tPvtIHgAhWG2hQKHX2LDCwQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Fairtrade_certification&psig=AOvVaw1PV1uPflNAKlRCjmw717_B&ust=1548247320770949
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjloqS5tYHgAhUZAmMBHST7CCoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.clydepaperandprint.com/story/2017/11/17/we-re-fsc-certified-what-does-this-mean/38/&psig=AOvVaw3ALFBp_9p7GAR8BIL0ghQk&ust=1548247467377200


 Üye Kılavuzu:  Sürdürülebilir Tedarik  |  Sayfa 4   

İLERLEMENİZİN ÖLÇÜLMESİ VE KAYDEDİLMESİ  

Bu şimdilik bir Travelife gereksinimi değildir, ancak ilerlemenizi takip etmenizi öneririz böylece, bunu şirket içi ve şirket 

dışı sürdürülebilirlik raporlarınıza dahil edebilirsiniz.  Ne kadar fazla ayrıntı sağlayabilirseniz, bu bilgi o kadar yararlı olur.  

Örneğin, eğer yerel bir tedarikçiye geçtiyseniz, aşağıdaki gibi noktaları tahmin edebilirsiniz: 

– Bunun yerel ekonomiye ne kadar para sağladığı 

– Daha kısa bir teslimat rotası sayesinde ne kadar yakıt tasarrufu sağlandığı ve bunu karbon emisyona 

dönüştürdüğünüzde sağladığı katkı 

Bunlar, misafirlerinize, çalışanlarınıza ve bulunduğunuz topluma anlatabileceğiniz harika hikayelerdir. 

   

HEDEFLER VE AMAÇLAR BELİRLEMEK  

Her yıl, kendinize tedarik hedef ve amaçları belirlemelisiniz. 

 

Hedefler genellikle sayılardır ve başlangıç noktasına göre ölçülmeli ve ölçülebilir bir son tarihe sahip olmalıdır.  İdeal 

olarak, en az bir kısa ve biz uzun vadeli hedefiniz olmalıdır. İşte bazı örnekler: 

 

2020 yılının sonuna kadar, satın aldığınız yıllık 3,000 pipeti, 500’e düşürmek. 

2025’ın sonuna kadar, kullandığınız yiyecek ürünlerinin %100’nü yerel işletmelerden satın almak. 

 

Amaçlar hala sayıları içerebilir, ancak genellikle projeler veya eylemlerle ilgilidir. Yine de, başlangıç noktanızı bilmeniz, 

bir son tarihiniz olması ve kesin olmanız gerekir, böylece başarılı olup olmadığınızı görmek kolaydır.  Ayrıca kısa ve uzun 

vadeli planların bir karışımını da içermelidir.  İşte bazı örnekler:  

 

2020’nin sonuna kadar bütün yüklenici sözleşmelerine insan hakları maddelerinin eklenmesi. 

2025’in sonuna kadar bütün klima ünitelerini, daha az zararlı ekipmanlarla değiştirilmesi. 

 

Hedef ve amaçlarınız: 

✓ Kesin ve herkesin kolayca anlayabileceği dilde olması gerekir.   

✓ Net bir şekilde başarılı olup olmadıklarını görmek adına kolay ölçülebilir olmaları gerekir.   

✓ Amaca uygun ve yapılabilir.  Örneğin, uygulamaya bütçenizin yetmeyeceği bir hedef koymanın veya çok 

etkinizin olmadığı bir alanda çok fazla zaman harcamanın bir anlamı yoktur. 

✓ Son tarihi olmalıdır.  Bu, herkesin doğru yolda olmasına yardımcı olacaktır. 

 

İYİLEŞTİRMELER YAPMAK  

Nasıl daha sürdürülebilir bir şekilde tedarik yapabileceğiniz konusunda düşünmenize yardımcı olacak bazı ipuçları ve 

fikirler verdik. 

 

HIZLI DÜZELTMELER 

Bunların tamamı, ya düşük bütçelidir, ya masrafsızdır ya da az çaba gerektirir. 
 

– 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. 
 

– 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.   

– Tedarikçilerinizden, bornoz ve terlik gibi ürünlerin paketlerinde plastik kullanılmamasını isteyin. 
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– Plastik çamaşır torbalarını, tekrar kullanılabilecek, yıkanabilir kumaş torbalarla değiştirin. 

 

– Tüketilen misafir odası ikramlarınızı gözden geçirin ve plastik kullanmayan ve/veya geri dönüştürmesi kolay 

olan sürdürülebilir alternatifler bulmaya çalışın.  Örneğin, plastik yerine daha sürdürülebilir kaynaklı bir kağıda 

sarılmış sabun veya plastik kalemlerin, daha sürdürülebilir şekilde üretilmiş kalemlerle değiştirilmesi. 
 

– LED ışıkları her koşulda, halojen veya floresan ampullere göre daha verimli ve çevre dostu bir seçenektir. 

Ampulleri değiştirirken, sadece mümkün olan en düşük voltajlı LED seçenekleri değerlendirin. Her zaman aynı 

tedarikçiden geldiklerinden emin olun çünkü 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. 

– Herkesin, atıkların nasıl ayrıştırması gerektiğini kolayca anlayabilecekleri, açık uyarılar içeren geri dönüşüm 

kutuları satın alın. Grafikler, yazılardan çok daha etkili olacaktır ancak yazı yazmaya karar verirseniz, 

misafirlerinizin konuştuğu yaygın dillerde olduğundan emin olun.  
 

– Bulunduğunuz bölgedeki ürün etiketleme uygulamalarını araştırarak, serbest gezen tavuk yumurtası veya et, 

doğa dostu temizlik malzemeleri gibi ürünler için güvenilir etiketlenmiş markaları nasıl bulacağınızı öğrenin. 

Bazı ürünlerde yanıltıcı iddialar bulunduğundan, bu araştırmayı olabildiğince detaylı yaptığınızdan emin olun. 

Örneğin, bazı ülkelerde ‘‘organik’’ tanımı zararlı olabilecek şeyler içerir ve sadece doğal kökenli olduğunu 

belirtir.  
 

– Eğer bulunduğunuz bölgede birden fazla su tedarikçisi varsa, su kaynaklarının korunmasını ciddiye alan bir 

tedarikçiye geçip geçemeyeceğinizi araştırın. 
 

– Eğer tüplü dalış ve diğer deniz aktivitelerinde kullanılan ekipmanların üzerindeki tuzu yıkamak için hortum 

kullanıyorsanız, yerine gerektiğinde tekrar doldurabilecek ve bu ekipmanları daldırarak temizleyebileceğiniz bir 

su tankı alma fikrini göz önünde bulundurunuz. Bu, ekipmanlardan tuzu gerektiği gibi temizleyecek ve size çok 

ciddi bir su tasarrufu sağlayacaktır.  
 

– Zararlı maddeler içeren ürünleri neden kullandığınızı kapsamlı bir biçimde gözde geçirin. Yasal veya hijyenik bir 

nedeni olmadığı sürece, kendinize, daha az zararlı bir seçenek olup olmadığını ve personelinizin, gerekli 

minimum miktarı kullandığından emin olup olmadığınızı sormalısınız. 
 

– Kullandığınız temizlik ürünlerine daha az toksik alternatifler bulmak için araştırma yapın. Örneğin, beyaz 

damıtılmış sirke, cam, aynalar ve kireci önlemek veya çıkartmak için ucuz ve çevre dostu bir temizlik ürünü 

olacaktır. 
 

 

– Atık toplayan tedarikçilerin, tehlikeli atıklarınızı sürdürülebilir bir biçimde bertaraf ettiğinden emin olun. Aksi 

takdirde, başka bir tedarikçiye geçebilir veya çalıştığınız tedarikçinin performansını değiştirmesi için baskı 

yapabilirsiniz. 
 

ORTA DERECE MALİYET VE GAYRET 

– İşletmenize, uzun mesafelerden kargolanan ürünleri gözden geçirin ve bu ürünleri, yerel olarak elde etmenin 

veya daha düşük bir çevresel etkisi olan tedarikçiden sağlamanın olasılığını kontrol edin. Örneğin, demiryolunu 

kullanan bir tedarikçi, karayolu taşımacılığı kullanan bir tedarikçiden daha düşük karbon ayak izine sahip olabilir. 
 

– Bir ekipmanı değiştirirken, her zaman en modern ve verimli alternatifini satın alın.  
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– Sabun ve şampuan gibi buklet malzemelerini, dökme ürün ile doldurulabilecek dispanserler ile değiştirin. Bu 

sizin plastik atık miktarınızı ve operasyonel maliyetinizi azaltacaktır. 
 

– Pek çok misafir artık ihtiyaçları olan bilgilere ulaşmak için kişisel telefon, tablet ve diğer cihazlar kullanmaya 

alışmıştır. Hali hazırda çıktı alarak sunduğunuz bilgileri bir ekrandan aktarmanızı sağlayacak yeni teknolojiler 

kullanma fikrini gözden geçirin. Örneğin, misafirlerinizin telefonlarına yükleyebilecekleri bir uygulamaya sahip 

olmak veya ortak alanlara dokunmatik ekranlar kurmak. Yine de, kişisel cihazları olmayan misafirleriniz için 

bilgilerin çıktı versiyonunu sağlayabilir olmalısınız.  

 

– Dekoratif dış aydınlatmayı güneş enerjili seçeneklerle değiştirin, acil durum lambaları ve sağlık ve güvenlik 

nedeniyle bütün gece açık kalması gerekenleri elektrik bağlantılı bırakın.    
 

– Zamanlayıcı ve aydınlatma sensörü kullanımı, size zaman içerisinde enerji tasarrufu sağlayarak geri dönüş 

yapacak bir yatırımdır. İlk önce işletme içi ve ana alanlar için bu teknolojiye yatırım yapmaya başlayarak, daha 

sonra misafir odalarına geçebilirsiniz. 
 

– Misafir odası elektriği için otomatik anahtar kartı aktivasyon sistemi kurmaya veya mevcudu değiştirmeye karar 

verirseniz, oda anahtarına elektronik olarak bağlı kendine özgü bir sistem seçin. Bu, konukların sistemi geçersiz 

kılmak için diğer kart türlerini kullanmalarını ve böylece odada olmadıklarında gücü açık bırakmalarını 

önleyecektir. 
 

– Sıvı havuz örtüsünün kullanımı fikrini gözden geçirin çünkü bu, ısı ve su kaybını azalttığı gibi, havuz için kullanılan 

kimyasalların tükenmesini de azaltacaktır. 

 

– Su akışını (debisini) azaltmak için tüm banyolara perlatörler ve akış sınırlayıcılar (su tasarruf kartuşu) takın. 

Zamanla aşındıklarından, bunları düzenli olarak kontrol etmek ve değiştirmek için hem bir prosedüre hem de 

bütçeye sahip olmanız önemlidir.  

 

– Sulama sistemleri ve yüzme havuzları su beslemelerine sayaç takmak, sızıntıları kontrol etmenin güvenilir ve 

uygun maliyetli bir yoludur. Okumaları düzenli olarak kaydeder ve aniden bir artış fark ederseniz, büyük olasılıkla 

bir kaçak vardır ve bunu hızlı bir şekilde düzeltebilirsiniz. Böylece su israfını ve potansiyel olarak daha maliyetli 

bir onarımı önlemiş olursunuz. 

 

– Kimyasal kullanımınızı kontrol etmek için otomatik kimyasal dozaj sistemlerine yatırım yapınız. 
 

UZUN DÖNEM ÖDÜLLÜ, YÜKSEK MALİYETLİ YATIRIMLAR 

– Tuzlu suyun iyonizasyonu ile havuzların suyunun temizlenmesi ve dezenfeksiyonu küçük havuzlar için harika bir 

çözüm yoludur ve bu havuz kimyasallarından dolayı daha fazla zararlı atık üretimini engelleyecektir. 
 

– Aydınlatma ve ekipmanların sadece gerektiği kadar kullanıldığından emin olmak için misafir odaları, ortak 

kullanım alanları, dış mekanlar ve katlara otomatik sensör/ zamanlayıcı gibi teknolojiler ekleyin. İşletmenize yeni 

bir çözüm geliştirirken, her zaman en uzun süre, en yüksek etkisini koruyacak, en verimli teknolojiyi 

kullandığınızdan emin olmak için araştırma yapın. Bunlar genellikle, misafir odalarındaki enerji kullanımını kontrol 

etmek adına oda kartlarından daha iyi çalışacaktır. 
 

– Eskiyen ekipmanı en son enerji verimli teknolojiyle değiştirin ve bunu süresiz olarak yapmaya devam etmek için 

bir plan ve bütçe geliştirin.  Bu, klima üniteleri ve restoran buzdolapları gibi büyük eşyalar için geçerli olduğu 

gibi, su ısıtıcısı ve kahve makineleri gibi küçük eşyalar içinde geçerlidir, ancak en çok enerji kullanan veya en çok 

kirlilik sağlayan ekipmana öncelik vermeniz gerekir. 
 

– Sıcak havalarda sürekli olarak dış mekanlara açılan büyük pencere ve kapılara hava perdeleri ekleyin; bu soğuk 

havayı içeriye hapsederek oda sıcaklığını düzenleyeceği için, enerji masrafınızı düşürecektir. 
 

– Güneş panelleri veya işletmeniz için en uygun yenilenebilir enerji çözümlerini kurma fikrini gözden geçirin. 
 

– Atık su veya gri su geri dönüşüm sistemleri kurmak için seçeneklerinizi değerlendirin ve gerekli bütün yerel 

yönetmelikleri ve izinleri göz önünde bulundurun.  
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İLERLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RAPORLANMASI  

Travelife, sertifikalı üyelerinin sürekli bir iyileştirme döngüsüne sahip olmasını bekler. Bu, aşağıdaki adımları en az yılda 

bir kez tamamlamanız gerekeceği anlamına gelir: 

– Her yıl, tedarik süreçlerinizi yeniden değerlendirerek, ilerlemenin yollarını aramalısınız. 

– Eğer kayıt tutuyorsanız, yıllık performansınızı bir önceki yıllara kıyaslayınız. 

– Hedeflerinize ulaşmak ve amaçlarınızı başarmak adına ne kadar başarılı olduğunuzu değerlendirin. 

– Önümüzdeki yıl yapılacak iyileştirmeler önerin. 

– Yeni kısa vadeli hedefler ve amaçlar belirleyin. 

– Bulgularınızı, üst yönetim tarafından gözden geçirilen ve ele alınan yıllık bir rapora dahil edin. 

– Bulgularınızın uygun kısımlarını yıllık şirket dışı sürdürülebilirlik raporunuza ekleyin. Bu normalde mevcut amaç 

ve hedeflere yönelik ilerlemenin yanı sıra herhangi bir yeni amaç ve hedefleri içerir. 
 

Tedarik etüdü 
 

✓ Geçen yıldan beri ne gibi ilerlemeler kaydettiniz? 

Kaç tane ürün, sürdürülebilir alternatifleriyle değiştirildi? Sürdürülebilir tedarik, enerji, su ve kimyasal 

kullanımınızı iyileştirdi mi? Tedarik, atık miktarını azalttı mı? Peki ya insan hakları sorunları ve toplum katılımına 

bir etkisi oldu mu? 

  

✓ Daha sürdürülebilir bir tedarik süreci sağlamak adına şu anda neler yapılıyor? 

Şu anda yaptığınız şeyleri listelemeli ve ne kadar iyi çalıştıklarını değerlendirmeye çalışmalısınız.   

 

✓ Daha fazla ilerleme kaydetmenizin yolları veya ele almanız gereken yeni bir sorun var mı? 

Örneğin, halihazırda bazı temel değişiklikler yaptıysanız, gelecek yıl insan hakları, plastik veya biyolojik çeşitlilik 

gibi gerçek bir etki yaratabileceğiniz bir alana odaklanmanız gerekir mi? 

 

✓ Ne gibi kısa ve uzun vadeli iyileştirmeler yapabilirsiniz? 

Bu size, daha fazla iyileştirme yapmayı planlamanızda yardımcı olacaktır. Bunları, kısa dönem ve uzun dönem 

girişimler ve düşük bütçeli ve daha büyük yatırım gerektiren girişimler olarak gruplamalısınız. 

 


