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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.

–

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.
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.

