ÇEVRE EYLEM PLANI
2018

2019
1

MONTEBELLO RESORT HOTEL
ÇEVRE EYLEM PLANI
2018–2019
DANIŞMAN FİRMA
Likya Çevre Mühendislik Danışmanlık İnş. San. ve Ticaret Ltd. Şti.
Çevre Mühendisi/Merve KAYA
YEŞİL YILDIZ-ÇEVRE SORUMLUSU
Ersan GÜLER

2

ÇEVRE EYLEM PLANI
ÇEVRE POLİTİKASI
MONTEBELLO RESORT HOTEL olarak “SÜRDÜRÜLEBİLİRR
ÇEVRE” kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden
dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve
çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile
çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Bu vizyondan hareketle
kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;
• Çevreyi ve doğayı koruma konusunda üzerimize düşen
yasal sorumlulukları yerine getirerek ülkemizde geçerli olan
yasal mevzuatı uygulamayı,
• Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri en aza
indirmek, kaynakları akılcı ve tasarruflu kullanmak için atıkları
azaltıcı geri dönüşüm teknikleri uygulamayı,
• Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek
herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel
zararları en az düzeye indirgeyecek tedbirler
planlanıp uygulamayı,

•
Yaşadığımız çevreyi çocuklarımızdan ödünç aldığımız
bilinciyle, tüm süreçlerimizin planlaması ve uygulamasında
çevreyle uyumlu sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir
görev olarak kabul etmeyi,
•
Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın
gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek
için çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt
etmekteyiz.

ÇEVRE POLİTİKASI AMACI VE HEDEFİ: Misafirlerimizin istek ve beklentileri
doğrultusunda kendimizi geliştirerek çevreye daha duyarlı bir turizm
anlayışıyla, daha iyi bir çevre için sürekli olarak yeniliklere açık olarak
çalışmaktır.

ŞİRKET MÜDÜRÜ
RAMAZAN OKAR
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MONTEBELLO RESORT HOTEL-ÇEVRE EYLEM PLANI AMAÇ VE HEDEFLERİ
ENERJİ TASARRUFU
AMAÇLAR

AMAÇ E1. Cihaz Kullanımları/Seçimi ve Bakımları

HEDEFLER
HEDEF E1.1. Tesiste enerji tüketen tüm cihaz ve sistemlerin bakım ve onarımlarının yetkili firmalara yaptırılması ve bakım sıklıklarının 2018 sezon yılı için %70
oranında yaptırılmasının sağlanması,
HEDEF E1.2. Tüm personellerin cihazların kullanım talimatlarına göre kullanmalarının sağlanması, eğitim sıklığının 2018 yılı için iki ayda 1 yapılması,
HEDEF E1.3. Zamanlayıcılar, fotoseller ya da yaklaşım sensörlerinin tesis tüm genel alanlarına kurulması (%100 oranında) ,
HEDEF E1.4. Tesise eşanjör cihazlarının alınmasının sağlanması,

AMAÇ E2. Elektrik Tasarrufunun Sağlanması

HEDEF E2.1. Tesiste bulunan aydınlatma elemanlarının 2018 yılı için %98’inin led aydınlatma elemanlarıyla değiştirilmesi ve 2018 sezonunda kişi başına düşen
tüketim miktarının %10 oranında azaltılması
HEDEF E2.2. 2018 yılı içinde tüm personel, genel alanlar ve odalara tüketimin azaltılması için bilgilendirme notlarının yerle ştirilmesi (%100)
HEDEF E2.3 Tesisin ofisler ve çalışma alanlarındaki TV ve bilgisayarların kullanılmadığı zamanlarda kapalı tutulmasının sağlanması
HEDEF E2.4 Misafir bulunmayan odalarda kalın perdenin sürekli olarak kapalı tutulmasının sağlanması,

AMAÇ E3. Elektrik Kayıp Kaçaklarının Azaltılması

HEDEF E3.1. Arıza ve fazla tüketimlerin, kaçaklarının önüne geçilmesi ve kolaylıkla kontrol altına alınması için ek sayaçların takılması , (3 ayrı bölüme)

SU TASARRUFU
AMAÇLAR

AMAÇ S1. Su Tasarrufunun Sağlanması

HEDEFLER
HEDEF S1.1. Misafir/su tüketiminin azaltılması için 2018 yılı içerisinde tüm genel alanlara perlatörlerin takılması (%100 oranında) ve 2018 sezonu içerisinde kişi
başına düşen tüketimin %10 oranında azaltılması
HEDEF S1.2. Bahçe sulama faaliyetlerinin fıskiyeleme sistemi ile güneşin etkili olmadığı gece saatlerinde gerçekleştirilmesi (%100 oranında uygulama)
HEDEF S1.3. 2018 yılı içinde tüm personel, genel alanlar ve odalara su tüketimin azaltılması için bilgilendirme notlarının ye rleştirilmesi (%100 oranında)
HEDEF S1.4. Su sızıntılarının engellenmesi ve doğal kaynakların tüketiminin önlenmesi için yeşil yıldız sorumlusu tarafından personellerin b ilgilendirilmesi,
HEDEF S.1.5 Cihazlarda yaşanacak bir arıza ve değiştirme durumunda A enrji sınıfı, tasarruflu makinalarının alımının sağlanması,

AMAÇ S2. Su Kayıp Kaçaklarının Azaltılması

HEDEF S2.1. Arıza ve fazla tüketimlerin, kaçaklarının önüne geçilmesi ve kolaylıkla kontrol altına alınması için ek sayaçların takılması (3 ayrı bölüme)
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KİMYASAL TÜKETİMİ
AMAÇLAR
AMAÇ K1. Kimyasal Seçimi/Kullanımı

AMAÇ K 2. Kimyasal Kullanmadan Temizliğin
Sağlanması

HEDEFLER
HEDEF K1.1. Ekolojik ürün sertifikasına sahip ürünlerin kullanılmasının sağlanması ve sözleşme yapılması
HEDEF K1.2 Personellerin kimyasal ürünlerin talimatlara uygun bir şekilde mümkün olduğu kadar az kullanılması konusunda eğitim sertifika larının alınmasının
sağlanması ve ekipmanların satin alınması
HEDEF K2.1. Fiber bez alımlarının alınması sağlanarak kimyasal madde zorunlu olmayan bölgelerde kullanımının sağlanması ile kimyasal tüketimini 2018 sezonu
için kişi başına 0,01 oranında azaltılmasının sağlanması,
HEDEF K2.2. Kimyasal depolama ve atık alanlarında çevre kazalarına karşı önlemler alınması

TEHLİKELİ ATIKLAR
AMAÇLAR

HEDEFLER
HEDEF T 1.1. Bitkisel atık yağların %100 oranında bertarafının sağlanması

AMAÇ T1. Etkin Atık Yönetiminin Sağlanması

HEDEF T1.2. Tesiste oluşacak pil ve akümülatörlerin tesis içerisindeki toplama kutularında biriktirilmesinin sağlanması (%100), genel ala nların tamamına (%100 oranında) pil
kutularının yerleştirilmesi.
HEDEF T1.3. Tesiste oluşacak boya ve tiner kapları, havuz faaliyetlerinden kaynaklı oluşacak kontamine ambalajların biriktirilmesinin sağlanması ve bertarafa
gönderilmesi (%100 oranında)
HEDEF T1.4 Atik Yönetim Planının 2018 sezonu içerisinde hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğün e sunularak onay alınması,

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLAR
AMAÇLAR

HEDEFLER
HEDEF G1.1. Ambalaj atıklarının (kağıt-karton, metal, cam, plastik) cinslerine göre ayrılmasının sağlanması için ihtiyaca göre geri dönüşüm kovalarının yerleştirilmesi (%100
oranında)

AMAÇ G1. Geri Dönüştürülebilir Ambalaj
Atıklarının Kaynağında Ayrı Biriktirilmesi

HEDEF G1.2. Ambalaj atıklarının (kağıt-karton, metal, cam, plastik) cinslerine göre ayrılmasının sağlanmasında etkinliğin artırılması için her departman için tablolar
oluşturulmuş olup, aylık izlenmesinin sağlanması (% 100 oranında)
HEDEF G1.3. Aylık olarak habersiz denetimlerin gerçekleştirilmesi ve işbaşı eğitimleri verilerek etkin bir atık yönetiminin tesis içerisinde oluşturulmasını sağlamak, 2018
sezonu için 2 ayda 1 olarak verilmesi
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DİĞER ATIKLAR
AMAÇLAR

HEDEFLER

AMAÇ D1. Evsel Atıklar

HEDEF D1.1. Tesis faaliyetleri sonucunda oluşan organik atıkların 2018 sezon yılı içerisinde %80 oranında izlenmesi ve ambalaj atıklarından ayrılmasının
sağlanması ve hayvanlar tarafından yenilenebilir kısımlarının biriktirilerek tesis sahibine ait çiftliğe götürülerek değerlendirilmesi,

AMAÇ D2. Bahçe Atıkları

HEDEF D2.1. Bahçe bakım faaliyetlerinden ve inşaat, tadilattan kaynaklı oluşacak atıkların belediyenin belirlediği alanlara atımının sağlanması (oluştuğu
takdirde)

AMAÇ D3. Kullanılmayan Eşyalar

HEDEF D3.1. Tesiste yapılacak yenilemeler sonucunda kullanılmayacak olan mobilya, TV, buzdolabı vb. Malzemelerin hayır kurumları na veya ihtiyaç sahiplerine
verilmesinin %100 oranında sağlanması (oluştuğu takdirde)

GÜRÜLTÜ
AMAÇLAR

HEDEFLER

AMAÇ G1. Gürültü oluşumunun engellenmesi,

HEDEF G1.1. Canlı Müzik Yayın İzin Belgesi için gerekli şartların sağlanmasına devam edilerek gürültü oluşumunun engellenmesi,
HEDEF G1.2. Jeneratör dış malzemesinin gürültü oluşturmayacak şekilde olması, bakımlarının düzenli olarak yaptırılmasının sağlanması (%100)

HAVA
AMAÇLAR
AMAÇ H 1. Emisyon Kaynaklarının Kontrolü

HEDEFLER
HEDEF H1.1. Tesise kömür ve petrol kaynaklı yakıtların alımının engelenmesi, LPG alımına devam edilmesi (%100)
HEDEF H1.2. Havaya sera gazı vermeyen bisiklet, elektrik bisikletin misafirlere hizmet olarak sunulması
HEDEF H1.3. Havaya kirletici partikülerinin salınımının personele eğtiimler verilerek engellenmesi

AMAÇ H2. Jeneratör Kullanım Beyanı

HEDEF H2.1Jeneratörün 500 saat altında çalıştığına dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne beyanlarının yapılması
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ATIKSU
AMAÇLAR

HEDEFLER

AMAÇ A1. Atiksu Kalite Kontrol Ruhsat Koşullarının
Sağlanması

HEDEF A1.1. Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen işletim koşullarının sağlanması ve denetime hazır halde olması

UYUM SÜRECİ
AMAÇLAR

HEDEFLER

AMAÇ EB1. Personeler için Eğitim
Çalışması/Bilinçlendirme

HEDEF EB1.1. Genel çevre etkiliklere katılımın sağlanması (sezonda 3 etkinlik),
HEDEF EB1.2. Sezon içerisinde bölgede yapılacak çevre etkinliklerine destek verilmesi (sezonda 2 etkinlik)
HEDEF EB1.3 İşbaşı eğitimleri ile eylem planının uygulanabilirliğinin artırılması (2018 sezonu için 2 ayda 1)

AMAÇ EB2. Misafirlerin Bilgilendirilmesi

HEDEF EB2.2. Odalarda ve genel alanlarda tesis içerisindeki faaliyetlerin görsel ve işitsel olarak du yurulması (broşür ve info kanalı)
HEDEF EB2.3. Anket formları oluşturularak 2018 yılı sezonunda eylem planının etkinliğini ortaya koymak, diğer sezon yılı içer isinde ortaya çıkan sonuçlara
göre yenilikler getirmek
HEDEF EB.2.4 Katılım sağlanılan etkinliklere ait görsellerin tesis içerisinde sergilenmesi, dikkat oluşturulması.

7

