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PAPILLON HOTELS kalite odaklı bir yönetim felsefesi benimseyen; misafirlerimizin, çalışanlarımızın,
paydaşlarımızın ve yasaların beklentilerine en etkili şekilde cevap vermeyi ve bunu süreklilik haline
getirmeyi ilke edinmiş bir kuruluştur.
PAPILLON HOTELS olarak sürdürülebilir turizm proje ve uygulamalarımızda; doğal çevrenin, bitki ve
hayvan varlıklarının korunmasının ve turizmde sürdürülebilir gelişmenin altyapısını kurarken,
sürdürülebilirliğin elde edilebilmesinde en önemli unsurların başında gelen ortak bilinç ve anlayışı da
yaratmayı hedeflemekteyiz.
Çevresel etkilerimizin farkında olarak gerekli önlem ve aksiyonların alınması için çaba gösteriyoruz.
PAPILLON HOTELS üst yönetimi olarak amacımız, bünyemizde uygulamakta olduğumuz Entegre
Yönetim Sistemleri’nin ayrılmaz parçası olan “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” nin benimsenmesi,
kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirme yöntemiyle geliştirilmesidir.
PAPILLON HOTELS olarak iç ve dış müşteri şartlarının yanı sıra uluslararası ve ulusal yasal şart ve
mevzuatlara uygun ürün ve hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi ve sunumunda; kirliliğin önlenmesini ve
sürdürülebilirliği sağlayarak, sosyal sorumluluk bilinciyle çevre dostu bir kurum olabilmeyi taahhüt
ederiz.
Bu taahhüdümüzü gerçekleştirirken;



Çevreye yaptığımız etkileri belirliyoruz ve kontrol altına alıyoruz,
Kirlilik ile ilgili risklere acil durumlara (yangın, patlama sel, deprem, sızıntı, vb.) hazırlıklıyız ve
çevresel yasal düzenlemelere uyuyoruz,
 Atıklarımızı minimuma indirmeye, kirliliği kaynağında önlemeye, enerjiyi verimli kullanmaya
ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya çaba gösteriyoruz,
 Atık ayrıştırma ve atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması vb.
faaliyetlerle sürekli çevresel performansımızı iyileştiriyoruz,
 Atıkların geri dönüşüm/ bertaraf aşamasına kadar takibini yapıyoruz,
 Sahillerimize yumurtlayan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış Caretta-Caretta
Deniz Kaplumbağalarını koruma altına alıyoruz,
 Çalışanlarımızı tehlikeli kimyasalların dökülmesi durumunda alacakları tedbirler konusunda
eğitiyoruz,
 Çalışanlarımızı ve misafirlerimizi çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda teşvik ediyoruz,
çalışanlarımıza çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanılması ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri
vererek onları geliştiriyoruz,
 Otellerimizde enerji ve su tasarrufu sistemleri kullanıyoruz.
 Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda
bilinçlendiriyor ve teşvik ediyoruz.

Çevre Yönetim Sistemi taahhütlerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiklerimiz ve öncelikli amaç ve
hedeflerimiz:
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Belgelendirme








2.

Çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanılır bir
çevre bırakılması yolunda katkı sağlamak amacıyla PAPILON HOTELS, 2014 tarihi itibari ile
“ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi” belgesini almıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi
kapsamında verilen “Yeşil Yıldız Çevre Ödülü” nü Papillon Zeugma Relaxury Otelimiz 2014
yılında almıştır.
Sürdürülebilirliği sağlayabilmek ve destekleyebilmek adına attığımız adımları ödüllendiren
“Travelife Ödülü”ü Papillon Ayscha Otelimizde 2014 yılından itibaren bulunmaktadır.
Papillon Ayscha Otelimizde 2014-2015-2016 yıllarında “TUI Environmental Champion” ödülü
almaya hak kazanmıştır.
Papillon Zeugma Relaxury Otelimiz 2013-2014-2015 yıllarında “TUROFED Beyaz Yıldız” ödülü
almaya hak kazanmıştır.

Raporlama
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Çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve diğer paydaşlarımıza 2014 yılı itibari ile
çevresel, sosyal ve ekonomik performans değerlendirmemiz “Sürdürülebilirlik Raporu” ile
aktarılmaya başlanmıştır.

Enerji Yönetimi

PAPILLON HOTELS;
 Gelecekte satın alacağı elektronik ürünlerin enerji tasarruflu olanların tercih edileceği,
 Otomasyon yönetimi ve izleme kaynakları kullanarak uzun vadeli iyileşme sağlanmayı,
 Tüm çalışanların enerji tasarrufu konusunda eğitileceğini, taahhüt etmektedir.

 Enerji Tasarrufu
PAPILLON HOTEL bünyesinde enerji tasarrufu için aşağıdaki çalışmaların yapıldığını ve sürekliliğinin
sağlanacağını taahhüt eder;
 Tesis içerisinde birçok alan gün ışığından faydalanarak enerji tüketimini azaltacak şekilde
dizayn edilmiştir.
 Tüm odalarda balkon kapısının açılması durumunda ısıtma/soğutma cihazlarını devre dışı
bırakan sistemler kullanılmaktadır.
 Dış aydınlatmalar zamanlayıcılarla kontrol edilmektedir.
 Tüm odalarda elektronik anahtar kartlar kullanılmaktadır.
 Otellerimizde tüm oda, genel alanlar ve ofislerde enerji tasarrufu sağlamak ve tehlikeli atık
miktarının azaltılmasına yönelik akkor, cıva içeren ampuller yerine tasarruflu aydınlatmalar
ya da LED ışıklar kullanılmaktadır.
 Otellerimizde uygulanabilir misafir ortak alanlarının tamamında, personel alanlarının büyük
bir kısmında harekete duyarlı sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır.
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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 su ve elektrik
tüketimi yüksek bulaşık makinelerimiz A sınıfı cihazlarla değiştirilmiştir.
Odalarımızda düşük enerji tüketimli minibarlar kullanılmaktadır.
Odalarda kullanılan televizyonlar, düşük standby tüketimi olan TV’ler kullanılmaktadır.
Sıcak su sağlamada ve boilerlere giden suda ön ısıtıcı olarak güneş panellerinden destek
sağlanmaktadır.
Soğutucu odalarda ve soğutucu sistemin çalıştığı genel alanlardan, teras, bahçe vb. alanlara
açılan kapılarda soğutucu hava perdesi kullanılmaktadır.
Tüm elektrikli cihazların belirli aralıklara bakım ve temizlikleri yapılarak oluşabilecek enerji
kayıpları minimize edilmektedir.
Geleneksel ocak yerine konveksiyonel ocaklar tercih edilmektedir.

Su Yönetimi

PAPILLON HOTELS; sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su
tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanmakta; misafir odalarına su
tasarrufu ile ilgili bilgilendirici “Çevre Kartı” yerleştirmekte ve personellerini bu konuda eğitmektedir.

 Genel Su Tasarrufu













Tüm oda ve genel alan armatürlerine takılmış olan perlatör ile su akışı sınırlandırılmıştır.
Düzenli olarak perlatör kontrolleri yapılmakta ve gerektiği durumlarda yenilenmektedir.
Tüm oda ve genel alan lavabo muslukları su akış hızı 5 lt’yi, duşlarda 10 lt’yi aşmayacak
şekilde ayarlanmıştır. Düzenli olarak yapılan ölçümler ile uygulama takibi yapılmakta ve
yüksek debi tespiti durumunda düzeltilmektedir.
Misafir ve çalışan tuvaletlerinde tasarruflu ve/veya ikili sifon sistemi kullanılmaktadır.
Böylelikle her kullanımda su tüketimi 6 lt’yi aşmamaktadır. Ayrıca tuvaletlerde suyun
tasarruflu kullanılması için sticker bulunmaktadır.
Ortak alanlardaki tuvaletlerde fotoselli musluklar ve sensörlü pisuarlar kullanılmaktadır.
Mutfaklarda el yıkama lavabolarında fotoselli musluklar kullanılmaktadır.
Tesislerde yapılan renovasyonlarda küvet kullanımı iptal edilmiş, küvet yerine duş tekneleri
kullanılmıştır.
Bahçelerimizde sulama yapılırken damlama ve fıskiye sisteminden faydalanılmaktadır.
Ayscha ve Zeugma otellerimizde otomatik sulama sistemi kullanılarak sulanma saatleri su
kayıplarını önleyecek saatlerde yapılacak şekilde zamanlanmaktadır.
Misafirlerimize Çevre Kartı’nda su tüketiminin azaltılması için havluların 2.gün kullanımı
bilgisi verilmiş ve destek istenmiştir.
Çalışanlarımıza suyun doğru kullanımı ve herhangi bir sızıntı durumunda bildirilmesi
konusunda eğitimler verilmektedir.
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Tesislerimizden çıkan tüm atık suların arıtıldığını ve çevreyi etkilemeden güvenli bir şekilde
deşarj edildiğini gösteren atık su planımız bulunmaktadır. Atık sular deşarj yönetmeliğine
uygun olarak kanalizasyon sistemine bağlanmaktadır.
Bahçelerimizde organik gübre kullanarak toprağın nem dengesinin korunması
sağlanmaktadır.
Mutfak ve F&B personeli meyve sebze yıkama yaparken yıkama tekneleri kullanmaktadır.

 Sıcak Su
PAPILLON HOTELS’ de sıcak su sağlamada güneş panellerinden destek sağlanmaktadır.

5.

Atık Yönetimi

PAPILLON HOTELS, katı atık üretimini azaltmak için çalışmalar yapmakta ve misafirleri geri dönüşüm
programına katılmada teşvik etmektedir.













Tesislerimizde oluşan cam, kağıt, metal ve plastik ambalaj atıklarının organik atıklardan ayrı
olarak geri dönüşümü için misafir genel alanlarında, mutfak ve servis alanlarında, ayrıca ofis
alanlarında yeterli sayıda atık ayrıştırma kapları bulunduruyoruz. Ayrıştırdığımız bu atıkların
geri dönüşümü için ilgili firmalarla çalışıyor ve takibini yapıyoruz.
Tek kullanımlık metal kutu, plastik şişe vb. içecekler yerine içecek üniteleri kullanılarak atık
miktarı azaltılmaktadır.
Mümkün olduğu kadar tek kullanımlık kahvaltılık ürünler yerine büyük ambalajlı kutu ve kova
ürünler satın alınarak ambalaj atığı azaltılmıştır.
Personel alanlarında su sebili kullanılarak tek kullanımlık su tüketimi azaltılmaktadır.
Kağıt tüketimimizi azaltmak için mümkün olduğunca yazışmalarımızı ve duyurularımızı mail
ortamında yapıyoruz. Kurumsal olarak kullandığımız online PAPILLON HOTELS Kurumsal
Portalı’ mız üzerinde veri depolaması, doküman paylaşımları ve duyurularımızı
yapabiliyoruz.
www.papillonhotels.net adresinden personellere sağlanan kullanıcı kimliği ile internet
üzerinden her yerde erişim sağlanan portalımızda bölümler için oluşturulan kurumsal
paylaşım klasörleri vasıtası ile bölümler iç iletişimlerini de sağlayabilmektedir.
Kağıt tüketimimizi azaltmak ve iş performansımızı arttırabilmek için malzeme talep,
satınalma, insan kaynakları, satış pazarlama, misafir ilişkileri (online anket ve şikayet
yönetimi sistemleri), Önbüro, Maliyet ve Stok kontrol, muhasebe – finansman ve güvenlik
yönetimi için PAPILLON HOTELS Uygulama Portalı kullanımı desteklenerek
aktifleştirilmektedir.
Tesislerimizde oluşan tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilebilmesi için
2013 yılında Tehlikeli Atık Prosedürü oluşturduk ve bölümlerimizde oluşan tehlikeli atıkları,
tehlikeli atık odalarımızda uygun koşullarda topluyor, etiketliyor ve yasalara uygun bertarafı
veya değerlendirilmesi için lisanslı firmalara teslim ediyoruz.
Tesislerimizde oluşan atık yağların kanalizasyon sistemine ulaşmasını engelleyen yağ ayırıcı
ve toplayıcı hazneler bulunmaktadır. Yağ tutucularında biriken atık yağ ve posası, lisanslı
atık yağ toplama firması tarafından haftalık toplanarak bertaraf edilmektedir. Kızartmalık
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atık yağlar atık yağ toplama deposunda biriktirilerek firmaya teslim edilmekte ve bertarafı
sağlanmaktadır. Ayrıca belirli aralıklarla atık yağ toplama firması tarafından çalışanlarımıza
kullanılan yağların giderlere dökülmemesi için bilinçlendirme eğitimleri verilmektedir.

6.

Kimyasal Kullanımı

PAPILLON HOTELS, mümkün olduğunca “Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü” tarafından
onaylanmış kimyasalların kullanımını sağlayacaktır. Kimyasalların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi
için ilgili firmalarla çalışılmakta ve kimyasal atıkların takibi yapılmaktadır.
Kullandığımız tüm kimyasalların onaylı, etiketli ve uygun ambalajlarda olması, MSDS’lerin (Malzeme
Güvenlik Bilgi Formu) tarafımıza ulaşmış olması önceliğimizdir. Satın alınan departman tarafından
kimyasalların kullanımı, MSDS’leri içerisindeki bilgiler, kullanım miktarı ve yöntemleri, kişisel koruyucu
donanım gereklilikleri ve “Tehlikeli Kimyasal Atık, Sızıntı Vb. Durumlara Müdahale Talimatı”na göre
alınması gereken tedbirler konusunda kimyasalı kullanacak çalışanımız eğitilmektedir.
Kimyasal depolarımız çevreye zarar verebilecek sızıntı, dökülme vb. durumlara karşı gerekli önlemler
alınmış şekildedir. Kimyasal depolama kimyasalın cinsine, üretici firmanın depolama talimatına ve
yönetmeliklere uygun olarak yapılır.
Kimyasal depolarımızda kimyasal muhafazasında tüm raflarda sızdırmaz tavalardan yararlanıyoruz.
Kimyasal kullanım miktarlarımızı kontrol ediyor, boşa ve yanlış kimyasal kullanımını engellemek için
personel eğitimleri veriyoruz. Mümkün olduğunca konsantre ürünler tercih ediyoruz.

7.

Doğal Hayatı Koruma

Deniz suyunun temizliği hem doğal yaşamı koruma hem de sürdürülebilir turizm kapsamında öncelik
verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Üç otelimizde de Mavi Bayrak Ödülü bulunmaktadır.
Sahillerimizin temizliğinde bilinçlendirme amaçlı her yıl farklı uluslararası aktivitelere ev sahipliği
yapıyor veya destek veriyoruz. Kendi tesislerimizde düzenli mıntıka temizliği yapıyoruz.
Tesislerimizde endemik bitki türlerini tercih ediyor, endemik bitkileri misafirlere tanıtıyoruz.
Tesislerimizde bölgemize has 15 farklı endemik tür yetiştirilmektedir
Sahillerimize yumurtlayan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış Caretta Caretta Deniz
Kaplumbağalarını koruma altına alıyoruz.
Caretta Koruma Talimatımız hakkında personellerimizi bilinçlendirmek için her yıl eğitimler sağlıyoruz.
Sahillerimize yerleştirilen bilgilendirme panoları ile misafirlerimize carettalar hakkında
bilgilendiriyoruz.
Otellerimizde kedi evleri bulunmaktadır; misafirlerimizin de desteğiyle küçük hayvan dostlarımızın
bakımını ve veteriner kontrollerini yapıyoruz. Kedilerimizin karneleri ile aşılarını ve kısırlaştırmalarını
takip ediyoruz. Yeni doğan yavru kediler için sahiplendirme ilanları çıkıyor ve onların yuva bulmalarını
sağlıyoruz.

Hazırlayan

Kontrol

Onay

Onay

Kalite Yönetim Temsilcisi

Bilgi Yönetim Sistemi

Başkan Yardımcısı
Erol AKIN

Başkan
Hüseyin Özgür NAZİK

Doküman No:
Yayın Tarihi:

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:

8.

ÇİSG F01
13.02.2014
02
12.06.2017
6/6

Personel Çevre Eğitimleri & Tatbikatlar

Yıllık eğitim programları doğrultusunda çalışanlarımıza çevre eğitimleri verilmektedir. Eğitimler; doğal
kaynakların tüketiminin azaltılması, atıkların azaltılması ve doğru şekilde ayrıştırılması, tehlikeli
atıklarla ilgili yapılması gerekenler, kimyasal tüketimi, doğal hayatı koruma, yangından korunma vb.
konuları içermektedir.
VİZYONUMUZ;
PAPILLON HOTELS

olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgede ve mümkün olduğunca
ötesinde, çevrenin ve kültürel mirasın korunması adına artı kazandıracak çalışmalar yapmak; çevresel
etkilerimizi kontrol altına almak öncelikli hedefimizdir.
PAPILLON HOTEL bünyesinde çevresel performansımızı hep daha iyiye götürerek, kirliliğin önlenmesi
ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına her yıl çevresel etkilerimizi azaltacak ve kontrol altına alacak
yönetimsel ve departmansal hedeflerimizi belirliyor ve izliyoruz. Yönetimsel hedeflerimiz arasında;
 Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitimlerin arttırılması,
 Ambalaj ve organik atık miktarlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi,
 Karbon salınımı ile çevreye verilen etkilerin azaltılması için ağaç ekim etkinliklerinin yapılması,
 Çalışanlarımızla birlikte mıntıka temizliği yapılması,
 Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın çevre çalışmalarına dahil edilmesi
 Sürdürülebilirlik Raporunun yayınlanması
bulunmaktadır.
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