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Stay in Harmony programımız, bu belgede açıklanan Sürdürülebilirlik Yönetim Planımızın 
temelini oluşturan dört konuya odaklanır:

1. Çevre Politikası
2. Sosyokültürel Etki
3. Yüksek Kaliteli - Sürdürülebilir İş Uygulamaları
4. Sağlık ve Güvenlik

Gözden geçirme süreci: Tasigo Yeşil Ekibi bu politikaları yıllık olarak gözden geçirir ve bir 
sonraki inceleme Temmuz 2022 tarihinde yapılacaktır.

Sürdürülebilirlik hedeflerimize 2022 yılında ulaşmak için Temmuz 2021’u temel alarak aşağıdaki 
hedefleri belirledik:

Su tüketimimizi %5 oranında azaltmak;
enerji tüketimimizi %5 oranında azaltmak;
atıklarımızı %10 oranında azaltmak.

1. Çevre Politikası – Çevre üzerindeki etkimizi her zaman dikkate alıyor ve kaynak tüketimimizi 
en aza indirmeyi hedefliyoruz. Tüm çalışanlarımızın ve misafirlerimizin çevre bilincini artırmak 
için çalışıyoruz; enerji, su ve kaynak tüketimini azaltmak için sürdürülebilirlik programımıza 
katılmanın önemi hakkında onları bilgilendiriyoruz. Önceliklerimiz arasında atık yönetimi de 
bulunuyor, ürettiğimiz ve ayrıştırdığımız atık oranını mümkün olduğunca azaltmak için elimizden 
gelenin en iyisini yapıyoruz.

1.1 Su-enerji tasarrufu ile ilgili olarak:

• Kartlı sistemle çalışan odalarda enerji tasarrufu sistemimiz bulunuyor.
• Binalardaki tüm sistemler (Mekanik Otomasyon Sistemleri, Aydınlatma Otomasyon Sistemleri, 
Klima Otomasyon Sistemleri) CO2 emisyonlarını azaltmaya yöneliktir.
• Otelimizdeki tüm mekanik ekipmanlar, basınç ve sıcaklık sensörleri ve sıcaklık karışım vanaları 
vb. kontrol sistemleri ile donatılmıştır.
• Lüksmetre ile ışık ihtiyaç analizi yapılarak uygun aydınlatma armatürlerinin kullanılmasına özen 
gösteriyoruz.
• Nevresim değişimini azaltmak için odaya yeni bir kart sistemi uyguladık.
• Enerji, doğalgaz ve su tasarrufu için havlu boyutlarını %17 küçülttük.
• Misafirlerimizin kat hizmetinden vazgeçtikleri her gün için kafemizde %10 indirim uyguluyoruz. 
“Yeşil Oda” programımıza katılarak ne kadar kaynak tasarrufu sağlayacaklarına dair istatistikleri 
konuklarımızla paylaşıyoruz.
• Aylık bazda karbon ayak izimizi hesaplıyor ve önceki yıllarla karşılaştırıyoruz.
• Bilgisayar ve masa lambaları dahil tüm ofis ekipmanlarımız enerji tasarruflu Energy Star 
sertifikalı ürünler tercih ediyoruz.
• Otelimizde aydınlatmanın tamamını uzun vadede yüksek elektrik tasarrufu sağlayan LED 
teknolojili ampullerle sağlıyoruz.
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1.2 Atık yönetimi ile ilgili olarak, tek kullanımlık plastiği azaltmaya özen gösteriyoruz ve bu 
amaçla şimdiden birçok değişiklik gerçekleştirdik. 

• Oda ve restoranlarda plastik şişe yerine cam şişe kullanıyoruz.
• Plastik yerine cam damacana kullanıyoruz.
• Banyolarda tek kullanımlık plastik şişeler yerine yerel bir üreticiden şampuan, saç kremi ve sıvı 
sabun kullanımına yönelik dispenserler uyguladık.
• Terlik sunumunda plastik paketlemeleri kaldırdık.
• Kirli kumaşların taşınmasında eski linenlerden diktiğimiz çuvalları kullanıyoruz.
• Tuvaletler üzerinde plastik hijyen bandı bulundurmuyoruz.
• Misafirlerimize odalarındaki sıcak set-uplarda kompostlanabilir sallama çaylar sağlıyoruz.
• Misafirlerimize odalarındaki sıcak set-uplarda kompostlanabilir kahve kapsülleri sağlıyoruz.
• Plastik çöp poşetlerini patates nişastasından yapılan bozunabilen poşetlerle değiştirdik.

1.3 Atık yönetimi ile ilgili olarak:
 
• Geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının ayrıştırılması için odalarımızda ayrı çöp kovaları 
bulunduruyoruz.
• Atık ayrıştırmamızı kolaylaştırmak için tüm operasyonlarımızda ayrıştırmalı çöp kutuları 
bulunduruyoruz.
• Ortak misafir alanlarına da ayrıştırmayı kolaylaştırmak için çöp kutuları yerleştirdik.
• Çöplerin cinsine göre ayrılmış çöp kovalarımız dolduğunda tartılıyor böylece daha az poşet 
tüketiyoruz. Aylık olarak bu verileri karşılaştırarak israfımızı azaltmak için hareket almayı 
amaçlıyoruz.
• Banyolardan mendil bulundurmuyoruz.
• Tüm işletmemiz içerisinde cam şişelerde su sağlıyoruz.
• Organik atıklarımızdan kompost yapıyoruz. Bu kompostu yeşil alanlarımızın gübrelenmesi için 
kullanıyoruz.
• Şampuan, saç kremi ve sıvı sabunlarımızı 30 litrelik bidonlarda tedarik ediyoruz. Bu bidonların 
içleri boşaldıktan sonra tekrar kullanılmak üzere üreticiye gönderiyoruz.
• Yerel cam atölyeleri ile sürekli iletişim halindeyiz ve ihtiyaç duymaları halinde cam atıklarımızı 
ileri dönüşüm için onlarla paylaşıyoruz.
• Misafirlerimizi cam atık oluşumunu azaltmaya teşvik etmek için onları ücretsiz olarak 
sağladığımız su şişelerini tekrar kullanmaları veya OMM Shop’tan su şişesi satın almaları 
konusunda yönlendiriyoruz. Bu nedenle tüm alanlarda erişilebilir su sebilleri bulunduruyoruz.

1.4 Yiyecek ve İçecek hakkında:

• Misafirlerimize menümüzde hayvansal ürünler içermeyen ürünler sunuyoruz. Böylece gelecek 
nesillere daha iyi bir dünya bırakacağımızı umuyoruz.
• Mevsimlik menü yaparak, sunduğumuz yiyecekleri mümkün olduğunca organik çiftliklerden 
seçmeye çalışıyoruz.
• Yemek israfını önlemek için kafemizde “yarım porsiyon yarı fiyat” seçeneği sunuyoruz.
• Gıda atığı üretimimizi azaltma hedefiyle bir gıda atığı azaltma programı uygulamayı 
planlıyoruz.
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1.5 Satın alma ile ilgili:

Sürdürülebilirlik Politikamıza uygun olarak, OMM INN çevreye ve topluma karşı sorumlu 
malzeme ve ürünlerin kullanımı ve satın alınması konusunda kararlıdır.

• Yerel tedarikçiler ile çalışmak ve yerelde üretilen, organik ve/veya yerelde yetiştirilen ürünler 
satın almak önceliğimiz.
• Oda içi malzemelerini çevre dostu ürünlerden satın alıyoruz.
• OMM INN’in açılışından itibaren plastik pipet kullanılmamıştır. Atık azaltma politikamız 
doğrultusunda bu kağıt pipetleri de yerel bir cam atölyesinden alınan cam muadilleriyle 
değiştirdik.
• Oda ve genel alan temizliğimizde EU Flower sertifikalı ürünler kullanarak personelimizin, 
misafirlerimizin ve doğanın sağlığını önemsiyoruz.
• Adil Ticaret Sertifikalı kahve çekirdeklerimizi Eskişehir’deki butik kahve kavurma atölyesinden 
alıyoruz. Böylece kahve emekçilerinin adil ücret politikası ile çalışmalarına katkı sağladığımıza 
inanıyoruz.
• Otelimizde OMM INN logolu peçeteler hariç tüm kağıt ürünlerinde sürdürülebilir endüstriyel 
ormanlardan gelen FSC sertifikalı ürünler kullanmaya başladık.
• Odalarda dispenserlerde sunduğumuz şampuan, saç kremi ve sıvı el sabunlarında Cosmos 
Organic, Anatolian Plants, Cruelty Free ve Vegan sertifikaları bulunmaktadır.

1.6 Bina ile ilgili:

• Kafemizin cam tavanları gün ışığından en iyi şekilde yararlanmamızı sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır.
• Otelimizin mimari tasarımı, içinde bulunduğu tarihi Odunpazarı mimarisi ile uyumludur.

2. Sosyokültürel alanda: 

Stay in Harmony, sosyal sürdürülebilirliği de teşvik etmeyi amaçlar. İnsan faaliyetlerini 
kapsayacak şekilde faaliyet gösterdiğimiz ülkelere ve topluluklara olumlu katkıda bulunmayı 
amaçlıyoruz.

• Yerel ve adil istihdamı teşvik ediyoruz, bu nedenle çalışanlarımızın büyük çoğunluğun 
Eskişehir’den olmasına özen gösteriyoruz.
• Personelimizin yetkilendirilmesini destekliyoruz ve terfiye erişim sağlıyoruz.
• Çalışan memnuniyetini ve sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz.
• Yerel toplumu destekliyor ve saygı duyuyoruz.
• Yerel alanların tanıtımı için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Valilik ile işbirliği içinde 
bulunduğumuz çevrenin korunmasına katılıyoruz.
• Şehrin en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri olan Odunpazarı semtinde bulunduğumuz 
için kültürel mirası bünyemize katıyor, müze ve diğer kültürel etkinlikleri tanıtıyoruz.
• Çocukların ekonomik ve diğer her türlü sömürüden korunmasını sağlayan politika ve 
prosedürlerimiz mevcut.
• OMM Shop’ta yerel tedarikçilerden yerel ürünleri tanıtıyoruz.
• Otelimizde kullanılmayan plastik kişisel bakım ürünlerini yerel yaşlı merkezlerine, yerel 
yetimhanelere ve kadın sığınma evlerine bağışladık. Bu çalışmayı Eskişehir Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdik.
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• OMM INN Sürdürülebilirlik Yöneticisi ve Six Senses Sürdürülebilirlik Yöneticisi, fikir 
alışverişinde bulunmak için ayda bir buluşuyor. Türkiye’deki şehirler ve şirketlerle işbirliği içinde 
olmaktan mutluluk duyuyoruz.

3. Kalite – Sürdürülebilir İş Uygulamaları ile ilgili:

En iyi uluslararası seviyelere ulaşmak ve sunduğumuz hizmetler için her zaman takdir edilmek 
için kalite standartlarımızı sürekli gözden geçiriyoruz.

Yeşil Ekibimiz uygulanan farklı projelerle ulaşılan kalite düzeyini kontrol etmekten sorumludur.

4. Sağlık ve Güvenlik
 
Sağlık ve güvenlik risklerinin oluşmasına karşı önleyici adımlar atarak iş yerini daha güvenli hale 
getirebiliriz. İş güvenliğini artırmak için tüm personelin bina ve mülk güvenliği yönergelerine 
aşina olması önemlidir.

Birbirimiz ve misafirlerimiz için daha güvenli bir ortam oluşturmak için her türlü sağlık ve 
güvenlik tehlikesini en kısa sürede en aza indirmeye ve ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. 
İş kazalarını önlemek için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak hepimizin 
sorumluluğudur.


