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Tek Kullanımlık Plastik Politikası
OMM INN, Stay in Harmony programına ve grubun faaliyet gösterdiği her ülkedeki atık
yönetmeliklerine uygun olarak, bünyemizde tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılmasını
sağlama konusunda tamamen kararlıdır. Otel endüstrisinin bu miktarda atık oluşmasında
büyük payı olduğunun farkındalığı içinde, çevre dostu OMM INN’in hedefi, tek kullanımlık
plastiklerin kullanımını kaldırıp katı geri dönüşüm ve atık yönetimi sistemlerinin uygulanmasıyla
sürdürülebilir ve sosyal olarak sorumlu bir turizm sürdürme konusunda lider olmaktır.
Amaç:
OMM INN, Tek Kullanımlık Plastik (SUP) Politikası ile tüm operasyonlarından ve hizmetlerinden
tek kullanımlık plastikleri çıkarmayı ve/veya tek kullanımlık plastik kullanımının azaltılmasını,
bunun yanı sıra otellerinde gereksiz atıkların azaltılması için pozitif çözümler bulmak üzere
çalışmalarını sürdüreceğini taahhüt eder. Bu husustaki nihai amaç; bütün iş gücü, operasyonlar
ve varlıklar arasında tek kullanımlık plastik kullanmayan bir organizasyon olma hedefine
ulaşmaktır.
Sürdürülebilirlik ilkemiz doğrultusunda;
2020’yi temel alarak, 2021’de müşterinin karşılaştığı tek kullanımlık plastik ürünleri %90
oranında,
2020’yi temel alarak 2022’de ev operasyonlarını kapsayan tek kullanımlık plastik ürünleri %70
oranında ve
2020’yi temel alarak 2023’te tüm tek kullanımlık plastik atıklarımızı %100 azaltmayı hedefledik.
OMM INN şunları taahhüt eder:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otel operasyonlarında tek kullanımlık plastiklerin tanımlanması
Tek kullanımlık plastiklerin kullanımının aşamalı olarak azaltılmasının maliyetinin
hesaplanması
Tek kullanımlık plastiklerin azaltılması için hedefler oluşturulması
Çalışanlara tek kullanımlık plastiklerin aşamalı olarak azaltılması için otellerde bilfiil
eğitimler verilmesi
Plastik ve diğer materyallerin daha iyi geri dönüştürülebilmesi için arıtma tesislerinde de
kullanıldığına rastlanılan daha gelişmiş çözümler getirmek üzere her fırsatta belediye ya da
STK’larla görüşülmesi
Tek kullanımlık plastikleri azaltmak için yaratıcı çözümler üretilmesi ya da azaltmanın
mümkün olmadığı noktalar için tekrar kullanımın önerilmesi
Farkındalık yaratmak ve tek kullanımlık plastiklerin servis teslimatında kullanılmasını azaltmak
için tedarik zincirleriyle çalışılması ya da uygun alternatiflerinin araştırılması
Geri dönüştürülen plastiklerin kullanımının teşvik edilmesi ve tek kullanımlık plastiklerin
kullanımının kaçınılmaz olduğu noktalarda geri dönüşüm fırsatlarına öncülük etme
arayışında olunması
Tüm iş ortaklarının tek kullanımlık plastik politikalarını benimsemesinin teşvik edilmesi
Misafirlerimizle iletişim kanalları üzerinden plastik kullanılmayan girişimler hakkında en iyi
uygulamaların ve konu hakkındaki bilgilerin paylaşılması
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Tek kullanımlık plastik kullanmayan dış kurumlarla çalışılması ve Yeşil Satın Alma Politikamızın
bir parçası olarak Paketlerin Küçültülmesi Politikamızın desteklenmesi
Kentsel ve kırsal alanların korunmasının öneminin iletilmesi ve plastik atıkların azaltılmasına
yönelik pozitif girişimlerin, kampanyaların ve hareketlerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi
Plastik mikro boncuk içeren temizlik ürünlerinin kullanılmaması
Doldurulabilir, tekrar kullanılabilir su şişelerinin ücretsiz olarak sunulması
İçeceklerin plastik pipetle servis edilmemesi, misafirlerin talebi üzerine sürdürülebilir birer
alternatifi olarak tekrar kullanılabilir ya da kâğıt pipet sunulması
Baharat ve çeşnilerin tek kullanımlık paketlerde servis edilmesinin azaltılması
Uygulamalarını ilerletmek için plastik kullanımını kesen liderlerin tanınması
Tek kullanımlık plastik yeniden kullanılabilir, yeniden doldurulabilir veya iade edilebilir
bir alternatifle değiştirilemezse, yalnızca yerel atık yönetim tesisinde gerçekten geri
dönüştürülebilen veya sorumlu bir şekilde işlenebilen malzemelerden yapılmış ürünleri
tedarik edeceğiz. Eskişehir’de endüstriyel kompostlama tesisleri mevcuttur, bu nedenle
tek kullanımlık ürünleri yeniden kullanılabilir, yeniden doldurulabilir veya iade edilebilir bir
alternatifle değiştiremezsek, otelimizde endüstriyel olarak kompostlanabilir ürünler kabul
edilebilir.

OMM INN’in tüm çalışanları bu politika bağlamında etkilerini yönetme şekillerinde kişisel
olarak sorumludurlar ve bu politikada bahsedilen azaltma stratejilerinin tamamen farkında
olduklarından emin olmalıdırlar.

3

