
  

 
ÇEVRE POLİTİKASI 

 
AQUA FANTASY AQUAPARK HOTEL & SPA olarak biz, çevre korunması ile ilgili 
sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Biz sürdürülebilirlik yönetimi aracılığıyla çevrenin 

korunup, çevre bilincinin geliştiriliceğine inanıyoruz. Doğal kaynaklar ile enerjiyi etkin ve 
verimli kullanarak, yasal mevzuata uygun, sürdürülebilir kalkınmayı, faaliyetlerin her 

aşamasında destekleyen, ve bu konuda müşterilerimizi, personelimizi ve iş yaptığımız 
tedarikçilerimizi teşvik ederek çalışmaya özen göstereceğiz. 

 
Bunları başarmak aşağıdaki başlıklarda yer alan konular doğrultusunda hareket 

edeceğiz. 
 

 Doğal kaynakları korumak ve çevreye olan olumsuz etkiyi en aza indirmek için 
eğitim / öğretim ve iletişim yoluyla, doğal kaynaklarını korumaya çalışacağız. 

 Doğal kaynaklar ile enerjiyi etkin ve verimli kullanarak, yasal mevzuata uygun, 
sürdürülebilir kalkınmayı faaliyetlerin her aşamasında destekleyeceğiz. 

 Çevreye duyarlı elektrik üreten firmalardan elektrik ihtiyacını karşılayacağız. 
 Geceleme başına enerji tüketim hedefleri koyacak ve tüm çalışanlar olarak, enerji 

tüketim miktarlarını düşürmek ve bu hedeflerin gerçekleştirmek için çalışacağız.  
 Gelecekte satın alınan tüm ağır ve hafif ekipman enerji tüketimleri düşük ve 

yüksek verimli cihazlar olmasına dikkat edilecektir. 
 Tüm personelin kaynak kullanımı ve enerji verimliliği konusunda eğitim alması 

sağlanacaktır. 
 Toplam su tüketiminin en aza indirmek için su tasarruflu cihazları tercih edilecek 

ve yöntemler geliştirilecektir. (Musluklar ve duş, su akış miktarının ayarlanması 
ve tuvaletler stop kontrollü cihazlar vs) 

 Sıcak su üretimlerinde güneş panelleri kullanılmasına dikkat edilecek ve sıcak su 
gidiş ve çıkış değerleri sürekli kontrole dilecektir. 

 Otel otelin tüm alanlarında atık üretiminin en aza indirmek, müşterileri ve 
personeli geri dönüşüm programına katılmak için teşvik edecektir. (Aşırı ambalaj 
önlemek için toplu olarak satın alam yapılmaya özen gösterilecek, Personel ve 
misafirlerin için kağıt ve plastik kullanımını en aza indirecek önlemler alınacak ve 
Tüm cam, kağıt, karton, yağlar, plastik ve gıda atıkları geri dönüşümlerini 
sağlanacaktır. 

 Tesisteki kimyasal tüketimlerini azaltmak ve tüm kimyasalların güvenli bertaraf 
edilmesi için özen göstereceğiz. 

 Yapılması düşünülen çalışmalarda Travelife uygulaları klavuz olarak belirlenecek 
ve en iyi uygulamayı yapmak için çalışacağız. 

 Gelecek nesiller ve kendimiz için, camiamız için, temiz, sağlıklı, güvenli ve 
sürdürülebilir bir çevre elde etmek için çalışacağız. 
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