
 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKAMIZ 

 
Çevreye, çalışanlara ve topluma karşı sorumluluğunun bilincinde olarak, sürekli gelişim göstermeye 

çalışan ve yürüttüğü faaliyetlerde sürdürülebilir ögeleri barındıran ve buna inanan  

Maya Bistro Hotel Beach olarak;  

Sürekli iyileştirmeler yaparak uzun vadeli bir sürdürülebilirlik yönetim sistemini uygulamayı, 

Yerine getirdiğimiz yerel, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatların ve düzenlemelerin takibini 
sürdürmeyi, 

Sürdürülebilirlik politikamızı kapsayan faaliyetlerimizi ve performansımızı çalışanlarımız, 
misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımız ile paylaşmayı, 

Çalışanlarımızın sürdürülebilir yönetim sistemini geliştirmesi ve uygulaması için rol ve sorumlulukları 
hakkında duyarlılıklarını arttırmak için periyodik eğitimler verilmesini sağlamayı, 

Verdiğimiz hizmetin, misafirlerimizin istek, beklenti ve ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını araştırmaya 
devam etmeyi, buna istinaden uygun hizmetlerin planlanmasının ve verilmesinin devam edilmesini 
sağlamayı,  

Gerektiğinde ihtiyacı olan kişilere erişim ve bilgi sağlamayı 

Satın alma işlemlerimiz sırasında, sağlıklı, çevreye zararı olmayan, insan haklarına uygun; ürün ve 
malzemelerin mevcut ve yeterli kalitede olmaları durumunda yerel ve adil ticaret sağlayan 
tedarikçilerle çalışmayı ve yerel ürün gruplarının sayısını artırmayı, 

Yerel toplulukların fikri ve mülkiyet haklarına saygı göstererek, geleneksel, çağdaş yerel kültürün 
otantik unsurlarını operasyonlarımızda, tasarımımızda, dekorasyonumuzda, mutfağımızda ve diğer 
alanlarda yansıtmaya devam etmeyi, 

Satın alma işlemlerimiz sırasında, çevresel açıdan süründürülebilir tedarikçilere öncelik vermeyi ve 
çevre dostu olan ürün ve malzemeleri tercih etmeyi, bununda satın alma politikasında açıkça beyan 
edildiğini,  

Karbon ayak izimizi ölçmeye devam ederek, hedefler belirleyerek her daim azaltmaya yönelik 
çalışmalar yapmayı sürdürmeyi, 

Çıkan atık miktarını en aza indirmek amacıyla, satın alma işlemlerimizde; Yeniden kullanılabilir, iade 
edilebilir ve geri dönüştürülmüş malları tercih etmeyi, gıda dâhil olmak üzere sarf ve tek kullanımlık 
ürünlerin satın alınmasını ve kullanılmasını dikkatli bir şekilde izleyip yönetmeyi, toplu satın alımlara 
özen göstererek gereksiz ambalajdan kaçınmaya dikkat etmeyi, 

Enerji ve su tüketiminin tür bazında ölçümünü yapmaya ve toplam tüketimi en aza indirmek için 
çalışmalara devam etmeyi,  

Gri su dahil olmak üzere çıkan atık suyu etkili bir şekilde kendi bünyemizde arıtmaya ve 
değerlendirmeye devam etmeyi,  

Atık miktarlarını periyodik olarak ölçerek, bir önceki atık miktarının üstüne çıkmamaya özen 
göstermeyi, atık çeşidine göre ayrıştırma işlemini gerçekleştirerek, geri dönüşümünü sağlamayı, 

Ve bu faaliyetlerin hepsini yerine getirirken yerel nüfus veya çevre üzerinde olumsuz bir etki 

göstermeyeceğimizi,                                                                                       

                                                                                                                                Taahhüt ederiz… 

                                                                                               MAYA BISTRO HOTEL BEACH YÖNETİMİ 


