
Tek Kullanımlık Plastik Politikası
Single Use Plastic Policy



TASİGO, Stay in Harmony programına ve grubun faaliyet gösterdiği 
her ülkedeki mevcut atık yönetmeliklerine uygun olarak tek kullanımlık 
plastiklerin azaltılmasını sağlama konusunda tamamen kararlıdır. 
Otel endüstrisinin bu miktarda atık oluşmasında büyük bir payı olduğunun 
farkındayız. Çevre dostu TASİGO’nun 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.

Tasigo Hotel Group is fully committed to ensuring the reduction of single use 
plastics in compliance with Stay in Harmony program and the current waste 
regulations in each country where the groupe operates. We are aware that the 
hotel industry has a large share in this amount of waste. The eco-friendly 
Tasigo Hotels aim to be a leader in sustainable and socially-responsible tourism 
by removingsingle-use plastic and adhering to a strict recycling and 
waste management system.

Amaç:

TASİGO, 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 hedefimize ulaşmak için hedefler belirledik:

2020'yi temel alarak, 2021'de müşterinin karşılaştığı tek kullanımlık plastik ürünleri %90 oranında
azaltma hedefi belirledik.

2020'yi temel alarak 2022'de ev operasyonlarını kapsayan tek kullanımlık plastik ürünleri %70
oranında azaltma hedefi belirledik.

2020'yi temel alarak 2023'te tüm tek kullanımlık plastik atıklarımızı %100 azaltma hedefi belirledik.

Purpose:

The Single Use Plastic (SUP) Policy engage Hotels member of Tasigo Hotel Group to commit remove
and/or reduce the use of Single Use Plastic from all operations and services as well as working
towards finding positive solutions for reducing unnecessary waste across hotels. The ultimate goal is
to achieve a single use plastic-free organisation across our workforce, operations and assets.

To reach our sustainability goal, we have set up targets:

We set up a target to reduce single-use plastic products that are customer facing by 90% in 2021,
using 2020 as a baseline.

We set up a target to reduce single-use plastic products that are covering back of house operations
by %70 in 2022, using 2020 as a baseline.

We set up a target to reduce all of our single-use plastic waste by 100% in 2023, using 2020 as a
baseline.



TASİGO şunları taahhüt eder:

- Otel operasyonlarında tek kullanımlık plastiklerin tanımlanması

- Tek kullanımlık plastiklerin kullanımının aşamalı olarak azaltılmasının maliyetinin
hesaplanması

- Tek kullanımlık plastiklerin azaltılması için hedefler oluşturulması

- Çalışanların 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

- Tek kullanımlık plastik kullanmayan dış kurumlarla çalışılması ve Yeşil Satın Alım 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

- Spa operasyonları da dâhil olmak üzere, 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

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

Tasigo Hotels Group commits to:

- Identify the Single Use Plastic into the hotels operations;

- Calculate the cost to phase out Single Use Plastic;

- Create targets for Single Use Plastic reduction;

- Train staff to ensure that Single Use Plastic items are phased out at hotel locations;

- Talk to the municipality or NGOs at every opportunity to bring improved recycling of plastic
and other materials where possible at municipal facilities;

- Propose create creative solutions to reduce Single Use Plastic items and to propose re-use
areas at points that cannot be reduced;

- Work with the supply chain to raise awareness and minimize the use of Single Use Plastic in
service delivery and seek sustainable alternatives;

- Encourage the use of recycled plastic and pursue pioneering recycling opportunities where
Single Use Plastic is unavoidable;

-Encourage all our business partners to adopt Single Use Plastic policies;

- Share best practices and information about plastic-free initiatives with our guests through
communication channels;

- Work with external organizations that do not use disposable plastic yet and support our
package minimization policy as part of our green purchasing policy;

- Communicate the importance of protecting our urban and rural environments and support
and encourage positive initiatives, campaigns and actions to reduce plastic waste;

- Not use the products that contain plastic micro-beads including for spa operations;

- Offer refilling reusable water bottles for free;

- Stop serving drinks with plastic straws. Offer paper or reusable straws as a sustainable
alternative only when a customer requests it;

-Reduce in the serving of single use plastic sachets for condiments;

Recognize leaders cutting plastic waste to propagate their practices;

All employees of the Tasigo Hotel Groups have a personal responsibility in the way that they commit
to this policy. The top management will make sure they are fully aware of the reduction strategies
mentioned in this policy.




