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Sürdürülebilir turizm ve kalkınma konusunda 
sorumluluklarımızın bilincinde ve kararlıyız. Gelecek nesiller için 
daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Kurumsal vizyonumuz, 
misyonumuz, kültürümüz, değerlerimiz ve etik ilkelerimiz bu 
sorumluluklarımızı yerine getirirken bize yön vermektedir. 
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RAPOR HAKKINDA 

 

 Otelimizde bulunan Kalite Sistemleri ile birlikte hem  çevre için hem  de  misafirlerimiz için 

genel verimliliğimizi, kalitemizi ve çevresel performansımızı arttırmayı hedefliyoruz. 

.Bu doğrultuda çevresel etkilerin  azaltılması, enerji,  su  ve  atık  yönetimi, , yerel  

halka ekonomik ve sosyal olarak  fayda  sağlama ve çevreyi koruma gibi 

sürdürülebilirlik kavramı içinde  yer alan birçok konuda çalışmalarımıza devam 

etmekteyiz. 

 Sürdürülebilirlik çevresel, ekonomik ve sosyal faktörlerin insan ve çevre yararına bir araya 

getirilmesi olarak  tanımlanabilmektedir. 

 

Sürdürülebilirlik kapsamında otelimizin temel sorumlulukları; 

 Geri dönüşüm ve yeniden kullanım fırsatlarını yaratmak ve değerlendirmek, 

 Enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek ve karbon salınımından dolayı oluşan 

olumsuz etkiyi minimize etmek, 

 Neden olunan her türlü çevresel etkiyi azaltmak 

 Sürdürülebilirliğin temellerini oluşturan sosyal ve ekonomik faktörler en az çevre kadar 

önem arz etmektedir. Sürdürülebilirlik,  çalışanlara en uygun koşulların sağlanmasından 

yaratılan katma değerin toplumla paylaşılmasına kadar geniş bir kapsama sahiptir. Bu 

raporda yer alan bilgiler, aksi belirtilmediği takdirde 2019 yılı içerisindeki performansımızı 

içermektedir. 

 

2018 sürdürülebilirlik raporu; 

 Otellerimizin çevresel, sosyal ve ekonomik performans değerlendirmesini, 

 Bu performansı artırmak adına belirlenen hedefleri, 

 Bu hedeflere ulaşmak için izlenecek strateji ve süreci, 

 Karşılaşılabilecek olası riskleri, 

 Ölçümlenen performans sonuçlarını içermektedir. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ 

 

 Çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla çevreye olan 

etkilerimizi tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız. 

Doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini,  hava, su ve toprak kirlenmesini en aza 

indirgemek için gayret ederiz. 

 Ülkemizde yürürlükte olan çevre, iş sağlığı güvenliği ve insan hakları ile ilgili 

yayımlanmış olan kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri 

eksiksiz yerine getiririz. Faaliyetlerimizi yürütürken misafir ve çalışanlarımızı meydana 

gelebilecek yaralanmalardan, hastalıklardan korumak ve iyi çalışma koşulları sağlamak 

için gerekli önlemleri alır ve uygularız. 

 Çevre bilinci ve sosyal sorumluluklarımızın;  sadece çalışanlarımızca değil, konuklarımız, 

tedarikçiler, alt taşeronlar ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlamaya çalışırız. 

Yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre 

koruma ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesine katkıda bulunuruz. 

 Bulunduğumuz yerlerde, yerel istihdamı arttırmak, doğal yaşamı korumak ve 

zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi alır, çevremize sahip çıkmak adına 

yaptığımız tüm faaliyetleri kamuoyuyla paylaşırız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTAINABILITY POLICY 
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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ 

• Misafirlere, devletimizin öngördüğü değerlere, tedarikçilik yapan çözüm ortaklarımıza, 

çalışanlarımıza, işverenimize karşı hakkaniyet ve güzel beşeriyet dışında hiçbir öznel 

tasarrufumuz olmayacaktır. 

• Yenilikçi ve uluslararası standartları takip eden Toplam Kalite Yönetimi anlayışımız ile her 

zaman daha iyisini yapacağımıza inanacağız. Bu inançla, kendimizi sürekli iyileştirerek ve 

geliştirerek daha iyi hizmet vereceğiz. Gelişerek ilerlemenin yolu eğitimden geçmektedir. 

Görevimiz, teorik ve pratik eğitim faaliyetlerini astlarımıza sağlamak; sektöre işini seven ve 

sorumluluk almaya hazır başarılı bireyler kazandırmaktır. 

• Birbirimize karşı duyduğumuz saygı, güven ve anlayış ekip ruhumuzun iskeletini; hep 

birlikte oluşturacağımız huzurlu çalışma ortamı ekip ruhunun vücudunu; iletişim 

kanallarımızın açık, sağlıklı ve ahlaklı olması ise ekip ruhumuzun devamlılığını sağlayacaktır.                                                                                                                   

 • Pazarlama politikamız tesis içinde başlar ve global dünya şartlarına buradan ulaşır. Yurtiçi 

ve yurtdışı reklam ve tanıtımların yanı sıra tesislerimizin bünyesinde yapılan tanıtım 

faaliyetlerinin etkisine ve gücüne çok inanmaktayız. Araştırarak, geliştirerek elde edeceğimiz 

başarılı sonuçları misafirlerimiz ile paylaşacağımız en doğru adres kendi tesisimizdir.                                                                                                                          

 •Turizm mevzuatları, uluslararası yönetmelikler, anlaşmalar ve hatta temayüller bize ışık 

tutacaktır. Ama esas olanın, değişebilecek misafir istekleri ve ihtiyaçları olduğunu hiçbir 

koşulda unutmayacağız. Konuma, sezona, profile ve duruma göre; temel standartlardan 

ödün vermeden, misafir isteklerinin çözüm yollarını bulabilmek, sektörün altın anahtarıdır.                                                                                                                                

  •Konuklarımıza karşı göstereceğimiz üstün hizmet anlayışı, bizi sadık misafirleriyle her gün 

büyüyen saygı ve sevgi dolu büyük bir aile yapacaktır. 

* Hizmetlerimizi; Sürdürülebilirlik, Gıda Yönetim Sistemlerine, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetip, öncülüğümüzle örnek bir kuruluş 

olmak için tüm gücümüzle çalışırız. 

* Herkese eşit şartlarda hizmet anlayışı ve konusunda eğitimini almış personelimiz ile 

dezavantajlı misafirlerimize sadece odalarında değil, tüm hizmet alanlarımızda kendilerine 

evlerindeki konforu sağlamak için tüm alt ile hizmet vermekteyiz.  
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KAYNAK TÜKETİMİ   

Doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarla hedeflere ulaşma oranları 

rakamsal olarak takip edilmekte ve elektrik, su, doğalgaz tüketimindeki azalış veya 

artışlar etüt edilmektedir. 

ENERJİ YÖNETİMİ:  

Satın aldığımız tüm elektronik ürünlerin enerji tasarruflu olmasını tüm çalışanlarımızın 

enerji tasarrufu konusunda eğitim almasını hedeflemekteyiz.  

Otelimizde enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği 

sağlanmaktadır. 

 Tüm odalarda misafirlerimize elektrik tasarrufu hakkında uyarı yazıları bulunmaktadır. 

 Tüm odalarda balkon kapısının açılması durumunda ısıtma/soğutma cihazlarını 

devre dışı bırakan sistemler kullanılmaktadır. 

 Otellerimizde enerji tasarruflu ampuller ya da led ışıklar kullanılmaktadır. 

 Ortak alanlardaki tuvaletlerde, koridorlarda, personel bölgelerinde ve zemin katlarda 

aydınlatma için sensörler kullanılmaktadır. 

 Dış aydınlatmalar zamanlayıcılarla kontrol edilmektedir. 

 Odalarımızda elektronik anahtar kartlar kullanılmaktadır. 

 Odalarımızda  Led  TV’ler kullanılmaktadır.( Odalarımızda A sınıfı, düşük tüketimi 

olan TV’ler kullanılmaktadır.) 

 Odalarımızda mini barlarımız enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ısı 

kaynağından uzak olacak şekilde konumlandırılmıştır. 

    Boş odalarımızın perdeleri yaz sezonunda kapalı, kış sezonunda açık tutularak 

iklimlendirme cihazlarının  kullanımı azaltılmaktadır. 

  Soğutucu odalarda ve soğutucu sistemin çalıştığı genel alanlardan, teras, bahçe vb. 

alanlara açılan kapılarda soğutucu hava perdesi kullanılmaktadır. 

 Sıcak su üretiminde güneş panellerinden destek sağlanmaktadır. 

 Otellerimizin sıcak  su ihtiyacının  %50‘si  güneş enerjisinden elde  

edilmektedir. 

 Elektrikle çalışan   cihazlar güneş ışınlarına  maruz kalmayacak şekilde 

konumlanmıştır. 
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ELEKTRİK TÜKETİMİ (kWh) 

ELECTRICITY 

CONSUMPTION 

Toplam 2017 
Total 

Toplam 2018 
Total 

       Değişim 
     Difference 

3.890.806 

 

4567282              %17.4 

Kişi Başı 2017 
Per person 

Kişi Başı 2018 
Per person 

Değişim 
Difference 

21,91 22,60 %3 

2018 yılı kişi başı elektrik tüketimi 2017 yılına göre %17.4 oranında artış 

göstermesinin nedeni yeni cihazların alınması ve renovasyon 

çalışmalarımzla alakalıdır. 

 

Hedefimiz: 

 2019 yılında enerji tüketiminde  kişi başı %1 tasarruf sağlamak, 

 Enerji tüketim azaltma  projeleri  geliştirmeye devam  etmek, 

 Enerji verimliliği yüksek cihazlar almaya  devam etmek, 

 Yaş olarak ilerlemiş cihazları enerji tasarruflu cihazlarla  ile degiştirmek, 

 Her yıl enerji tassarufu eğitimlerine devam ederek personeli bilinçlendirmek. 

 

YAKIT YÖNETİMİ:  

Çevreye az zarar veren doğalgaz sistemi kullanılmaktadır. 

 

DOĞALGAZ TÜKETİMİ (m3 ) 

NATURAL GAS 

CONSUMPTION 

Toplam 2017 
Total 

Toplam 2018 
Total 

       Değişim 
     Difference 

289.095 

 

378941    %31 

Kişi Başı 2017 
Per person 

Kişi Başı 2018 
Per person 

Değişim 
Difference 

       1,63 1,88 %15.3 

 

 

Hedefimiz :  

 2019 de doğalgaz tüketiminde kişi başı %1 oranında tasarruf sağlamak 
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SU YÖNETİMİ:  

Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini 

azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanıyor; misafir odalarına su 

tasarrufu ile ilgili bilgilendirici “Çevre Kartı” yerleştiriyor ve çalışanlarımızı bu konuda 

eğitiyoruz. 

Otellerimizde su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği 

sağlanmaktadır. 

 Musluk ve duşlarda su akışı sınırlayıcı donanımlar kullanılmaktadır. 

 Tuvaletlerde tasarruflu ve/veya ikili sifon sistemi kullanılmaktadır. 

 Ortak alanlardaki tuvaletlerde fotoselli musluklar ve sensörlü pisuarlar 

kullanılmaktadır. 

 Bahçelerimizde sulama yapılırken damlama sisteminden faydalanılmaktadır. 

 

 

2018 yılında su tüketiminde %20 oranında artış olmuştur. Bu artış kişi başı tüketimde %5 

oranında olmuştur. 

 

 Hedefimiz:  

 2019 yılına göre  kişi başı % 2 oranında su tüketimini azaltmak, 

 Su tasarrufu konusunda personel eğimlerini arttırmak 

ATIK YÖNETİMİ:  

Baia Lara Hotel olarak uyguladığımız Atık Yönetimi Sistemimizde öncelikli amacımız atık 

miktarını azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az zarar ile bertarafını 

sağlamak ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır.  

Geri Kazanılabilir Atıklar:  

 

SU TÜKETİMİ (m3 ) 

WATER CONSUMPTION 

Toplam 2017 
Total 

Toplam 
2018 
Total 

       
Değişim 
Difference 
     
Difference 

71559 

 

85847 %20 

Kişi Başı 2017 
Per person 

Kişi Başı 2018 
Per person 

Değişim 
Difference 

0,40 

 

0.42 %5 
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Ambalaj atık ve organik atıklarımızı bilinçli şekilde ayrıştırarak geri dönüşüme katkıda 

bulunuyoruz. 

 Atık üretimimizi azaltmak için çeşitli çalışmalar yapıyor, misafirlerimizi ve 

çalışanlarımızı geri dönüşüm programına katılmaya teşvik ediyoruz. 

 Cam, kâğıt, yağ, plastik ve yiyecek atıklarının geri dönüşümü için çeşitli bölümlerinde 

ayrıca ofis alanlarında atık ayrıştırma kapları bulunduruyoruz. 

 Misafir alanlarında da atık ayrıştırma kovaları bulunduruyoruz. Ayrıştırdığımız bu 

atıkların geri dönüşümü için ilgili firmalarla çalışıyor ve takibini yapıyoruz. 

 

  

CAM 

GLASS 

 

PLASTİK 

PLASTIC 

ORGANİK 

ATIK 

ORGANIC 

WASTE 

 

METAL 

METAL 

 

KARTON 

PAPER 

 

TOPLAM 

TOTAL 

TOPLAM 2017 (kg) 

Total 

 

33860 32320 526370 26160 27700 626410 

TOPLAM 2018 (kg) 

Total 

42720 31480 543620 28850 32280 678950 

% DEĞİŞİM 

Difference 

 

%26 - %2.6 %3 %10 %16 %8 

KİŞİ BAŞI  2017(kg) 

Per person 

0,22 0,21 3,42 0,17 0,18 4,07 

KİŞİ BAŞI 2018 (kg) 

Per person 

0,21 0,15 2,7 0,14 0,16 3,36 

% DEĞİŞİM 

Difference 

-%4,5 -%28 -%21 -%17,6 -%11 -%17.4 

 

 

 

 Kâğıt tüketimimizi azaltmak için mümkün olduğunca yazışmalarımızı ve 

duyurularımızı mail ortamında yapıyoruz. Dokümanlar üzerinde yapılan güncellemeler 

ortak ağımızdan yapılmaktadır. Gerekmedikçe çıktı alınmamaktadır. Kağıtlar çift yüzlü 

kullanılmaktadır. 

 Misafirlerimize otelimizde uyguladığımız Atık Yönetimi ile ilgili oda kartıyla 

bilgilendirme yaparak; onları da atık miktarını azaltma ve oluşan atıkları ayrıştırma 

konusunda teşvik ediyoruz. 
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 Tesisimizde    birçok    alana   damacana    su    konarak   tek   kullanımlık   su   

tüketimi azaltılarak plastik ambalaj atığı azaltılması amaçlanmıştır. 

 

Hedefimiz:  

 2019 yılında öncelikli hedefimiz oluşan kağıt, plastik, cam ve metal atık miktarını 

azaltacak önlemler almak ve oluşan atıkları doğru şekilde ayrıştırarak geri 

dönüşümün sürekliliğini sağlamaktır. 

 

Tehlikeli Atıklar:  

 Tesislerimizde oluşan tehlikeli atıklar çevreye zarar vermeden bertaraf edilebilmesi için 

bölümlerimizde oluşan tehlikeli atıkları, tehlikeli atık odalarımızda uygun koşullarda 

toplanıyor,    etiketleniyor ve yasalara uygun bertaraf veya değerlendirilmesi için lisanslı 

firmalara teslim ediliyor. 

 

 

TEHLİKELİ ATIK (KG) 

HAZARDOUS WASTE 

Toplam 2017 
Total 

Toplam 2018 
Total 

        Değişim 
      Difference 

     471 390 -%42 

Kişi Başı 2017 
Per person 

Kişi Başı 2018 
Per person 

      Değişim 
      Difference 

        0,003        0,002 -%33.3 
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Tehlikeli atık miktarında %42  azalma ,kişi başı tehlikeli atık mikarında da fark meydana 

gelmemiştir. 

. Hedefimiz:  

 2019 yılında oluşan tehlikeli atık miktarının daha da azalmasını sağlamaktır. 

Bitkisel Atık Yağ: Kullanılan bitkisel atık yağların geri dönüşüm miktarını her yıl 

arttırmaktayız. Oluşan bitkisel atık yağlar düzenli olarak anlaşmalı olduğumuz lisanslı 

firmalara verilmektedir. 

 Oluşan bitkisel atık yağ 
miktarı (kg) 

Vegetable Waste Oil 

 

 

 

(

k

g

) 

Kişi başı 
miktar (%) 

Per person 

 

 

kazanım (kg) 

2017 2650 0,018 

2018 2385 0,012 

Değişim 

Difference 

 

Difference 

-265 -%33,3 

  

Hedefimiz: 

 Kullanılan bitkisel atık yağ geri kazanım miktarını önceki yıllara göre arttırmak, 

 Personelimizi atık yağ ile ile ilgili daha çok bilinçlendirmek 

Kimyasal Tüketimi: Kimyasal kullanım miktarlarımızı kontrol ediyor, boşa ve yanlış kimyasal 

kullanımını engellemek için personel eğitimleri verilmektedir. 

Kimyasalların   kullanımı   ve   tehlikeli   kimyasalların   dökülmesi/saçılması   durumunda   

alınacak   tedbirler konusunda çalışanlarımızı eğitim veriyoruz. 

 Otelimizde çamaşırhane bölümünde kimyasallar otomatik dozajlama sistemi ile 

kullanılmaktadır. 
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DOĞAL HAYATI KORUMA 

Çevrede bulunan vahşi veya evcil hayvanların korunması, sağlık, bakım ve beslenmeleri 

ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.  

Deniz suyunun temizliği hem doğal yaşamı koruma hem de sürdürülebilir turizm   

kapsamında en büyük öncelik verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Otelimizde Mavi 

Bayrak Ödülü bulunmaktadır. 

Bu kapsamda plajda yeterli sayıda çöp kutusu bulunduruyor, düzenli olarak boşaltıyor ve 

plajı temiz tutuyoruz. Sahillerimizin daha temiz olabilmesi için plaj görevlilerimize eğitimler 

veriyor, plajların temizliğini kontrol ediyoruz. 

Sahildeki nesli tükenmekte olan kum zambaklarımız hakkında Mavi Bayrak Panosunda 

bilgilendirme yazımız mevcuttur.  

 

 

Otel içindeki kediler için kedi evi yapılmıştır. 
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 Plajda Mavi Bayrak Panomuzda çevre davranışlarıyla ilgili misafirlerimiz için 

bilgilendirme yazıları mevcuttur. 

 

 

 

 Otelimiz alanında yabani kuşlar için ağaçlarda kuş evleri yapılmıştır. 
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 Olası yangın durumlarında gerekli önlemlerin alınması için çalışanlarımıza yangın 

eğitimi verilmiştir..Acil durum ekip listeleri güncellenmiş ve yangın tatbikatları 

düzenlenmiştir. 

 

 

ÇEVRE ÖNCELİKLERİMİZ 

 Tehlikeli atıkların azaltılmasına yönelik olarak cıva içeren ve daha kısa ömürlü olan 

floresan aydınlatmalar yerine, kullanılabilir birçok bölümde daha uzun ömürlü Led 

aydınlatmaların kullanımına geçilmeye başlanmıştır. Led kullanımı mümkün olmayan 

alanlarda tasarruflu aydınlatmalar tercih edilmektedir.  

  Otellerimizde uygulanabilir misafir ortak alanlarının tamamında, personel alanlarının 

büyük bir kısmında sensörlü aydınlatma sistemi seçilmiştir. 

 Atık miktarının azaltılması amacıyla satın alma sürecinde daha büyük ambalajlı 

ürünler seçilmektedir.  

 Satın alınan cam şişeli içecek ürünlerinin mümkün olanlarında depozitolu ürünler 

tercih edilerek tekrar kullanılması sağlanmaktadır. 

 Tesislerimizdeki tehlikeli atıkların doğaya karışmadan bertarafına katkıda bulunmak 

için misafirlerimiz için resepsiyon bölümüne, personel için teknik ofise pil atık kutuları 

koyulmuş olup, düzenli olarak atık firmasına verilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                  (Misafir alanı)                                                           (Personel alanı) 
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SOSYAL SORUMLULUK 

 2018 yılında İnsan Kaynakları müdürümüz Meslek Lisesi okulunda yapılacak olan 

sınava Komisyon üyesi olarak eşlik etmiştir. 

 2018 yılında Turizm Meslek lisesine yatak, perde ve tekstil malzemesi yardımı 

yapılmıştır. 

 2018 yılında Çevre Etkinlikleri çerçevesinde bağış yaparak otelimiz adına 150 

adet çam fidanı dikimi gerçekleştirilmiştir. 

 2018 yılında Aksu Belediyesine yardım bağışı yapılmıştır. 

 2018 Yılından arkeolojik kazı çalışmasına yardım bağışı yapılmıştır. 

 


