
 

GÜRAL PREMİER TEKİROVA 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 

Raporlama periyodu 01 Ocak – 31 Aralık 2020 

Bu rapor 01.10.2021 tarihinde Seda Kardelen ATAKAN tarafından hazırlanmıştır. 

 

GİRİŞ 

Dünyada ciddi bir sektör haline gelen turizm, birçok ülkenin ciddi gelir kaynaklarından birini 

oluşturmakta hatta başını çekmektedir. Dünya üzerinde yıllık turizm kaynaklı bir milyar insan 

hareketinden bahsedilmektedir. Bu rakamlar çok büyük bir kitlenin turizm kapsamında 

seyahat ettiği, konakladığı ve ciddi bir doğal kaynak tüketimde bulunduğunu göstermektedir. 

Çevre turizmin temel kaynağıdır. Bu kaynağın sürekli ve dengeli bir şekilde yönetilmesi, tahrip 

edilmemesi aksine kalitesinin arttırılması da gereklidir. Turizm aktiviteleri gerçekleşirken, 

gerek tesis kurulma aşamasında gerek sonrasında doğal kaynak tahribatı olmaktadır. Bu etki 

başlıca 4 ortam üzerinde görülmektedir. Bunlar; Su, toprak, hava ve flora-faunadır. 

Akdeniz ülkelerinin hemen tümünde ve Türkiye’de turizm hareketleri deniz kıyılarında 

yoğunlaşmaktadır. Turizm hareketi genellikle doğal dengenin çok duyarlı olduğu yerlerde 

başlamakta, gelişmekte ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu dengeyi kolaylıkla 

bozmaktadır. 

Türkiye’de turizm sektörü, büyük ölçüde deniz kıyılarında yoğunlaşmıştır. Bu nedenle deniz 

suyunun ve plajların temizliği, çevre kalitesinin en önemli göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Gürültü, trafikten kaynaklanan hava kirliliği, çarpık kentleşme, kıyı bölgelerinin 

verimli tarım topraklarının ve hassas alanların ikinci konut alanlarıyla betonlaşması, orman 

yangınlarında altyapı yetersizliği gibi faktörler ekosistemlerdeki dengeleri bozmakta, 

dolayısıyla turizm potansiyelini oluşturan değerler yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır.                      

Bu bilgilerden yola çıkarak turizmin sürdürülebilir kılınması amacı ile turizm faaliyetlerinin 

merkezine oturan turist ve turistlik işletmelerin Travelife gibi ulusal ve uluslararası ölçekteki 

çevre koruma programlarına dahil olmaları son derece faydalı olacaktır.  

Tesisimiz Tekirova merkezinde, çam ormanları içinde doğa ile iç içe, türk mimari tarzı esas 

alınarak, konfor standartları en yüksek düzeyde tutularak inşa edilmiştir. Kum ve çakıl karışımı 

geniş plajı ile tesisimiz 200.00 m2 arazi üzerine. Tesisimiz bahçe içerisinde 2 ve 3 katlı 

birbirinden bağımsız binalardan oluşmaktadır. 2 katlı binalarımızda bulunan havuzlu deluxe 

odalarımızdan ortak kullanım havuzlarına ulaşılabilmektedir. 

 

Sürdürülebilir turizm anlayışımız doğrultusunda toprağa, suya havaya verilen zararların 

minimize edilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yerel halkın istihdamına önem veriyor, 

tedarikçilerimizi yerel ürün ve markalardan tercih ediyoruz. 

 

 

ÇEVRESEL ETKİ 

Hedefler/Amaçlar/Planlar 

Sahip olduğumuz Çevre ve Sürdürülebilirlik Ödüllerimizin devamlılığını hedefliyoruz: 

 Green Key, Blue Flag, Travelife Gold, Yeşil Yıldız Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi 

 



 

Karbon ayakizimizi azaltma hedefimiz doğrultusunda; 

 Egzoz salınımını önlemek amacıyla tedarik edilen ürünlerin mümkün olduğunca yakın 

mesafelerden temin edilmesi sağlanmaktadır. 

 Tedarikçilerimizi belirlediğimiz periyotlarda denetleyerek; çevresel yaklaşım, atık 

yönetimi, su ve atıksu politikası hususlarında uygunluğundan emin oluyoruz. 

 Satınalma Prosedürümüz gereği  ürün/cihaz tercihlerimizi Yeşil Satınalma Politikamız 

etkiliyor. Elektrikli cihazlarda A sınıfı ve üzeri doğa dostu cihaz tercih ediyoruz.  

 Otelimizdeki aydınlatmaların tasarruflu ve sensörlü olmasını sağlıyoruz. Lojmanlarımız 

dahil tüm odalarda enerji saver sistemi bulunmaktadır. Yeni yapılan odalarda varlık 

sensörleri kullanımı ile enerji verimliliğinin sağlanması amaçlanmıştır.  

 Yenilenebilir enerji olarak tesis geneli su ısıtılmasında güneş panellerinden 

yararlanılmaktadır. 

 Sürekli teknik bakımlarla soğutma gazlarının atmosfere yayılmasını engelliyoruz. 

 Çevre koruma hedeflerimiz doğrultusunda personelimizin %80’ine çevre eğitimi 

verdik. 

Doğal hayatı koruma hedefimiz doğrultusunda; 

 200 dönümlük arazimiz üzerinde mevcut floramız korunarak, mümkün olan tüm 

alanlarda ağaçlandırma çalışmalarımız devam etmektedir.  

 Biyoçeşitliliği korumak amacıyla tesis genelinde bitki isimlendirilmesi çalışmaları 

yapılarak hem endemik türlerin korunması amaçlanıp hem de personel ve misafirlerin 

bu konuda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. 

 Tesis bahçesinde kuşlar için yuvalar bulunmaktadır. Caretta Carettalar için plajda 

sürekli kontroller yapılmakta ve yuvaları koruma altına alınarak denize eksiksiz 

ulaşmaları sağlanmaktadır. 

Atık yönetimi ve azaltımı politikamız doğrultusunda; 

 Sürdürülebilir Gıda çalışmalarımız doğrultusunda; mutfaktan çıkan uygun gıda atıkları 

kuş, tavuk ve kedilerin beslenmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca artan bayat ekmekler 

hayvan yemi olarak kullanılmak üzere personellerimize verilmektedir. Böylelikle atık 

azaltımı sağlanmaktadır. 

 Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında;  mavi plastik şişe kapakları toplayarak 

Omurilik Felçlileri Derneğine gönderiyoruz. Bu sayede Tekerlekli/akülü sandalye 

projesine katkı sağlıyoruz. 

 Yeşil Satınalma politikamız doğrultusunda küçük ambalajlı ürünler yerine ambalaj 

miktarını azaltmak için muadil ürünler tercih edilmektedir. 

 Güral Premier Hotels & Resorts olarak atık ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına 

yardımcı olmak amacıyla tesisimizdeki atıkları kaynağında ayrıştırıp Çevre Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte çalışarak Sıfır Atık Projesi’ne katkı sağlamaktayız. 

Su kaynaklarının korunması hedefimiz doğrultusunda; 

 Sensörlü armatürler ve çift kademeli rezervuarlarla su tüketiminin azaltılması 

sağlanmaktadır. 

 Damlama sulama sistemleri ve zaman ayarlı spring sistemleri ile bahçe sulamada 

suyun verimli kullanımı sağlanmaktadır. 

 



 

Kimyasalların azaltımı ve yönetimi hedeflerimiz doğrultusunda; 

 Tesis geneli temizlik ve ilaçlamada kullanılan kimyasalların eko etiketli olmasını tercih 

ediyoruz. Kimyasal tedarikçimiz olan DİVERSEY’in eko-etiketli kimyasallarını 

kullanıyoruz. İlaçlama yaparken mümkün olan alanlarda kimyasal değilde bakterilerin 

kullanıldığı biyolojik mücadele tercih ediyoruz. 

 Dezenfeksiyon işlemleri için klor, alkol vb. kimyasallar yerine ozon ve sirke 

kullanıyoruz. Sebze ve meyve dezenfeksiyonunda ozonla işlem yapılırken, cam 

temizliğinde beyaz sirke tercih ediyoruz. 

 Atıksu kanallarında biriken yağların parçalanması işlemi için bakteri uygulaması ile 

doğada çözünebilir ve zararsız hale getiriyoruz. 

 

Enerji Kullanımı 

 kwH Miktarları  

Ay 2019 2020 % Değişim 

Ocak - - - 

Şubat - - - 

Mart - - - 

Nisan 55,560 - - 

Mayıs 39,601 - - 

Haziran 27,570 - - 

Temmuz 30,066 - - 

Ağustos 30,568 55,367 % 81 

Eylül 31,454 26,240  -% 16,6 

Ekim 42,150 29,216 -%30,7 

Kasım - - - 

Aralık - - - 

Aylık ortalama 36,710 44,549 %21 

 

 Değerli Atık Miktarları  

Ay 2019 2020 % Değişim 

Ocak - - - 

Şubat - - - 

Mart - - - 

Nisan 6.499 - - 

Mayıs 7.470 - - 

Haziran 17.643 - - 

Temmuz 20.309 - - 

Ağustos 16.329 6805 -%58 

Eylül 14.531 17.393 %19,7 

Ekim 11.200 13.900 %24,1 

Kasım - - - 

Aralık - - - 

Aylık ortalama 13426 12699 -%5,4 

 

 

 

 



 

 Tehlikeli Atık Miktarları  

Ay 2019 2020 % Değişim 

Ocak - - - 

Şubat - - - 

Mart - - - 

Nisan 750 0 - 

Mayıs 0 0 - 

Haziran 0 0 - 

Temmuz 0 0 - 

Ağustos 1934 453 -%76,6 

Eylül 0 1357 - 

Ekim 19 59 %211 

Kasım - - - 

Aralık - - - 

Aylık ortalama 386 623 %61,4 

 

 Bitkisel Atık Yağ Miktarları  

Ay 2019 2020 % Değişim 

Ocak    

Şubat    

Mart    

Nisan 65 - - 

Mayıs 2.300 - - 

Haziran 2.250 - - 

Temmuz 2.520 - - 

Ağustos 2.120 0 - 

Eylül 3.630 1300 -%64,2 

Ekim 1.180 1520 %22,4 

Kasım - - - 

Aralık - - - 

Aylık ortalama 921 940 %2,1 

 

 CO2e Miktarları  

Ay 2019 2020 % Değişim 

Ocak - - - 

Şubat - - - 

Mart - - - 

Nisan 209.632 - - 

Mayıs 586.111 - - 

Haziran 794.636 - - 

Temmuz 924.715 - - 

Ağustos 936.452 262.881 -% 72 

Eylül 769.827 514.130 -% 33 

Ekim 481.357 365.130 - % 24 

Kasım - - - 

Aralık - - - 

Aylık ortalama 671.819 380.714 -%43 

 

 



 

Sonuç 

2020 yılında bir önceki yıla göre geceleme başına ortalama %21 kwH tüketimi arttı. 

Geceleme başına kwH tüketimleri mevsimsel şartlardan ve özellikle pandemi döneminde 

otelin açılıp kapanma durumundan etkilenmekte olup, 2020 yılı doluluk miktarının bir önceki 

yıla kıyasla çok daha az olması durumundan dolayı artış göstermiştir. 

2020 yılında bir önceki yıla göre ortalama %5,4 değerli atık(kağıt, plastik,cam,metal) miktarı 

azaldı. 2019 yılı geceleme sayısı bir sonraki yıla göre daha fazla olup, Sıfır Atık hedeflerimiz 

doğrultusunda bertarafa giden atık miktarı oranımızı %15 azaltma hedefimiz için %100 atık 

ayrışım ilkemizi benimsiyoruz. Çevre mevzuatı ve atık yönetimi hususunda personellerimize 

yönelik eğitimler düzenliyoruz. 

2020 yılında bir önceki yıla göre ortalama %61,4 tehlikeli atık miktarı arttı. Tehlikeli atık 

miktarı pandemi koşulları dolayısıyla tıbbi atık artışı, yıllık bakım, arıza, tadilat vb. hususlardan 

etkilenmekte olup, ekipman bakımlarının düzenli yapılması kullanılacak kimyasal/boya vb. 

miktarları etkileyeceğinden zamanında müdahale edilmesini önemsiyoruz. 

2020 yılında bir önceki yıla göre misafir oranına bağlı olarak ortalama %2,1 bitkisel atık yağ 

miktarı arttı. Kızartmalık yağlarımızı Gıda Güvenliği politikamız kapsamında polarite ölçümü 

yaparak atık yağ oranını belirliyoruz. Satın alınan yağın/geri dönüşüme giden yağ oranı 

hedefimiz %.30’dir. Bu hedefimiz doğrultusunda bitkisel atık yağların kanalizasyona 

dökülmemesi biyodizel olmak üzere toplanması hususunda çalışmalar yapıyoruz. 

2020 yılında bir önceki yıla göre geceleme başına %43 CO2 miktarı azaldı. Tesis geneli oda 

doluluklarına bağlı olarak bir azalma söz konusudur. 

Tesis bahçesinde, envanteri bulunan endemik bitkilerin korunması ve ekosistemin 

bozulmaması için özen gösterilmesi, Güral Premier Tekirova tesisi bahçesinde birçok bitki 

türü bulunmaktadır. Akdeniz iklim kuşağında yetişen endemik bitki türlerine göre Ziraat 

Mühendisi tarafından hazırlanan bakım planı doğrultusunda bakımları yapılmaktadır.  

 

Öneriler 

İşletme genelinde elektrik, LNG, su analizörlerinin artırılması spesifik veriler elde edilmesi 

açısından faydalı olacaktır.  

Kimyasal tüketimlerinin kullanan personel başına otomasyon sistemi ile takip edilmesi 

kimyasalların doğru miktarda kullanılması ve azaltılması açısından iyi bir proje olabilir. 

Otel genelinde doküman yazılım sistemine geçilmesi ile kağıt miktarının azalması 

hedeflenebilir. 

Biyobozunurluk açısından tesiste kullanılan tüm eldivenlerde lateks tercih edilebilir. 

Tehlikeli atıklardan pil azaltımı için pil ölçüm cihazı alınabilir. Bu sayede pil ömürleri 

tamamlanarak tehlikeli atık azatlımı hedeflenebilir. 

Tesis geneli geridönüşebilir atıklarımızdan kağıt miktarının azaltılması için dokümanlarda 

dijitalleşme sağlanabilir. 

 

 

 

 



 

İŞÇİ&İNSAN HAKLARI 

Amaçlar/Hedefler/Planlar 

Turizm paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın haklarını gözetmek, ayrımcılık yapmamak, adil 

çalışma/terfi koşulları, insancıl yaşama, eğitim ve barınma ihtiyacı sağlanması 

Çalışan personelin din, mezhep, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inançlar ve benzeri 

nedenlerle işçiler arasında ayrım yapılmaması 

Kadın istihdamı oranı  % 26’dır. Bir önceki yıla göre %5 artış söz konusudur. 

Çıktılar 

Personel Memnuniyet Anketi 

Çalışan ilerlemesi  : Personel Yetkinlikleri 

Sonuçlar  

Tesis geneli yapılan personel memnuniyet anketi 2020 yılında %75’dir. Çalışan personelin 

%66’si yapılan ankete katılım sağlamıştır. 

Çalışan ilerlemesi  : Personel Yetkinlikleri 

Yapılan Kişisel Gelişim Eğitimleri ile personellere mesleki ve kişisel yetkinlikler kazandırılmıştır. 

Otelde 17 farklı konuda eğitim düzenlenmiş olup, 5951 kişi/saat eğitim verilmiştir. 

Düzenlenen eğitimlere 704 personel katılım sağlamıştır.  Eğitim katılımcı değerlendirme& 

memnuniyet oranı %87’dir. Eğitimlerle hedeflenen yetkinlikler :  İletişim, Takım çalışması, 

misafir odaklılık, koçluk becerisi, analiz ve raporlama, hijyen bilinci, iş güvenliği kurallarına 

uyma, liderlik, problem çözme, duygusal zeka, kalite kontrol ve yaratıcılık kazandırılmıştır. 

Öneriler 

Çalışan personellerin ankete katılım oranının artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılabilir. 

 

TOPLUMLA ENTEGRASYON & DESTEK 

Amaçlar/Hedefler/Planlar 

Yerel yönetim veya idareler veya yörede bulunan diğer tesislerle çevreye duyarlılık 

konusunda ortak çalışma ve etkinlikler düzenlemek 

Yerel tedarikçilerle çalışılması lojistik kaynaklı karbon ayakizinin azaltılması hususundan dolayı 

tercih edilmektedir. KETOB,KETAV gibi yerel turizm birlikleriyle çalışarak yerel halkın istihdamı 

ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. 

Personel yemekhanemizde yerel kamu kuruluşlarında görev yapan çalışanlara öğle yemeği 

imkanı sağlıyoruz. 

Yerel kuruluşlar ile sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak, çevre temizliği vb. etkinliklere 

katılarak bölge halkı için farkındalık yaratıyoruz. 

 

Çıktılar 

KETOB etkinlikleri, Caretta Caretta yuvaları, Turizm haberleri 

 



 

Sonuçlar  

Güral Premier Tekirova işletmesi, gerek bölgesel gerekse ulusal çaplı çevrenin korunması 

kapsamında birçok faaliyete katkı sağlamaktadır. Bölgesel anlamada yöre turistik 

işletmeleri ile yapılan çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, ulusal ölçekte de çevre 

yönetimi kapsamında geçekleştirdiği örnek uygulamaların sektör ve diğer paydaşlara 

aktarıldığı seminer ve sunumlarda aktif rol almaktadır. 

 

         

Şekil 1.Miniclub Atık Ayrışım ve Farkındalık Eğitimi 

 

 

Şekil 2. Kompost Yapımı Etkinliği  



 

 

 

 

 

Şekil 3. Gülümsemenin Büyüsü Adlı Personel Motivasyon Etkinliği  

 

 

Şekil 4. İş Yerinde Tükenmişlik İle Baş Etme Yöntemleri ve Motivasyon Yönetimi Eğitimi  



 

 

 

Şekil 5. Yeni Nesil Yönetim Yaklaşımı Personel Etkinliği 

 

     

 

Şekil 6. Çevre Temizliği Etkinliği 

 

 

 



 

 
 

Şekil 7. Caretta Caretta Yuvalarının Korunması 

 

Eko-Okul-Programı 

 

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve 

sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla 

okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel 

yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol 

alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin 

uygulanmasını da sağlar. Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına 

yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da 

etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine 

geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış 

olurlar. 

Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki 

başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. 

Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. 

Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog 

kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar. 

 

Program Faydaları 

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca 

kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. Güral Premier Tekirova 

Hotels&Resorts işletmesi Uluslararası bir program olan EkoOkullar programına dahil olmuş 

ve yeşil bayrak almaya hak kazanmış Alper Duru Anaokulu ve Öykü Mert Özel Eğitim  



 

Öğrenim Hizmetleri ile ortaklaşa çalışmalar yürütmektedir. Gerek okul maddi ihtiyaçlarının 

bağış yolu ile karşılanması, gerek ise öğrencilere yönelik verilen eğitim ve bilinçlendirme 

çalışmalarında aktif rol oynamaktadır. Okulun Eko-Okul süreçlerini devam ettirmesi ile 

okullara bağış yapılmaktadır. 

 

 

 

Şekil 8. Eko Okul Toplantısı 2019 

 

Öneriler 

Yerel toplum ve birliklerle ilgili etkinliklerin artırılması, yeni paydaşlar ile etkinlikler 

düzenlenmesi,  ECPAT çalışmalarına dahil olma veya bağış kampanyaları yapılması hususunda 

çalışmalar geliştirebilir. 

Yerel tedarikçi sayısı artırılabilir. 

 

MİSAFİR MEMNUNİYETİ 

Raporlama döneminde misafir doluluğunun %35,54 ü misafir anketlerini doldurdu. 2020 yılı 

aynı döneme göre karılaştırmaları aşağıdaki gibiydi:  

 100 Üzerinden Ortalama Puan 

Departman 2019 2020 

Önbüro  %91,33  %89,65  

Kat Hizmetleri  %90,45  %84,73  

Mutfak  %88,09  %83,18  

F&B  %90,87  %86,65  

Animasyon  %91,50  %86,66  

Aquapark  %93,22  %91,41  

Quu Spa  %89,82  %86,41  

Misafir İlişkileri  %90,54  %87,94  

Genel Memnuniyet  %81,60  %75,38  

 

 



 

Sonuç 

Anket memnuniyet oranları 2019 yılına göre azalma göstermiştir. Bu sebepten dolayı genel 

memnuniyet oranında % 6,22 azalma olmuştur. Pandemi koşullarının getirmiş olduğu bazı 

kısıtlamalar sonuçları etkilemiştir. 

Misafirlerin, çevre koruma tedbirleri, bio-çeşitlilik ve çevre hakkında bilgilendirilmesi; 

Tesisimizde konaklayan tüm misafirlere resepsiyon girişinde başlayan gerek çevre koruma 

çalışmalarına destek gerek ise işletmemizin bulunduğu biyoçeşitlilik hakkında bilgilendirici 

dokümanlar ve saha uygulamarı mevcuttur. Resepisyonda çevre politikamız ve çevrenin 

korunmasına katkı sağlayacakları davranışları içeren roll-up, info desklerde bulunan 

bildilendirici dokümanlar bunlara örnek verilebilir. Odalarda ki banyo ve çevre kartı 

uygulamaları, info TV’lerde dönene farkındalık yaratıcı videolar diğer örnekler arasındandır. 

Sahilde ise Mavi Bayrak panosundaki bölgenin yakınlarında bulunana hassas doğal alan 

bilgilendirmleri, yine saihilde bulunan caretta-caretta davranış kuralları misaifr ortak kullanım 

alanlarındaki diğer uygulamalarımızdandır. Plaj ana girişindeki; çevre ödüllerimizi ve çevre 

politikamızı içeren çevre panosu da ortak kullanım örneklerindendir. 

 

Öneriler 

Misafir anket dolum oranlarının artması için mobil uygulama üzerine çalışma yapılabilir. 

 

ÖNERİLEN EYLEMLERİN ÖZETİ 

Eylem Lider(ler) Son Tarih 

İşletme genelinde elektrik, LNG, su 

analizörlerinin artırılması 

Mekanik ve Elektrik 

Mühendisleri 

30.01.2022 

Kimyasal kullanıcı  başına otomasyon miktar 

takibi 

Kat Hizmetleri Müdürü 30.04.2022 

Otel genelinde doküman yazılım sistemine 

geçilmesi 

Kalite&Eğitim Müdürü 

Genel Müdür 

30.04.2022 

Lateks eldiven tercih edilmesi Satınalma Sorumlusu 30.04.2022 

Çalışan personellerin ankete katılım oranının 

artırılması 

İnsan Kaynakları Müdürü 30.08.2022 

Personel için çocuk sömürüsü ve istismarı 

eğitimi 

Güvenlik Şefi 

Travelife lideri 

in the 

continuation of 

01.09.2021 

Yerel tedarikçi sayısının artırılması Satınalma Sorumlusu 

F&B müdürü 

in the 

continuation of 

30.04.2022 

Yerel toplum ve birliklerle ilgili etkinliklerin 

artırılması, yeni paydaşlar ile etkinlikler 

düzenlenmesi,   

Genel müdür 

Travelife Lideri 

in the 

continuation of 

15.07.2021  

ECPAT çalışmalarına dahil olma veya bağış 

kampanyaları yapılması hususunda 

çalışmalar 

Genel müdür 

Kalite&Eğitim Müdürü 

in the 

continuation of 

01.09.2021 

Misafir anket dolum oranlarının artması için 

mobil uygulama 

Misafir İlişkileri Müdürü 30.04.2022 



 

Politikamız Gereği ; 

Güral Premier Hotels&Resort  Tekirova tesisi Toplam Kalite Politika kapsamında hizmet ve 

ürün kalitesini devamlı olarak arttırmayı amaçlamaktadır.  

 

Çevre Sağlığını insan sağlığı ile eşdeğer kabul ederek tüketim ve oluşan atık miktarlarını 

kontrol altına almak ve çevre kirliliğini azaltmayı hedeflemektedir.  

 

Enerji giderlerini profesyonel bakış açısı ile yöneterek maksimum oranda etkin şekilde 

kullanmaya yönelik seçenekler oluşturmaktadır. 

 

Hammaddeden başlayarak sunuma kadar geçen süreçte hijyen kuralları çerçevesinde sağlıklı 

ve güvenilir ürünleri misafir ve personellerine sunmaktadır.  

 

Uygunsuzluk durumları ve risklerin denetimleri belirli periyotlar halinde gerçekleştirilerek 

yönetim kadrosu ile ortak ağ ya da mail aracılığı ile paylaşılmaktadır. Düzenleyici faaliyetler 

düzenli olarak takip edilmektedir.  

 

Onay 

İşaretleyin Unvan Ad-soyad baş harfleri 

X Genel Müdür L.T. 

X Kalite&Eğitim Müdürü B.E.C. 

X İnsan Kaynakları müdürü N.D. 

X Yiyecek&içecek müdürü H.S.S. 

X Kat hizmetleri müdürü H.S. 

X Misafir İlişkileri Müdürü Z.V. 

X Makina Mühendisi F.D. 

X Elektrik Mühendisi C.E. 

X Satınalma Müdürü O.T. 

X Güvenlik Şefi M.A. 

 


