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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI 

 
 Yoksul ve kırılgan durumda olanlara dayanıklılık kazandırmak ve iklimle ilgili aşırı olaylara ve 

diğer ekonomik, sosyal ve çevresel şoklara ve afetzedelere sosyal yardımda bulunmak, istihdam fırsat 
eşitliği sağlamak ve kırılganlıklarını azaltmak 
 Güçlü kurum kültürü ile ülkemizin farklı şehirlerinden,  Dünyanın birçok ülkesine kadar 

çalışanlarımıza istihdam ve staj imkânı sağlamak 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Uzman ekiplerimiz ile Güvenli Gıda sağlamak için satınalmadan başlayarak sofraya kadar giden 

süreçte gıda hijyen kontrollerimizi sağlıyor ve israfı azaltmak için çalışıyoruz.  
 Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarını önemsiyor ve Beslenme uzmanları 

tarafından hazırlanmış dengeli menüler ve güvenli gıdalar sunuyoruz. 
 Ekosistemlerin korunmasına yardımcı olan, iklim değişikliği, aşırı hava koşulları, kuraklık, sel ve 

diğer afetlere uyum kapasitesini güçlendiren ve arazi ve toprak kalitesini aşamalı biçimde iyileştiren 
bitkileri tercih ediyor ve ağaçlandırmaya önem veriyoruz. 
 Endemik, yerel ve soyu tükenmekte olan flora ve faunamızı koruyor, habitatlarında sağlıklı 

gelişmeleri için bakım ve gözetimlerini gerçekleştiriyoruz. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 Hizmetlerimiz süresince iş güvenliğini ve kaliteyi ön plana koyarak güvenilirliği sağlarız.  
 Çalışanlarımızın motivasyon ve mental esenliğini sağlamak için profesyonel uzmanlar 

tarafından eğitimler düzenliyoruz. 
 Sürdürülebilir bir temelde elde edilebilir ve ulaşılabilir temel tıbbi ekipmanlar setine sahip 

sağlık birimimiz ile misafirlerimiz, çalışanlarımız için sürekli ve yerel halk için acil durumlarda sağlık 
desteği sağlıyoruz. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 En önemli paydaşımız çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini sağlamanın yanı sıra kaliteli 

mesleki ve teknik eğitim alma süreçlerini destekliyor ve gelişimlerine yatırım yapıyoruz. 
 Misafirlerimiz ile birlikte ekoloji, flora-fauna hakkında Çevre eğitim etkinlikleri düzenliyoruz. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

 Kadınların yönetimin her seviyesinde tam ve etkili katılımı ile liderlik için eşit fırsatlara sahip 
olmasını sağlıyoruz. 
 Ülkemizde herkes fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, 

yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık yapmıyoruz. İnsan haklarının korunması temel kuralımızdır 
ve paydaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
 Herkes için güvenilir içme suyu sağlıyor ve adil erişimi destekleyerek yerel toplumu önemsiyoruz.  
 Suyun verimli kullanımı için; bahçe sulama saatlerimizi düzenliyor, donanımlarımızı teknolojik 

gelişmeler doğrultusunda iyileştiriyor ve düzenli tesisat bakımlarımızı gerçekleştiriyoruz. 
 Atıksularımız doğrudan atıksu kanalizasyon bağlantı sistemine iletilmekte olup, atıksu kirlilik 

yükünü azaltmak adına yardımcı bakteriler ile yağların parçalanmasını sağlıyoruz. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Temiz enerji için;  enerji tedarikçilerimizi yenilenebilir enerji oranlarına göre seçiyoruz. 
 Hibrit sistemlerde dahil olmak üzere teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve 

sistemlerimizi güncelliyoruz. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Tüm erkek ve kadın çalışanlarımız için eşit işe eşit ücret sağlıyoruz. 

 

Güral Premier Üst Yönetimi 
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 Karbon ayakizimizi küçültme hedefimiz doğrultusunda emisyonlarımızı izliyor ve hedefimiz için 
çalışmalar yapıyoruz. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Yakın çevrede bulunan toplu ulaşım yöntemleri ve bisiklet hakkında misafirlerimizi 

bilgilendiriyoruz. 
 Kültürel ve doğal dünya miraslarımızın korunması ve tanıtımı için tüm paydaşlarımıza bilgilendirme 

sağlıyoruz. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak,  gıda israfını önlemek 

için talep ihtiyaç doğrultusunda üretim yapıyoruz. 
 Kimyasalların ve tüm atıkların yaşam döngüsü boyunca çevreye duyarlı yönetimini sağlamak ve 

insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerini en aza indirebilmek için bu atıkların havaya, suya ve 
toprağa salınımını engellemek için doğru muhafaza ve lisanslı tesislere gönderim sağlıyoruz. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 İklim değişikliğiyle ilgili tehlikeler ile doğal afetlere karşı dayanıklılık ve uyum kapasitesini 

güçlendirmek için çevresel tatbikatlar düzenliyoruz. 
 Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizi ve hammaddelerimizi 

yerel bölgeden seçiyoruz.  Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satın 
alma yapıyoruz. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
 Sahil kıyı ve deniz alanımızı optimum düzeyde temiz tutuyor ve sucul canlıların yaşam alanlarına 

saygı göstererek biyolojik çeşitliliği koruyoruz. 
 Genetik olarak doğduğu yere yumurta bırakma eğiliminde olan Caretta Caretta larımız sahilimize 

yumurta bıraktığında koruma altına alıyor ve güvenliğini sağlayarak gelişim süreçlerini takip ediyoruz. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 Karasal ekosistemleri korumak için tesislerimizde yer alan endemik bitkilerin farkındalık yaratmak 

için tanıtımını yapıyor ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz. 
 Sürdürülebilir orman yönetimi için eko-etiketli kâğıt ürünleri kullanıyoruz. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 Her yerde her türlü şiddet olaylarını azaltmak için Güvenlik birimimiz yerel makamlarla işbirliği 

içerisinde emniyetli çevre sağlamak için çalışıyoruz. 
 Çocuklarımız geleceğimizdir. Onların özgür ve güven içinde hiçbir sömürüye maruz kalmadan 

büyümelerini önemsiyoruz. Çocuklara yönelik taciz, istismar ile mücadele için personellerimize 
farkındalık eğitimleri düzenliyor, Yerel makamlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz. 
 Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi ve UNICEF prensipleri bizim için yol göstericidir. 
 Çocuklara yönelik cinsellik çağrıştıran bir davranış, sözlü ve sözel olmayan veya fiziki olarak da ifade 

edilen her türlü davranış, çocuk haklarının ihlalidir ve tarafımızdan kınanmakta ve engellenmektedir. 
 Tesisimizin herhangi bir kademesinde çocuk çalışan yoktur ve paydaşlarımızın da aynı hassasiyette 

çalışmasını bekleriz. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Bilim, teknoloji ve yeniliğe erişim için organizasyon, fuar vb. etkili ortaklık fırsatlarını 

değerlendiriyoruz. 

 Yurtiçi ve yurtdışında da tanıtım faaliyetlerimiz ile ülkemizi ve destinasyonumuzu temsil ediyor ve 
eko turizmi destekliyoruz. 

 
Güral Premier Üst Yönetimi 

 


