
 

GÜRAL PREMİER BELEK 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 

Raporlama periyodu 01 Nisan – 31 Ekim 2019 
Bu rapor 01.10.2021 tarihinde Gözde KARACAN 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 outran turist ve turistlik işletmelerin Travelife gibi ulusal ve uluslararası ölçekteki 
çevre koruma programlarına dahil olmaları son derece faydalı olacaktır. Son rapor 2018’de 
yayınlandı.  
 
ÇEVRESEL ETKİ 
Hedefler/Amaçlar/Planlar 
Enerji Kullanımı 
 kwH Miktarları  

Ay 2018 2019 % Değişim 
Nisan 83,120 61,318 -%26,2 
Mayıs 33,336 32,208 -%3,3 

Haziran 31,845 24,660 -%22,5 
Temmuz 31,107 26,318 -%15,3 
Ağustos 31,746 26,519 -%16,4 

Eylül 30,358 28,018 -%7,7 
Ekim 26,247 27,287 %3,9 

Altı aylık ortalama 38,251 32,332 -%15,4 
 
 



 

 Değerli Atık Miktarları  
Ay 2018 2019 % Değişim 

Nisan 5.482 7.617 %39,0 
Mayıs 10.544 12.266 %16,3 

Haziran 11.185 15.060 %34,6 
Temmuz 11.587 15.586 %34,5 
Ağustos 11.924 16.428 %37,7 

Eylül 12.703 15.962 %25,6 
Ekim 11.200 13.900 %24,1 

Altı aylık ortalama 10.661 13.831 %29,7 
 

 Tehlikeli Atık Miktarları  
Ay 2018 2019 % Değişim 

Nisan 0 0 - 
Mayıs 8 168 %2000 

Haziran 0 257 - 
Temmuz 13 391 %2907 
Ağustos 260 0 -%100 

Eylül 389 581 %50 
Ekim 0 0 - 

Altı aylık ortalama 95,71 199,57 %108,5 
 

 Bitkisel Atık Miktarları  
Ay 2018 2019 % Değişim 

Nisan 100 800 %700 
Mayıs 210 1.460 %595,2 

Haziran 1.750 1.760 %0,57 
Temmuz 980 2.150 %119,3 
Ağustos 1.300 2.270 %74,6 

Eylül 930 1.810 %94,6 
Ekim 1.180 0 -%100 

Altı aylık ortalama 921 1.464 %59,0 
 
 CO2e Miktarları  

Ay 2018 2019 % Değişim 
Nisan 339.093 442.331 %30,4 
Mayıs 508.381 466.760 -%8,1 

Haziran 549.766 565.670 %2,8 
Temmuz 613.559 624.166 %1,7 
Ağustos 636.501 660.387 %3,7 

Eylül 568.196 554.107 -%2,4 
Ekim 434.096 479.780 %10,5 

Altı aylık ortalama 521.370 541.886 %3,9 
 

Sonuç 
2019 yılında bir önceki yıla göre geceleme başına ortalama %15,4 kwH tüketimi azaldı. 
Geceleme başına kwH tüketimleri mevsimsel şartlardan etkilenmekte olup, 2019 yılı doluluk 
miktarının fazla olmasından dolayı bir önceki yıla düşüktür. 



 

2019 yılında bir önceki yıla göre geceleme başına ortalama %29,7 değerli atık(kağıt, 
plastik,cam,metal) miktarı arttı. 2019 yılı geceleme sayısı bir önceki 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. 
2019 yılında bir önceki yıla göre geceleme başına ortalama %108,5 tehlikeli atık miktarı arttı. 
Tehlikeli atık miktarı yıllık bakım, arıza, tadilat vb. hususlardan etkilenmekte olup, ekipman 
bakımlarının düzenli yapılması kullanılacak kimyasal/boya vb. miktarları etkileyeceğinden 
zamanında müdahale edilmesini önemsiyoruz. 
2019 yılında bir önceki yıla göre misafir oranına bağlı olarak geceleme başına ortalama %59,0 
bitkisel atık yağ miktarı arttı. Kızartmalık yağlarımızı Gıda Güvenliği politikamız kapsamında 
polarite ölçümü yaparak atık yağ oranını belirliyoruz. Satınalınan yağın/geridönüşüme giden 
yağ oranı hedefimiz %.30’dir. Bu hedefimiz doğrultusunda bitkisel atıkyağların kanalizasyona 
dökülmemesi biyodizel olmak üzere toplanması hususunda çalışmalar yapıyoruz. 
2019 yılında bir önceki yıla göre geceleme başına %3,9 CO2 miktarı arttı. Tesis geneli oda 
doluluklarına bağlı olarak karbon emisyonu tesis toplamı artarken kişibaşına azalmıştır. 
Tesis bahçesinde, envanteri bulunan endemik bitkilerin korunması ve ekosistemin 
bozulmaması için özen gösterilmesi, Güral Premier Belek tesisi bahçesinde birçok bitki türü 
bulunmaktadır. Akdeniz iklim kuşağında yetişen endemik bitki türlerine bahçe şefi 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. 
 
 
İŞÇİ&İNSAN HAKLARI 
 
Amaçlar/Hedefler/Planlar 
Turizm paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın haklarını gözetmek, ayrımcılık yapmamak, adil 
çalışma/terfi koşulları, insancıl yaşama ve barınma ihtiyacı sağlanması 
Çalışan personelin din, mezhep, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inançlar ve benzeri 
nedenlerle işçiler arasında ayrım yapılmaması 

Çıktılar 
 Personel Memnuniyet Anketi 



 

 
Sonuçlar  
Tesis geneli yapılan personel memnuniyet anketi 2019 yılında %82’dir. Çalışan personelin 
%72’si yapılan ankete katılım sağlamıştır. 
Öneriler 
Çalışan personellerin ankete katılım oranının artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılabilir. 
Çocukların sömürü ve istismarı ile ilgili farkındalık eğitimi verilebilir. 
 
TOPLUMLA ENTEGRASYON & DESTEK 
Amaçlar/Hedefler/Planlar 
Yerel yönetim veya idareler veya yörede bulunan diğer tesislerle çevreye duyarlılık 
konusunda ortak çalışma ve etkinlikler düzenlemek 
 
Çıktılar 
BETUYAB etkinlikleri, Caretta Caretta yuvaları, Turizm haberleri 
 
Sonuçlar  
Güral Premier Belek 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. Dünya Çevre Etkinliği 2018 

 



 

 
Şekil 2. Dünya Çevre Etkinliği 2019 

 

 
Şekil 3. Sezona Merhaba Partisi 2018 

 

 
 



 

 
Şekil 4. Gülümsemenin Büyüsü Adlı Personel Motivasyon Etkinliği 2019 

 

 
Şekil 5. İş Yerinde Tükenmişlik İle Baş Etme Yöntemleri ve Motivasyon Yönetimi Etkinliği 2019 

 



 

 
Şekil 6. Yeni Nesil Yönetim Yaklaşımı Personel Etkinliği 2018 

 
 

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. 
Programın Faydaları 
Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca 
kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. Güral Premier Belek 
Hotels&Resorts işletmesi Uluslararası bir program olan EkoOkullar programına dahil olmuş 
ve yeşil bayrak almaya hak kazanmış Mecdude Başakıncı Ortaokulu ve Mimar Sinan İlkokulu 
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 Türçev’e okullar adına 
bağış yapılmaktadır. 



 

 

 
Şekil 7. 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 %39’unu temsil eden 3067 misafir anketleri 
doldurdu. 2018 yılı aynı döneme göre karılaştırmaları aşağıdaki gibiydi:  
 
 100 Üzerinden Ortalama Puan 

Departman 2018 2019 
Önbüro  %88,26 %94,01 

Kat Hizmetleri  %84,38 %90,52 
Mutfak  %83,52 %90,27 

F&B  %85,06 %92,59 
Animasyon  %87,49 %92,53 

Aquapark  %92,13 %91,57 
Quu Spa  %84,67 %90,84 

Misafir İlişkileri  %87,14 %93,29 
Genel Memnuniyet  %87,20 %93,40 

 
 



 

 
Sonuç 
Anket memnuniyet oranları 2018 yılına göre artış göstermiş olup, Genel memnuniyet oranı 6 
puan yükselmiştir. 
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 

01.09.2021 ve 
devamında…. 

Yerel tedarikçi sayısının artırılması Satınalma Sorumlusu 
F&B müdürü 

30.04.2022 

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

Genel müdür 
Travelife Lideri 

15.07.2021 ve 
devamında…. 

ECPAT çalışmalarına dahil olma veya bağış 
kampanyaları yapılması hususunda 
çalışmalar 

Genel müdür 
Kalite&Eğitim Müdürü 

01.09.2021 ve 
devamında…. 

Misafir anket dolum oranlarının artması için 
mobil uygulama 

Misafir İlişkileri Müdürü 30.04.2022 

 
 
 



 

Politikamız Gereği ; 
Güral Premier Hotels&Resort 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 A.A. 
X Kalite&Eğitim Müdürü C.A.A. 
X İnsan kaynakları müdürü C.M. 
X Yiyecek&içecek müdürü N.C. 
X Kat hizmetleri müdürü H.O. 
X Misafir İlişkileri Müdürü E.E. 
X Makina Mühendisi M.G. 
X Elektrik Mühendisi E.A. 
X Satınalma Sorumlusu F.Ç. 
X Güvenlik Şefi Y.Ö. 
 


	Çalışan personelin din, mezhep, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inançlar ve benzeri nedenlerle işçiler arasında ayrım yapılmaması

