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2WE CARE ALL HAKKINDA

Her bir nefesimizi doğaya borçluyuz. 

Barut Hotels olarak farkındayız ve farkındalık yaratmak için durmadan çalışıyoruz. Sürdürülebilir ve çevre 
dostu turizm yaklaşımının önemli bir paydaşı olmaktan onur duyuyoruz. Barut Hotels çevre politikası olan 

We Care ile duyarlı otelciliğe sağladığımız katkılara her gün yenilerini ekliyoruz.

We Care nedir?
We Care Barut Hotels’in çevre bilinci projesidir. Çevreye zararlı ürünlerin kullanımını mümkün olduğu 

oranda en aza indirmeyi amaçlayan grubumuz, doğal kaynakların daha verimli ve dikkatli kullanılmasına 
özen göstermektedir.

#baruthotelswecareall



ENERJİ
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• Otelimizde odanın balkon kapısı açıldığında ısıtma/soğutma sistemi otomatik olarak kapatılmaktadır.

• Misafirlerimiz odadan çıktıktan sonra elektrik enerjisini kesen bir sistem kullanılmaktadır.

• Aydınlatma sistemlerimizin %95'inde kompakt Floresan ampuller ve LED aydınlatma tercih edilmektedir.

• Odalarda havlu ve çarşaflar misafir istekleri doğrultusunda değiştirilmekte ve misafirlere bu konuda bilgi

verilmektedir.

• Misafirin talebi olmaması durumunda 2 günde bir değişiklik yapılmaktadır.

• Odalarda ve genel alanlarda kullanılan pencerelerde ısı yalıtımı için ısıcam tercih edilmektedir.

• Misafir odalarındaki mini barlar, aşırı ısınmayı önlemek için direkt güneş ışığından korunacak şekilde

konumlandırılmıştır. Oda banyo lavabolarında düşük debili (5 lt/dk) özel armatürler tercih edilmektedir. Tüm

armatürler havalandırıcılıdır.

• Oda duşlarında düşük akışlı (10 lt/dk) özel duş başlıkları tercih edilmektedir. Tüm duş başlıkları perlatördür.

• Klozet rezervuarları 6 lt. su tasarrufu için. tüketmek için ayarlayın.

• Ana klima santrallerinde bulunan ısıtma sistemi pompaları, hidroforlar ve frekans invertörleri sayesinde

elektrik tüketimi azaltılmaktadır.

• Otelimizin bahçe sulaması zamanlı sulama sistemleri ile yapılmaktadır. Bahçede mümkün olan her yerde

damlama sulama yapılır.

• Otelimizde kullanılan tüm yangın tüplerinde ve endüstriyel soğuk hava odalarında ozon tabakasına zarar

veren CFC (Kloroflorokarbon) gazları kullanılmamaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİ
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• Misafirlerimizin okudukları veya çöpe atmak istedikleri kitap, dergi ve gazeteleri çöpe atmamaları, otel içindeki kitap

okuma alanımıza bırakmaları konusunda bilgi verilir.

• Umumi tuvaletlerde fotoselli pisuarlar bulunmaktadır.

• Dış mekan aydınlatmasında zaman saati kullanılır. Aydınlatma süreleri yaz ve kış saatlerine göre ayarlanmaktadır.

• Misafirlerimiz kullandıkları tıbbi atıkları, enjektörleri ve boş ilaç kutularını toplamakta, tıbbi atıkların çevreye ve

insanlara zarar vermeyecek şekilde toplanması konusunda eğitimli personelimiz görev yapmaktadır.

• Ömrünü tamamlamış piller için “Atık Pil Kutumuz” bulunmakta olup, misafirlerimiz varsa kullanılmış pillerini atmaları

konusunda yönlendirilmektedir.

• Misafir odalarındaki mini barlar, aşırı ısınmayı önlemek için direkt güneş ışığından korunacak şekilde

konumlandırılmıştır. Oda banyo lavabolarında düşük debili (5 lt/dk) özel armatürler tercih edilmektedir. Tüm

armatürler havalandırıcılıdır.

• Konuklara şehir turu sırasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edilir ve güzergahlar hakkında bilgi verilir.

• Otelimizde elektronik haberleşme kanalları tercih edilmektedir.

• Otelimizin bahçe sulaması zamanlı sulama sistemleri ile yapılmaktadır. Bahçede mümkün olan her yerde damlama

sulama yapılır.

• Yerel ekonomiye sağladığımız katkının bilincindeyiz, bu nedenle tedarik edilen ürünlerin yaklaşık %95'i yerel

pazardan temin edilmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİ
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Otel genelinde sıcak su, temiz su vb. pompaların çalışmasında
inverter frekansı düşürülerek elektrik tasarrufu sağlanmaktadır.

ENERJİ TASARRUFU
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Mutfak aydınlatmasında 40 watt led paneller kullanılarak enerji
tasarrufu ve ışık verimliliği sağlanmıştır.

ENERJİ TASARRUFU
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Otel genelindeki klimalar otomasyona bağlıdır. Klimalar ayarlanan
saatte kapatılır ve uygun sıcaklık ve sürede çalıştırılır.

ENERJİ TASARRUFU
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Otel ekipmanı satın alırken enerji verimli (A+/A++/A+++) ekipman tercih edilir.

Oteldeki tüm minibarlar, enerji tasarruflu yoğuşmalı motor çeşitleriyle
değiştirilmiştir.

ENERJİ TASARRUFU
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Hayvanları seviyoruz. Bakıma muhtaç patili dostlarımızı otelimizde, onlar için ayırdığımız
özel alanda ağırlıyor, ömür boyu mutlu olacağına inandığımız ailelerine sahipleniyoruz. 
Otelimizde bakımını üstlendiğimiz Röfle, Aralık 2021'de Almanya'ya gönderilmiş; Yuki'yi

İngiltere'deki yeni evinde Nisan 2022'de uğurladık. TUI BLUE Barut Andız ailesi olarak patili
dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz.

HAYVAN DOSTLARIMIZ
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Çevre kirliliğini önlemek ve doğayı korumak adına 30 Eylül tarihinde personelimiz ile çevre
temizliği etkinliği düzenledik.

ÇEVRE BİLİNCİ ETKİNLİKLERİ
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Kağıt pipetler kullanım için tanıtıldı. 3.000 kağıt pipet 
kullanıldı.

ATIK AZALTMA
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• Yıllık eğitim programları doğrultusunda çalışanlarımıza çevre eğitimleri verilmektedir.
• Eğitimler; doğal kaynakların tüketiminin azaltılması, atıkların azaltılması ve uygun

şekilde ayrıştırılması, tehlikeli atıklarla ilgili yapılması gerekenler, Doğal Hayatın
Korunması vb. konuları içermektedir.

• Eğitimler kurum içi ve kurum dışı olarak yapılmaktadır.
• Çevre Görevlimiz tarafından periyodik olarak verilen eğitimler ile tüm çalışanlarımızın

Çevre konusunda bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.
• Ayrıca kimyasal tüketiminde standardizasyonun sağlanması için tedarikçi

firmalarımızdan kimyasal eğitimleri alınmış ve kimyasal kullanan çalışanlarımızın
bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.

• Bitkisel Atık Yağ Şirketinden Çıkan Atık Yağların çevreye verdiği zararlar ve
toplanmalarının önemi konusunda eğitimler ile farkındalık yaratılmıştır.

• Çalışanlarımıza yangın eğitimi verildi. Acil durum ekipleri oluşturuldu. Yangın tatbikatı
yapıldı.

ÇEVRE UYGULAMALARI 
HAKKINDA PERSONEL 
EĞİTİMİ
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EĞİTİM

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇEVRE KOMİTESİ TOPLANTISI 14.11.2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇEVRE KOMİTESİ TOPLANTISI 16.07.2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇEVRE KOMİTESİ TOPLANTISI 18.08.2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇEVRE KOMİTESİ TOPLANTISI 23.02.2022

SIFIR ATIK, ATIK AYIRMA 13.06.2022
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Isparta'nın Eğridir ili Barla köyünde 37 dönüm arazi üzerine
kurulması planlanan 2,2 MWh kapasiteli güneş enerjisi santrali

kurulması planlanmaktadır.

GÜNEŞ ENERJİSİ
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Barut Hotels, Antalya-Side Kazı Çalışmalarına Sponsor 
Olmaya Devam Ediyor.

SPONSORLUK




