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BARUT HOTELS POLİTİKASI 

 

Tüm çalışanlarımız ile birlikte misafir memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarak en iyi 

kalitede hizmet vermek otellerimizin ana hedefidir. Bu hedef doğrultusunda;  

 

 Yasal gereklilikler  

Barut Hotels tüm ürün ve hizmet süreçlerinde yasal gerekliliklere uymayı ilke 

edinmiştir.  

 Çalışanlarımızın Güvenliği ve insana yatırım  

Personelimiz en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlık ve 

güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri en aza indirmek ve iş kazalarını önlemek için 

tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme yapılmakta ve son teknolojiler takip 

edilmektedir. Çalışanlarımızın eğitimi, insan haklarının korunması ve din, dil, ırk 

gözetilmeden eşit haklardan faydalanması vazgeçilmez kuralımızdır.  

 Misafir Memnuniyeti – Misafir Güvenliği – Misafir Odaklılık  

Misafirlerimiz var olma sebebimizdir. Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir 

şikâyetlerini takip etmek, şikâyetleri çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda 

bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmek öncelikli değerlerimizdir.  

 Çevreye Saygı  

Doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğini önlenmek ve doğayı 

korumak, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşümü sağlamak veya zararsız hale 

getirmek ana hedeflerimizdendir.  

 Enerji Tasarrufu  

Barut Otelleri, enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve enerji verimliliği 

konusunda sürekli iyileştirmeyi esas edinmiştir.  
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 Gıda Güvenliği – Hijyen  

Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için gıda zinciri boyunca gıda 

güvenlik sistemini uygulamak, sürekli iyileştirmek ve tüm oteller genelinde hijyen 

şartlarını ön planda tutmak ortak prensibimizdir.  

 

  

 Yatırımcımız ve İş Ortaklarımız  

Çalışanlarına huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayan yatırımcımız ve aynı 

hedefi paylaştığımız iş ortaklarımızın beklenti ve gereksinimlerini çok iyi tespit ederek, 

en uygun maliyet ile rakiplerimizden daha iyi hizmet vermek için çalışırız.  

 Yerel Ekonomiye Destek ve Sürdürülebilir Satınalma Uygulamaları  

Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizin ve 

hammaddelerimizin %95’i yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık 

üreten, çevre dostu satınalma yaparız. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası 

pazarda rekabet eden Otellerimiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlığı 

göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır.  

 Çocuk İstismarı ve Taciz  

Çocukların korunması için herkesin sorumluluk taşıması gerektiğine inanıyoruz. Çocuk 

refahının ve çocukların her çeşit zarardan korunmasının son derece önemli olduğunu 

ve alakalı olduğumuz tüm çocukların fiziki ve zihinsel tacizden korunmasının temel 

görevimiz olduğunu biliyoruz. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet 

eden otellerimiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlılığı göstermekte, 

sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır. 
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Çevreye Karşı Sorumluluğumuz 

 

SAYGI… 
 

Dünya’da saygın olabilmek için çevreye ve Dünya’ya saygılıyız…  

 

Otelimiz misafirlerinin konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı 

atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik 

oluşabilecek zararın en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Sürdürülebilir turizm ilkeleri 

ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya 

verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi 

için uygulamalar güncellenmiştir.  

 

TUI SENSIMAR Barut Andiz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

POLİTİKASI 

 

 Çevreye Etkimiz 

Çevre, otelimiz  için önemli bir rol oynamaktadır. Hedefimiz ; temiz plajların, saf 

havanın ve sağlıklı floranın tahribatının önlenmesidir.  

 Görevimiz 

TUI SENSIMAR Andız’da, insana ve çevreye değer veriyor,  misafirlerimizin otelimizde 

her açıdan kendilerini rahat hissetmelerini istiyoruz. Bunu sağlayabilmek için tatil 

yerlerinde en önemli etkenler olan bozulmamış doğa,  temiz plajlar, temiz su, saf 

hava, sağlıklı ormanlar ve kültürel niteliklerin ilerletilmesi konusunda sürdürülebilirlik 

uygulamalarının başarılı bir şekilde doğru uygulamalarla devamlılığının sağlanmasında 

katkıda bulunmaktır. 

 Sürdürülebilirlik 

Yerel ürünlerin ve hizmetlerin kullanılması çevrenin korunmasında  başarının ayrılmaz 

bir parçası olmasının yanı sıra yüksek kalite standartlarının oluşturulması konusunda 

hayati önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, yerel halk için istihdam oluşturma 

konusuna önemli bir rol üstlenmekteyiz. 
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İşte bu nedenle, çevresel faaliyetlerimizi ve katılımı iyileştirmek için sürekli çalışıyor, 

Faaliyetimizin etkisini en değerli varlığımız olan çevre üzerinde en aza indirmeyi 

hedefliyoruz.  Çalışanlarımızdan her birinin çevreye duyduğumuz özveride aktif olarak 

katkıda bulunmaları konusunda teşvikte bulunuyoruz. 

Çevresel yönetmelikleri basitçe yerine getirmenin ötesinde yerel halk,  

personellerimiz, iş ortaklarımız ve misafirlerimizde çevre bilincini oluşturma 

konusundaki uygulamalarımızdan gurur duyuyoruz. 

 Hedeflerimiz; 

Aşağıdaki hususlar bizim için özellikle önemlidir: 

 

 Sürdürülebilir olanaklar oluşturmak. 

 Ekolojik ve sosyal faaliyetlerimizin olumlu etkilerini en üst düzeye çıkarmak.  

 Ekolojik ve sosyal faliyetlerimizin olumsuz etkilerini en aza indirmek. 

 Doğal kaynakların korunması. 

 Çevre dostu teknolojileri kullanımı. 

 Hizmetlerimizi bölgesel özelliklere göre uyarlama. 

 Düzenli sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması. 

 Bölgenin kalkınmasında katkıda bulunmak. 

 

Geri Dönüşüm – Yenilenebilir Enerji  
 

Otelimizde geri dönüşümlü malzemeler ayrıştırılmaktadır. Geri dönüşüm 

rakamlarımızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz.  

 

   Yaklaşık 4,75 ton kâğıt-karton atığın geri kazanımı sağlamıştır. 1 ton kullanılmış 

kâğıt atığının geri dönüşümü sonucunda, 16 adet yetişmiş çam ağacı ve 85 

metrekarelik ormanlık alan tahrip edilmeyecektir. 

 

   Yaklaşık 1.86 ton metal atığın geri kazanımı sağlamıştır. 1 ton metal atığın geri 

dönüştürülmesi sonucunda 1300 kg hammadde tasarrufu sağlanır. 
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   Yaklaşık 4.2 ton cam atığın geri kazanımı sağlanmıştır. Üretimde cam atıkların 

kullanılması halinde, yeni üretilen her 1 ton cam için 315 kg karbondioksit emisyonu 

engellenir. 

 

   Yaklaşık 623.26 kg plastik atığın geri kazanımı sağlanmıştır. 1 ton plastik ambalaj 

atığının geri dönüşümü sonucunda 14000 KWH enerji tasarrufu sağlanmaktadır. 

  Yaklaşık 580 lt bitkisel atık yağ geri dönüşüm firmasına teslim edilmiştir.  

  Yağ tutuculardan 840 kg posa çıkarılarak teslim edilmiştir. 

  Otelimizde güneş panelleri mevcuttur ve sıcak su ihtiyacının bir kısmı bu 

panellerden sağlanmaktadır. Bu sayede otelimizde doğal gaz tüketiminde ortalama  

% 5 oranında tasarruf yapılmaktadır. 
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BARUT HOTELS; GELENEĞE SAYGININ MARKA TEMSİLİ  

Side Nympheum’da (Anıtsal Çeşme) yaz dönemi röleve, (bir yapının bütün boyutları), 

restitüsyon (bir yapının ilk tasarımına göre yapılan eklemelerin tarihi sırasına göre 

belgelenmesi) ve restorasyon (onarım) çalışmaları başladı. Anıtsal Çeşme’de röleve, 

restorasyon ve restitüsyon çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) ve Barut 

Hotels ‘in katkılarıyla yapılıyor. Side girişindeki Anıtsal Çeşme’deki onarım ve 

restitüsyon çalışmalarını 5 yıldır ‘Tarih Günışığına Çıkıyor Projesi’ çerçevesinde 

aralıksız sürüyor. Üç dalda yapılan çalışmalar ile Roma döneminin muhteşem 

mimarisini gün yüzüne çıkacak. Anıtsal Çeşme’de dokuz çeşme bulunuyor. Bu 

çeşmeler Roma döneminde şehre girişin, Side’nin fiziki ve manevi temizliğinin 

sembolü. O dönem insanları şehre girerken ayaklarını 9 çeşmeden yıkayarak giriyor. 

Çalışmalar tamamlanınca şehrin Roma dönemi giriş kapısı ve görkemli 9 çeşme 

yeniden görülecek. Side’yi dünya gündemine taşımak için restorasyon çalışmalarını 

sonuna kadar destekleyen Barut Hotels, geçmişe ve geleneğe saygının bir anıtı olarak 

marka şahitliğini yapmanın misyonunu taşıyor. 
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DEĞER ZİNCİRİMİZ 

İş prensiplerimiz 

BARUT HOTELS doğal yaşama ve insan haklarına saygılı, çalışan personelini ve 

tedarikçilerini destekleyen bir iş politikası benimsemektedir. 

Sürekli gelişim adına, çalışan personellerimizi eğitimlerle ve kariyer yönetimi 

programıyla desteklemekteyiz. Öncelikli olarak çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte 

büyümeyi amaçlıyoruz. 

KURUMSAL SORUMLULUK 

 

BARUT HOTELS, faaliyetlerini gerçekleştirirken çevredeki toplum, kuruluşlar ve doğal 

yaşam alanları ile kurum arasında olumlu ilişkilerin sürdürülmesi; sosyal ve ekonomik 

etkilerinin mümkün olduğunca çevre ve bölge halkı için pozitif yönde ve faydalı 

olması, olumsuz etkilerinin azaltılması ve yok edilmesi yolunda çalışmalar 

yapmaktadır. 

Kurumsal Sorumluluklarımız; 

 

• Çevre Dostu Olmak 

Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgede ve mümkün olduğunca ötesinde, çevrenin 

ve kültürel mirasın korunması adına artı kazandıracak çalışmalar yapmak; çevresel 

etkilerimizi kontrol altına almak öncelikli hedefimizdir. 

 

• Bölge Halkını Desteklemek 

İstihdam ettiğimiz personellerin bölge halkından olmasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde 

ekonominin çarpan etkisiyle, istihdam ettiğimiz personelin bölge içerisinde ekonomiyi 

canlandırmasına katkı sağlamaktayız. Aynı zamanda bölge halkının kendi bölgesinin 

dışında iş imkânları aramaktansa, bölgesinde kalmasına yardımcı oluyoruz. 
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• Sürdürülebilir Turizm 

Misafirlerimizin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek nesilleri düşünerek 

karşılanması, doğal kaynakların ve yaban hayatın korunması, enerji ve su tasarrufu 

sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin 

temelini oluşturmaktadır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 

Sürdürülebilir turizm; olumsuz etkileri gidermekten daha fazlasıdır: 

• Daha çok verimlilik 

• Masrafların azaltılması 

• Pro-aktif katılım ve farkındalık artırma (personel, misafirler, tedarikçi) 

• Ekosistem (turizm için gerekli kaynak) ve geçimin geliştirilmesi 

• Müşteri deneyimin güçlendirilmesi 

• Tek seferlik değil, devamlı bir süreçtir. 

• Bürokratik bir durum değil, (rapor yazmak, kâğıt basmak) bu bir felsefe, 

tutum, yeni ve yenilikçi fikirlere açık olmaktır! 

PAYDAŞLARIMIZ İLE İLETİŞİM 

• Çalışanlarımız: Birebir görüşmeler ve grup toplantıları, eğitim ve çalıştaylar, 

BARUT HOTELS Kurumsal Portalı, performans değerlendirme ve kariyer geliştirme 

toplantıları, faaliyet raporları ve anketler. 

• Misafirlerimiz: Misafir Memnuniyet Anketleri, İstek Formları, İletişim Formları, 

Sosyal Medya 

• Tedarikçiler: Satınalma şartnameleri, Tedarikçi denetimleri, Performans 

Değerlendirme Sistemi, Toplantılar, Görüşmeler 

• Yerel Topluluklar: Sosyal Projeler, bilgi talepleri (gerektiğinde), faaliyet 

raporları, toplantılar, şikâyet sistemi 
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• Kamu Kuruluşları: Toplantılar, bilgi talepleri (gerektiğinde), faaliyet raporu 

• Sektörel Gruplar: Toplantılar, Seminerler 

• Üniversiteler ve Akademisyenler: Stajyer Programı, konferans-toplantı 

katılımı, burslar 

• Basın: Lansman toplantıları, basın bültenleri 

SORUMLU SATINALMA UYGULAMALARI 

1. AMAÇ 

Bu prosedür, şirket bünyesindeki talep edilen satınalma işlemlerini doğru ve eksiksiz 

yapmak, tedarik edilen malzemelerin nasıl depolanacağını ve ihtiyaç halinde 

departmanlara çıkışının nasıl yapılacağını anlatmak üzere yazılmıştır. 

2. KAPSAM 

Tesisimiz faaliyetlerine ilişkin mal, malzeme ve hizmet alımını, misafir ve işletmenin 

kullanımı için gerekli tüm malzemenin depolama ve dağıtımını kapsar. 

3. TANIMLAR 

Par Stok : Minimum ve maksimum stok seviyeleri. 

4. SORUMLULUK 

 

Genel Müdür : Verilen hizmete uygun alım yapılmasına karar ve onay 

vermek, tüketim ve maliyetleri takip ederek   gerekli uyarıları yapmak. 

Muhasebe Müdürü : Tüketim ve maliyet hesaplarının zamanında ve yanlışsız 

çıkarılmasını ve ilgili departmanlara    ulaştırılmasını sağlamak. 

Satınalma Müdürü : Tesisin ihtiyacı olan ürünlerin satınalma koşulları olan fiyat, 

miktar, termin, teslimat ve diğer ticari   koşulların belirlenmesini ve en uygun 

koşullarda temin edilmesini sağlamak. 

Gıda Mühendisi : Hazırlanan şartnamelerin kalite açısından uygunluğunu 

incelenmek. 
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Depo Şefi : (Aynı zamanda Tesellüm Memuru) Depolardaki her çeşit 

malzeme için önceden bir stoklama bölümü tespit ederek, malzeme tesellümünde 

bunları kendi stoklanacakları yerlere taşıttırmak. 

Kendi stoklama sorumluluğunda olan her türlü malzemenin stok seviyelerini kontrol 

etmek, gerekli siparişleri açmak. 

Tesise ulaşan ürünlerin siparişe ve hammadde şartnamesindeki normlara 

uygunluğunu kontrol ederek tesellümünü gerçekleştirmek. 

Depolanan malzemenin bu prosedür uyarınca operasyon departmanlarının 

kullanımına verilmesi işlemlerini eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde yürütmek. 

Rutin malzemenin tedarikinde Satınalma Talep Fişi doldurarak Satınalma 

Departmanına iletilmek. 

Portör :Teslim alınan malzemeyi depolara yerleştirmek, depoları periyodik olarak 

temizlemek, düzenini sağlamak, departmanlara çıkışını gerçekleştirmek. 

Tesellüm Heyeti :Mutfak Sorumlusu veya ilgili departman sorumlusu ile Depo Şefi 

tarafından oluşan Tesellüm Heyeti, daha evvelden belirlenmiş Seçilmiş Tedarikçi 

Listesinde yer alan Malzeme Kabul Kriterlerine göre gelen malzemelerin 

doğrulamasını yapar 

5. UYGULAMA 

5.1. Departman Minimum Stok Seviyelerinin Oluşturulması 

5.1.1. Açılış öncesi depo malzeme stoklarını belirlemek amacıyla, tüm departmanlar 

kendi işleriyle ilgili kullanımı muhtemel malzemelerin listelerini ve standart minimum 

stok seviyesini hazırlamak ve depoya bildirmek durumundadır. Maksimum ve 

minimum stok seviyeleri Sedna programına girilmiştir. 

5.1.2. Belirlenen standart minimum stok seviyeleri Depo Şefi ve Cost Controlün 

kontrolünden sonra, Muhasebe Müdürü ve Genel Müdürün onayına sunulur. 

5.1.3. Onaylanmış minimum stok seviyeleri Satınalma Müdürlüğüne verilir. 

5.2. Departman Talepleri 

5.2.1. Departmanlar günlük ihtiyaçlarını Ambar Talep Fişi ile depodan yaparlar. 

5.2.2. Tüm taleplerde departman müdür veya şefinin onayı bulunmak zorundadır. 
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5.2.3. Talep edilen malzeme Depo Şefi tarafından, departman tüketim miktarları 

ve cost control tarafından bütçe kontrolü yapıldıktan sonra teslim edilen kişiye imzalı 

olarak verilir. 

5.2.4. Çıkan malzemeler bilgisayara kaydedilerek tesellümü yapılır. 

5.2.5. Parstoklu çalışılmayan malzeme talepleri, istenen malzeme özellikleri, tarihi, 

markası, varsa teknik spesifikasyonları da (kalite, marka, ağırlık, en, boy vs. gibi) yer 

alacak şekilde, hizmet ihtiyacı için hizmetin özellikleri ve varsa diğer bilgiler eksiksiz 

olarak Ambar Talep Fişine yazılır ve Departman Müdürüne onaylatılır. 

5.2.6. Departman Müdürü tarafından onaylanan, Ambar Talep Fişi Depo Şefine 

gider. Depo Şefi ve Cost Controler Ambar Talep Fişini onaylar ve Satınalma 

Müdürüne iletir. 

5.2.7. Satınalma Müdürü, Satınalma Teklif İsteme Formu ile teklif toplar ve Teklif 

Değerlendirme Formu ile en uygun teklifi seçer. Satınalma Sipariş Teyid Fişini azırlar. 

5.2.8. Satınalma Teklif İsteme Fişi, Teklif Değerlendirme Fişi ve hazırlanmış 

Satınalma Sipariş Teyid Fişi, Muhasebe Müdürü ve Genel Müdür onayına sunulur. 

5.2.9. Onaydan sonra, Satınalma Müdürü Satınalma Sipariş Teyid Fişini tedarikçiye 

yollar, onaylanmış fişi geri ister ve satınalmayı yapar. 

5.2.10. Departmanlar, stoklarda bulunmayan fakat ileri tarihlerde sıklıkla kullanılacak 

malzemerin stoklara alınması için Muhasebe Müdürlüğüne stoklara alınması istenen 

malzemenin ismini, üretici kodunu, birimini, minimum maximum stok seviyeleri fidelio 

programına girmeleri için verilir. 

5.3. Satınalma Talepleri 

5.3.1. Sözleşmeli Alımlar: Sözleşmeli alımlar, yıllık olarak alımı yapılan ve belli büyük 

kalemleri oluşturan yiyecek-içecek, temizlik, kırtasiye gibi mal ve malzemeleri kapsar. 

5.3.2. Rutin Alımlar: Depolarda mevcut olmayan veya par stok seviyesinin altına 

düşen malzemeler için düzenlenen Satınalma Talep Fişine göre Satınalma Müdürü, 

Satınalma Teklif İsteme Formu ile istenen malzemenin tüm özelliklerini içeren (Kalite, 

marka, ağırlık, en, boy vs. gibi) teklifler alarak piyasa araştırması yapar. 
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5.3.3. İstenen malzemenin özelliklerine göre enaz iyi dört teklifi Teklif 

Değerlendirme Formuna geçirir ve Muhasebe Müdürü – Genel Müdür onayına sunar. 

Teklif alma usulünde fayda bulunmayan, piyasada yapılan araştırmada yanlız bir 

kimsenin elinde bulunduğu veya bir kimse tarafından yapılacağı saptanan işlerin 

ihtiyaç duyulan zamanda teslimi halinde fiyat konusunda anlaşılarak alım yapılır. 

5.3.4. Onaylanan teklif doğrultusunda Satınalma Sipariş Teyid Fişini satıcı firmaya 

geçerek, teyidini alır. 

5.3.5. Malzemenin teslimi sırasında kontrol için Satınalma Sipariş Teyid Fişini Depo 

Şefine teslim eder.(Satınalma istek formunu dolduran departman talep ettiği malın 

markası ve özellikleri konusunda hassas ve ısrarlı ise buda formda açıkça 

belirtilecektir.) 

5.4. Malzeme Seçimi Yapılırken: 

Malzeme seçimi yapılırken, yakıtlar, kimyasallar, zararlı mücadele ilaçları, her türlü fosil 

yakıtı tüketen araç ve ekipmanlar, elektrikli aletler, soğutucu gaz içeren aletler, 

gürültü kaynağı aletler, sarf malzemeleri, plastik malzemeler ve inşaat malzemelerinin 

çevreye enerji verimliliğine olan etkileri göz önünde bulundurulur. Ürünler satın 

alınırken aşağıdaki özelliklere sahip olanlar aranıp tercih edilir: 

• Geri dönüştürülmüş üründen yapılanlar veya geri dönüştürülebilir olanlar 

• Sürdürülebilir şekilde üretilmiş / sürdürülebilir kaynaklardan sağlanmış 

olanlar 

• Adil Ticaret / Organik / FSC / MSC vb. 

• Daha az ambalajla teslim edilen 

• Enerji ve su tasarrufu sağlayan 

• Çevre açısından sürdürülebilir 

Gıda maddelerinde bu durum hammadde şartnameleri ile belirlenmiştir. 

Tedarikçiler ve yüklenicilerin (geçici işçiler ve yüklenici personeli dâhil) uyması 

gereken Barut Hotels tarafından belirlenen çevresel, sağlık ve güvenlik şartları, satın 

alma ve kiralama şartnamelerine dâhil edilir. 
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Enerji verimliliği konusunda proje gerektirecek çalışmalar, taşere edilir ve ilgili 

taşeronun proje dosyası Barut Hotels politika ve hedef ve ihtiyaçlarına uygun ise 

onaylanır. 

5.5. Mesai Saatleri Dışındaki Departman Talepleri 

5.5.1. Mesai saatleri dışında Depo sadece otel işleyişini etkileyecek durumlarda, 

Nöbetçi Müdür ve Güvenlik Müdürü veya Şefi ile birlikte tutanak tutularak açılır ve 

talep edilen malzeme alınır. 

5.5.2. Alınan malzemeler için malzeme alındığı anda tutanak düzenlenir. Tutanağa, 

depodan alınan malzemelerin ismi, miktarı yazılır ve Departman Sorumlusu 

tarafından imzalanır. 

5.5.3. Ertesi gün depo ilgili departmana malzemenin çıkışını yapar. 

5.6. Depo Talepleri 

5.6.1. Depo Şefi hergün fidelio programındaki stokları kontrol eder ve minimum 

seviye altına düşen malzemeleri tespit eder. 

5.6.2. Depo Şefi tarafından minimum seviyenin altına düşen malzemelerin fiili 

sayımı yapılır. 

5.6.3. Depo Şefi ihtiyaca gore minimum seviyenin altına düşen malzemeler için 

Cost Controller ve Muhasebe Müdürünün onayıyla mevcut stok miktarlarını belirterek 

Satınalma Talep Fişi düzenler ve Satınalma Departmanından talep eder. 

5.7. Tesellüm 

5.7.1. Satınalma Talep Fişlerinin Düzenlenmesi: Depo Sorumlusu Satın Alma Talep  

Fişini şu şekillerde kullanır. 

• Depolardaki nispeten uzun ömürlü malzemenin stok seviyelerini düzenli 

olarak takip eder ve minimum düzeye geldiği zaman ilgili departman amiri ile 

görüşerek (kuru gıda, içecek, kırtasiye, matbu evrak, temizlik, muhtelif malzeme vb.) 

Satınalma Talep Fişi düzenler ve Satınalma Müdürüne iletir. 

 

• Deponun stoklamadığı veya rutin dışı özel malzemeler için Satınalma Talep 

Fişi ilgili departman tarafından doldurulur, Satınalma Müdürlüğüne iletilir. 
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5.7.2. Tesellüm işlemi sırasında dikkat edilecek noktalar: 

Malzeme tesise ulaştığı anda, Tesellüm Memuru ilgili departman sorumlusunu 

telefonla bulur. Tesise ulaştırılan malzemenin; 

 

• Satınalma Talep Fişine uygunluğunun, 

• Ürünün şartnamelere uygunluğun, 

• Satıcı irsaliyesine miktar ve marka yönünden uygunluğunun, 

• Kullanım süresinin kontrolünü yapar. 

• Departman Sorumlusu ise gelen malzemenin nitelik doğrulamasını yapar. Bu 

kontrolde gerekli şartlara uymayan malların satıcıya geri iadesi yapılır, uyanların ise 

tesellümü gerçekleştirilir. 

5.7.3. Tesellüm İşlemi: Depo Şefi, tesellümü yapılan malları depolamaya uygun 

koşullarda bekletecekleri, depolardaki daha önceden ayrılmış yerlerine taşır, taşıttırır 

ve uygun şekilde istiflenmesini sağlar. Tüketim süresi olan ürünler ilk giren ilk çıkar 

prensibine göre, son kullanma tarihleri de dikkate alınarak stoklanır ve çıkışı yapılır. 

Stok Rotasyonu Talimatında bu işlemler ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

5.7.4. İade Edilen Malzeme:  

• Depo Şefi ve İlgili Departman Sorumlusu gerekli şartlara uymayan 

malzemenin satıcıya geri iadesini tesellüm anında gerçekleştirirler. Bu durumda 

irsaliye üzerinde gerekli düzeltmeleri yapıp imza ederek malzemeyi satıcı ile birlikte 

geri gönderirler. 

• İade edilme kararının malzemeyi kullanan departman tarafından daha sonra 

alınması halinde İade fatura bilgileri Depo Şefi tarafından Muhasebeye iletilir ve iade 

faturası kesilmesi sağlanır. İade edilecek malzeme üzerine de diğer malzemelerle 

karışmaması için İade Edilecek etiketi yapıştırılır. İade faturası düzenlenmesine 

müteakip ilgili malzeme faturası ile birlikte gelen satıcı aracı ile geri gönderilir. 

5.7.5. Tesellümü Yapılan Malzemenin Stok Programına Kaydı: 

• Depo Şefi, irsaliye ile teslim aldığı malzemenin miktarını fidelio programına 

kaydeder. 
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5.7.6. Malzeme Faturalarının Kontrolü: 

Fatura, tesellüm anında veya daha sonraki günlerde depoya ulaştığı zaman Cost 

Controler tarafından sırasıyla şu kontroller yapılır. 

 

• Fatura üzerindeki Ticari Kimlik ve Vergi Dairesi ile numaramızın doğruluğu, 

• İrsaliye – fatura ve bilgisayar kaydı: Üçünün birlikte karşılıklı olarak miktar, 

marka, fiyat ve fatura toplamı yönünden uygunluğu, 

• Sebze-meyve faturalarındaki fiyatlarındaki fiyatların, aynı tarihli Hal Çıkış 

Fiyat Listesi ile uygunluğu. 

 Bu kontroller neticesinde uyumsuzluk varsa düzeltilmesi için satıcıya geri 

gönderilir. Mümkün değilse iade fatura bilgileri muhasebeye iletilip, iade faturası 

kesilmesi sağlanır. 

5.7.7. Depolama ve Depolama Süreci Kontrolleri 

5.7.7.1. Stok Malzemelerinin Günlük Kontrolü ve Neticelerinin Değerlendirilmesi; 

Depo Sorumlusu günlük işlerinin bitimi ile, mesai bitiş saati arasındaki sürede (15:00 

– 16:00 gibi) depoları kontrol ederek: 

• Minimum stok seviyesine yaklaşmış veya altına düşmüş malzeme için gerekli 

miktarda sipariş açar. 

• Kullanım sonu süresi yaklaşmış malzemenin ilgili departmana çıkışının 

yapılarak süresi geçmeden kullanılmasına yardımcı olur. 

• Herhangi bir şekilde hasar görmüş (böcek, yırtılma, dökülme gibi) malzeme 

için Ürün İmha Formu düzenleyerek, ilgili departmanları bilgilendirir ve malzemenin 

imhasını sağlar. 

5.7.8. Stok Seviyesi Kontrolü: 

Depodaki malzemelerin maksimum ve minimum stok seviyeleri, ilgili departman 

sorumluları tarafından belirlenir. Bu stok seviyeleri Depo Şefi tarafından güncel 

olarak kontrol edilir, minimuma yaklaşmış malzemeler sipariş edilerek stoğun belirli 

seviyelerde tutulması sağlanır. 



 

17 

 

5.8. Depodan Çıkış 

5.8.1. Malzemenin Çıkışının Yapılması: 

Depo Şefi, uygun olarak doldurulmuş, imzaları tamamlanmış olarak, malzeme çıkış 

saatleri içerisinde kendisine ulaştırılan Ambar Talep Fişlerine göre malzeme çıkışını 

gerçekleştirir. 

5.8.2. Günlük Çıkış Saatleri: 

Depodan malzeme çıkış saatleri aşağıda belirtildiği gibidir. Bunun dışındaki saatlerde 

Depo, temizlik, kırtasiye ve kayıt işlerini yapar. Depo çıkışları Pazar günleri hariç 

hergün yapılır. 

• Mutfak                    : 09:00 – 10:00  15:30 – 16:30 

• Meyve – Sebze Çıkış : 08:30 – 11:00  15:30 – 16:30 

• Barlar ve Restaurantlar : 08:00 – 09:00 

• Housekeeping  : 10:00 – 10:30 

• Diğer Departmanlar : 10:30 – 11:00 

 

Çok acil ve önemli durumlar dışında belirtilen gün ve saatler haricinde depolardan 

malzeme çıkışı kesinlikle yapılmaz. Ambar Talep Fişi Depo Şefine iletilmeden 

kesinlikle malzeme çıkışı yapılmaz. 

5.8.3. Günlük Çıkış Saatlerinde İstisna: 

Deponun elinde kalmamış olan malzeme, çıkış saatleri dışında tesise iletildiği 

durumlarda, teslim alındıktan sonra, malzeme talebini yapan departmana çıkışı yapılır. 

5.9. Sayım 

5.9.1. Ay Sonu Sayım Hazırlığı: 

Depo Şefi, ay sonlarında muhasebe kapanış kayıtlarını geciktirmemek için elinde 

kalmış olup, faturası gelmemiş olan irsaliyelerin satıcılarını arayarak, faturaların tesise 

ulaşmasını çabuklaştırır. 
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Envanter sayım günleri olan, ayın 30 ve 31 inde tesise malzeme alınmaması için 

gerekli tedbirleri alır. 

Malzeme sayım günü olan ayın son günü, departmanlara malzeme çıkışı yapılmaz. 

Departmanlar bunu dikkate alarak malzeme taleplerini düzenlerler. 

Sayım Depo Şefi ve Cost Controler ile birlikte yapılır. 

5.10. Özellikli Ürünler 

Aşağıda belirtilen özellikli ürünler yazıldığı şekilde sipariş, tesellüm, depolama ve 

sayım işlerine tabi tutulurlar. 

5.10.1. Sebze - Meyve: Sebze siparişi Aşçıbaşı veya görevlendireceği yardımcısı 

tarafından haftanın üç günü (Pazartesi – Çarşamba – Cuma) yapılır. Bir sonraki gün 

mümkün olan en erken saatte malzeme tesise gelmiş olur ve yine Executive Chef 

(veya vekil tayin ettiği bir personel), Depo Şefi tarafından Hammadde Şartnameleri 

dikkate alınarak gerekli kontrollerden sonra teslim alınır. Beğenilmeyen ürünler 

satıcıya aynı araç ile geri gönderilir. Teslim alınan ürün aşağıdaki sebze soğuk hava 

deposunda mutfağın kontrol ve kullanımına verilir. 

5.10.2. Temizlik Ürünleri: 

• Yiyecek & İçecek Departmanının ihtiyacı için Şef Steward tarafından, 

• Housekeeping Departmanının ihtiyacı için de Çamaşırhane Şefi ve Asistan 

Housekeeper tarafından Ambar Talep Fişi doldurularak Depo Şefine teslim edilir. 

5.11. Deponun Anahtar Devir Teslimi 

 Depo anahtarları, Depo Şefi ve Resepsiyonda bulunur. 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

6.1. Ambar Talep Fişi            SA-02 

6.2. Satınalma Talep Fişi  SA-03 

6.3. Satınalma Teklif İsteme Formu SA-04 

6.4. Teklif Değerlendirme Formu SA-05 

6.5. Satınalma Sipariş Teyid Fişi SA-06 
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6.6. Ürün İmha Formu  SA-07 

6.7. İade Edilecek Etiketi  SA-08 

ÇEVRE YAKLAŞIMIMIZ 

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ 

 

Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğini önlenmek ve doğayı 

korumak, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşümü sağlamak veya zararsız hale 

getirmek ana hedeflerimizdendir. Çevresel etkilerimizin farkında olarak gerekli önlem 

ve aksiyonların alınması için çaba gösteriyoruz. 

BARUT HOTELS olarak iç ve dış müşteri şartlarının yanı sıra uluslararası ve ulusal 

yasal şart ve mevzuatlara uygun ürün ve hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi ve 

sunumunda; kirliliğin önlenmesini ve sürdürülebilirliği sağlayarak, sosyal sorumluluk 

bilinciyle çevre dostu bir kurum olabilmeyi taahhüt ederiz. 

 

Bu taahhüdümüzü gerçekleştirirken; 

• Çevreye yaptığımız etkileri belirliyoruz ve kontrol altına alıyoruz, 

• Kirlilik ile ilgili risklere acil durumlara (yangın, patlama sel, deprem, sızıntı, 

vb.) hazırlıklıyız ve çevresel yasal düzenlemelere uyuyoruz, 

• Atıklarımızı minimuma indirmeye, kirliliği kaynağında önlemeye, enerjiyi 

verimli kullanmaya ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya 

çaba gösteriyoruz, 

• Atık ayrıştırma ve atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli 

kullanılması vb. faaliyetlerle sürekli çevresel performansımızı iyileştiriyoruz, 

• Atıkların geri dönüşüm/ bertaraf aşamasına kadar takibini yapıyoruz, 

• Sahillerimize yumurtlayan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış 

Caretta-Caretta Deniz Kaplumbağalarını koruma altına alıyoruz, 
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• Çalışanlarımızı tehlikeli kimyasalların dökülmesi durumunda alacakları 

tedbirler konusunda eğitiyoruz, 

• Çalışanlarımızı ve misafirlerimizi çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda 

teşvik ediyoruz, çalışanlarımıza çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanılması ile ilgili 

bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştiriyoruz, 

• Otellerimizde enerji ve su tasarrufu sistemleri kullanıyoruz. 

• Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği 

çalışmaları konusunda bilinçlendiriyor ve teşvik ediyoruz. 

ENERJİ YÖNETİMİ 

 

Sürdürülebilirlikle ilgili en önemli adımlardan biri enerji verimliliğini sağlamaktır. 

Öncelikle Enerji kullanımı ölçülerek sorunlar belirlenmeli ve olası tasarruf alanları 

tespit edilmelidir. Düşük tüketimli ekipmanlar ve sistemler tercih edilmelidir. 

Otomasyon yönetimi ve izleme kaynakları kullanarak uzun vadeli iyileşme 

sağlanmalıdır. Bakım, gözetim ve izleme yoluyla enerji tasarrufları sürekli analiz 

edilmelidir. 

BARUT HOTELS olarak enerji kaynaklarının hızla tükenmesinin getirdiği 

olumsuzlukların, küresel ısınmanın ve fosil yakıtların çevreye verdiği zararın farkında 

olarak renovasyonlarımızda yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih ettik ve doğadaki 

karbon ayak izimizi azaltmak için çaba gösterdik. 

ATIK YÖNETİMİ 

 

BARUT HOTELS 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. 
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GERİ KAZANILABİLİR ATIKLAR 

Atık üretimimizi kaynağında azaltmak için çeşitli çalışmalar yapıyor, misafirlerimizi ve 

çalışanlarımızı geri dönüşüm programına katılmaya teşvik ediyoruz. 

- Tek kullanımlık metal kutu, plastik şişe vb. içecekler yerine içecek üniteleri 

kullanılarak atık miktarı azaltılmaktadır. 

- Mümkün olduğu kadar tek kullanımlık kahvaltılık ürünler yerine büyük ambalajlı 

kutu ve kova ürünler satın alınarak ambalaj atığı azaltılmıştır. 

- Personel alanlarında su sebili kullanılarak tek kullanımlık su tüketimi azaltılmaktadır. 

- Kulüp misafir odalarında banyo-tuvaletlerde ve genel alan tuvaletlerinde tekrar 

doldurulabilir sabunluklara geçilmektedir. 

- Kağıt tüketimimizi azaltmak için mümkün olduğunca yazışmalarımızı ve 

duyurularımızı mail ortamında yapıyoruz. 

 

 

 

- Kağıt tüketimimizi azaltmak için Misafirler ile ilgili iç yazışmaları Sedna Trace 

üzerinden yapıyoruz.  

  

2016 yılı içerisinden beri otel başına yıllık ortalama 5,3 ton kâğıt atığın geri kazanımı 

sağlamıştır. 1 ton kullanılmış kâğıt atığının geri dönüşümü sonucunda, 16 adet 

yetişmiş çam ağacı ve 85 metrekarelik ormanlık alan tahrip edilmeyecektir.  

 



 

22 

 

2016 yılından itibaren otel başına yıllık ortalama 2,2 ton cam atığın geri kazanımı 

sağlanmıştır. Üretimde cam atıkların kullanılması halinde, yeni üretilen her 1 ton cam 

için 315 kg karbondioksit emisyonu engellenir. 

 

  

2016 yılından itibaren otel başına yıllık ortalama 1,6 ton metal atığın geri kazanımı 

sağlamıştır. 1 ton metal atığın geri dönüştürülmesi sonucunda 1300 kg hammadde 

tasarrufu sağlanır. 

 

 

2016 yılından itibaren otel başına yıllık ortalama 1,5 ton plastik atığın geri kazanımı 

sağlanmıştır. 1 ton plastik ambalaj atığının geri dönüşümü sonucunda 14000 KWH 

enerji tasarrufu sağlanmış olur. TUI SENSATORI Resort Barut Sorgun turizm 

sektöründe Türkiye’nin en büyük “gri su arıtma sistemi” olan oteli… 

 

KİMYASAL KULLANIMI 

Kimyasal maddeler hayatımızda birçok alanda kullandığımız, hayatımızı kolaylaştıran 

ancak zararlı etkileri ile olumsuz sonuçlara da neden olabilen maddelerdir. 

Tesislerimizde bakım-onarım faaliyetlerinde ve temizlik faaliyetlerinde kimyasal 

kullanımı söz konusudur. 

Çevreyi dikkate alarak temizlik yapmak, hijyenik olarak temizlik yapmak ve aynı 

zamanda sağlığı ve çevreyi mümkün olduğu kadar az olumsuz etkilemek anlamına 

gelir. Çevreye verilecek zararlar, sadece çevreye uyumlu temizlik ürünleri kullanarak 

değil aynı zamanda bu ürünleri tasarruflu kullanarak ve dozajını iyi ayarlayarak da en 
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aza indirilebilir. Böylelikle kimyasalların çevreye toplam zararı önemli ölçüde 

azaltılabilir. 

Kullandığımız tüm kimyasalların onaylı, etiketli ve uygun ambalajlarda olması, 

MSDS’lerin (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) tarafımıza ulaşmış olması önceliğimizdir. 

Satın alınan departman tarafından kimyasalların kullanımı, MSDS’leri içerisindeki 

bilgiler, kullanım miktarı ve yöntemleri, kişisel koruyucu donanım gereklilikleri ve 

“Tehlikeli Kimyasal Atık, Sızıntı Vb. Durumlara Müdahale Talimatına göre alınması 

gereken tedbirler konusunda kimyasalı kullanacak çalışanımız eğitilmektedir.  

 

Kimyasal depolarımız çevreye zarar verebilecek sızıntı, dökülme vb. durumlara karşı 

gerekli önlemler alınmış şekildedir. Kimyasal depolama kimyasalın cinsine, üretici 

firmanın depolama talimatına ve yönetmeliklere uygun olarak yapılır. 

Kimyasalların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili firmalarla çalışıyor ve 

kimyasal atıkların takibini yapıyoruz. 

Kimyasal kullanım miktarlarımızı kontrol ediyor, boşa ve yanlış kimyasal kullanımını 

engellemek için personel eğitimleri veriyoruz. Mümkün olduğunca konsantre ürünler 

tercih ediyoruz. 

Havuzlarımızda uygun hijyenik uygulama için minimum miktarda kimyasal kullanan 

otomatik dozaj sistemleri kullanıyoruz. 

Dışarıdan hizmet aldığımız haşere ile mücadele firmasının kullandığı ilaçların insan 

sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürün olduğunu garanti altına alıyoruz. Doğal 

tedbirlerden (sinek tutucu, yapışkanlı kağıt vb.) daha fazla yararlanmaya çalışıyoruz. 

Tehlikeli kimyasal atık, sızıntı vb. durumlara için gerekli önlemleri alıyor ve dökülme, 

maruz kalma ve diğer vakalara müdahale için personel eğitimleri veriyoruz. 

Kimyasal depolarımızda kimyasal muhafazasında tüm raflarda sızdırmaz tavalardan 

yararlanıyoruz. 
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KARBON SALINIMI 

Satın alımlarımızı mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapmaktayız. Böylece 

tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye 

yapılan etkilerin azaltılmasını hedeflenmekteyiz. 

Karbon salınımı toplam elektrik ve doğalgaz kaynaklı enerji tüketimi olarak KgCO2e 

biriminden hesaplanmıştır. 

2019 yılında araç kullanımı ve enerji tüketimi sebebiyle karbon salınımlarımızı 

azaltabilmek için günü kurtaracak harcamalar yerine yarını hazırlayacak yatırımlar 

planlanması hedeflenmektedir. 

Sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak izimizi silecek aksiyonlar planlıyoruz. 

- Harekete geçmek için ilk başlangıcımız karar almak. 

- Yaşamımızı karbonsuzlaştıracağız. Düşük karbonlu yani iklim dostu yöntemlerle 

üretilen ürünleri tercih edecek, enerjiyi verimli kullanacağız. Ulaşım şekillerimizde 

toplu taşıma sistemlerini daha fazla tercih edecek, araç güzergâh ve taşıma planları 

yapacak, yakıtı verimli kullanan araçlar tercih edeceğiz. 

- Tüketimlerimizi azaltacak önlemler alarak, geri dönüşüme daha fazla destek 

vereceğiz. Geri dönüşüme destek veren tedarikçileri tercih edeceğiz. 

- Daha az enerji ile daha çok şey yapmak için önlemler alacağız. Bir ürünü satın 

alırken enerji verimliliği sınıfına da dikkat edeceğiz. 

- Daha az karbon üreten enerjileri tercih edeceğiz. Yenilenebilir enerji arzının 

büyümesi için itici güç oluşturacağız. Daha yeşil seçimler yapacağız. 

- Karbonumuzu telafi ederek enerji verimliliğine daha fazla katkı sağlayacağız. Başta 

ağaç dikimi olmak üzere çeşitli faaliyetler ile karbon ayak izimizi silmeyi hedefliyoruz. 

- İklim değişikliği sorununun küresel bir konu olduğunun bilinci ile çözümü içinde özel 

sektör, hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışacak ortak 

çözümler düşüneceğiz. 

- Kurumsal faaliyetlerimizi Sürdürülebilirlik Raporlarımız başta olmak üzere çeşitli 

iletişim kanalları ile kamuoyu ile paylaşacağız. Sosyal sorumluluk projelerimiz ile 

katma değer yaratacak, örnek olacağız. 
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DOĞAL HAYATI KORUMA 

 

Deniz suyunun temizliği hem doğal yaşamı koruma hem de sürdürülebilir turizm 

kapsamında en büyük öncelik verdiğimiz konuların başında gelmektedir.  

Bu kapsamda plajda yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteynırı bulunduruyor, düzenli 

olarak boşaltıyor ve temiz tutuyoruz. Sahillerimizin daha temiz olabilmesi için plaj 

görevlilerimize eğitimler veriyor, plajların temizliğini kontrol ediyoruz. Kendi 

tesislerimizde düzenli mıntıka temizliği yapıyoruz. 

Düzenli olarak Sorgun çamlığının temizliğini grup olarak gönüllü personellerimiz ile 

beraber yapmaktayız. Barut B Suites Otel Ana yol giriş ve sahil alanı otelimiz 

tarafından bakımı yapılmaktadır.  

Sahillerimize yumurtlayan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış Caretta 

Caretta Deniz Kaplumbağalarını koruma altına alıyoruz. 

Caretta Koruma Talimatımız hakkında personellerimizi bilinçlendirmek için her yıl 

eğitimler sağlıyoruz. Sahillerimize yerleştirilen bilgilendirme panoları ile misafirlerimize 

carettalar hakkında bilgilendiriyoruz. 

Otellerimizde kedi evleri bulunmaktadır; misafirlerimizin de desteğiyle küçük hayvan 

dostlarımızın bakımını ve veteriner kontrollerini yapıyoruz. Kedilerimizin karneleri ile 

aşılarını ve kısırlaştırmalarını takip ediyoruz.  

 

ÇEVRESEL ÖNCELİKLERİMİZ 

 

• Tekstil gibi zamanla aşınan deforme olan malzemeler, atık olarak 

değerlendirmek yerine ihtiyaç sahiplerine hibe edilmekte ya da küçültülerek farklı 

amaçlar için kullanımı sağlanmaktadır. Bu kapsamda atıl durumdaki kullanılabilir 

durumdaki bazı oda mobilyaları ve mefruşatı çeşitli kuruluşlara verilmektedir. 

• Misafirlerimizin çevre bilincinin artırılmasına yönelik olarak çalışmalar 

yürütülmektedir. Bu kapsamda misafir odalarına çevre kartları bırakılmış ve 
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misafirlerin çevreyi koruma anlamında tesisimizin ne yaptığı ve onların neler 

yapabilecekleri konusunda bilinçlenmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

• Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında her tesisimizin çocuk 

kulüplerinde çiçek dikimi, atık toplama, ambalaj atıklarından şekiller yapma gibi 

aktivitelerle çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren çevre bilinçlerinin gelişimine 

katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır. 

• Çevre kültürleri koruma adına üstümüze düşün tüm görevleri yerine 

getirmekteyiz. Barut Hotels Side de bulunan antik şehir miraslarının korunması için 

sponsor olmuştur. 

 

PERSONEL ÇEVRE EĞİTİMLERİ & TATBİKATLAR 

 

Yıllık eğitim programları doğrultusunda çalışanlarımıza çevre eğitimleri verilmektedir. 

Eğitimler; doğal kaynakların tüketiminin azaltılması, atıkların azaltılması ve doğru 

şekilde ayrıştırılması, tehlikeli atıklarla ilgili yapılması gerekenler, Doğal Hayatı Koruma 

vb. konuları içermektedir. 

Eğitimler iç ve dış kaynaklı olarak sürdürülmektedir. Çevre Görevlimiz tarafından 

periyodik olarak verilen eğitimlerle tüm çalışanlarımızın Çevre konusunda 

bilinçlendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca tedarikçi firmalarımızdan kimyasal eğitimleri 

alınarak kimyasal tüketiminin standardizasyonunu sağlamak doğrultusunda kimyasal 

kullanan çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi sağlanmıştır. Bitkisel Atık Yağ Firmasından 

Atık Yağların çevreye zararlarının ve toplanmasının önemini içeren eğitimler ile bilinç 

arttırılmıştır. 

 

Tesislerimizde bulunan tüm canlıların herhangi bir yangın durumunda zarar görmesini 

engellemek için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, 

• Çalışanlarımıza yangın eğitimi verilmiştir. 

• Acil durum ekipleri oluşturulmuştur. 

• Yangın tatbikatları düzenlenmiştir. 
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• Yangın hidrantlarının sayısı arttırılmıştır. 

• Tesislerimizdeki yangın tüplerinin doğayla dost biyolojik bioversal yangın 

tüpleri ile değiştirilmesine başlanmıştır. 

 

 

ÇALIŞMA HAYATI 

 

BARUT HOTELS çalışanları işe başladıkları anda Oryantasyon Eğitimi programına 

alınarak, uymaları gereken kurallar ve çalışandan beklentilerimiz açıklanmaktadır. 

Aynı zamanda tüm otel çalışanlarına Hizmet Kalitesini arttırmaya yönelik Hizmet 

Kalitesi ve BARUT HOTELS Çalışan Davranışları Eğitimi verilmektedir. 
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FIRSAT EŞİTLİĞİ 

Eğitim Olanakları 

Sürekli eğitim ve gelişim anlayışı ile çalışanlarımıza Kişisel Gelişim Eğitimlerinin 

yanında bölüm içi Mesleki Gelişim Eğitimleri de verilmektedir.  

Kurum içi ve kurum dışı olmak üzere, Genel, Kurumsal Gelişim, Kişisel Gelişim ve 

Bölüm Eğitimleri başlıkları altında, farklı konularda eğitimlere 2017 - 2018 yılı 

içerisinde eğitimler verilmiştir. İşletme içi eğiticiler için belli aralıklarla Eğitici Eğitimleri 

yapılarak eğitim verimliliği arttırılmaya çalışılmaktadır. 

 

ÖDÜLLENDİRME 

Bu uygulamanın amacı, göze çarpan başarılı personeli seçmek ve belirlemek, 

personeli motive edilmek, yüksek düzeyde çalışma performansı elde etmek, 

personelin otel operasyonuna gösterdiği ilgi ve katılımı artırmaktır. 

PERSONELE SUNULAN FAYDALAR 

• Çamaşırhane Kullanımı Tüm çalışanlarımız için iş üniformaları ve iş ile ilgili 

giyilen her türlü giysi ücretsiz olarak temizlenmektedir. 

• Otelde Konaklama Personellerimiz kendileri ve yakınları için otel 

rezervasyonu yaptırdıklarında Satış ve Pazarlama Bölümü tarafından belirlenen “Aile 

ve Arkadaş Konsepti” ne göre hak ettikleri indirimlerden faydalanırlar. 

• Özel Gece –Ziyafet Organizasyon İndirimi Personellerimiz kendileri ve 

yakınları için Düğün/Ziyafet vb. organizasyon rezervasyonu yaptırdıklarında Aile ve 

Arkadaş Konsepti’ nde belirlenmiş indirimden faydalanırlar  

TOPLUMA KATKIMIZ 

BARUT HOTELS olarak topluluk olmanın değerlerimize sahip çıkarak 

sağlanabileceğinin bilincindeyiz. Toplumsal sorumluluklarımızın farkındayız ve 

gönüllülük esasına dayalı toplumsal faaliyetlerimizi yıl içerisinde personellerimizin de 

katılımı ile organize etmekteyiz. 
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ESÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDAKİ YILLAR 

BAZINDA ELEKTRİK, SU VE KİMYASAL TÜKETİM VE 

HEDEF KARŞILAŞTIRMA GRAFİKLERİ 

Elektrik; 
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Lng; 
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Su; 
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Hk Kimyasal Tüketim Hedefleri; 

 

 



 

36 

 
 



 

37 

 

 

Teknik Kimyasal Tüketim Hedefleri; 
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Stw Kimyasal Tüketim Hedefleri; 
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Diğer Uygulamalarımız;  

 

 Otelimizde oda balkon kapısının açılması halinde ısıtma/soğutma sistemi otomatik 

olarak kapanmaktadır.  

 

 Misafirlerimiz odayı terk ettikten sonra elektrik enerjisinin kesilmesini sağlayan 

sistem kullanılmaktadır.  
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 Aydınlatma sistemlerimizin % 95’inde Kompakt Floresan ampuller ve Ledli 

aydınlatma tercih edilmiştir.  

 

 Odalarda havlu ve çarşaf değişimleri misafir talepleri doğrultusunda 

gerçekleştirilmekte ve bu konuda misafirlere bilgi verilmektedir. Misafirin talebi 

olmaması halinde her iki günde bir değişim yapılmaktadır.  

 

 Odalar ve genel mahallerde kullanılan pencerelerde ısı yalıtımı amacıyla çift cam 

tercih edilmiştir.  

 Misafir odalarında yer alan mini barlar ısınmayı engellemek amacıyla doğrudan 

güneş ışığı almayacak şekilde konumlandırılmıştır. Oda banyo lavabolarında düşük 

debili (5lt/dk) özel armatürler tercih edilmiştir. Tüm armatürler perlatörlüdür. 

 

 Oda duşlarında düşük debili (10 lt/dk) özel duş başlıkları tercih edilmiştir. Tüm duş 

başlıkları perlatörlüdür.  

 

 Tuvalet rezervuarları su tasarrufu amacıyla 6 lt tüketecek şekilde ayarlanmıştır.  

 

 Genel mekân tuvaletlerinde fotoselli pisuarlar mevcuttur. 

 

 Misafirlerimizin okudukları ve elden çıkarmak istedikleri kitap, dergi ve gazeteleri 

çöpe atmamaları, otel içindeki kitap okuma alanımıza bırakmaları konusunda 

bilgilendirme yapılmaktadır. 

  

 Misafirlerimiz, kullandıkları tıbbi atıklar, enjektörler ve boş ilaç kutuları, tıbbi 

atıkların toplanması konusunda eğitimli personelimiz bunları çevreye ve insana zarar 

vermeyecek şekilde toplamaktadır. 
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 Ömrünü tamamlamış piller için “Atık Pil Kutumuz” bulunmakta ve misafirler eğer 

var ise kullanılmış pillerini buraya atması konusunda yönlendirilmektedir.  

 

 Misafirlerimizin geri dönüşümlü atıkları için genel mekânlara geri dönüşüm kutuları 

yerleştirilmiştir. 

 

 Misafirlere şehir gezisi sırasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerilmekte ve 

güzergâhlar konusunda bilgilendirilme yapılmaktadır.  

  

 Dış mekân aydınlatmalarında zaman saati kullanılır. Yaz kış saatlerine göre 

aydınlatma zamanları ayarlanır. 

  

 Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarik edilen ürünlerin 

% 95’e yakın çok büyük bir kısmı yerel pazardan tedarik edilmektedir. 

 

 Isıtma sistemi pompaları, hidrofor pompaları ve ana klima santrallerinde bulunan 

frekans invertörleri sayesinde elektrik tüketimi düşürülmektedir.  

 

 Otelimizin bahçe sulaması zaman ayarlı sulama sistemleri ile yapılmaktadır. 

Bahçede mümkün olan her mekânda damla sulama yapılır. 

  

 Otelimizde elektronik iletişim kanalları tercih edilmektedir. 

  

 Otelimizde kullanılan tüm broşür ve tanıtım ürünlerinin basımında geri dönüşümlü 

kâğıt kullanılmaktadır. 
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 Otelimizde kullanılan tüm yangın tüpleri ve endüstriyel soğuk hava odalarında 

ozon tabakasına zararlı CFC (Chlorofluorocarbon) gazları kullanılmamaktadır. 

Sosyal Sorumluluklarımız: 

 Okula giden çocuğu olan tüm personel çocuklarına defter, kalem, kırtasiye vb. 

yardımı yapılmaktadır. 

  

 Side festivali sponsorluğu üstlenilmiştir. 

  

 Side'deki tarihi Dokuz Çeşme kazısına sponsor olunmuştur.  

 

 Emniyet müdürlüğüne gıda yardımı. 

 

 Manavgat belediyesine  malzeme yardımı. 

 

 Kaymakamlığa malzeme ve gıda yardımı. 

 

 Manavgat İşkur hizmet merkezine kırtasiye yardımı. 

 

 Matso tarafından düzenlenen bisiklet yarışına içecek ve yiyecek yardımı. 

 

 2018 yılı Ağustos ayında Manavgat Belediyesi‘ne Festival ve Kültürel Etkinlikler için 

yardım yapılmıştır 
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Evsiz Hayvan Dostlarımız 

 Kedi evleri 

Ev olarak otelimizi sahiplenen kediler için kedi evi yapılmıştır. Kedi evimizin temizliği 

ve bakımı periyodik olarak yapılmaktadır. Kediler, kedi mamaları ile özel olarak 

beslenmektedir.
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ÖDÜLLERİMİZ 

 TUI Umwelt Champion 2019 

 TUI Top Quality 2019 

 TUI Holly 2019 

 TUI SENSIMAR Gold Award 2018 

  TUI SENSIMAR Nohern Region Hotel Award Overall Winner 2018 

 TUI SENSIMAR F & B Award 2018 

 Trip Advisor Travellers Choice 2018 - En İyi Oteller / Türkiye 

 TUI SENSIMAR Service Award 2018 

 TUI Holly 2018 

 TUI Umwelt Champion 2018 

 TUI Top Quality 2018 

 Holiday Check Award 2017 

 Travelife Gold Certificate 2017 - 2019 

 TUI SENSIMAR Northern Region Hotel Award Winner 2017 

 Trip Advisor Travellers Choise 2017 - En İyi Oteller / Türkiye 

 TUI SENSIMAR Service Award 2017 

 TUI Top Quality 2017 

 TUI Holly 2017 

 Trip Advisor Travellers Choice 2016 - En İyi Oteller / Türkiye 
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 Trip Advisor Travellers Choice 2016-En İyi Hizmet Sunan Oteller / Türkiye 

 Trip Advisor Travellers Choise 2016-En Romantik Oteller 

 Trip Advisor Mükemmellik Sertifikası 2016 

 Holiday Check Holiday Check 2016 

 Trip Advisor Travellers Choice 2015 

 TUI Nordic Blue Award 2015 - Hotel General Impression 

 TUI Nordic Blue Award -Hotel General Impression 

 TUI Nordic Blue Award –Sustainabilitiy 

 TUI UK Gold Award -Overall Winner 

 Trip Advisor Traveller's Choice 2015 

 TUI Nordic "Blue Award" 2015 

 Yılın en iyi "Çift oteli" 

 Holidaycheck Quality selection 2014 

 Travelife Gold 2013 

 TUI Nordic Blue Gold Award 2013 

 TUI Nordic Blue Special Award 2013  

 TUI Animal Friendly Hotel 

 


