2021
BLUE BAY PLATINUM HOTEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Blue Bay Hotel olarak sürdürülebilir turizm ve kalkınma konusunda
sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
Gelecek nesiller için daha daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Misafirlerimiz ve
insan sağlığı için daha kaliteli ve güvenilir hizmetler sunarak verimliliğimizi, kalitemizi
ve çevresel performansımızı iyileştirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz.
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RAPOR HAKKINDA
Sürdürülebilirlik “ekonomik, çevresel ve sosyal faaliyetlere önem vererek gelecek
nesillere daha iyi bir yaşam bırakmak” anlamındadır.
Sürdürülebilirlik kapsamında otelimizin sorumlulukları:
Geri dönüşüm ve yeniden kullanım fırsatlarını yaratmak ve değerlendirmek,
Enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek ve karbon salınımından dolayı oluşan
olumsuz etkiyi minimize etmek,
Neden olunan her türlü çevresel etkiyi azaltmak temel noktalarında
şekillenmektedir
2021 sürdürülebilirlik raporu;
Otelimizin çevresel, sosyal ve ekonomik performans değerlendirmesini,
Bu performansı artırmak adına belirlenen hedefleri,
Bu hedeflere ulaşmak için izlenecek strateji ve süreci,
Karşılaşılabilecek olası riskleri ve çözüm önerilerini,
Ekolojik dengeye katkıda bulunabilmeyi,
Çevreye etki edecek olumsuzlukları ve tehlikeleri minimize etmeyi ve gereken
önlemleri almayı,
Performans sonuçlarını en üst düzeyde tutma çalışmalarını içermektedir.
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ÇEVRE POLİTİKASI
Blue Bay Platinum Otel çevreye verdiği etkilerin ve bu olguların sonuçlarının tam
anlamıyla farkındadır.
Atık, enerji ve su yönetimi ile çevreye verdiği zararları en aza indirgemek üzere
üzerine düşen tüm sorumlulukları tanımlar, kabul eder, paylaşır ve çözüm üretir.
Sürdürülebilir bir çevresel hayat için tüm çalışmalarını geliştirerek devam ettirmekte
kesin kararlıdır. Kirliliği ve atıkları en aza indirir ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi
en aza indirgenmiş olarak bertaraf edilmesini sağlar. Bu doğrultuda amaç ve hedefleri
belirler, her yıl gözden geçirir, ilerlemelerini kayıt altına alır.
İlke ve hedeflerimiz, yerel kuruluş ve topluluklar ile paylaşıma ve her tür öneriye
açıktır.

KALİTE POLİTİKASI
Yönetim sistemlerimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli geliştirmeyi, sorumlu,
dürüst, ilkeli bir anlayışla ve profesyonel yönetimle, gülümseyen müşteri
memnuniyetini sağlamayı,
Konaklama sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin itibarını her zaman korumayı,
yükseltmeyi,
Sektördeki gelişmeleri izleyerek
karşılayacak hizmet sunmayı,

bugün

Kaliteden ödün vermeden verimli çalışmayı,
Üst yönetim olarak taahhüt ederiz.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Blue Bay Platinum Hotel olarak, çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve mutluluğunu
hedeflerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. Bu konuda yasal yükümlülükleri
yakında takip ederek, hayata geçirir, düzenli olarak denetler e uygunluğunu kontrol
ederiz.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda ekip ruhu içerisinde önleyici bir yaklaşım
sergileyerek, riskleri önceden tespit eder ve önleyici faaliyetlerde bulunarak, verilen
eğitimlerle tesis çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve mutlu bir şekilde çalışmasını sağlarız.
Blue Bey Platinum Hotel olarak yasal şartları temel alarak sıfır iş kazası
hedeflemekteyiz.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI
Blue Bay Platinum Otel işletmesi çevrenin, çalışanların ve içinde bulunduğu
toplumun gelişimine katkıda bulunmayı sorumlulukları içinde görür.
İşletmemiz, yerel, ulusal turizm ve sürdürülebilir çevre ile ilgili sivil toplum
kuruluşu üyeliklerini ve ilişkilerini arttırarak sürdürmekte kararlıdır. Bölgede kültürel
zenginliğin ve yerel üreticilerin destekler, yerel ekonomiye katkı sağlar. Yerel ürünleri
tercih eder ve tesisin bulunduğu bölgelerde yaşayan insanlara iş imkânı sağlar.
Mevcut personel ile uzun süreli çalışmayı hedefler. Bilgi, görgü ve becerilerinin
arttırılması ile ilgili eğitim programları uygular. İşletmemizde engelli personel istihdam
edilmesine önem verilir.
İşletmemiz, turizmin gelişmesi sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri
ortadan kaldırmak için yerel yönetim ve kamu kuruluşları ile sıkı bir işbirliği içindedir ve
yerel halkı ve öğrencileri imkanları dahilinde destekler.
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SATIN ALMA POLİTİKASI
İşletmemizin bundan sonraki dönemlerde elektrikli cihaz alımlarında elektrik
kullanım tipinin A-C sınıfı olması ön görülmüştür.
İşletmemizin yaptığı alımlarda öncelikli olarak yerel tedarikçilerin kullanılması,
şayet yerel tedarikçiler ile diğer tedarikçiler arasında kalite ve fiyat farkı var ise
diğerlerinin tercih edilmesi ön görülmüştür.
İşletmemiz yapacağı alımlarda alınacak ürünün çevreye duyarlı ve tasarruflu
ürünler olmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Alınan bütün ürünlerin kalite
standartlarına uygun olmasına dikkat edilmektedir. Alım yapılan tedarikçiden (ilk
alım yapıldığı ) kalite belgeleri talep edilmektedir.
İşletmemize yapılan alımlarda büyük ölçeklerde, büyük ambalajlarda, geri
dönüştürülebilir ve mümkün oldukça en az atık çıkaran ürünler göz önünde
bulundurulmaktadır.
İşletmemizin bundan sonra alacağı iklimlendirme cihazlarında R22 gibi zararlı
gazlar kullanan cihazlar tercih etmemesi ve çevreye duyarlı gaz kullanan, A sınıfı
elektrik tasarrufu sağlayan cihazları tercih etmesi ön görülmüştür.
R 22 gazı içeren ekipmanlar kullanılmayacaktır.
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MİSAFİR MEMNUNİYETİ
Tesisimizde yürütülen her hizmet “Misafir Memnuniyeti” prensibine dayalıdır.
Misafirlere güler yüzlü davranmak, onların istek ve şikayetlerini dinleyip çözüm odaklı
olmak, yetkileri dahilinde personelimizin amaçlarındandır.

Misafir Şikâyetleri Yönetimi
Sürekli iyileştirme adına misafirlerimiz şikâyet ve isteklerini bize iletebilirler. Bunun
için anket formları düzenlemekteyiz. Bildirilen şikâyet ve istekler Misafir İlişkileri
departmanı tarafından değerlendirilmektedir.

ÇEVRESEL PERFORMANS
Enerji Yönetimi
Doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarla hedeflere ulaşma
oranları rakamsal olarak takip edilmekte ve elektrik, su, motorin ve LNG
tüketimindeki azalmalar tespit edilmektedir.
Tüm odalarda balkon kapısının açılması durumunda ısıtma/soğutma cihazlarını
devre dışı bırakan sistemler kullanılmaktadır.
Otelimizde enerji tasarruflu ampuller ve LED ışıklar kullanılmaktadır.
Belirli sürelerde boş kalan genel alanlardaki ampuller harekete duyarlı hale
getirilmiş ve kullanımda olmadığı zamanlarda ışığın kapalı olması sağlanmıştır.
Ortak alanlardaki tuvaletlerde, koridorlarda, personel bölgelerinde ve zemin
katlarda aydınlatma için sensörler kullanılmaktadır.
Misafirlerimiz odadan ayrıldıklarında, elektrik
kapanmasını sağlayan kart sistemi kullanmaktayız.
Misaﬁrlerin odada bulunmadıkları sürede
konusunda çalışanlarımız bilinçlendirilmiştir.
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Bina havalandırma sistemimizde önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayan frekans
invertörü ve timerlar kullanılmaktadır.
Otelimizin sıcak su ihtiyacının %60‘ı güneş enerjisinden elde edilmektedir.
Sıcak su üretiminde şebeke ön ısıtmalı sisteme geçilerek yoğuşmalı kazan gaz
tüketiminde %30 oranında tasarruf sağlanmıştır.
Tesise yeni satın alınan cihazlar (120 adet iç ünite inverter klima, 120 adet dış
ünite) ile çalıştırılarak az enerji tüketen çevreci cihazlardan elde edilmiştir.
Böylece cihazların enerji tüketimi azalmıştır.
Güneş enerjimizde 200 adet panel bulunmakla beraber bakımları düzenli olarak
yapılmaktadır.
Soğutucu dolapların, soğuk hava depolarının, derin dondurucu ve buz
makinelerinin kondenserlerinin düzenli temizlikleri yapılarak tıkanmalardan
dolayı enerji kayıpları kontrol altına alınmaktadır.
Gazla çalışan ocakların periyodik bakım ve temizlikleri yapılarak tıkanma ve
gaz
ayarlarının
bozulmasından
dolayı
fazla
gaz
harcanması
engellenmektedir.
Dolap ve fırın kapı contaları ısı kaybını önlemek amacı ile periyodik olarak
kontrol edilmekte ve eskimiş olanlar yenileri ile değiştirilmektedir.
Soğutucu odalarda ve soğutucu sistemin çalıştığı genel alanların bazılarında
soğutucu hava perdesi kullanıyoruz.
Misafir odalarındaki banyoların tamamı led şerit aydınlatma ile değiştirilmiştir. Oda
içi ve tüm genel alanlar 6-8 watt led ampül ile değiştirilmiştir. Mutfak üretim
alanındaki floresan aydınlatmalar 20 adet led panel aydınlatma ile değiştirilmiştir.
Mutfak soğuk odalardaki aydınlatmalar sensörlü sisteme geçilmiştir.
Soğutucu odalarda ve soğutucu sistemin çalıştığı genel alanların bazılarında
soğutucu hava perdesi kullanıyoruz.
Otel dış aydınlatmalar timer ile kontrol altına alınmıştır.
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Hidrofor sistemleri analogdan frekans kontrollü motorlara geçirilerek, kişi sayısına
bağlı su tüketimi düşürülmüştür. Buna bağlı olarak da motorların elektrik altında
sürekli çalışması önlenmiştir.
Farklı alanlarda, 3 adet elektrik orta gerilim trafosuna bağlı tüketim sayacı ve bu
sistemlere bağlı kompanzasyon mevcuttur. Bu tüketim sayaçlarının günlük, aylık ve
yıllık değerleri izlenmektedir. Reaktif ve aktif değerler istenilen düzeylerde
tutulmaktadır. İstenilen değerler yerel elektrik dağıtım şirketi tarafından
belirlenmektedir.
Misafir odalarında balkon kapıları açıkken klimaların çalışması otomatik olarak
engellenmektedir(swichler düzenli olarak kontrol edilmekte, çalışmayanların
yenileriyle değişimi sağlanmaktadır).

2019-2021 ELEKTRİK TÜKETİM KARŞILAŞTIRMASI
2019

ŞubatOcakMart(February
(January)
(March)
)

Nisan(April)

2020

2021

EylülKasım- AralıkMayıs- Haziran- Temmuz- AğustosEkim(Septemb
(Novemb (Decemb
(May)
(June)
(July) (August)
(October)
er)
er)
er)

2019 375627,8 333740,2 393211,7 507461,4 556867,4 326412,8 370512,2 387771,9 321737,9 272399,7 32279,02 25791,81
2020 30484,41 30273,86 27835,56 16018,91 17860,59 19711,78 62208,11 266570,4 290442 141847,1 23659,48 18617,82
2021 21238,58 18455,7 21234,01 20808,58 19920,89 85525,95 242933,5 251704,1 173604,4 134642,2
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Su Yönetimi
Havuz çalışanlarımıza ters yıkama prosedürü ile ilgili eğitim verilmektedir, havuz
makine dairesinde ters yıkama prosedürü asılmıştır.
Her kış su depomuzun bakımı yapılmakta, su kaçaklarının önüne geçilmektedir.
Relax, kaydırak, platinum havuzlarımızın denge tanklarına sayaç takılarak,
havuzların günlük taze su takviye miktarları kontrol altına alınmıştır. Günlük taze su
tüketimleri kayıt altına alınmaktadır.
Tüm rezervuarlar her kullanımda 6 lt’ den fazla su akıtmayacak şekilde
ayarlanmıştır.
Misafir genel alan tuvaletlerinin lavabolarında fotoselli batarya kullanılarak
gereksiz yere akıtılan veya açık unutulmaktan kaynaklı su kayıpları önlenmiştir.
Sensörlü olmayan lavabolar 2021-2022 kış planında değişim planına alınmıştır.
Personelimize su tasarrufu ve olası su sızıntılarının bildirilmesi konusunda düzenli
olarak eğitim verilmektedir.
Bahçe sulama planı ile gün ışığı etkisini kaybettikten sonra sulama yapılarak su
kayıplarının önlenmesine katkıda bulunulmuştur.
Su tüketimleri sürekli izlenmekte ve kayıt edilmektedir. Yapılan bu izlemelerde çıkan
veriler günlük, aylık ve yıllık olarak kaydedilmekte ve üst yönetime bildirilmektedir.
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Kullanım suyunda su sertliği 4-5 alman sertliği seviyesinde tutularak
ekipmanlarımızın (konsantre ve içme suyu makineleri) daha düzenli çalışması
sağlanmıştır.
Hidrofor sistemleri analogdan frekans kontrollü motorlara geçirilerek, kişi sayısına
bağlı su tüketimi düşürülmüştür. Ayrıca sıcak su sisteminde sirkülasyon motoru
kullanılarak, zaman kaybına bağlı olarak su tüketimi azaltılmıştır.

2019-2021 SU TÜKETİMİ KARŞILAŞTIRMASI

2019
Ocak- ŞubatAğustos Eylül- Ekim- Kasım- AralıkMart- Nisan- Mayıs- Haziran- Temmu
(January (Februa
(Septem (Octobe (Novem (Decem
(March) (April) (May) (June) z-(July)
)
ry)
(August) ber)
r)
ber)
ber)
2019 1.707,1 1.742,6 1.029,1 6.152,7 8.354,6 8.600,4 9.833,7 10.004, 11.948, 7.022,4 7.673,4 141,65
2020 243,73 352,06 319,77 416,64 186,45 354,14 690,58 6.083,9 6.339,1 7.053,7 1.649,8 217,69
2021 239,56 356,22 426,01 442,68 417,68 729,12 5.841,2 11.469, 4.645,5 9.062,9 2.889,4
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2020
2021

Kimyasal Yönetimi
Tesiste kullanılan temizlik ve dezenfeksiyon kimyasalları departmanlara göre farklı
alanlarda depolanıp, depoların sorumluluğu departmanlara aittir.
Gereksiz yere kimyasal kullanımını önlemek için bir çok yerde dozaj pompası
kullanılmaktadır.
Mutfakta sebze meyve dezenfeksiyonunda ozon kullanılmaktadır. Böylece çevreye
verilen zarar azaltıldığı gibi su tüketiminde de tasarruf sağlanmaktadır.

Atık Yönetimi
Otelimiz 28.11.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sıfır atık belgesi
almaya hak kazanmıştır.
Oluşan atıkları hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin desteği ile kağıt, plastik,
metal, cam olarak ayrıştırıp doğaya geri kazandırıyoruz.
Çevreye vereceğimiz zararı en aza indirmek için tehlikeli atık oluşumuna neden
olacak etkenleri azaltmaya çalışıp, katı atık üretimimizi büyük ambalaj kullanımıyla
azaltmaya çalışıyoruz.
Tehlikeli atıklar; tehlikeli atık deposunda biriktirilmekte ve lisanslı tehlikeli atık
taşıma firmasına teslim edilmektedir.
Kağıt tüketimimizi azaltmak için iç ve dış yazışmalarımızı ve bilgi aktarımını mail
ortamında yapıyoruz.
Kağıt tületimini azaltmak için ayrıca; misafirlerimizin talepleri ve odalarda ki
arızaların takibi, misafir anketleri, otel içerisindeki aktivitelerin bildirimi, SPA broşürü
ve alakart menülerinin yayınlanması için otelimize ait bir aplikasyon hizmeti
kullanmaktayız.
Odalardan çıkan plastik, karton vb. atıkları geri dönüşüme kazandırmak için sarı
renkli çöp poşeti kullanmaktayız.
Bitkisel atık yağların geri dönüşüm miktarını her yıl artırmak için çalışmalar
yapıyoruz.
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Karbon
Satın alımlarımızı mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapmaktayız. Böylece
tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek
çevreye yapılan etkilerin azaltılmasını hedefliyoruz.

ÇEVRE PERFORMANS HEDEFİ
Enerji tüketim azaltma projeleri geliştirmeye devam edeceğiz. 3 adet ısı
pompası alarak tüketimimizi %85 oranında azaltmayı hedeflemekteyiz. 2019
yılında Buderus marka kaskat ısı pompası alındı.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmak için gerekli
çalışmalara devam edeceğiz.
Çevresel etkileri düşürülmüş ve enerji verimliliği yüksek cihazlar almaya devam
edeceğiz.
Fotoselli olmayan genel alan lavabolardaki muslukları değiştirmeyi hedefliyoruz.
Her yıl tüketimlerimizi azaltmak için personelimizi bilinçlendirmeye devam
edeceğiz.
Havuz denge tanklarındaki sayaç sayılarını çoğaltmayı planlıyoruz.
Su tüketimimizi ortalama 0,30m³/geceleme İndirmeyi hedeflemekteyiz.
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ÇEVRESEL KONULAR
Otelimiz için çevre politikası güncellenmiş ve çalışmalarımız bu politika
çerçevesinde,

çevreye

olan

etkimizi

minimuma

çekmeyi

hedefleyerek

sürdürülmüştür.
Muhtelif zamanlarda çevre yönetimi konularında danışman firmamız tarafından
tüm departman çalışanlarıyla eğitimler ve toplantılar yapılmış ve bu toplantılar
kayıt altına alınmıştır.
Su ve enerji tasarrufu konusunda personel alanlarına bilgilendirme yazıları
asılmış ve personellerimize eğitimler verilmiştir.
Çevresel konularda personellerimize eğitimler verilmekte, atık ayrışımları
yapılmakta, enerji ve su ve tasarrufu konusunda farkındalık artırılmaktadır.
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Otelimizde satın alması yapılan makine-ekipmanlarda, satın alma politikası
çerçevesinde A sınıfı ürünler satın alınmasına özen gösterilmektedir.
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Atık miktarını azaltmak amacıyla satın alınacak yiyecek ve içecek ürünlerinin
mümkün olduğunca yerel tedarikçilerden ve büyük ambalajlı alımına özen
gösterilmektedir.
Çevre kirliliğine sebep vermemesi ve plastik kullanımı azaltmak amacı ile
otelimizde pipet kullanımı kaldırılmıştır.

Misafirlerimiz ve personelimiz ile birlikte çevre temizlikleri düzenlenmektedir.
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Misafirlerimize, doğa dostu tohumlu kalem dağıtılmakta, böylelikle her kalem bir
ağaçtır bilinci aşılanmaktadır.
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SOSYAL YARDIMLAŞMA,
KONULARI

YEREL

TOPLUM

VE

PERSONEL

Lojman Kullanımı
Personel lojmanı Bluebay otel’de çalışan , Marmaris’te ikameti bulunmayan
personelin kullanımına açıktır.

Doktor Ofisi
Otelimizde bir doktor ofisi bulunmakta ve otel adına sözleşmeli olunan klinikte tüm
çalışanlar hizmet almak istediklerinde ücretsiz muayene hakkına sahip
olmaktadırlar.

Çamaşırhane Kullanımı
Tüm çalışanlarımızın iş üniformaları ücretsiz olarak otel çamaşırhanesinde
yıkanmaktadır.

Personel Yemekhanesi
Çalışanlar için personel yemekhanesinde çıkan yemekler ücretsizdir. 15 günlük
menüler dahilinde en az dört çeşit yemek çıkmaktadır.

Kariyer Yönetimi
Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkanı yaratıyoruz.

Doğum Günü Kutlaması
Her ay başında, personellerimizden o ay doğanların doğum günleri için doğum
günü kutlaması yapılmaktadır.
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Personel yemekhanesine dilek, öneri ve şikâyet kutusu koyulmuştur. Bu kutunun
anahtarı üst yönetimde olup, personelin dilek, şikâyet ve önerilerinin bu şekilde
üst yönetime ulaştırılması kolaylaştırılmıştır.
Personel anketleri düzenlenmekte olup, sonuçlara göre personellerimizin memnun
olmadıkları
hususlar
(Örneğin;
personel
yemekhanesi
yemeklerinin
beğenilmemesi, bununla ilgili olarak menü değişikliğine gidilmesi gibi.)
düzeltilmektedir.
GETOB ve yerel yönetim ile mail iletişimi ve bilgi alışverişi sürdürülmektedir.
Otelimizdeki organizasyonlarda, misafir odalarına, yerel lezzet ve kültürünün
tanıtımı için yöresel lezzet olan özel bal, kekik, zeytinyağı sabunu ve yerel
zeytinyağını içeren çanta konulmaktadır.

Marmaris Hayvan Barınağına düzenli olarak mama bağışında bulunmaktayız.
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Otelimiz tarafından 100 adet cupcake hayvan barınağına yardım organizasyonu
için ücretsiz olarak üretilmiş, gönüllüler bu cupcakeleri yardım için satmıştır.

Enerji tasarrufu konusunda gösterilen çalışmalarımızdan dolayı kaplumbağa dostu
işletme sertifikası almayı hak kazandık.
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Otelimizde, kadınlar gününde çalışan bayan personelimiz için kutlama yapılmıştır.
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Veteran basketbol takımının otelimizde gerçekleştirdiği organizasyona destek
amaçlı 12 oda hakemler konaklamasını ücretsiz olarak karşıladık.

Orman Genel Müdürlüğü nün organize ettiği fidan dikimi etkinliğine otel olarak
katılımda bulunduk.
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“Gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak” bilincini aşılamak amacı
ile otel personelimize yeni yıl hediyesi olarak fidan bağışında bulunduk. Doğaya bir
nefes de biz olduk.

2021 ağustos ayında gerçekleşen yangınlar da Arama Kurtarma ekiplerine,
gönüllülere, görevli personellere ve Osmaniye köyünden yangından evleri zarar
gören vatandaşa ücretsiz konaklama imkanı sağladık. Ayrıca saha içerisine gıda,
tekstil, pil gibi ihtiyaçları karşıladık.
AHBAP derneğine bağışta bulunarak biz de iyilik hareketinin zincirine katılmış olduk.
Marmaris’in yöresel yemeklerinin tanıtımındaki tv çekimlerinde otelimizde katkı
sağlamıştır.
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Misafirlerimize yöresel Türk yemeklerini tanıtmak amacıyla, haftanın 7 günü 7 ayrı
yörenin yemeklerini restoranımızdaki yöresel köşemizde sunuyoruz.
Otelimizde uyguladığımız Türk Gecesi konseptimizde personelimiz yöresel halk dans
gösterisi yapmıştır.
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