SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2019
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM
Hepimizin hayatı doğal kaynaklara bağlıdır. Ve bu doğal kaynaklar sonsuz değildir. Sürdürülebilirliği sağlamak
demek doğa ve insan arasında denge oluşturmak demektir.
Sürdürülebilirlik kapsamında işletmemizin temel sorumlulukları;
• Geri dönüşüm ve yeniden kullanım fırsatlarını yaratmak ve değerlendirmek,
• Enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek, karbon salınımından dolayı oluşan olumsuz etkiyi minimize etmek,
• Olası her türlü olumsuz çevresel etkiyi önlemek,
•

Çalışanlara en uygun çalışma koşullarının sağlanması,

• Üretim süreçleri ve faaliyetlerinde verimliliği artırmak temel noktalarında şekillenmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
Sürdürülebilir turizm; olumsuz etkileri gidermekten daha fazlasıdır:
• Daha çok verimlilik
• Masrafların azaltılması
• Daha kaliteli ürün
• Farkındalık artırma (personel, misafirler, tedarikçi)
• Ekosistem (turizm için gerekli kaynak) ve geçimin geliştirilmesi
• Müşteri deneyimin güçlendirilmesi

• Tek seferlik değil, devamlı bir süreçtir.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Misafirlerimizi odak noktası alarak uygun hizmetlerin planlanıp sağlanması, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler
sunulması, güvenli çalışma ortamı sağlanması ile varoluş amacımızı ortaya koymaktayız. Doğal kaynakların
kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirmek için gayret ederiz. Bulunduğumuz
yerlerde yerel istihdamı artırmak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi alırız. Çocuk
haklarına saygı duyma ve çocukları sömürü türlerine karşı korumak için gerekli tedbirleri alır, çocuklarla ilgili tüm
şüpheli eylemlerin yerel yetkililere ve ilgili kuruluşlara raporlanmasını sağlarız.

ÇEVRE POLİTİKAMİZ
ÜNSER İNŞ. TİC. TUR. TAR. VE HAYV. A.Ş./ CLUB HOTEL FELİCİA VİLLAGE olarak: ekolojik dengeye katkıda
bulunabilmek ve gelecek nesillere temiz ve yeterli kaynaklar sunabilmek için bir çevre politikası oluşturduk. Çevre
Politikamızın temel amacı; işimiz olan konaklama sektöründe müşteri memnuniyetini en iyi şekilde sağlarken;
faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek her türlü olumsuz çevresel etkiyi en aza, mümkünse sıfıra indirmektir. Doğal
kaynak kullanımını azaltarak, çevreye verilen zararları en aza indiren ve oluşabilecek riskleri azaltmayı amaçlayan bir
çevre koruma anlayışı taşıyoruz.
•
•
•
•

Misafirlere şehir gezisi sırasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerilmekte ve güzergâhlar konusunda
bilgilendirilme yapılmaktadır.
Toplantı salonlarımızda misafir kullanımı için farklı bir talep gelmedikçe kurşun kalem kullanılmaktadır.
Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarik edilen ürünlerin % 95’e yakın çok büyük bir kısmı
yerel pazardan tedarik edilmektedir.
Kayıt alınması gereken dokümanlar mümkün ise elektronik ortamda oluşturulmakta ve bilgisayar üzerinde
depolanmaktadır.

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKAMIZ
Çocukların hakları ve korunmaları konusunda yerel ve uluslararası belirlenmiş olan kanun ve yönetmelikleri
minimum standartlar olarak benimser, her türlü çocuk istismarına karşı durarak bu eylemleri kınar, yasalarda
belirtilen tüm bu eylemlerle ilgili olarak yasal mercilere yardımcı olur, çocuk işçiliğine, karşı tavır alır ve kanunlarla
belirlenen stajyerler dışında çocuk işçi çalıştırmayız. Bilinç arttırıcı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemek ve
çocuk hakları ve istismarına karşı daima gelişimi ve denetimi sağlamak tesisimizin öncelikli görevlerindendir.

SOSYAL POLİTİKAMIZ
Club Hotel Felicia Village yerel toplum ile pozitif ilişkiler kurarak, hem personeli arasında yaş, cinsiyet, ırk
ayrımcılığı yapmamayı, hem de yöre insanını sosyal ve ekonomik olarak geliştirmeyi istihdam kazandırmayı, yerel
ekonomiyi desteklemek adına yerel tedarikçilerle çalışmayı taahhüt eder.

Bu amaçla;
✓ Yöremizdeki Akdeniz Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümü ile işbirliği yapılmaktadır.
✓ Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde topluma fayda sağlayan ve kişilerin yaşam kalitesini
iyileştirmeyi hedefleyen projeleri geliştirip, uygulayarak, toplumumuzun ve yerel bölgenin gelişimi için çaba
gösteririz.
✓ Otelimizde kullanılan çoğu ürün yöremizden ve kendi üretimimiz olan organik ürünlerden tercih
edilmektedir.
✓ Yöredeki yerel halka her türlü yardım ve bağışta bulunuluyor.

ÇALIŞANLARIN KATILIMI
Üst yönetim başta olmak üzere tüm CLUB HOTEL FELİCİA VİLLAGE çalışanları olarak sürdürülebilir yaşam ve turizm
için yaşanabilir bir dünyanın gelecek nesillere bırakılması ve çevresel değerlerin korunmasında hepimizin
sorumluluğu olduğu bilincindeyiz. Bu amaçla etkin bilgi akışı ve periyodik eğitimlerle kendimizi çevre koruma
konusunda sürekli geliştirmekteyiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Yasal şartlar ve kendi şartlarımız çerçevesinde, insan sağlığını ve insan haklarını korumak, güvenli ve sağlıklı bir
çalışma ortamı temin etmek için, tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin ve diğer
çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek, risk
analizlerimizi gözden geçirerek önleme kültürünü sürekli iyileştirmek İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızdır.

ÇALIŞANLARA DÜZENLİ VE EKSİKSİZ ÖDEME YAPILMASI
Çalışan ve işbaşı yapacak olan personelimize yapılacak ödeme şekillerine ilişkin
standartlarımız belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda, çalışanlarımızın işe başlamadan önce oryantasyon
eğitiminde tüm bilgilendirmeler detaylı olarak belirtilmiştir.
Çalışanlarımız işe başlarken ve çalışırken ücret ödemeleri ile ilgili bilgileri detaylı olarak öğrenmesi çalışma şartları
sözleşmelerinde yer almaktadır.
Personel evraklarını tamamlamadan işe giriş işlemi yapılmaz, hiçbir şekilde çalıştırılamaz. Bu konu ile ilgili herhangi
bir ödeme söz konusu değildir. Sigortasız işe başlangıç yapılmaz.
Çalışanlara belirlemiş olduğumuz ve yasalara uygun olan ücret politikası üzerinden ödeme yapılır.
Çalışanların ücretleri çalıştıkları göreve göre belirlenir, işe giriş ve/veya deneme süresinde kesinleştirilir. Kesinleşen
ücreti bordrolarına yansıtılır.

GERİ KAZANILABİLİR ATIKLAR
Atık üretimimizi azaltmak için çeşitli çalışmalar yapıyor, misafirlerimizi ve çalışanlarımızı geri dönüşüm programına
katılmaya teşvik ediyoruz. Cam, kâğıt, yağ, plastik ve yiyecek atıklarının geri dönüşümü için alanlarda atık
ayrıştırmaya uygun kaplar bulunduruyoruz. Ayrıştırdığımız bu atıkların geri dönüşümü için ilgili lisanslı firmalarla
çalışıyor ve takibini yapıyoruz.

ATIK YÖNETİMİ
Atık Yönetimi Planımızda öncelikli amacımız atık miktarını azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az
zarar ile bertarafını sağlamak ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır. Misafir ve personellerimizde de çevre
panoları, çevre kitapçıları, eğitim ve sosyal etkinlikler ile farkındalık yaratıyor ve atık miktarını kontrol altında
tutuyoruz.
Kullanılan enjektörler ve boş ilaç kutuları, tıbbi atıkların toplanması konusunda eğitimli personelimiz bunları
çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde toplamaktadır.
Tek kullanımlık soslar yerine büyük ambalajlı kutu ve kova ürünler satın alınarak ambalaj atığı azaltılmıştır.

2019 yılında yaklaşık 2840 kg kâğıt-karton atığın geri kazanımı sağlamıştır. Sera
gazı olan karbon dioksitin havadan 35216 m3 bertaraf edilebilmiş oldu.2840 kg
kâğıt geri dönüşümü ile 48 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı. Kâğıt tüketimimizi
azaltmak için mümkün olduğunca yazışmalarımızı ve duyurularımızı mail ortamında
yapıyoruz. 198,8 m2 alanın tahrip edilmesi önlendi.

2019 yılında yaklaşık 2060 kg metal atığın geri kazanımı sağlamıştır.2060 kg metal
atığın geri dönüştürülmesi sonucunda 2678 kg hammadde tasarrufu sağlandı.

2019 yılında yaklaşık 2970 cam atığın geri kazanımı sağlanmıştır. Bunun sonucunda
297 litre petrol tasarrufu sağlandı. Üretimde cam atıkların kullanılması halinde, yeni
üretilen her 1 ton cam için 315 kg karbondioksit emisyonu engellenir.

• Enerji tüketiminde azalma %25
• Hava Kirliliğinde azalma %20
• Maden atığında azalma %80
• Su Tüketiminde azalma %50
• Korunan doğal kaynaklar: kum, soda, kireç

2019 yılında yaklaşık 2610 kg plastik atığın geri kazanımı sağlanmıştır. 1 ton plastik
ambalaj atığının geri dönüşümü sonucunda 14000 KWH enerji tasarrufu sağlanmış
olur.Bunun sonucunda 36540 KWH enerji tasarrufu sağlamış olduk.

2019 yılında 925 kg bitkisel atık yağ biyodizel yakıt üretimi için geri dönüşüm
firmasına teslim edilmiştir.
Kullanılan yağların giderlere dökülmesi personel bilinçlendirme eğitimleri ile
engellenmiş ve yağ tutucular sayesinde atık yağların toplanarak bertaraf edilmesi
sağlanmıştır. Kızartmada kullanılan atık yağlar atık yağ toplama deposunda sızdırmaz, kelepçeli bidonlarda, altlarında
taşma kaplarıyla suyu ve toprağı kirletmesi engellenerek biriktirilir ve bertaraftı sağlanmaktadır.

2019 yılında 150 kg tehlikeli atık lisanslı firmalara teslim edilmiştir. Atıkların
toplanmasını ve lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafını sağlayarak, bu konuda
personele eğitimler vererek bilinçlendirme sağlanmaktayız.

ELEKTRİK VE ENERJİ TÜKETİMİ
- Satın aldığımız tüm elektronik ürünlerin enerji tasarruflu olmasını, tüm çalışanlarımızın enerji tasarrufu konusunda
eğitim almasını sağlamakta ve hedeflemekteyiz.
- Otellerimizde enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.
- Otelimizde 140 adet güneş enerji paneli bulunmakta olup yılda doğalgazdan tasarruf
yapılmaktadır.
- Odalarda kullanılan minibar, tv, klimaların yarısında A++ sistemi olup yılda %40 a varan elektrik enerjisinden
tasarruf sağlanmaktadır.
- Tüm odalarda balkon kapısının açılması durumunda ısıtma/soğutma cihazlarını devre dışı bırakan sistemler
kullanılmaktadır.
- Otellerimizde çoğu oda ve genel alanlarda enerji tasarrufu sağlamak ve tehlikeli atık miktarının azaltılmasına yönelik
akkor, cıva içeren ampuller yerine tasarruflu aydınlatmalar ya da LED ışıklar kullanılmaktadır.
- Otel genel alanında aydınlatma gün ışığına duyarlı sensörler aracılığıyla çalışarak enerji tasarrufu sağlanıyor.

- Otellerimizde misafir ortak alanlarının tamamında, personel alanlarının büyük bir kısmında harekete duyarlı
sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır.
- Tesis içerisinde birçok alan gün ışığından faydalanarak enerji tüketimini azaltacak şekilde dizayn
edilmiştir.
- Odalarımızda elektronik anahtar kartlar kullanılmaktadır.
- Odalarımızın tamamında düşük standby tüketimi olan TV’ler kullanılmaktadır.
- Çalışanlar, misafirin odada bulunmadığı sürede perdelerin kapatılması konusunda bilinçlendirilmiştir.
- Odalarımızda mini barlarımız enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ısı kaynağından uzak olacak
şekilde konumlandırılmıştır.
-Odalar ve genel alanlarda kullanılan pencerelerde ısı yalıtımı amacıyla genellikle çift cam tercih edilmiştir.
- Boş odalarımızın perdeleri yaz sezonunda kapalı, kış sezonunda açık tutularak iklimlendirme
cihazlarının kullanımı azaltılmaktadır.
- Soğutucu sistemin çalıştığı genel alanlardan, teras, bahçe vb. alanlara açılan kapılarda soğutucu
hava perdesi kullanıyoruz.
- Tüm elektrikli cihazların düzenli aralıklara bakım ve temizlikleri yapılarak oluşabilecek enerji
kayıpları minimize edilmektedir.
- Soğuk ünite, dondurucu, buz makineleri ve fırınların fitil ve contaları periyodik olarak kontrol edilmektedir.
- Soğuk ünite kapak ve kapılarının mümkün olduğunca kısa süreli ve seyrek açılmasına özen gösterilmektedir.
- Geleneksel ocak yerine konveksiyonel ocaklar tercih edilmektedir.
- Mutfak ve çamaşırhanelerde kullanılan makinalarının yanında kullanma talimatları bulunmaktadır ve kullanan
çalışanlarımız makine kullanımı hakkında bilgi sahibidir böylece yanlış kullanım önlenerek israf önlenmektedir.
- Isıtma sistemi, ısı pompaları, hidrofor pompaları ve ana klimalarda(genel alan ve odalar) inverter sistem aracılığıyla
tasarruf sağlanmaktadır.

SU TÜKETİMİ
Su kullanımı ve kontrolü bizim için çok önemlidir. Bu nedenle otelimizde su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar
yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır:
- Genel alanlarda çoğunluk olarak fotoselli ve tasarruflu sistem kullanılmaktadır.
- Tuvaletlerde tuvaletlerinde tasarruflu ve/veya ikili sifon sistemi kullanılmaktadır. Böylelikle her kullanımda su
tüketimi 6 lt’yi aşmamaktadır. Ayrıca tuvaletlerde suyun tasarruflu kullanılması için sticker bulunmaktadır.
- Genel mekân tuvaletlerinde fotoselli pisuarlar, personel pisuarlarında zaman ayarı mevcuttur.
- Misafir odalarında bilgilendirme için çevre kitapçığı, kettle ve çarşaf kartı bulunmaktadır.
- Mutfaklarda el yıkama lavabolarında fotoselli musluklar kullanılmaktadır.
- Bahçelerimizde sulama yapılırken damlama ve fıskiye sisteminden faydalanılmaktadır. Ve belli sulama saatleri
vardır, sulama güneş olmadığı zamanda ( gece ) yapılmaktadır.Alanın büyüklüğüne göre su ihtiyacı belirlenip o
doğrultuda dakikalar belirlenerek uygulama yapılır.

- 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.
- Stewarding biriminde ön daldırma suyu atık su olarak harcanmayıp uygun bölgelerde zemin yıkamada
kullanılmaktadır.
- Bahçede çoğu alanda damlama ile sulama yapılır.

ÇEVRE İLERLEME DEĞERLENDİRMESİ

ATIK KARŞILAŞTIRMASI
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✓ 2018-2019 atık miktarlarına baktığımızda 2019 da azalmış bir atık miktarı görmekteyiz. Bunu yaptığımız
misafir bilgilendirmeleri, personel eğitimleri, afiş-panolar ve çevre etkinlikleri sayesinde başardık.
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✓ Yine aynı şekilde 2019 da çıkan tehlikeli atık ve bitkisel atık yağ miktarında azalma görüyoruz.
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✓ Bu yıl geçtiğimiz yıla kıyasla elektrik tüketiminde %8’lik bir azalma görülmüştür. Alınan enerji tasarruflu
ürünler, cihazların doğru kullanımı ve periyodik bakımları, verilen eğitimler, inverter ve A+ sistemlere geçiş
genel olarak da çevre dostu ürün tüketimimiz bu düşüşte etkili olmuştur. Su tüketiminde ise %4 kadar ufak
bir artış olmuştur bunun nedeni ise hem personel hem de misafir sayısının artmasıdır.
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Kat Hizmetleri, Çamaşırhane ve Bulaşıkhane kimyasal tüketimleri 2018 yılına kıyasla 2019 yılında doluluğun
ve tüketimin yükselmesiyle birlikte bir miktar artış göstermiştir.2018 yılına kıyasla 2019 yılında kişi başı
tüketimde %20’lik düşüş gözlemlenmiştir.

HAVUZ KİMYASALLARI
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✓ Havuz kimyasalı tüketiminde bazı aylarda doluluğun yükselmesi nedeniyle bir miktar artış
görülmüştür. Tüm kimyasal kişi başı tüketimlerinde ortalama %10 lik bir düşüş gözlemlenmiştir.2018 yılında
kişi başı tüketim 6,44 kg olup 2019 yılında 5.84 kg olarak tespit edilmiştir.
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✓ 2018 yılına kıyasla 2019 yılında kişi başına LPG tüketiminde %45’lik düşüş görülmüştür.
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✓ 2018 yılına kıyasla 2019 yılında LNG kişi başına tüketiminde düşüş görülmüştür.

TOPLAM

TOPLAM

MOTORİN
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN

2018 MOTORIN
0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2019 MOTORIN

✓ 2018 yılına kıyasla 2019 yılı genelinde tüketimde düşüş görülmüştür.
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✓ 2018 yılına kıyasla 2019 yılı genelinde akaryakıt tüketiminde bir miktar artış görülmüştür.Bunun
sebebi de misafir sayısının artışıdır.

PERSONEL ÇEVRE ETKİNLİKLERİ VE 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 amaçlanmaktadır.
Bitkisel Atık Yağ Firmasından atık yağların çevreye
zararlarının ve toplanmasının önemini içeren eğitimler ile bilinç arttırılmıştır.
Tesislerimizde bulunan ağaçların 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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Otellerimizde enerji verimliliği artırıcı uygulamalara devam edeceğiz.
Çevresel etkileri düşürülmüş ve enerji verimliliği yüksek cihazlar almaya devam edeceğiz.
Her yıl enerji tüketim oranlarının azaltılması adına yapılan tasarruf tedbirleri eğitimlerine
devam edeceğiz.
Enerji tüketim azaltma projeleri geliştirmeye devam edeceğiz.
Enerji kaynaklarının korunmasıyla ilgili bölgesel ve uluslararası insiyatiflerle işbirliği içinde olmaya
devam edeceğiz.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla faydalanmak için gerekli tüm çalışmalara devam
edeceğiz.
Her yıl su tüketim oranını düşürmek için personelimizin bilinçlendirilmesi adına eğitim çalışmalarına devam
edecegiz.
Bu nedenle eksik olan alanlarda fotoselli musluklara geçiş çalışmaları yapılmaktadır.
Su tüketimini azaltma ve geri kazanım projeleri geliştirmeye devam edeceğiz.
Su kaynaklarının korunmasıyla ilgili bölgesel iletişim kurup su tasarrufuna devam edeceğiz.
Mümkün olan bölümlere sayaç takılması hedeflenmektedir.
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Club Hotel Felicia Village 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. Zor durumda olan veya düğün yapan personele her türlü
maddi-manevi yardım sağlanmaktadır.
Lojman Kullanımı
Personel lojmanları personelimizin kullanımına açıktır.
Personel Servisi
Otel işletmelerinin doğası gereği çalışanlar değişik vardiyalarda görev yapmaktadırlar. Bu da değişik saatlerde
servisle ulaşımı gerektirmektedir. Bu nedenle otel ile Manavgat arasında günün farklı saatlerinde servislerimiz
bulunmaktadır.
Personel Yemekhanesi
Çalışanlar için personel yemekhanesinde çıkan yemekler ücretsizdir. 15 günlük menüler olarak en az dört kap
yemek çıkmaktadır.
Doktor Ofisi
Otellerimizde bir doktor ve bir hemşirenin bulunduğu Doktor Ofisi bulunmaktadır. Çalışanlarımız sağlık
hizmetinden mesai saatleri içerisinde yararlanabilmektedir.
Çamaşırhane Kullanımı
Tüm çalışanlarımız için iş üniformaları ve iş ile ilgili giyilen her türlü giysi ücretsiz olarak temizlenmektedir.
Personel Gecesi
Her sezon sonu, yılın yorgunluğunu atmak, kaynaşmak üzere tüm çalışanların aileleri ile birlikte katıldıkları
“Personel Gecesi” düzenlenir. Gecenin organizasyonu İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılır.
Kariyer Yönetimi
Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkanı yaratıyoruz. Çalışan
personellerimizi eğitimlerle ve kariyer yönetimi programıyla destekliyoruz. Mümkün olduğunca kendi
çalışanlarımızı yetiştirerek, üst pozisyonlara kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.
Doğum Günü Kutlaması
Grand Yazıcı Otellerinde her ayın personel seçiminde seçim bittikten sonra o ayda doğum günü olan personeller
İnsan Kaynakları departmanı tarafından belirlenerek personellerin doğum günü kutlaması pasta kesilerek
yapılır.
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Yerel Personel İstihdamı
MATSO ve İŞKUR’un düzenlediği Manavgat’ta İş Var İstihdam Fuarına katıldık.

HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE

