
HILLSIDE
GREEN

İyi Hissettiren ADIMLAR



Hillside olarak sürdürülebilirlik kavramını iyi hissetirme 
misyonunun bir parçası olarak görüyoruz. 

‘Hillside Green’ projelerini 3 ana başlıkta topluyoruz.

Doğal kaynakların 
korunması, 

sorumlu tüketim 
ve atık yönetimi 

İnsan kaynağının 
önemi ve çevresel 

yönetimde 
sürdürülebilir 

projeler

Yerel üreticiler 
ile sürdürülebilir 

işbirlikleri 

HILLSIDE 
GREEN

Çevre İnsan Yerele 
Destek



Her biri farklı alanda çalışma, iyileştirme ve denetim gerektiren 
10 adet sertifikaya sahibiz.

Bunlar arasında İngiltere Seyahat örgütü ABTA’nın uyguladığı bir 
sürdürülebilirlik sistemi olan ve 160 adet sürdürülebilirlik kriterini 
gerçekleştirerek alınabilen Travelife Gold Sertifikası'nı, dünyada 
alan sadece 1.000 otelden biriyiz. Her 2 yılda bir bu sistem tarafından 
denetlenerek eklenen yeni kriterler dahil tüm kriterleri yerine getirmeye 
devam ediyoruz.

NASIL YÖNETİYORUZ?

Hillside’ın sürdürülebilirlik alanındaki öncü uygulamalarını  
‘Sürdürülebilirlik Departmanı’ ile yürütüyoruz. Ayrıca deniz 
biyologları, entomologlar, çevre mühendisleri, enerji verimliliği 
uzmanları ve yangınla mücadele uzmanlarından danışmanlık alıyoruz.

ISO 45001:2018
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001:2015
ÇEVRE 

YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001
BİLGİ GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000:2018
FOOD SAFETY 

MANAGEMENT SYSTEMS

MAVİ BAYRAK

Gold Certif ied for
Accommodation Sustainability

Hijyenik Oda Denetim
Programı



HILLSIDE ORMANI

SORUMLU TÜKETİM VE PLASTİK KULLANIMINI AZALTMA

ATIK YÖNETİMİ
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DOĞAYLA 
İyi Hisset

İyi Hissettiren ADIMLAR

ÇEVRE



Uzun süredir her yeni misafirimiz için Hillside 
Ormanları’na bir ağaç tohumu ekiyoruz. 

Fethiye ve çevresindeki farklı bölgelerdeki 

Hillside Ormanları’nda 2022 itibarıyla 

242.650 tohum ektik.
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Tema / Fethiye 
Seki Ormanı

Tema / İzmir 
Beypazarı 
Ormanı

Orman Bakanlığı 
Fethiye Gökalan 
Ormanı

Orman Bakanlığı 
Fethiye Karaçulha 
Ormanı
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FSC Sertfikası

Kağıt kullanımını azalttık, gereken yerlerde FSC sertifikalı (Forest 

Stewardship Council - Orman Koruma Konseyi) ve geri dönüştürülmüş 
kağıt kullanıyoruz.

FSC sertifikasına sahip ürünler; FSC standartlarına uygun şekilde, ormanların biyolojik çeşitliliğine, verimliliğine ve 

ekolojik süreçlerine zarar vermeden kağıt üretimi için yetiştirilen ağaçlardan sürdürülebilir bir şekilde elde ediliyor.

Online Check-in

Resepsiyon alanında konaklama işlemlerini online olarak ve iPad 
üzerinden yapıyoruz.

Dijital Kart

Harcama için kullanılan club kartlarımız yerine misafirlerimizi App’imizdeki 
dijital harcama kartına yönlendiriyoruz. Bu sayede harcama 
kartı kullanımını %95 oranında azalttık.

Elektrikli Club Car

Kulübün tüm alanlarında Elektrikli Club Car kullanıyoruz.

HILLSIDE’DA PLASTİK 
KULLANIMIN AZALTMAK İÇİN 
YAPTIKLARIMIZ:
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SORUMLU TÜKETİM &  
PLASTİK KULLANIMINI AZALTMA

HILLSIDE'DA PLASTİK KULLANIMIMIZI AZALTMAK İÇİN NELER YAPTIK?

Tüm restoran, bar 
ve odalarımızda 

pet şişe 
kullanımını 

kaldırdık.

Plastik pipet 
kullanımını 

kaldırdık.

Banyo 
malzemelerimizde 

biodegradable 
(doğada 

çözünür) 
şişelere 
geçtik.

Plastik terlik poşeti, 
elbise poşeti gibi 

malzemeleri 

ince kumaş 
seçenekleri 

ile değiştirdik.

Çok nadiren 
ihtiyaç duyulan 
yağmurluk gibi  

tek 
kullanımlık 
malzemeleri 
kullanımdan 

kaldırdık.
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ATIK YÖNETİMİ
Tüm atıklarımızı ayrıştırıyor ve büyük oranda geri 
dönüştürüyoruz. Belediyenin katı atık tesisine 

gönderilen atıklar, biyokütle tesisinde 
elektrik enerjisine çevriliyor.

Çalışanlarımızı hem geri dönüşüm hem tekrar kullanım 

konusunda bilinçlendirme eğitimleri ile 
destekliyoruz.

Elektrik ve iklimlendirme sistemleri için enerji 
korumalı otomatik açıp-kapama sistemi, zaman 
ayarlı genel alan aydınlatmaları ve misafirlerimizin 

havlu kullanımını azaltacak uyarılar 
kullanıyoruz.

Koyumuz ve bölgemizdeki sualtı hayatını korumak için, 

dalış ekibimiz ile düzenli olarak denizlerimizde 
dip temizliği yapıyoruz.



YEREL OLMAK

HILLSIDE ACADEMY

İNSANLA 
İyi Hisset

İyi Hissettiren ADIMLAR
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Bulunduğumuz bölgeyi kalkındırma vaadimizi 
gerçekleştirmek için ekibimizi lokal çalışanlardan 
oluşturmayı önemsiyoruz.

HILLSIDE 
ACADEMY
Meslek lisesi öğrencilerini eğitmek amacıyla kurduğumuz 

“Hillside Academy” 

programı ile; servis eğitimi ve yabancı dil kursları vererek 

meslek lisesi öğrencilerini eğitiyor  ve nitelikli 
iş gücünün artışına katkı sağlıyoruz. 
Stajyerlerimizi, bu programa katılan öğrenciler arasından 
seçiyoruz.

YEREL OLMAK   
Ekibimizin %76’sı Fethiye 
bölgesinde yaşayanlardan 
oluşuyor.



YEREL ÜRETİME DESTEK

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

ÜRETİMLE 
İyi Hisset

İyi Hissettiren ADIMLAR
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YEREL ÜRETİME 
DESTEK

Malzemelerimizin %90’ını 
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yerel 
üreticilerden tedarik ediyoruz.

Tüm malzeme ve hizmet alımları da bölgeyi kalkındıracak 

şekilde planlıyoruz, satın alımlarımızda 
Muğla il sınırları içinde olan yerel 
işletme payı %40.

Hizmet sağlayıcı olarak çalıştığımız alt işletmelerin 

%60‘ını Fethiye bölgesinde yer alan 
firmalar arasından seçiyoruz.

Her pazar günü yaptığımız “Türk Gecesi” 
etkinliğimizde ise Fethiye bölgesinde el işleri ve sanat 
ile uğraşan halka, kulüp misafirlerine ürünlerini sunma 
ve satış yapma imkanı sunuyoruz.




