2021
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU

HILLSIDE
BEACH CLUB
VAATLERİ

Misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarını yerine getirmeyi
ve beklentilerini fazlasıyla karşılamayı vadediyoruz.
Burada neler bulacaksınız:
Eşsiz güzelliğe sahip, çam ağaçlarıyla çevrelenmiş bu özel koyda
doğaya ve çevreye saygı gösteriyoruz.

Zevkle döşenmiş bu dingin ortamda birbirinden keyifli aktiviteler
sunuyor, tecrübeli ekibimizle sadece ihtiyaçlarınızı değil anlık isteklerinizi de
yerine getirmeyi önemsiyoruz.
Tüm yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden eğlenceli aktivite seçenekleri

sunuyoruz.
Üstün kalitede lezzetli yiyecek-içecek alternatifleri gün boyunca
hizmetinizde.
Yeni şeyler öğrenmek, yeni kazanımlar elde etmek isteyen misafirlerimize

sıra dışı ve yenilikçi tatil deneyimleri sunuyoruz.
Misafirlerimizin dingin ve huzurlu bir ortamda sağlık, zindelik ve doğal
güzellik kazanabilmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, deneyimli ve yetenekli
masaj terapistlerimiz tarafından uygulanan çeşitli masajlar ve lüks spa

hizmetlerimiz mevcut.

HILLSIDE
BEACH CLUB VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
VAADİ
Turizm sektörünün liderlerinden biri olarak
sorumluluklarımızın bilincindeyiz, bu yüzden
sadece misafirlerimizin değil çalışanlarımızın
da memnuniyetini aynı derecede önemsiyoruz.
Sosyal sorumluluk farkındalığını sürekli olarak
artırıyor ve çevre dostu yönetim şeklini tutarlı
bir biçimde uyguluyoruz.
Yönetim şeklimizin temeli “sürdürülebilir
turizm”e dayanıyor. Bizden sonraki nesile
daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için, ürün
ve hizmetlerimizi en yüksek kalitede tutarken
bile doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir bir
yöntemle kullanıyoruz.

HILLSIDE BEACH CLUB
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KRİTERLERİ

Doğaya ve
çevreye saygı

Çalışan
memnuniyeti ve
yerel toplumun
refahı

Misafir
memnuniyeti

SORUMLU TÜKETİM &
PLASTİK KULLANIMINI AZALTMA

DOĞAYA VE ÇEVREYE SAYGI
Hillside Beach Club, her bir misafir için bir ağaç olmak üzere, 19
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Doğal Kaynakların Kullanımı
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Kimyasal Kirlilik

2020 yılında
Kimyasal Kirliliğin etkileriyle

489

ilgili eğitim gören çalışan sayımız

Hillside Beach Club 2020 – 2021 Yıllarında Kimyasal Tüketim

36.848 kg

41.810 kg

-4.962 kg
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Difference

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ
VE YEREL TOPLUMUN REFAHI
Çalışan Memnuniyeti Sürdürülebilirliği ile Hizmet Kalitesi İlişkisi
Alarko Turizm Grubu olarak odaklanmayı seçtiğimiz en önemli noktalardan biri,

çalışan memnuniyeti.

Çalışanlarımızın mutlu olmasını sağlamak

hem son derece rekabetçi bu sektörde edindiğimiz yeri sağlamlaştırıyor, hem
de tekrar gelen misafir sayımızın tutarlı olarak yüksek kalmasını sağlıyor.
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Yerel Toplum için
Sorumluluk Farkındalığı
2021 yılında 15 çalışanımızın çocuğu ALEV

1954

yılında kuruldu

İş-Kur* aracılığıyla

10 kişi işe alındı
*Türk İş Kurumu

bursu aldı.

3.150

öğrenciye burs verildi

84

öğrenci staj yaptı

30

kitap basıldı

12

engelli işe alındı

Yerel Toplum için
Sorumluluk Farkındalığı
2021 yılı satın alma operasyonunda yerel satıcıdan satın alma oranı %63,32.

60.808.536
TL

38.129.575
TL

%63,32

Toplam Satın Alma
Operasyonu

Yerel Satıcıdan
Satın Alma

Yerel Satıcıdan
Satın Alma Oranı

Hillside Beach Club
Satın Alma Tablosu

MİSAFİR
MEMNUNİYETİ
Misafir Memnuniyeti Ortalaması
Tekrar Gelen Misafir Oranı %76

2021

83.1%
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82.6%
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84.8%
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82.4%

MİSAFİR
MEMNUNİYETİ
HBC’a tekrar gelmeyi düşünür müsünüz?
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HBC’ı tavsiye eder misiniz?

%99,8
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%99,1
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Ödediğiniz paranın karşılığını aldığınızı düşünüyor musunuz?
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%95,4
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POLİTİKALAR

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile yasal şartlar ve misaﬁr beklentilerine uygun, sağlıklı,
güvenilir ve özgün ürünler sunarak hizmet kalitemizi sürekli iyileştiririz.
Hillside Beach Club Markası kurumsal vizyonu ile tüm süreçlerde misaﬁrlerin ihtiyaç ve
beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içerisinde güvenilir ﬁrma olmayı, kalite
sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede
kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek tüm çalışanlarda kalite
bilincini tesis etmeyi temel prensip olarak benimser.
Tedarikçi iş ortakları ile güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı geliştirmek için liderlik görevini
üstlenir.
Maliyetleri düşürmek ve karlılığı artırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi, en
uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde uygulayarak daha sonra ortaya
çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi hedeﬂeriz.
Turizm sektöründeki tecrübelerimizi ve kaynaklarımızı teknoloji ile birleştirerek sektördeki
öncü kuruluşlardan olma ve sürekli gelişim hedeﬁmizi sürdürür; sektördeki rekabet üstü
konumumuzu korur ve güçlendiririz.
Gıda güvenliği bilincini tüm faaliyetlerimize dâhil ederek misaﬁr memnuniyetini ve güvenliğini
sağlamayı ilke ediniriz.
Hillside Beach Club ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek
üzere, başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu,
istenen kalitede ve bütçe sınırları içerisinde eksiksiz tamamlamayı, topluma ve çevreye saygılı,
örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirmeyi kalite politikası olarak benimsemiştir.

GH-PR-001

ATTAŞ ALARKO şirketine aittir.
İzinsiz kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

HBC İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, sağlıklı ve güvenli çalışma standartlarını sürekli geliştirmek,
insan haklarını korumak ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla oluşturulmuştur.
HBC’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’na, aralarında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile
Uluslararası Çalışma Örgütü Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesi’nin de bulunduğu
uluslararası insan hakları prensipleri yol gösterir.
Tüm HBC çalışanları, tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uymakla
yükümlüdür.
Temel İlkeler
 HBC insan haklarına saygı duyar. Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek olumsuz insan hakları
etkilerini önceden veya oluştuktan sonra tespit etmek, önlemek ve düzeltmek için gereken özeni
gösterir.
 HBC, çalışanlarına dil, din, ırk, renk, milliyet, sosyal köken, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim,
hamilelik, engellilik, medeni durum, sendika üyeliği, sosyal statü ve siyasi görüş ayrımı
yapmadan eşit davranmaya ve eşit fırsatlar sunmaya özen gösterir.
 HBC’de işe alım, yerleştirme, sosyal haklar, eğitim, terﬁ ve ücretlendirme süreçleri yetkinlikler,
deneyim ve performansa dayalıdır.
 HBC’de çocuk işgücü kesinlikle çalıştırılmaz.
 HBC’de çalışanlar, yasaların veya sözleşmesinin belirttiği şekilde işlerinden ayrılmakta
özgürdür. Zorla veya borçlandırma yoluyla çalıştırma kesinlikle kabul edilmez.
 HBC yasalarla belirlenen çalışma saatleri ve fazla mesai hükümlerine uyar.
 HBC, çalışanlarına her türlü şiddet, taciz ve istismardan uzak, güvenli bir çalışma ortamı sunar.
Çalışanlar bu tür durumlar ile karşılaşırlarsa, bu durumu özgürce bildirebilirler.
 HBC çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerini yakından takip eder ve
gereken tedbirleri alır.
 HBC, faaliyetlerinde iş kazası ve meslek hastalığına neden olabilecek riskleri önceden tespit
edip önlem almaya özen gösterir. Risk değerlendirmesi ve risk azaltma etkinliklerine her düzeyde
katılım ile İSG kültürünü sürekli iyileştirmek çalışanların ortak sorumluluğudur.
 HBC, İSG mevzuatı kapsamında, periyodik eğitimlerle sadece çalışanlarının değil aynı zamanda
tedarikçi, stajyer, ziyaretçi ve alt işletme çalışanlarının da İSG bilinci ve kültürünü üst düzeye
çekmeyi amaçlar.

KM-KP-001

ATTAŞ ALARKO şirketine aittir.
İzinsiz kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

POLİTİKALAR

ÇEVRE POLİTİKASI

ENERJİ POLİTİKASI

HBC Çevre Politikası, tüm faaliyetlerimizin çevresel sonuçlarını belirlemek, çevreye etkimizi
sürekli olarak minimize etmek ve yerel toplumun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla
oluşturulmuştur.

HBC Enerji Politikası, çevre ve toplum üzerindeki pozitif ve sürdürülebilir etkimizi artırmak,
enerji performansımızı sürekli iyileştirmek ve karbon ayak izimizi azaltmak amacıyla
oluşturulmuştur.

Tüm HBC çalışanları, bütün faaliyetlerinde kanunlara ve standartlara uymakla yükümlüdür.

Temel İlkeler

Temel İlkeler

• HBC, enerji kullanımı ve tüketimi aşamalarında bilimsel yöntemler ile analizler yapar ve bu
analizlere göre hedeﬂer belirler.

 HBC, faaliyetlerinin çevresel ve toplumsal etkilerini kontrol altında tutmak için belirlediği
hedeflerini sürekli geliştirir.
 HBC, doğal kaynak kullanımını azaltmaya ve geri dönüştürülmüş ürün kullanımını artırmaya
özen gösterir.
 HBC, enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya özen gösterir.

• HBC, enerji hedeﬂerine ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı ve sürecin her
aşamasında aktif rol oynamayı taahhüt eder.
• HBC, eğitimler ile çalışanlarında enerji verimliliği bilincini artırmayı ve enerji kaynaklarının en
verimli şekilde kullanılmasını amaçlar.

 HBC, çevre kirliliği oluşturabilecek durumlar için riskleri belirlemeyi ve bu riskleri azaltmak
için gerekli tedbirleri alarak çevre kirliliğini önlemeyi taahhüt eder.

• HBC tüm faaliyetlerinde, enerji tedariği, enerji kullanımı ve enerji verimliliğine dair
uygulanabilir kabul edilen ulusal ve uluslararası mevzuat ile standartlar ve diğer şartlara uyum
sağlamayı taahhüt eder.

 HBC, atık oluşumu ve arıtma ya da bertaraf ihtiyacını azaltmak ve geri dönüşümü artırmak
için gerekli tedbirleri alır.

• HBC, misaﬁr memnuniyetinden ödün vermeden, enerji yönetim sistemini ve enerji verimliliği
performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

 HBC, misafirlerinin beklenti ve ihtiyaçlarını önceden tespit ederek maksimum misafir
memnuniyeti yaratır, yeni ürün, hizmet ve yatırım kararı alırken oluşabilecek çevresel ve
toplumsal etkiler konusunda tedbirli ve dikkatli davranır.

• HBC, satın alma sürecinde, ömür boyu maliyeti dikkate alarak, enerji verimliliği tasarımına
uygun, enerji verimliliği yüksek ve enerji performansı geliştirilebilir ürün ve hizmetlerin teminine
öncelik verir.

 HBC, organize ettiği eğitim, kampanya ve aktivitelerle hem çalışanlarının hem de stajyer, alt
işletme, tedarikçi ve misafirlerinin de çevre bilincini artırarak bilinçli tüketiciler ve doğa dostu
bireyler yaratmayı amaçlar.

• HBC, misaﬁrlere sunulacak yeni ürün ve hizmetlerin oluşturulması ile mevcut olanların
geliştirilmesi süreçlerinde enerji verimliliğine uygun kararların alınmasını güvence altına alır.

 HBC, çevresel, tarihi ve kültürel değerlerin korunması için gerekli desteği sağlamaya ve bu
konuda yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini artırarak sürdürmeye özen
gösterir.

• HBC, sağlıklı bir toplum için, misaﬁrler, alt işletmeler, tedarikçiler ve yerel toplum ile iş birliğini
etkin bir şekilde sürdürmeye özen gösterir.
• HBC, sürdürülebilir bir çevre için, yeni teknolojileri takip ederek ve yenilenebilir enerji
kaynaklarını araştırarak karbon ayak izini azaltmayı amaçlar.

 HBC, yerel toplum ve yerel ekonomiye katkı sağlamak için, mümkün olduğunca yerel
ürünleri tercih etmeye ve bölge halkından işe alım yapmaya özen gösterir.

KM-KP-002

ATTAŞ ALARKO şirketine aittir.
İzinsiz kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

KM-KP-004

ATTAŞ ALARKO şirketine aittir.
İzinsiz kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

