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Sürdürülebilirlik; bugünün ihtiyaçlarını karşılarken doğal kaynakları
korumak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için yapılan
faaliyetlerdir.
Sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında denge kurarak
doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının
karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve
geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını
taşımaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma; sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve
kültürel boyutları olan bir kavramdır.
PAPILLON HOTELS olarak Sürdürülebilir turizm ve kalkınma
konusunda sorumluluklarımızın bilincinde ve kararlıyız.
Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz.
Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, kültürümüz, değerlerimiz ve
etik ilkelerimiz bu sorumluluklarımızı yerine getirirken bize yön
veriyor.

RAPOR HAKKINDA
PAPILLON HOTELS olarak, faaliyetlerimiz ve etkileri hakkında paydaşlarımızı şeffaf ve etkin bir şekilde bilgilendirmek
özel önem atfettiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu doğrultuda senelik dönemlerle yayınladığımız
sürdürülebilirlik raporları şeffaf ve hesap verebilir bir organizasyon olmak adına yararlandığımız önemli bir araç
konumunda olacaktır.
İş yaşamında faaliyet göstermeye başladığımız günden bu yana işimizin sürdürülebilirliği için hem sosyal, hem de
çevresel içerikli pek çok yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 2014 yılından itibaren üçlü performansımızı
tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere çalışmalara başladık. Bu ikinci sürdürülebilirlik raporumuz ile ekonomik,
çevresel ve sosyal performansımızı çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve diğer paydaşlarımıza
aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporda yer alan bilgiler, aksi belirtilmediği takdirde 1 Ocak 2015-31 Aralık 2016 tarihleri
arasındaki 2 yıllık dönemdeki performansımızı içeriyor.
Bu raporu hazırlama sürecinde kilit paydaşlarımızın şirketimizden sürdürülebilirlik çerçevesindeki beklentilerini
araştırmaya ve incelemeye başladık. Düzenli olarak hazırlamayı planladığımız bu raporu gelecekte de etkilerimizi
yönetmeye yönelik atacağımız adımları paylaşacağımız önemli bir iletişim aracı olarak görüyoruz.
2015 – 2016 Sürdürülebilirlik Raporu;


Tesislerimizin çevresel, sosyal ve ekonomik performans değerlendirmesini,



Bu performansı artırmak adına belirlenen hedefleri



Bu hedeflere ulaşmak için izlenecek strateji ve süreci,



Karşılaşılabilecek olası riskleri ve riskler için çözüm önerilerini,



Ölçümlenen performans sonuçlarını içermektedir.

İLGİLİ KİŞİ

Talepleriniz/Geri bildirimleriniz için
BEHİYE KARA
PAPILLON HOTELS
GRUP KALİTE MÜDÜRÜ
+90 549 783 49 85
behiye.kara@papillon.com.tr
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PAPILLON HOTELS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MESAJI

Değerli Misafirlerimiz, İş ortaklarımız ve Çalışanlarımız,

PAPILLON HOTELS olarak geçmişten günümüze misafir memnuniyetinin ancak çalışan memnuniyeti ile sağlandığının
bilincinde olarak; çalışanlarımızın merkeze alındığı yönetim anlayışımızı, yenilenen bedenimiz ve ruhumuzla
harmanlıyor, kültür ve değerlerimizin korunduğu, değişimin doğallıkla bütünleştiği ürünlerimizle, markalaşmış
hizmetin örneklerini sektörümüze sunmakla gurur duyuyoruz.
Yenilenme ve gelişimi sadece dünyaya ayak uydurmak adına değil, adımıza uygun olarak içimizden gelen heyecan
ve doğal dönüşümümüzün gereği olarak benimsedik. 2014 yılında Papillon Ayscha Hotel’imizi renove ettik. 2015
yılında ise rahatlık ve lüksü bir daha ayrılmamak üzere yeniden tanımladık ve Papillon Zeugma Hotel’imizin hem
bedenini hem de ruhunu yenileyerek Relaxury konseptini misafirlerimizle buluşturduk, adını Papillon Zeugma
Relaxury koyduk.
“Sürdürülebilir bir dünya ve turizm” odaklı büyüme hedeflerine gönülden bağlıyız. Yasal uyumun bir adım önüne
geçerek yaptığımız işlerde kalite, çevre, enerji ve iş sağlığı güvenliği konularında uluslararası standartlara erişme
gayretindeyiz.
Tüm paydaşlarımızla içten, kalıcı ve saygın ilişkiler kurmaya özen gösteren, güven üzerine oturtulmuş iletişimimizle,
toplumsal duyarlılığı çalışmalarımızda göz ardı etmiyoruz.
Bugün dünya genelinde turizm sektöründe, çevre konusundan, iş ve sosyal yaşama kadar yanıt verilmesi gereken
birçok yeni beklenti ve ihtiyaçların doğduğu bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç, PAPILLON HOTELS olarak üzerinde önemle
durduğumuz, kurumsal değerlerimizin de işaret ettiği sorumlu ve sürdürülebilir turizmin önemini gösteriyor.
Sürdürülebilirlik risklerinin etkin biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyümenin uzun vadeli stratejilerle
sağlanmasına odaklanıyor ve bu sayede başarımızı her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz.
Fark yaratan, yarattığı farkın gururunu taşıyan PAPILLON HOTELS’ in bugünkü haklı konuma gelmesinde, başta
değerli çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve bizim hizmet anlayışımıza her daim güvenen misafirlerimize en içten
teşekkürlerimi sunuyorum.

EROL AKIN
BAŞKAN YARDIMCISI.
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KURUMSAL PROFİLİMİZ

Biz kurulduğumuz ilk günden beri tatil denildiğinde akla gelen deniz, kum ve güneşi, eğlence ve kalite ile birleştirmeyi
hedefleyerek ayrıcalıklı konuklarımıza ayrıcalıklı tatiller sunduk.
Sadece kendi zevkimize göre ortamlar yaratmadık. Tüm zevklere uygun yaklaşımlar ile konuklarımızın huzura
yolculuk yapmasını ve saflığı keşfetmesini sağladık.
Hayatın güzelliğini anlatmanın en kestirme yoludur renkler. 20 yılı aşkın süredir hayatın tüm renkleriyle, binlerce
kalbe dokunduk.
Geldiğimiz bu noktada, uzmanlaşmış dinamik kadromuz ve çağdaş yönetim anlayışımızla, uzun yıllar boyunca,
konuklarımıza kaliteli hizmet vereceğimize dair inancımız sonsuzdur.
TARİHÇEMİZ
1970'li yılların başlarında inşaat firması olarak başlayan PAPILLON HOTELS, 1981 yılında yeni yapılanmasıyla MUNA
A.Ş. adıyla faaliyetlerine devam etmiştir.
Muna A.Ş. kurumsal kimliği çatısı altında ilk oteli PAPILLON Muna’yı 1992 yılında Side – Kumköy Mevkii’nde faaliyete
geçiren PAPILLON HOTELS, 1995 yılında PAPILLON Belvil’i, 2002 yılında PAPILLON Zeugma’yı ve son olarak 2005
yılında PAPILLON Ayscha’yı faaliyete geçirerek, bugünkü kurumsal kimliğine kavuştu.
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HİZMET POLİTİKAMIZ
Misyon ve vizyonumuza uygun hareket eden, işine tutkuyla bağlı uzmanlardan oluşan bir ekiple, hem birbirimize
hem de konuklarımıza saygı ve sevgi gösteririz.











İnsana değer verir, önce insan deriz.
Her zaman güler yüzlü, enerjik ve canlıyız.
İçten, kalıcı ve saygın ilişkiler kurarız.
Misafirperveriz.
İletişimin temel kurallarını bilir, uygularız.
Misafir ve çalışma arkadaşlarımızın istediklerini asla cevapsız bırakmayız.
Misafir memnuniyeti önceliğimizdir.
Gurur duyarız.
Her an ve herkeste güven yaratırız.
Çevre bilinci ile tüm kaynakları etkin kullanırız.

VİZYONUMUZ
PAPILLON HOTELS
Misafirlerimize yenilenmeleri ve hayallerini gerçekleştirmeleri için ilham ve güç veren, her defasında heyecan
yaratan deneyimleri tutkuyla sunmak
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PAPILLON DEĞERLERİ
Önce İnsan
Yaptığımız isin özü ve güvencesi insandır.
Güvenilirlik
Her an ve herkeste güven yaratırız.
Gurur
Fark yaratır, sahiplenir ve gurur duyacağımız işler yaparız.
Bağ Kurmak
İçten, kalıcı ve saygın ilişkiler kurarız.
Sürdürülebilirlik
Sahip olduğumuz kaynakların etkin kullanımı ve çevre bilinci ile geleceğe yatırım yaparız.

MARKALARIMIZ
 PAPILLON HOTELS RESORTS & SPA

 REBORN SPA

 PAPILLON SPORTS CENTER
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PAPILLON HOTELS ÜST YÖNETİM ORGANİZASYONU

Hüseyin Özgür NAZİK
BAŞKAN & CEO

EROL AKIN
BAŞKAN YARDIMCISI

HÜSEYİN USTA

DENİZ CUHA

TURGAY ALTUNLU

NİDA KİRAZ

ZEUGMA OTEL
GENEL MÜDÜRÜ

AYSCHA OTEL
GENEL MÜDÜRÜ

MALİ İŞLER VE FİNANS
DİREKTÖRÜ

SATIŞ VE PAZARLAMA
DİREKTÖRÜ
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ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
PAPILLON HOTELS kalite odaklı bir yönetim anlayışı ile misafirlerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine
en etkili şekilde cevap verebilmeyi ve bunu süreklilik haline getirmeyi ilke edinmiştir.
Günümüzün sürekli gelişen ve değişen dünyasında ihtiyaçlar ve beklentiler de paralel bir hızla yükselmekte ve
çeşitlenmektedir.
Kurmuş olduğumuz Entegre Kalite Yönetim Sistemi ile misafirlerimize verdiğimiz hizmet kalitesini sürekli
geliştirmeyi, memnuniyet seviyesini en üst düzeye çıkarmayı, çevresel duyarlılığı arttırarak doğal hayatın
korunmasını desteklemeyi, misafirlerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlayarak kazaların ve tehlikeli
durumların önüne geçmeyi, gıda güvenliği ile hizmet anlayışında mükemmele ulaşmayı hedeflenmekteyiz.
ENTEGRE KALİTE POLİTİKAMIZ
PAPILLON HOTELS olarak “Önce İnsan” değerimizden yola çıkarak, başta işimizin güvencesi olan çalışanlarımızın ve
işimizin özü olan misafirlerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnuniyeti kalite yönetim sistemimizin temelini
oluşturur. Bu doğrultuda politikamız;





Çalışanların yetkinliğini arttırmak amacıyla gerekli eğitimlerin verilmesini,
Kirliliğin önlenmesini sağlayarak, sosyal sorumluluk bilinciyle çevre dostu bir kurum olabilmeyi,
Misafir ve çalışanlarımız için güvenli ve hijyenik bir ortam yaratmayı,
Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için “Tarladan Çatala” prensibiyle; tedarikçi değerlendirmesinden başlayan
tetkikleri, tesellümden ürün sunumuna kadar her aşamada etkin bir şekilde sürdürmeyi,
 Misafir şikayetlerini hızlı, etkin, adil ve objektif bir şekilde çözümlemeyi,
taahhüt ederiz.
BELGELERİMİZ








Misafirlerimizin ve yasaların beklentilerini karşılamak ve aşmak yolunda çalışmalarımıza katkı sağlamak
amacıyla 2014 yılında “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” belgesi alınmıştır.
Çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı yaratmak yolunda çalışmalarımıza katkı sağlamak amacıyla 2014
yılında “TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesi alınmıştır.
Çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakılması
yolunda çalışmalarımıza katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” belgesi
alınmıştır.
Gıda güvenliği önündeki tehditlerin ortadan kaldırılması ve misafirlerimize hijyenik ve güvenilir sunumlar
yapmak yolunda çalışmalarımıza katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında “ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemi” belgesi alınmıştır.
Misafir odaklı olmak ve her daim misafirlerimizin sunduğumuz hizmetlerden memnuniyetini temin etmek
yolunda çalışmalarımıza katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında “ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim
Sistemi” belgesi alınmıştır.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında verilen
“Yeşil Yıldız Çevre Ödülü” nü Papillon Zeugma Relaxury Otelimiz 2014 yılında almıştır.
Sürdürülebilirliği sağlamak ve desteklemek için “Travelife Gold Ödülü” nü Papillon Ayscha Otelimiz için 2015
yılında aldık.
Papillon Ayscha Otelimiz gösterdiği çevre performansı ve misafir memnuniyeti ile TUI Environmental
Champion 2015 ve 2016 ödülünü almayı hak etti.
Türkiye Oteliler Federasyonu (TÜROFED)’in “Beyaz Yıldız” projesi kapsamında 2014 yılı itibari ile Papillon
Zeugma Relaxury Otelimiz sertifikalandırıldı.

PAPILLON HOTELS plaj ve marinalara verilen uluslararası “Mavi Bayrak” çevre ödülüne sahiptir. Bu ödül kapsamında
- Deniz suyunun temizliğini,
- Çevre yönetimine önem verdiğimizi ve çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğumuzu,
- Plajları kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliği sağladığımızı;
taahhüt ediyoruz.

ÖDÜLLERİMİZ & SERTİFİKALARIMIZ
Sahip olduğu deneyimle, yıllardır yüksek misafir memnuniyeti, marka bilinirliği ve yüksek kalite anlayışıyla hizmet
veriyoruz.
PAPILLON HOTELS, farklı otoriterlerden aldığı 50’yi aşkın ödülle misafirlerinin ilk tercihi olmaktan dolayı gurur
duyuyor. Bu ödülleri kazanmak kadar, layık olmanın da önemini biliyor ve bunun için hassasiyetle çalışıyoruz.
PAPILLON ZEUGMA HOTEL

ÖDÜLÜN ADI

ÖDÜLÜ VEREN KURULUŞ

TARİH

RECOMMENDED ON HOLIDAYCHECK

HOLIDAYCHECK

2016

CERTIFICATE OF EXCELLENCE

TRIPADVISOR

2016

AWARDS WINNER

BOOKING.COM

2016

TUI AWARDS HOLLY

TUI TRAVEL

2016

SAĞLIKLI TATİL SİSTEMİ

ISIS-TURKEY

2016

MAVI BAYRAK

TÜRÇEV

2016

RECOMMENDED ON HOLIDAYCHECK

HOLIDAYCHECK

2015

THE BEST FAMILY HOTEL

TRIPADVISOR

2015

TOP 100 HOTELS OF THE WORLD

TOPHOTELS.RU

2015

MAVI BAYRAK

TÜRÇEV

2015

YEŞİL YILDIZ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

2014-2016

BEYAZ YILDIZ

TÜROFED - DİVERSEY

2014-2015

E- CRİSTAL CHECK SAFETY FIRST

DIVERSEY

2010-2015

7

PAPILLON HOTELS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2015-2016

PAPILLON AYSCHA HOTEL

ÖDÜLÜN ADI

ÖDÜLÜ VEREN KURULUŞ

TARİH

TUI TOP QUALITY

TUI

2016

RECOMMEND ON HOLIDAY CHECK

HOLIDAY CHECK

2016

CERTIFICATE OF EXCELLENCE

TRIPADVISOR

2016

AWARDS WINNER

BOOKING.COM

2016

SAĞLIKLI TATİL SİSTEMİ

ISIS-TURKEY

2016

MAVI BAYRAK

TÜRÇEV

2016

ENVIRONMENTAL CHAMPION

TUI

2015

GOLD AWARD SUSTAINABILITY

TRAVELIFE

2015

TUI AWARDS TOP QUALITY

TUI

2015

PET FRIENDLY HOTEL AWARD

TUI

2015

MAVI BAYRAK

TÜRÇEV

2015

PAPILLON BELVİL HOTEL

ÖDÜLÜN ADI

ÖDÜLÜ VEREN KURULUŞ

TARİH

TUI TOP QUALITY

TUI

2016

RECOMMEND ON HOLIDAY CHECK

HOLIDAY CHECK

2016

CERTIFICATE OF EXCELLENCE

TRIPADVISOR

2016

AWARDS WINNER

BOOKING.COM

2016

SAĞLIKLI TATİL SİSTEMİ

ISIS-TURKEY

2016

MAVI BAYRAK

TÜRÇEV

2016

THE BEST FAMILY HOTEL IN TURKEY

TRIPADVISOR

2015

2nd BEST FAMILY HOTEL IN EUROPE

TRIPADVISOR

2015

12th BEST FAMILY HOTEL IN THE WORLD

TRIPADVISOR

2015

PROVEN QUALITY

THOMAS COOK

2015

TUI QUALITY AWARD

TUI

2015

MAVI BAYRAK

TÜRÇEV

2015

E- CRİSTAL CHECK SAFETY FIRST

DIVERSEY

HOLIDAYCHECK

HOLIDAYCHECK

2010-2015
2015

8

PAPILLON HOTELS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2015-2016

DEĞER ZİNCİRİMİZ
İŞ PRENSİPLERİMİZ
PAPILLON 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
PAPILLON 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 imkanları aramaktansa, bölgesinde kalmasına yardımcı oluyoruz.
 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.
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 Fırsat Yaratmak
Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkanı yaratıyoruz. Çalışan personellerimizi
eğitimlerle ve kariyer yönetimi programı ile destekliyoruz. Mümkün olduğunca kendi çalışanlarımızı yetiştirerek, üst
pozisyonlara kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
Sürdürülebilir turizm; olumsuz etkileri gidermekten daha fazlasıdır:








Daha çok verimlilik
Daha iyi yönetim
Masrafların azaltılması
Daha kaliteli ürün
Pro-aktif katılım ve farkındalık artırma (personel, misafirler, tedarikçi)
Daha iyi fiyat
Ekosistem (turizm için gerekli kaynak) ve geçimin geliştirilmesi
Daha çok rekabet
Müşteri deneyimin güçlendirilmesi
Tek seferlik değil, devamlı bir süreçtir.
Bürokratik bir durum değil, (rapor yazmak, kağıt basmak) bu bir felsefe, tutum, yeni ve yenilikçi fikirlere açık
olmaktır!

PAYDAŞLARIMIZ İLE İLETİŞİM
 Çalışanlarımız: Birebir görüşmeler ve grup toplantıları, eğitim ve çalıştaylar, PAPILLON 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, şikayet sistemi
 Kamu Kuruluşları: Toplantılar, bilgi talepleri (gerektiğinde), faaliyet raporu
 Sektörel Gruplar: Toplantılar, Seminerler
 Üniversiteler ve Akademisyenler: Stajyer Programı, konferans-toplantı katılımı, burslar
 Basın: Röportajlar, lansman toplantıları, basın bültenleri
SORUMLU SATINALMA UYGULAMALARI
PAPILLON HOTELS olarak satınalma, hammadde tedariği ve diğer mal ve hizmetlerin tedariği olmak üzere iki süreçte
gerçekleşiyor.
Sorumlu satınalma uygulamalarımızın bir parçası olarak Tedarikçi Yönetimi kapsamında, hammadde tedariği
gerçekleştirdiğimiz firmalar satınalma, teknoloji ve kalite bölümlerimiz tarafından değerlendiriliyor. Her ürün için
ilgili tedarikçi ile yasal ve müşteri şartlarımızı paylaşıyor ve ürün tesise gelmeden önce önlem alıyoruz.
Satınalma sözleşmelerimiz sorumlu tedarik ilkelerimizi içermektedir. Tüm yasal düzenlemelere uyum gösteren
tedarikçiler ile çalışıyoruz. Uygulamakta olduğumuz Entegre Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri kapsamında
tedarikçilerimizi bizimle büyümeye ve gelişmeye teşvik ediyoruz. Tedarikçi seçimlerinde 14001 Çevre Yönetim
Sistemi belgesi olması ve gıda tedarikçilerimizin ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi olması tercih
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önceliğimizdir. 2016 yılında 48 farklı tedarikçimiz ve onların tedarik ettiği 60 tan fazla marka Kalite Yönetim
Sistemleri belgelerine sahiptir.
Satın alımlarımızı mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapmaktayız. Böylece tedarikçi firmaların teslimat
araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmekte ve bölge
çalışanlarını desteklemekteyiz.
Çalıştığımız tedarikçilerimiz ile kalite politikamızı, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, çevre ve sosyal sorumluluk
projelerimizi paylaşıyoruz.
Atık miktarının azaltılması amacıyla satınalma sürecinde daha büyük ambalajlı ürünler seçilmekte, küçük gramajlı
ürünlerin kullanımı zorunlu durumlar dışında tercih edilmemektedir. Ayrıca mümkün olduğu kadar tekrar
kullanılabilir ürünler ilk tercih sebebimizdir.
MİSAFİRLERİMİZ
PAPILLON HOTELS bünyesinde sunulan hizmetler “Müşteri Odaklılık” prensibine dayanır. Sürekli iyileştirme
kapsamında, misafirlerin beklentilerini karşılamak hatta aşmak adına, sunduğumuz hizmetlerin kalitesi hakkında
misafirlerimizden geri bildirim alabilmek için online ve matbu olmak üzere Anket Formları kullanılmaktadır. Yenilikçi
değerler yaratan uygulamalarımızla şikayetleri değil memnuniyeti yönetmeye odaklanıyoruz. 2015 yılında
kullanmaya başladığımız “PRM360” mobil aplikasyonu ve “Trust You” programları ile misafir ile iletişimimizi bir adım
ileriye taşıdık.
Yönetim ve departmanların Kalite Hedefleri belirlenirken misafir anketleri değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.
Yıllık aksiyonlar bu hedeflere göre belirlenir.
PRM 360o: (Papillon Relationship Management / Papillon Misafir İlişkileri Yönetimi) PAPILLON HOTELS misafirlerinin
ve web sitesinden üye olan potansiyel misafirlerin konaklamaları sırasında, öncesinde ve sonrasında kişisel
konaklama tercihlerini işleyebilecekleri, otellerdeki aktivite ve etkinlikleri takip edebilecekleri, tatil arkadaşları
edinebilecekleri, otel yönetimiyle iletişime geçebilecekleri, sosyal medya paylaşımları yaparak puan
kazanabilecekleri, Sadakat Programı ve Pazarlama kapsamında bir platformdur.
Misafir Şikayetlerinin Yönetimi
Hizmet sektöründe üretim ve tüketimin eş zamanlı gerçekleşmesi nedeniyle hataların oluşması kaçınılmazdır. Ancak
hizmet hatalarının başarılı bir şekilde telafi edilmesi için PAPİLLON HOTELS olarak şikayetlerin varlığından haberdar
olunması, bu şikayetlerin yönetimi ile ilgili hızlı çözüm üreten ve adalet olgusuna dayalı süreçlerin oluşturulması,
personelin ve misafirlerimizin bu süreçlerle ilgili bilgilendirilmesi ve bu süreçlerin etkin bir şekilde uygulanmasıyla
mümkün olacağının bilincindeyiz.
Misafir Memnuniyeti ve pazarlama faaliyetleri için CRM sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede misafir verisi toplanması
ve analiz edilmesi sağlanmaktadır. CRM Arrival Report fonksiyonu ile misafir tercihlerinin tüm operasyonel birimlere
sürekli bildirimi sağlanmaktadır.
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ACENTELER
Misafirlerimiz ile en önemli bağlantı noktamızı oluşturan acentelerimize önem veriyoruz. Acentelerin otellerimizde
konaklayan misafirleri ile yapmış olduğu anket sonuçları ve önerileri değerlendirerek acente operasyonlarının
otellerde etkin olarak yürütülmesini sağlıyoruz.
2015 tarihi ile uygulamaya başladığımız “Acenta Sadakat Programı” ile otellerimizde direkt veya bir acente-tur
operatörü aracılığı ile yapılan rezervasyonlarda, rezervasyonu yaptıran kişi (Booker) puan kazanır. Kazanılan
puanları Booker kendisi için kullanabilir ya da bir başkasına hediye edebilir.

ÇEVRE YAKLAŞIMIMIZ
Turizmin ülke ekonomilerine, kültürel ve toplumsal gelişmeye olan etkileri, özellikle gelişmekte olan ülkeler için
büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Zaman içerisinde, turizmin çevre üzerinde yarattığı tahribatın da, en az olumlu
etkileri kadar dikkate alınması gerektiğinin farkına varılmıştır. Turizmde gelişme ancak sürdürülebilir olması halinde
gelecekte de var olabilecektir.
PAPILLON HOTELS olarak sürdürülebilir turizm proje ve uygulamalarımızda; doğal çevrenin, bitki ve hayvan
varlıklarının korunmasının ve turizmde sürdürülebilir gelişmenin altyapısını kurarken, sürdürülebilirliğin elde
edilebilmesinde en önemli unsurların başında gelen ortak bilinç ve anlayışı da yaratmayı hedeflemekteyiz.
Çevresel etkilerimizin farkında olarak gerekli önlem ve aksiyonların alınması için çaba gösteriyoruz.
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ
PAPILLON HOTELS olarak, bünyemizde uygulamakta olduğumuz Entegre Yönetim
Sistemleri’nin ayrılmaz parçası olan “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi”nin benimsenmesi,
kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirme yöntemiyle geliştirilmesi öncelikli hedeflerimiz
arasındadır.
PAPILLON 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,
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Sahillerimize yumurtlayan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış Caretta-Caretta Deniz
Kaplumbağalarını koruma altına alıyoruz,
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.
Bizde PAPILLON 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. Tesislerimizde fosil yakıtlar
kullanılmamakla birlikte, LNG-LPG kullanımı 2014 yılı itibari ile tamamen sıfırladık.
Doğal kaynak tüketimimizi takip ve kayıt ederek, tüketimlerin azaltılmasına yönelik hedefler belirleyebiliyor ve
hedeflere ulaşma oranlarını belli aralıklarla kontrol ederek aksiyon alabiliyoruz. Doğalgaz, elektrik, su ve kimyasal
tüketimi “Papillon Hotels Uygulama Portalı” üzerinden her otelimiz için ayrı ayrı, ayrıca çamaşırhane, personel
çamaşırhanesi, idari lojman ve personel lojmanı için takip edilmekte, tüketim türüne göre istenen tarih aralıklarında
rapor alınabilmektedir.

RESİM: Papillon Hotels Uygulama Portalı
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Elektrik Tüketimi
Satın aldığımız tüm elektronik ürünlerin enerji tasarruflu olmasını tüm çalışanlarımızın enerji tasarrufu konusunda
eğitim almasını hedeflemekteyiz.
Otellerimizde enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.
-

-

-

-

Tüm odalarda balkon kapısının açılması durumunda ısıtma/soğutma cihazlarını devre dışı bırakan sistemler
kullanılmaktadır.
Enerji tüketimin azaltılmasına yönelik olarak, değişen cihazlarda enerji verimliliği yüksek cihazların alımına özen
gösterilmektedir. Ayrıca aşama aşama çevre dostu teknolojilere geçiş kapsamında cihaz ve sistem
değişikliklerine gidilmektedir. Bu kapsamda su ve elektrik tüketimi yüksek bulaşık makinelerimiz A sınıfı
cihazlarla değiştirilmiştir.
Otellerimizde tüm 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.
Otellerimizde uygulanabilir 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.
Dış aydınlatmalar zamanlayıcılarla kontrol edilmektedir.
Odalarımızda elektronik anahtar kartlar kullanılmaktadır.
Odalarımızda 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.
Boş odalarımızın perdeleri yaz sezonunda kapalı, kış sezonunda açık tutularak iklimlendirme cihazlarının
kullanımı azaltılmaktadır.
Sıcak su sağlamada ve boilerlere giden suda ön ısıtıcı olarak güneş panellerinden destek sağlanmaktadır.
Soğutucu odalarda ve soğutucu sistemin çalıştığı genel alanlardan, teras, bahçe vb. alanlara açılan kapılarda
soğutucu hava perdesi kullanıyoruz.
Tüm elektrikli cihazların belirli aralıklara bakım ve temizlikleri yapılarak oluşabilecek enerji kayıpları minimize
edilmektedir.
Soğuk ünite, dondurucu, buz makineleri ve fırınların fitil ve
contaları periyodik olarak kontrol edilerek yıpranmış olanlar
değiştirilmektedir.
Soğuk ünite kapaklarının mümkün olduğunca kısa süreli ve
seyrek açılmasına özen gösterilmektedir, sıcak yiyecekler soğuk
ünitelere konulmadan önce Blast Chillerde soğutulmaktadır.
Geleneksel ocak yerine konveksiyonel ocaklar tercih
edilmektedir.
Mutfak ve çamaşırhanelerde kullanılan makinalarının yanında
kullanma talimatları bulunmaktadır ve kullanan çalışanlarımız
makine kullanımı hakkında bilgi sahibidir.
TOPLAM
TASARRUF

2015
2016

KİŞİ BAŞI

%12

ODABAŞI

%1

Tasarruf yüzdeleri yıllık tüketim oranları, toplam konaklayan misafir ve konaklayan oda sayısı baz alınarak bir önceki
yıla oranla hesaplanmıştır. 2015-2016 yılları elektrik tüketimlerine bakıldığında yapılan tasarruf çalışmalarının bir
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sonucu olarak kişi başı tüketimde % 12, odabaşı tüketimde %1 oranlarında daha az elektrik tüketilerek tasarruf
sağlanmıştır.
HEDEFİMİZ
Geçmiş yıllarda alınan gerekli tasarruf aksiyonları ve önlemleri ile ilerleme kaydedilmiştir. 2017 yılında yeni bir
aksiyon planlanmamaktadır. Hedefimiz alınacak önlemler ve çalışanların bilinçlendirme çalışmalarının devam
ettirilmesi ile kişi başı ve odabaşı tüketimlerde bir önceki yıla oranlarla kıyasla geriye gitmemektir.
Su Tüketimi
Tesislerimizde günlük aktivite, yüzme havuzları ve yaşam alanlarında su tüketimi oldukça fazladır. Bu nedenle su
kullanımı ve kontrolü bizim için çok önemlidir.

GRAFİK: Otel Su Kullanım Dağılımı
Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su
tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanıyor;
misafir odalarına su tasarrufu ile ilgili bilgilendirici “Çevre Kartı” yerleştiriyor
ve çalışanlarımızı bu konuda eğitiyoruz.
Otellerimizde su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve
sürekliliği sağlanmaktadır:
-

-

Tüm oda ve genel alan armatürlerine takılmış olan perlatör ile su akışı sınırlandırılmıştır. Düzenli olarak perlatör
kontrolleri yapılmakta ve gerektiği durumlarda yenilenmektedir.
Tüm oda ve genel alan lavabo muslukları su akış hızı 5 lt’yi, duşlarda 10 lt’yi aşmayacak şekilde ayarlanmıştır.
Düzenli olarak yapılan ölçümler ile uygulama takibi yapılmakta ve yüksek debi tespiti durumunda
düzeltilmektedir.
Misafir ve çalışan 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.
Ortak alanlardaki tuvaletlerde fotoselli musluklar ve sensörlü pisuarlar kullanılmaktadır.
Mutfaklarda el yıkama lavabolarında fotoselli musluklar kullanılmaktadır.
Tesislerde yapılan renovasyonlarda küvet kullanımı iptal edilmiş, küvet yerine duş tekneleri kullanılmıştır.
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-

-

-

Bahçelerimizde sulama yapılırken damlama ve fıskiye sisteminden faydalanılmaktadır. Ayscha ve Zeugma
otellerimizde otomatik sulama sistemi kullanılarak sulanma saatleri su kayıplarını önleyecek saatlerde
yapılacak şekilde zamanlanmaktadır.
Misafirlerimize Çevre Kartı’nda su tüketiminin azaltılması için havluların 2.gün kullanımı bilgisi verilmiş ve
destek istenmiştir.
Çalışanlarımıza suyun doğru kullanımı ve herhangi bir sızıntı durumunda bildirilmesi konusunda eğitimler
verilmektedir.
Tesislerimizden çıkan tüm atık suların arıtıldığını ve çevreyi etkilemeden güvenli bir şekilde deşarj edildiğini
gösteren atık su planımız bulunmaktadır. Atık sular deşarj yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon sistemine
bağlanmaktadır.
Bahçelerimizde organik gübre kullanarak toprağın nem dengesinin korunması sağlanmaktadır.
Mutfak ve F&B personeli meyve sebze yıkama yaparken yıkama tekneleri kullanmaktadır.

RESİM: Papillon Hotels Çevre Kartı
Su tüketimleri sürekli izlenerek ve günlük olarak uygulama portalımızda günlük enerji tüketimi tablosuna kayıt
edilmektedir. Tesislerimizin birçok bölümünde, lojmanlarımızda, çamaşırhanede ve futbol sahalarında ayrı sayaçlar
bulunmakta ve izleme yapılmaktadır. Bu izlemeler ile su tüketimini azaltmaya yönelik verimlilik takibi
yapılabilmektedir.
TOPLAM
TASARRUF

2015
2016

KİŞİ BAŞI

%23

ODABAŞI

%12

Tasarruf yüzdeleri yıllık tüketim oranları, toplam konaklayan misafir sayısı ve oda doluluğu baz alınarak bir önceki
yıla oranla hesaplanmıştır. Tasarruf yüzdeleri bir önceki yıla oranla hesaplanmıştır. 2015-2016 yılları su
tüketimlerine bakıldığında yapılan tasarruf çalışmalarının bir sonucu olarak kişi başı tüketimde % 23, odabaşı
tüketimde % 12 oranlarında daha az su tüketilerek tasarruf sağlanmıştır.
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HEDEFİMİZ
Geçmiş yıllarda alınan gerekli görülen tasarruf aksiyon ve önlemleri ile ilerleme kaydedilmiştir. 2017 yılında yeni bir
yatırım aksiyonu planlanmamaktadır. Hedefimiz alınacak önlemler ve çalışanların bilinçlendirme çalışmalarının
devam ettirilmesi ile kişi başı ve odabaşı tüketimlerde bir önceki yıla oranlarla geriye gitmemektir.
Alanlarda su tüketiminin kontrolünün daha etkin sağlanabilmesi için sayaç sayılarının arttırılması ve bölgelere göre
tüketimlerin takibinin daha spesifik alanlar için ölçümlenebilmesi hedeflenmektedir.
ATIK YÖNETİMİ
PAPILLON 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.
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. Kurumsal olarak kullandığımız online PAPILLON HOTELS Kurumsal Portalı’ mız üzerinde veri
depolaması, doküman paylaşımları ve duyurularımızı yapabiliyoruz.
www.papillonhotels.net adresinden personellere sağlanan kullanıcı kimliği ile internet üzerinden her yerde
erişim sağlanan portalımızda bölümler için oluşturulan kurumsal paylaşım klasörleri vasıtası ile bölümler iç
iletişimlerini de sağlayabilmektedir.
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RESİM: Papillon Hotels Kurumsal Portalı
PAPILLON HOTELS Kurumsal Portalı üzerinden Kalite Yönetim Sistemi prosedür, talimat, form vb. dokümanlara
erişim sağlanabilmekte ve ilgili birimler ihtiyaç duydukları dokümanları bilgisayarlarına indirebilmektedir.
Dokümanlar üzerinde yapılan güncellemeler, revizyonlar portal üzerinden duyurulabilmektedir.
Kalite Yönetim sistemimize ve yasal standartlara göre kayıt alınması gereken dokümanlar mümkün ise elektronik
ortamda oluşturulmakta ve kurumsal portal üzerinde depolanmaktadır.
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Kağıt tüketimimizi azaltmak ve iş performansımızı arttırabilmek için malzeme talep, satınalma, insan kaynakları,
satış pazarlama, misafir ilişkileri (online anket ve şikayet yönetimi sistemleri), Önbüro, Maliyet ve Stok kontrol,
muhasebe – finansman ve güvenlik yönetimi için PAPILLON HOTELS Uygulama Portalı kullanımı desteklenerek
aktifleştirilmektedir.

RESİM: Papillon Hotels Uygulama Portalı
Tesislerimizde oluşan cam, kağıt, metal ve plastik ambalaj atıklarının organik atıklardan ayrı olarak geri dönüşümü
için misafir genel alanlarında, mutfak ve servis alanlarında, ayrıca ofis alanlarında yeterli sayıda atık ayrıştırma
kapları bulunduruyoruz. Ayrıştırdığımız bu atıkların geri dönüşümü için ilgili firmalarla çalışıyor ve takibini yapıyoruz.
2015-2016 yıllarında otellerimizde günlük ayrıştırılarak geri dönüşüme teslim ettiğimiz atık miktarlarımız;
kg / yıl

TOPLAM 2015

TOPLAM 2016

Organik

200356

210226

Kağıt/Karton

128577

134912

Cam

23718

24887

Plastik

61792

64836

RESİM: Mutfak Ve F&B Ayrıştırma Kovaları
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HEDEFİMİZ
Kurumsal portal üzerinde kullanımı tüm işletmemiz içerisinde yaygın hale getirmek, kağıt sarfiyatımızı arttıran
uygulamalarda da elektronik ortamda çalışmaya olanak sağlamak hedeflerimiz arasındadır.
2017 yılında öncelikli hedefimiz oluşan kağıt, plastik, cam ve metal atık miktarını azaltacak önlemler almak ve oluşan
atıkları doğru şekilde ayrıştırarak geri dönüşümünü sağlamaktır.
Misafirlerimize otellerimizde uyguladığımız Atık Yönetim Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapmaya onları da atık
miktarını azaltma ve oluşan atıkları ayrıştırma konusunda teşvik ediyoruz. Papy Kids kulübümüzde atık ayrıştırma ile
ilgili etkinlik ve aktiviteler düzenleyerek çocuk misafirlerimizi küçük yaşta bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.
Personel alanlarında atık ayrıştırma kapları bulunduruyor, bilinçlendirme eğitimleri veriyor ve çevre panosunda afiş
ve broşürler ile farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.
Personel yemekhanesi, dinlenme alanlarında bulunan panolarda ve çevre panolarında kullandığımız afiş örnekleri;

TEHLİKELİ ATIKLAR
Tesislerimizde oluşan tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilebilmesi için 2013 yılında Tehlikeli Atık
Prosedürü oluşturduk ve bölümlerimizde oluşan tehlikeli atıkları, tehlikeli atık odalarımızda uygun koşullarda
topluyor, etiketliyor ve yasalara uygun bertarafı veya değerlendirilmesi için lisanslı firmalara teslim ediyoruz.
2013

2014

2015

2016

1671 kg

7722 kg

9327 kg

6995 kg

Tablo: Otellerden teslim edilen toplam tehlikeli atık miktarı
Tehlikeli atık miktarında 2013-2015 yılları arasında artışın nedeni, atıkların toplanmasını ve lisanslı firmalara teslim
edilerek bertarafını sağlayacak prosedürümüzün oluşturulması, bu konuda personele eğitimler vererek
bilinçlendirme sağlanmasıdır. 2016 düşüş görülmesinin nedeni ise Belvil ve Zeugma otellerimizin kış sezonu kapalı
olması ve daha önce tekstil ürünlerini yıkadığımız iç çamaşırhanenin kapanmasıdır.
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Tesislerimizde oluşan atık yağların kanalizasyon sistemine ulaşmasını
engelleyen yağ ayırıcı ve toplayıcı hazneler bulunmaktadır. Yağ tutucularında
biriken atık yağ ve posası, lisanslı atık yağ toplama firması tarafından haftalık
toplanarak bertaraf edilmektedir. Kızartmalık atık yağlar atık yağ toplama
deposunda biriktirilerek firmaya teslim edilmekte ve bertarafı
sağlanmaktadır. Ayrıca belirli aralıklarla atık yağ toplama firması tarafından
çalışanlarımıza kullanılan yağların giderlere dökülmemesi için bilinçlendirme
eğitimleri verilmektedir. Her yıl geri dönüşümü sağlanan atık yağ miktarının
toplam tüketilen yağ miktarına oranları takip edilmekte ve bu miktarın
artması için çalışmalar yapılmaktadır.
Tesislerimizde genel misafir alanları ve personel alanlarında bulunan atık pil
kutuları sayısı 2015 yılında artırılarak hem çalışanlarımızın hem de
misafirlerimizin atık pillerin doğaya zarar vermeden bertarafına katkıda
bulunmaları sağlanmıştır. Toplanan atık piller TAB’a gönderilerek güvenli
bertarafı sağlanmaktadır. Papillon Zeugma Relaxury TAB’a en fazla atık pil
gönderen ilk 10 otel arasına girerek sertifikalandırılmıştır. 2016 yılında toplam
175 kg atık pil toplanmış ve güvenli bertaraf edilmiştir.
Tesislerimizde kullandığımız tehlikeli malzemeleri çevre etki boyutlarında belirleyerek gerekli takipleri arttırdık.
Tehlikeli Atık miktarlarımızı kontrol ediyoruz. Mümkün olduğu kadar kullandığımız malzemelerin tehlikeli madde
içermemesine, içerenlerin ise tamamının uygun şekilde bertaraf edilmesine özen gösteriyoruz. Bu konuda
personelimizi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. 2015-2016 yılı için net tehlikeli atık miktarımızı
belirleyerek, 2017 yılında minimizasyonu için daha ölçülebilir aksiyonlar almayı planlamaktayız.
2017 yılı için hedefimiz her yıl olduğu gibi tesislerimizde oluşan tüm tehlikeli atıkların diğer atıklar ile karışmadan
uygun şekilde tehlikeli atık depolama alanlarında biriktirilmesi ve lisanslı firmalara teslim edilmesi, aynı zamanda
tehlikeli atık oluşturacak malzemelerin kullanım miktarını minimize edecek faaliyetlerin yürütülmesidir.
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 temizleyebilmek 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 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 Talimatı”na göre alınması gereken tedbirler konusunda kimyasalı
kullanacak çalışanımız eğitilmektedir.
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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 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.
2017 yılında hedefimiz özellikle kimyasal tüketim için manuel kontrol sağladığımız sistemi online bir sistem haline
getirerek tüketimleri azaltabilmek için daha reel çözümler bulabilmektedir.
Tehlikeli kimyasal atık, sızıntı vb. durumlar 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.

RESİM: Sızırmaz Tava Örnekleri

22

PAPILLON HOTELS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2015-2016

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.

KARBON
SALINIMI

Yıllar

Toplam
(kgCO2e)

2014

9747269

Kişi Başı
(kWh)
36

2015

9252276

41

2016

6974500

30

Tablo: Toplam ve Kişi başı Karbon Salınımı
2017 yılında araç kullanımı ve enerji tüketimi sebebiyle oluşan 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.
Sera gazı oluşturan faaliyetlerimizi belirleyerek ne kadar salınım yaptığımızı ölçerek, planlarımızı yapacağız.
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 güzergah 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 global 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.

DOĞAL HAYATI KORUMA
Deniz suyunun temizliği hem doğal yaşamı koruma hem de sürdürülebilir turizm kapsamında öncelik verdiğimiz
konuların başında gelmektedir. Üç otelimizde de Mavi Bayrak Ödülü bulunmaktadır.
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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.
Sahillerimizin temizliğinde bilinçlendirme amaçlı her yıl farklı uluslararası aktivitelere ev sahipliği yapıyor veya
destek veriyoruz. Kendi tesislerimizde düzenli mıntıka temizliği yapıyoruz.
2015 yılında “Let’s Do It, Akdeniz” kampanyasına BETUYAB organizasyonu ile Belek bölgesi otelleri çalışanları katılım
sağlamıştır. 3 tesisimizden çalışanlarımız ile bizlerde bu organizasyonda gönüllü olduk.

ETKİNLİK: LET’S DO IT, AKDENİZ 2015

ETKİNLİK: MAKE HOLIDAYS GREENER 2016

2016 yılında “Make Holidays Greener” kapsamında farkındalık yaratmak için
yaptığımız plaj temizliği kampanyasında toplamda 3 tesisimizde
misafirlerimizin ve çalışanlarımızın ortak katılımı ile 68 kg atık plajlarımızdan
toplandı.
Atık toplama sonrası yapılan çeşitli plaj oyun ve etkinlikleri ile temiz sahil
bilincinin oluşturulması hedeflendi.
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Tesislerimizde endemik bitki türlerini tercih ediyor, endemik bitkileri misafirlere
tanıtıyoruz. Tesislerimizde bölgemize has 15 farklı endemik tür yetiştirilmektedir.
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. Yeni doğan yavru kediler için
sahiplendirme ilanları çıkıyor ve onların yuva bulmalarını sağlıyoruz.

FOTOĞRAFLAR: Kedi Evi / Caretta Bilgilendirme Panosu / Mavi Bayrak Panosu
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 bazı oda mobilyaları ve mefruşatı çeşitli kuruluşlara hibe edilmektedir.
 Misafirlerimizin çevre bilincinin artırılmasına yönelik olarak çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda misafir
odalarına çevre kartları bırakılmış ve 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.
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2015 yılında Dünya Çevre Gününde bilinçlendirme ve turizmde sürdürülebilir çevre konusunda dikkatleri
çekebilmek için hazırladığımız çevre videosu tesis içerisinde genel alan ekranlarında ve sosyal medyada
paylaşılmıştır.

VİDEO: Papillon Hotels Dünya Çevre Günü Videosu


Papillon Ayscha Otelimiz kat koridorlarında şaft ve yangın dolabı kapaklarına kültürel mirasımızı ve tarihimizi
simgeleyen birçok fotoğraf konularak bu bölgelerin tanıtımı hedeflenmiştir.

RESİM: Papillon Ayscha Kat Koridorları
HEDEFİMİZ
Misafirlere çevresel önceliklerimizi, kültürel mirasımızı daha iyi tanıtmak, ziyaret edebilecekleri çeşitli tarihi, kültürel
alanlara yönlendirmek amaçlı KIOSK’larda bir alan açılması.
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.
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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 binlerce ağacın herhangi bir yangın durumunda zarar görmesini engellemek için
çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda,






Çalışanlarımıza yangın eğitimi verilmiştir.
Acil durum ekipleri oluşturulmuştur.
Yangın tatbikatları düzenlenmiştir.
Yangın hidrantlarının sayısı arttırılmıştır.
Tesislerimizdeki yangın tüplerinin doğayla dost biyolojik bioversal yangın tüpleri ile değiştirilmesine
başlanmıştır.

RESİMLER: Yangın Eğitimi Ve Tatbikatı

ÇALIŞMA HAYATI
PAPILLON 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 PAPILLON HOTELS
Çalışan Davranışları Eğitimi verilmektedir.
FIRSAT EŞİTLİĞİ
Eğitim Olanakları
Sürekli eğitim ve gelişim anlayışı ile çalışanlarımıza Kişisel Gelişim Eğitimlerinin yanında bölüm içi Mesleki Gelişim
Eğitimleri de verilmektedir. Mesleki Gelişim Eğitimi veren çalışanlarımız İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından
verilen ‘’Eğiticinin Eğitimi’’ programından geçmektedir.
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OTELLER
AYSCHA
BELVİL
ZEUGMA

2015-2016 Yılları PAPILLON HOTELS Eğitim Tablosu
2015
2016
TOPLAM KİŞİ
TOPLAM SAAT
TOPLAM KİŞİ
TOPLAM SAAT
7978
1608
2860
427
5539
1295
1100
399
12661
3152
1523
298

Kurum içi ve kurum dışı olmak üzere, Genel, Kurumsal Gelişim, Kişisel Gelişim ve
Bölüm Eğitimleri başlıkları altında, farklı konularda eğitimlere 2015 yılı içerisinde
toplam 26178 kişi katılmış, toplamda 6056 saat, 2016 yılı içerisinde toplam 5483
kişi katılmış, toplamda 1124 saat eğitim verilmiştir. İşletme içi eğiticiler için belli
aralıklarla Eğitici Eğitimleri yapılarak eğitim verimliliği arttırılmaya çalışılmaktadır.
TMI Türkiye, Papillon Zeugma Relaxury'de renovasyon sürecinde gerçekleştirilen
"Markalaşmış Kurum Kültürü" projesini 2015 yılının en iyi projesi olarak seçmiştir.
Bu proje Dünya çapında tüm TMI şubeleriyle yarışmıştır.
ÖDÜLLENDİRME
Bu uygulamanın amacı, dikkat çeken başarılı personeli seçmek ve belirlemek,
personeli motive etmek, yüksek düzeyde çalışma performansı elde etmek, personelin otel operasyonuna gösterdiği
ilgi ve katılımı artırmaktır.
PERSONELE SUNULAN FAYDALAR
 Otel Kullanım Hakları Personellerimiz otellerimizin sunduğu hizmetlerden faydalanma hakkı ve şekli aşağıda
belirtilmiştir. Otel dışı müşterilere verilen hizmetlerden yararlanmak isteyen aile fertlerine uygulanacak
ücretler belirtilen tarihlerde uygulanmak üzere Yönetim tarafından belirlenir.
 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
 Eğlence ve Aktivite Katılımı Mayıs – Ekim aylarında başarılı personeller ödüllendirme amacıyla animasyon
aktivitelerini izleyebilirler. Katılımcı personeli Otel Yönetimleri haftalık olarak belirler ve ilgili bölümlere
Personel Müdürlüğü duyurusunu yapar.
SOSYAL YARDIMLAR
 Lojman Kullanımı Personel lojmanları PAPILLON HOTELS’ de çalışan, Antalya ikameti bulunmayan
personelimizin kullanımına açıktır.
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 Personel Servisi Otel işletmelerinin doğası gereği çalışanlar değişik vardiyalarda görev yapmaktadırlar. Bu da
değişik saatlerde servisle ulaşımı gerektirmektedir. Bu nedenle otel ile Antalya/Serik arasında günün farklı
saatlerinde servislerimiz bulunmaktadır.
 Personel Yemekhanesi Çalışanlar için personel yemekhanesinde çıkan yemekler ücretsizdir. 15 günlük
menüler dahilinde dört çeşit yemekler çıkmaktadır.
 Doktor Ofisi Otellerimizde bir doktor ve bir hemşirenin bulunduğu Doktor Ofisi bulunmaktadır. Çalışanlarımız
sağlık hizmetinden mesai saatleri içeresinde yararlanabilmektedir.
PAPILLON LOYALTY PROGRAMI
PAPILLON HOTELS’ e bağlı işletme ve otellerde 5, 10, 15, 20, 25. yılını dolduran personellerin, bağlılık ve
çalışmaları rozet, plaket ve para ödülü ile ödüllendirilir.
 5 yıl çalışma ödülü olarak; Bronz PAPILLON Rozeti, Plaket ve bir maaş ikramiye,
 10 yıl çalışma ödülü olarak; Gümüş PAPILLON Rozeti, Plaket ve bir maaş ikramiye,
 15 yıl çalışma ödülü olarak; Altın PAPILLON Rozeti, Plaket ve bir maaş ikramiye,
 20 yıl çalışma ödülü olarak; Platin PAPILLON Rozeti, Plaket ve bir maaş ikramiye,
 25 yıl çalışma ödülü olarak; Diamond PAPILLON Rozeti, Plaket ve bir maaş ikramiye ile ödüllendirilir.
Evlenme Yardımı
Evlenen personele bir adet çeyrek altın ile evlenme yardımı yapılır. PAPILLON HOTELS’ de çalışan iki kişi birbiri ile
evlendiği takdirde her ikisine de ayrı ayrı evlenme yardımı ödenir.
Doğum Yardımı
Doğum yapan bayan personel ile eşi doğum yapan erkek personele bir adet çeyrek altın ile doğum yardımı yapılır.
Anne ve babanın her ikisi de PAPILLON HOTELS’ de çalışıyor ise her ikisine de doğum yardımı ödenir.
Ölüm Yardımı
PAPILLON HOTELS personelinin birinci derece akrabalarının (anne, baba, kardeş, eş, çocuk) ölümü halinde 1000 TL
ölüm yardımı yapılır.
Doğum Günü Kutlaması
Doğum günü olan personellerin isimleri, Personel Müdürlüğü Bölümü’nce günlük takip edilerek, Personel
Yemekhanesi girişinde bulunan doğum günleri panosuna yazılır.
O ay içerisinde doğan Personele Genel Müdür imzalı bir “Doğum Günü Kutlama Kartı” verilir ve pasta kesilerek
doğum günü kutlaması yapılır.
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FOTOĞRAF: Çalışan Doğum Günü Kutlamaları
Personel Gecesi & Personel Aktivitesi
Her yılsonu yılın yorgunluğunu atmak, kaynaşmak üzere tüm çalışanların katıldıkları “Personel Gecesi / Personel
Aktivitesi” düzenlenir. Gecenin organizasyonu İnsan Kaynakları tarafından yapılır.

FOTOĞRAFLAR: 2016 Personel Aktiviteleri
Her yıl otellerimiz çalışanları arasında kaynaşmayı sağlamak ve spora teşvik etmek için futbol turnuvası düzenlenir.

Personel Motivasyon Yemeği
Nisan ve Ekim ayları arasında ayda bir defa öğle yemeği arasında personele “Barbekü Partisi” düzenlenir.
Personel Çocukları Partisi
23 Nisan ve okul açılışı öncesi personelin ilköğretime giden çocuklarının katılımı ile “Personel Çocuk Partisi” yapılır.
İnsan Kaynakları ve Eğlence & Animasyon Departmanları (Mini Club) partinin program ve yürütülmesini yapar.
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TOPLUMA KATKIMIZ
PAPILLON 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.
TOPLULUK
PAPILLON HOTELS Bursu
Çalışanlarımızın çocuklarının ve öğrenimine devam eden çalışanlarımızın yükseköğrenim süresince desteklenmesi
PAPILLON HOTELS olarak sosyal sorumluluğumuzdur. Çalışanlarımızın çocuklarına ve okuyan çalışanlarımıza
öğrenimleri süresince okul başarılarını gözeterek burs imkanı sağlıyoruz.
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.
Bakım Evleri & Çocuk Yuvaları
Bölgedeki Çocuk ve Yaşlı Bakım Evleri’ni ziyaret ediyor, onlar için yardım topluyor ve belli aralıklarla otellerimizde
ağırlayarak günübirlik tatil yapma imkanı sunuyoruz.
2015 yılında Papillon Ayscha Otelimizde Sevgi Yuvası çocukları ve çalışanlarımızın çocuklarının katılımı ile 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yaptık.

RESİMLER: 2015 Sevgi Yuvası Çocukları 23 Nisan kutlaması
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2015 Yılında Anneler gününde Fehmi Bayçın Huzur Evine eğlenceli bir ziyaret gerçekleştirdik, sonrasında huzur evi
sakinleri Babalar Gününde bizlere iadeyi ziyarete Papillon Zeugma Relaxury’e geldiler.

FOTOĞRAFLAR: 2015 Huzurevi Ziyaretleri
Yardım Kumbarası
Otellerimizde belirli aralıklara kullanılabilir durumdaki giysi, oyuncaklar, çocuk
kitapları toplanmakta ve ihtiyaç sahibi başta çalışanlar olmak üzere bizlere
ulaşan kişilere dağıtılmaktadır. Uzak noktada ihtiyaç sahiplerine gönderim
sağlarken Yurtiçi Kargo indirim sağlayarak kampanyaya destekte
bulunmuştur.

FOTOĞRAFLAR: Giysi Kampanyası
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Kapak Toplama Kampanyası ile Tekerlekli ve Akülü Sandalye Projesi
Personel ve Tedarikçi paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen projede ihtiyaç sahiplerine tekerlekli ve akülü
sandalyeler dağıtılmaktadır.
Ayrıca otel içerisinde geri dönüşümlü kapaklar toplanarak tekerlekli sandalye kampanyasına destek sağlanmaktadır.
Kök Hücre Bağışı Kampanyası
2016 yılında Kızılay TÜRKÖK ile işbirliği yaparak 3 tesisimizde öncelikle çalışanlarımıza kök hücre bağışının önemini
anlatan bilinçlendirme toplantıları yapılmıştır. Sonrasında Kızılay kan toplama araçları tesislerimize gelerek toplam
240 gönüllü çalışanımızın kök hücre kan bankasına kaydını sağlamıştır.

FOTOĞRAFLAR: 2016 Kök Hücre Bağışı Projesi
Kedilerin Bakımı ve Kısırlaştırılması
Otellerimizde belirli aralıklarla veteriner ekip kedilerimizin gerekli aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini yapmaktadır.
Kısırlaştırılan kedilerimize kimlik kartı çıkarılmakta ve yapılan aşılamalar takip edilmektedir. Kedi evlerinde bulunan
bağış kutuları ile misafirlerden gelen yardımlar ile kedi mamaları tedarik edilmektedir.
Çevre Dergisi
“Çevre Etkinlikleri Dergisi”ne her yıl yapılan katkılarla ağaç dikilmesine, derginin etkinliklerine ve basımına katkı
sağlanmaktadır.
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