
  

 
ÇEVRE POLİTİKASI 

 
AQUA FANTASY AQUAPARK HOTEL & SPA olarak biz, çevre korunması ile ilgili 
sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Biz sürdürülebilirlik yönetimi aracılığıyla çevrenin 

korunup, çevre bilincinin geliştiriliceğine inanıyoruz. Doğal kaynaklar ile enerjiyi etkin ve 
verimli kullanarak, yasal mevzuata uygun, sürdürülebilir kalkınmayı, faaliyetlerin her 

aşamasında destekleyerek, ve bu konuda misafirlerimizi, personelimizi ve iş yaptığımız 
tedarikçilerimizi teşvik ederek çalışmaya özen gösteriyoruz. 

 
Bunları başarmak aşağıdaki başlıklarda yer alan konular doğrultusunda hareket 

etmekteyiz. 
 

• Doğal kaynakları korumak ve çevreye olan olumsuz etkiyi en aza indirmek için 
eğitim / öğretim ve iletişim yoluyla, doğal kaynakları korumaya çalışıyoruz. 

• Doğal kaynaklar ile enerjiyi etkin ve verimli kullanarak, yasal mevzuata uygun, 
sürdürülebilir kalkınmayı faaliyetlerin her aşamasında desteklemeye çalışıyoruz. 

• Çevreye duyarlı elektrik üreten firmalardan elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. 
• Geceleme başına enerji tüketim hedefleri koyarak ve tüm çalışanlar olarak, enerji 

tüketim miktarlarını düşürmek ve bu hedeflerin gerçekleştirmek için çaba 
harcıyoruz.  

• Gelecekte satın alınan tüm ağır ve hafif ekipmanların enerji tüketimlerinin düşük 
ve yüksek verimli cihazlar olmasına dikkat etmekteyiz. 

• Tüm personelin kaynak kullanımı ve enerji verimliliği konusunda eğitim alması 
sağlıyoruz. 

• Toplam su tüketiminin en aza indirmek için, su tasarruflu cihazları tercih ediyor ve 
yöntemler geliştiriyoruz. (Musluklar ve duş, su akış miktarının ayarlanması ve 
tuvaletler stop kontrollü cihazlar vs) 

• Sıcak su üretimlerinde güneş panelleri kullanıyor ve sıcak su gidiş ve çıkış 
değerlerini sürekli kontrol ediyoruz.. 

• Otelin tüm alanlarında, atık üretiminin en aza indirmek, müşterileri ve personeli 
geri dönüşüm programına katılmak için teşvik ediyoruz. (Ambalaj atıklarını 
azaltmak için toplu olarak satın almalar yapıyoruz.  

• Personel ve misafirlerin için kağıt ve plastik kullanımını en aza indirecek önlemler 
almaya çalışıp tüm cam, kağıt, karton, yağlar, plastik ve gıda atıkları geri 
dönüşümlerini sağlıyoruz. 

• Tesisteki kimyasal tüketimlerini azaltmak ve tüm kimyasalların güvenli bertaraf 
edilmesi için özen gösteriyoruz. 

• Yapılması düşünülen çalışmalarda Travelife uygulalarını klavuz olarak belirliyor 
ve en iyi uygulamayı yapmak için çalışıyoruz. 

• Gelecek nesiller ve kendimiz ve camiamız için, temiz, sağlıklı, güvenli ve 
sürdürülebilir bir çevre elde etmek için çalışıyoruz. 
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İŞ VE İNSAN HAKLARI 

 POLİTİKASI 
 
 

AQUA FANTASY AQUAPARK HOTEL & SPA olarak, çalışan ve insan hakları 
konularında aşağıda belirtilen uygulamlar yapılmaktadır. 

 
 

• Tüm çalışanlar, yerel istihdam yasalarına dayalı bir yazılı sözleşme ile işe 
alınmak zorundadır. 

• Aqua Fantasy Hotel çalışanları arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaz. 
Tüm çalışanlar eşit haklara ve eş fırsatlara sahiptir.  

• İşletmemizdeki tüm çalışanların yasal mevzuatlar doğrultusunda çalışır, 
İşletmemiz iş ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerinde getirir.  

• Çalışanların hakları sözleşmelerle güvence altına alınır ve istedikleri zaman işe 
başlama ve işten ayrılma hakkına kanunlar çerçevesinde sahiptir. 

• Çalışanlarımızın çalışma saatleri ücret politikaları iş kanunları ve yasal 
mevzuatlara bağlı olarak belirlenmiş aksi şekilde hareket edilemez.  

• Çalışanlarımızı fikirleriniz açıkça paylaşabilir, önerilerde ve şikayetlerde 
bulunabilirler. 

• Her hangi bir ayrım yapılmadan her kez aynı haklara sahiptir. Ücret ve terfi 
uygulamalarında, performans ve işletme prosedürleri doğrultusunda hareket 
edilir. 

• Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği de sorumluluğumuz altındadır. Gerekli 
önlemler ve eğitimlerle sürekli desteklenmektedir. 

• Tüm çalışanlarımıza ücretsiz üniforma, ücretsiz çamaşırhane, yemek,konaklama. 
Ve tıbbi hizmetler verilmektedir. 

• Tüm çalışanlara adil ve saygılı davranılır sindirme veya taciz uygulanamaz. 
• İstihdam için başlangıç yaşı minimum yaş 18'dir. 
• Disiplin prosedürü ülkenin yerel mevzuatına göre uygulanır. 
• Çalışanlar, istedikleri takdirde, fikir ve düşüncelerini belirtmek için çalışma 

saatleri için toplantılara katılır, fikirlerini paylaşabilir, temsilci seçebilir  ve 
sendikaya katılabilirler. 
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YEREL TOPLULUK  
POLİTİKASI 

 
Yerel toplum ile saygılı ve karşılıklı desteğe dayalı ilişkiler kurarak, sürdürülebilir 

kalkınmayı faaliyetlerin her aşamasında destekleyen, Çalışan personelini ve doğayı 
önemseyip gelişimine imkân yaratacak faaliyetlerde bulunan, bunun için çevre dostu 
tedarikçilerle ve sosyal gruplarlarla çalışmaya özen gösteren işletme olmak AQUA 

FANTASY olarak sorumluluğumuzdur. Bunu için; 
 
•••• Gerekmedikçe ithal ürün yerine yerli ürünler tercih edilmekte ve genel olarak 

yerel tedarikçilerle çalışılmaktadır. 
•••• Çevrenin tanıtılması ve ziyaret edilmesi konusunda misafirlerimize ve 

personelimize karşı sorumluyuz.  
•••• Yerel halkla sürekli iş birliği ve dayanışma içinde çalışırız. 
•••• Otelimiz çevreyi ve toplumu etkileyen konularda misafirlerimizi ve personelimizi 

teşvik eder ve duyarlılık yaratmak için çalışırız. 
•••• Otelimiz, okullar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflarla iş birliği içinde ve 

destekçisidir. 
•••• İstihdam politikamız gereği öncelik işletmemizin bulunduğu yakın çevreden 

karşılanmaktadır. 
•••• Yerel ve yerli toplulukların mülkiyet hakları, kültür ve geleneklerine daima saygı 

gösterilir. 
•••• Yerel halkı ve yerel gelenekleri tanımları  için misafirler bilgilendirilir ve teşvik 

edilir. Nasıl davranacakları konusunda bilgi verilir. 
•••• Çevredeki faaliyetler konusunda gerektiği durumlarda yerel halka bilgi verilir 

onları etkileyen önemli konularda görüşlerinin alınmasına imkan tanınır. 
•••• Otelin su kaynaklarına veya diğer doğal kaynaklara erişimi engellenmez. 
•••• Çevredeki varsa özel bölgelerin belirlenir ve korunmasına yardımcı olunur. 
•••• Yerel kişilerin çalışmasına veya ürün ve hizmetler sağlanmasına engel olunmaz, 

bu konuda yerel halk desteklenir. 
••••   
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
POLİTİKASI 

 
 Aqua Fantasy Aquapark Hotel & Spa’ da görevli tüm personelin bilinçli, emniyetli 
bir iş düzeninin temini için uyması ve uyulması gereken kuralları saptayarak, iş 
kazalarını, meslek hastalıklarını, ramak kalma durumlarını, tesis ve malzemenin hasara 
uğramasını önlemek veya en aza indirmek, bununla beraber yasal şartları sağlamak 
sorumluluğumuzdur. Bunun için; 

 
 

•••• Otel çalışanları, taşeronlar, ziyaretçiler ve tüm misafirler için güvenli bir ortam 
sağlamayı taahhüt eder.  

•••• Tüm iş kazaları misafir rahatsızlıkları kayıt altına alınır ve nedenleri araştırılır. 
•••• Herhangi bir kaza sonrasında  bir analiz yapılır ve uygun düzeltici / önleyici 

tedbirler uygulanır 
•••• Tehlikeli işlerde kullanılması için ilgili tüm Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (KKD), 

çalışanlar, taşeronlar, ziyaretçiler ve gerektiği durumlarda konuklar için temin 
edilir ve bunların kullanılması zorunludur., 

•••• Yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda haraket edilir ve tedarikçilerinde bu 
konuda çalışması sağlanır. 

•••• İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışan temsilcileri seçilir ve toplantılara 
katılımı sağlanır. 

•••• Personel ve misafirler için yapılması ve yapılmaması gerekenler  konularla ilgili 
güvenlik talimatları ilgili yerlerde asılıdır. 

•••• Tüm konuk odaları ve personel alanlarımızda Acil Kaçış planları ve talimatları 
mevcuttur; güvenli yol tarifi, acil çıkışlar ve toplanma noktaları burada 
belirtilmiştir. 

•••• Tüm asansörler uyarı işaretleri asılıdır. Bir yetişkin olmadan çocuklar ve acil bir 
durumda kişiler tarafından kullanılmamalıdır. 
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