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CASA DE MARİS SPA&RESORT HOTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MESAJI

CASA DE MARİS SPA&RESORT HOTEL olarak Turizmde sürdürülebilirlik çalışmalarının çevresel
ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirdiğinin, sürdürülebilir turizmin getirdiği
sorumlulukların bilincindeyiz. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Bu hayat bize
atalarımızın mirası değil gelecek nesillerin emanetidir. Bu doğrultuda çevresel etkilerin azaltılması, enerji,
su ve atık yönetimi, kültürel ve sosyal mirasın korunması, yerel halka ekonomik ve sosyal olarak fayda
sağlama ve çevreyi koruma gibi sürdürülebilirlik kavramı içinde yer alan birçok konuda çalışmalarımıza
devam etmekteyiz. İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın öneminin her geçen gün daha çok hissedildiği
günümüz dünyasında üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeyi amaç edinir, çevre
bilincinin çalışanlarımız tarafından benimsenmesi için çaba gösteririz. Sürdürülebilirlik risklerinin etkin
biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyümenin uzun vadeli stratejilerle sağlanmasına odaklanıyor ve bu
sayede başarımızı her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz.
Tesisimizin sahip olduğu Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte hem çevre için hem de
misafirlerimiz için kaliteli ve insan sağlığı için kaliteli ve güvenli ürün ve hizmetler sunarak genel
verimliliğimizi, kalitemizi ve çevresel performansımızı iyileştirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımıza ilişkin
performans göstergelerini takip sistemlerimize dahil ederek yönetim sistemimizin bir parçası haline
getiriyoruz.
2017 yılı raporumuz tesisimiz hakkında genel bilgileri ve sürdürülebilirlik çalısmalarımızı içermektedir.

RAPOR HAKKINDA
Sürdürülebilirlik “ekonomik, çevresel ve sosyal faaliyetlere odaklanarak daha iyi bir dünya için çalışmak”
olarak tanımlanmaktadır.
Sürdürülebilirlik kapsamında otelimizin temel sorumlulukları;







Geri dönüşüm ve yeniden kullanım fırsatlarını yaratmak ve değerlendirmek,
Enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek ve karbon salınımından dolayı oluşan olumsuz etkiyi
minimize etmek,
Neden olunan her türlü çevresel etkiyi azaltmak temel noktalarında şekillenmektedir.

Ekonomik aktörlerin yükümlülüğü bununla sınırlı değildir. Sürdürülebilirliğin temellerini oluşturan sosyal
ve ekonomik faktörler en az çevre kadar önem arz etmektedir. Sürdürülebilirlik, çalışanlara en uygun
koşulların sağlanmasından yaratılan katma değerin toplumla paylaşılmasına kadar geniş bir kapsama
sahiptir.
2017 sürdürülebilirlik raporu;


Otelimizin çevresel, sosyal ve ekonomik performans değerlendirmesini,



Bu performansı artırmak adına belirlenen hedefleri,



Bu hedeflere ulaşmak için izlenecek strateji ve süreci,



Karşılaşılabilecek olası riskleri ve çözüm önerilerini,



Ekolojik dengeye katkıda bulunabilmeyi,






 Çevreye etki edecek olumsuzlukları ve tehlikeleri minimize etmeyi ve gereken önlemleri almayı,

Performans sonuçlarını en üst düzeyde tutma çalışmalarını içermektedir

