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1. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM FAALİYETLERİMİZ 

Sürdürülebilir turizm için ekonomik kalkınmanın çevreye zarar vermeden sağlanması 
gerekmektedir. Bu nedenle kalkınmanın kısa, orta ve özellikle uzun dönemde devam 
etmesinin sağlanması için çevre, iş gücü, doğal kaynaklar, tarihi ve kültürel değerlerin 
korunması gerekmektedir. 

Fiziki sermaye malları arttırılırken doğal sermayenin yok edilmesi yani turizmin 
sermaye stoğunun azaltılması sürdürülebilirliği sağlamayacağından, ekonomik büyüme 
hedefi ile çevreyi koruma hedefi arasında optimal bir dengenin oluşturulması şarttır. 

İşte bu dengenin sürekli olarak korunması için AliBey Hotels&Resorts politikaları 
belirlenmiştir. 

 

 
1.1. ALİBEY HOTELS&RESORTS POLİTİKALARI 

 
1.1.1. Kalite Politikası 

Yaşadığımız çevreyi korumak ve devamlılığını sağlamak için faaliyetlerimizin 
yürütülmesi esnasında çevreye olumsuz etkileri tespit eder, olası tehlikeleri ve atıkları 
kontrol altına alırız. Uygun kalitede ürün ve hizmeti misafirlerimize sunarak 
misafirlerimizin güvenini ve memnuniyetini artırırız. 

Ulusal ve uluslararası standartlara göre kalitemizi kontrol altında tutar, kaliteyi 
artırıcı önerilere ve araştırma geliştirme faaliyetlerine önem veririz. Misafirlerimize sağlığı 
için kaliteli ve güvenli ürünler sunarız, Sürekli İyileştirme  çalışmalarımızla, 
misafirlerimize en iyi hizmeti sunarız. Ürün ve hizmet tedarikinde sürdürülebilirlik 
çerçevesinde yerel ürün ve hizmetlere öncelik veririz. Çağdaş yönetim ve insan kaynakları 
yaklaşımlarını benimser, kurumsallaşmaya ve kendini geliştiren bir organizasyon olmaya 
inanırız. 

Yasa ve ilgili düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir 
çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının 
artırılması hedefleriz. 



 

1.1.2. Çevre Politikası 

 
           Ali Bey Hotels & Resorts olarak içinde yaşadığımız çevreyi korumak ve 
devamlılığını sağlamak için faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında çevreye olumsuz 
etkilerimizi tespit eder ve olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız. 

 Satın alınan ambalajlı ürünlerin geri dönüşümlü ve büyük paketler ile alınmasını, 
 Sunumunu yaptığımız yiyecek miktarını misafir sayımıza göre ayarlamayı ve yiyecek 

israfından kaçınmayı, 
 Tehlikeli maddelerin yer aldığı depolarımızın çevresel güvenlik önlemlerini almayı,  

taahhüt ederiz. 
     Doğal kaynakların kontrollü kullanılması, enerji tüketiminin,  hava, su ve toprak 
kirlenmesini en aza indirgenmesi için yürürlükte olan çevre kanun, yönetmelik, mevzuat 
ve düzenlemelere uyarız. 

 Tehlikeli/ tehlikesiz tüm atıkların kategorilerine göre ayrılmasını sağlamayı ve 
yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığı ile geri dönüştürmeyi, 

 Yenilenebilir enerjiye yönelerek fosil yakıt kullanımını azaltmayı, 
 Kullandığımız temizlik kimyasallarının doğada en az %80 oranında geri dönüşebilen 

kimyasallar olarak seçmeyi, taahhüt ederiz. 
 
     Çevre bilincinin, sadece çalışanlarımızca değil, konuklarımız tarafından da 
benimsenmesi için etkinlikler düzenler, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak doğada ve 
çevre de artı değerler yaratırız.  

 Misafirlerimizin destekleri ile birlikte sahil bölgelerimizi temiz tutmayı, 
 Caretta Caretta neslinin korunması için yuva takip,  misafir bilgilendirme ve gece sahil 

ışıklarının kapatılması çalışmalarını yapmayı, 
 Gelecek nesillere daha bilinçli bireyler yetiştirmek amacı ile: çocuk misafirlere ve 

bölgede bulunan ilkokullara Çevrenin korunması ile ilgili etkinlikler yapmayı, taahhüt 
ederiz. 
 

1.1.3. Satın Alma Politikası 

Ali Bey Hotels & Resorts olarak çevre dostu yapı malzemelerinin, sürdürülebilir 
yiyecek ve tüketim ürünlerinin; yasal düzenlemelere uyum sağlayan , iş etiği anlayışıyla 
insan hakları, çalışan sağlığı ve emniyeti ve çevre güvenliğine önem veren tedarikçilerin 
seçilerek hizmetlerin satın alınmasıdır. 

 
1.1.4. İnsan Kaynakları Politikası 

İnsan Kaynakları politikasının amacı, ALİ BEY HOTELS & RESORTS 
işletmelerinin tümünde ulusal ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak, 
konusunda uzmanlaşmış personelin çalıştırılmasını sağlamaktır. 

 

 
 
 

 



 

1.1.5. Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması Ve 
Sürdürülmesi Politikası 

Ali Bey Hotels & Resort, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve 
sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve 
düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının 
oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması 
hedeflenmektedir. 

 

 
1.1.6. İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası 

Ali Bey Hotels & Resorts olarak iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini sürekli  
iyileştirir , iş sağlığı ve güvenliği yasa ve mevzuatına uyar, çalışanlarımızı iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda bilinçlendiririz. 

 

1.1.7. Misafir Şikayeti Yönetim Politikası 

Alibey Hotels & Resorts tesisleri olarak Misafirlerimizin şikâyetlerini konakladığı 
sürede ve en kısa zamanda objektiflik ve duyarlılık ilkeleri doğrultusunda etkin, gerçekçi 
ve uygulanabilir çözümler sunarak misafirlerimizin memnuniyetini ve sadakatini en üst 
seviyede tutup ve bu amaçla işletmemizi sürekli geliştirip, personelimizin de eğitimlerle 
bilinçlendirilip desteklenmesi temel prensiplerimizdendir. 

 

 
1.1.8. Gıda Güvenliği Politikası 

Alibey Hotels & Resorts tesisleri olarak Ulusal - Uluslararası mevzuat ve 
müşterilerimizin talep ettiği Mikrobiyolojik, Fiziksel ve Kimyasal spesifikasyonlara uygun 
ürünlerin, sağlıklı ve kalite girdileriyle, hijyenik koşullarda üretilip, depolanıp, taşınarak 
misafirlerimize sağlıklı, güvenli ve hijyenik ürünler sunmak, misafirlerimizin 
memnuniyetini en üst seviyede tutmak, ve bu amaçla işletmemizi sürekli geliştirerek gıda 
güvenliği ile ilgili bilgileri gıda zinciri boyunca, personelimizin de eğitimlerle 
bilinçlendirilip desteklenmesi temel prensiplerimizdendir. 

  



 

1.1.9. Sosyal Sorumluluk Politikası 

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde topluma fayda sağlayan ve kişilerin 
yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen projeleri geliştirip, uygulayarak, toplumumuzun 
gelişimi için çaba gösteririz, çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları 
uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz, 

Sosyal projeler için zaman, enerji ve maddi kaynak harcayan gönüllü insanların bir 
arada olduğu bir tesis olmayı hedefler. Ana hedefimiz insanların yaşam kalitesine katkıda 
bulunacak konularda toplumu bilinçlendirmek ve bu alanda toplum önderliği yapmaktır. 

Faaliyet göstermekte olduğumuz bölgede ve çalışanlarımızın yoğunlukta yaşamakta 
olduğu diğer şehirlerde topluma karşı sosyal ve  çevresel  sorumluluklarımızı; 
çalışanlarımız, eğitim –Öğretim kurumları, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer 
paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz. 

Tesislerimizin, uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını 
sertifikalaştırmaları konusunda teşvik ederiz. 

 

 
1.1.10. Çocukların Korunması Politikası 

Ali Bey Hotels & Resorts olarak çocuklara yönelik her türlü sömürü ve istismara 
karşı etik bir tutum belirlemek, personelimizi bu konuda eğitmek, çocuk misafirlerin 
korunması ve güvenliğini sağlamak, yürürlükteki kanun, yönetmelik, mevzuat ve 
düzenlemelere uymaktır. 



 

1.2. SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SİSTEMLERİ 

 
1.2.1. ISO 10002 Misafir Şikayet Yönetim Sistemi 

Misafir şikayet yönetim sistemi profesyonel bazda misafirlerimizin şikayetlerinin 
tutarlı, sistematik ve sorumlu bir şekilde ele alınarak etkin bir biçimde izlenebilmesini,  
hızlı bir şekilde çözümlenebilmesini ve analitik olarak değerlendirilebilmesini 
sağlamaktadır. Şikayetlerin çözülebilmesi ve personelin müşteri ile çalışmadaki 
yeteneklerini iyileştirme konusunda teşvik edilmesi için müşteri odaklı bir yaklaşım 
geliştirmede yardım eder ve şikayetleri ele alma süreçlerini, şikayetlerin çözümünü ve 
yapılan süreç iyileştirmelerini sürekli gözden geçirme ve analiz etme için temel sağlar. 

 

 
1.2.2. ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi 

Çevre konusunda faaliyetlerimizi sürekli olarak geliştirip, eko-inovasyon  
konularında araştırmalarımıza devam etmekteyiz. Hem tesis içinde hemde tesis dışında 
olabilecek etkilerimizi tespit edip, çevre sürekliliğini sağlamayı hedeflemekteyiz. 

 

 
1.2.3. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 

Misafirlerimizin sağlığının tam olarak güvence altına alınmasını sağlayabilmek için 
gıda güvenliği yönetim sistemini uygulamaktayız. Global pazarda var olabilmek bu 
koşulları en üst düzeyde sağlamaktan geçmektedir. Misafirlerimizin memnuniyetini en üst 
seviyede tutmak amacıyla misafirlerimize ürünlerimizi güvenilir koşullarda üretip, sağlıklı 
ve hijyenik şekilde sunmak, temel hedeflerimizdendir. 

 
 
 



  

1.3. SÜRDÜRÜLEBİLİR TESİS DİZAYNI 

 
Osmanlı mimarisi ile inşa edilerek doğal ve kültürel olarak çevreye saygılı AliBey 

Club Manavgat Tesisi, yeşil bitki örtüsünün arasında bulunan yapı ve sosyal alanları ile 
nadir konaklama tesisleri arasında yer almaktadır. 

Tesisimizin mimarisinde; Osmanlı ve Selçuklu kültürünün mimari özellikleri modern 
yaşam alanlarına uygulanmıştır. Resepsiyon önünde yer alan devasa vazomuz, Kütahya 
Valiliğinin önündeki vazodan esinlenilerek yapılmıştır. 

Ülkemizin ve bölgemizin görülmesi gereken yerleri, Türk kültürünün bir parçası olan 
çini motifleriyle konaklarımızın dış cephelerinde resmedilmiştir. Ayrıca tesisimizde yer 
alan barların isimlerinin tamamı Kütahya’ nın semtlerinden alınmıştır. 

Konaklama ünitelerimizin iç kısımlarında da ağaçlandırma bulunmakta olup görsel 
olarak doğaya uyumludur. 

Tesisin mimari yapısı ve yapı elemanları doğal havalandırmayı sağlayacak şekilde 
tesis edilmiştir. 

 
 
 

 
 
 



  

1.4. YEREL BÖLGENİN TANITILMASI 

Yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak çevrede bulunan tarihi, doğal ve kültürel 
değerlerin korunmasına katkı sağlanmakta olup misafirlerimiz broşür, afiş ve tesis 
içerisinde düzenli olarak yayınlanan gazetemiz ile bilgilendirilmektedir. Ayrıca doğal ve 
tarihi güzelliklerin yanı sıra bölgede düzenlenen festival ve diğer etkinlikler hakkında da 
misafirleri bilgilendirmektedir. 

AliBey Hotels & Resorts tesislerindeki çevre faaliyetlerinin düzenli olarak 
misafirlerimize aktarılması, sürdürülebilir çevre için atıkların kaynağında ayrı olarak 
toplanması, kazanılan ödül ve sertifikalar ile çevre bilinçlendirme etkinliklerinin 
duyurulması için info panoları ve 15 günde bir yayınlanan AliBey Hotels & Resorts 
gazetesi bulunmaktadır. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



  

1.5. YÖRESEL TÜRK MUTFAK 
KÜLTÜRÜNÜN TANITILMASI 

Restoranımızda Türk mutfağı ve kültürünün tanıtılması amacıyla her gün farklı bir 
bölgenin yemekleri misafirlerimize sunulmaktadır. 

 

 
1.5.1. Akdeniz Bölgesi Mutfak Kültürü 

Akdeniz Mutfağı; sebze ve çeşitli otlar, deniz ürünleri ve özellikle de sağlıklı yaşam 
için tercih edilen zeytinyağının eksik olmadığı sağlıklı bir mutfaktır. Yapılan bir 
araştırmaya göre Akdeniz tipi beslenenlerde Alzheimer riskinin azaldığı ve Akdeniz’ de 
yaşayanların kalp krizi riskinin daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Yemeklerden sonra 
mutlaka meyve yenir. Sağlıklı ve hafif yemekler yemeği seviyorsanız Akdeniz mutfağı tam 
size göre. 

 
 
 
 

 



  

1.5.2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mutfak Kültürü 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türk kebapçılığının en güzel örneklerini verir. Bölge 
şehirlerinden özellikle Gaziantep kebap ve baklavalarıyla ticari mutfak olarak Türk kebap 
ve baklavacılığının en güzel örneklerini sergiler. Çiğ köfteler, peynirli kadayıf Şanlıurfa’ 
da; pişmiş köfteler, burma kadayıf, Nuriye tatlısı Diyarbakır’ da; kaburga dolması Mardin’ 
de, perde pilav Siirt’ te dikkati çeken yemeklerdir. 

 
 
 

 

 
1.5.3. Marmara Bölgesi Mutfak Kültürü 

Marmara Bölgesi, Klasik Türk Mutfağının merkezi olarak kabul edilmektedir. 
Barındırdığı halkların mutfaklarından da beslenen bölgede meze ve deniz ürünleri 
üzerinden son derece zengin bir kültüre sahip olan bu halkın özellikle İstanbul mutfağında 
bıraktıkları etkilerin keyfini hala sürmekteyiz. Leziz köfteleri, İskender kebabı, badem 
ezmesi, helvaları ve damak çatlatan lezzetleriyle Marmara Bölgesi mutfağı tam size göre. 

 
 
 



  

1.5.4. Ege Bölgesi Mutfak Kültürü 

Ege bölgesi dendiğinde akla; sıcak iklimin sıcak insanları, halis zeytinyağı, çeşit çeşit 
yabani otlar, balık ve deniz ürünleri gelmektedir. Yemek kültürünün temelini zeytinyağının 
oluşturduğu Ege Bölgesi bitki yemeklerinin en fazla tüketildiği bölgedir. Ege mutfağı çok 
kültürlülüğün bir simgesi gibidir adeta. Türkler, Rumlar, Yahudiler, Levantenler, 
Boşnaklar, Arnavutlar bu kültüre katkıda bulunarak yemek çeşitliliğini zenginleştirerek 
yepyeni bir kültür oluşturmuşlardır. 

 

1.5.5. Karadeniz Bölgesi Mutfak Kültürü 

Hamsi, fındık, çay Karadeniz mutfağının üç atlısıdır. Ama Karadeniz mutfağını 
sadece hamsi, fındık ve çaya indirgemek de büyük haksızlık olur. Bu mutfakta otların, 
tereyağının ve peynirin de büyük önemi vardır. Ülkemiz, yeni neslin yeme ve içme 
alışkanlıklarına rağmen; günümüz Karadeniz insanının evinde, her gün Karadeniz 
sofralarının lezzetleri değişmeksizin, eksiksiz olarak yenilmektedir. Otantik lezzetlerini 
başarıyla korumasıyla ve neşeli yurdum insanıyla Karadeniz bölgesi ve mutfağı 
keşfedilmek için sizleri bekliyor. 

 



  

1.5.6. İç Anadolu Bölgesi Mutfak Kültürü 

İç Anadolu mutfağı; mutfak mimarisi, araç gereçleri, yemek çeşitleri, pişirme 
yöntemleri, sofra düzenleri, servis usulleri, kış için hazırlanan yiyecekleriyle kendine özgü 
bir mutfaktır. İç Anadolu yöresi halkının yiyecek kültüründe buğday ütünü un (çeşitli 
hamur işleri) ve bulgur başta gelir. Koyun eti, yoğurt, patates ve sebzeler (patlıcan, taze 
fasulye) önemli bir yer tutar. Özel günlerde kuzu tandır, bulgur pilavı, nohutlu yahni, su 
böreği, mantı, un helvası, sütlaç yapılır. Gözleme, en sevilen hamur işi yiyecektir. Kayseri 
mantısı dillere destandır. 

 

 

 
1.5.7. Doğu Anadolu Bölgesi Mutfak Kültürü 

Soğuk iklime sahip Doğu Anadolu Bölgesi hayvancılık ürünlerinin cennetidir. Yağ, 
yoğurt, ayran, peynir, bal, tahıl ve baklagiller bölge mutfağını şekillendirir. Yoğurtlu 
yiyeceklerin nefis çeşitleri görülür. Çay bölgenin efsane içeceğidir. Kars’ ta yağ ve bal, 
Erzurum’ da cağ kebabı, Van’ da dağlardan toplanan otlarla toprağa tersinden gömülerek 
hazırlanan Van peyniri, lavaş ekmeği doyulmaz lezzeti Erzincan tulum peyniri bölgede bir 
bir tadına bakılması gerekli yiyeceklerdir. 

 
 
 



  

1.6. ÇOCUKLARIN KORUNMASI 

Çocukların her türlü istismar ve sömürüye karşı korunması için yöntem ve 
sorumlulukların belirlenmesi amacıyla çocukların korunmasına yönelik prosedür 
oluşturulmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.7. HAŞERE İLE MÜCADELE 

Tatil köyleri ve otellerin de içinde bulunduğu tüm toplu yaşam merkezlerinde 
haşerelerden kaynaklanan salgınların önlenmesi için etkin bir haşere mücadelesi 
gerekmektedir. Aynı zamanda yasal bir gereklilik olan haşere ile mücadele ve kontrol 
işlemlerinin düzenli olarak yaptırılma zorunluluğu bulunmaktadır. Haşereler ile 
mücadelede, doğal dengenin korunarak çevreye ve hedef dışı canlılara zarar vermeden 
sivrisinek, karasinek, karınca, örümcek gibi canlıların üremesinin engellenmesi ve kontrol 
altına alınması önem taşımaktadır. Etkin ve kontrollü olarak gerçekleştirilen haşere 
mücadelesinde kullanılan kimyasallar, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylanmış, akut anlamda tehlike oluşturmamaktadır. 

AliBey Hotels & Resorts olarak haşere ile mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı’ ndan 
onaylı kimyasalların kullanılması ile doğru zamanda, doğru dozda ilaçlamanın 
gerçekleştirilmesi önceliklerimiz arasındadır. AliBey Hotels & Resorts içerisinde ve 
çevresinde yüksek standartlarda, kesintisiz ve istikrarlı haşere kontrol programı 
uygulanmaktadır. 

 
 
 
 

 



 

1.8. SERTİFİKA VE

 
1.8.1. ISO Sertifikaları

   TUV AUSTRIA ISO 10002
 

   TUV AUSTRIA ISO 14001
 

   TUV AUSTRIA ISO 22000
 
 

1.8.2. Misafir Memnuniyeti

   Tez World Berry 2009
 

   Thomas Cook Excellence
   Top Hotels Top 100-2011
   TUI Best Splash 2011

 

   Tenis Award Magazin
   Zoover Award 2011 
   Firo Tour The Most popular
   TUI Blue Award 2012
   Kids Holiday Tip 2013

 

   Holiday Check Quality Selection
 

   Trip Advisor Certificate of
   TUI Gold Awards 2013
  Zoover Tip Vakantie 2013
 BenTour Swiss Club
   Top Hotels Awards 2014
   Trip Advisor Certificate of Excellence

SERTİFİKA VE ÖDÜLLER 

Sertifikaları 

ISO 10002 

ISO 14001 

ISO 22000 

Misafir Memnuniyeti Ödülleri 

2009-2010 

Excellence 2010 
2011 

2011 

Magazin 2011 
 

Firo Tour The Most popular Hotel 2011-2012 - 2015
2012-2013 
2013 

Holiday Check Quality Selection 2013 

Trip Advisor Certificate of Excellence 2013 
2013 

Vakantie 2013 
Club 2014 

2014 
Trip Advisor Certificate of Excellence 2015 - 2016

 



 

1.8.3. Sürdürülebilir Çevre

   TUI Holly 2009 
   Mavi Bayrak 
   Travelife 2011-2013 2013 

 

   TUI Umwelt Champion
 

   Yeşil Anahtar 2017 –
 

   Yeşil Yıldız 2017 - 2019
 
    

 

 

Sürdürülebilir Çevre Ödülleri 

2013 – 2015 2015 – 2017 - 2019 

Champion 2013-2014- 2015 -2016 – 2017  

– 2018 

2019 

 
 

 



 

1.8.4. İnsan Kaynakları

   Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü
 

   Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri Teşekkür Belgesi
 
 

1.9. ÜYELİKLER

   Akdeniz Turistik Otelciler 
 

   Kızılağaç Turizm Yatırımcıları ve İşletmecileri Birliği
 

   Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 
(TEMA) 

   EKOIQ Yeşil İş Yeşil Yaşam
 

   İnsan Kaynakları Yönetici
   Kariyer.net 

 

 
 

İnsan Kaynakları Ödülleri 

Saygı Ödülü 2011-2013 

Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri Teşekkür Belgesi 2014 – 2015 -

. ÜYELİKLER 

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) 

Kızılağaç Turizm Yatırımcıları ve İşletmecileri Birliği (KITUYAD)

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 

EKOIQ Yeşil İş Yeşil Yaşam Dergisi 

İnsan Kaynakları Yönetici Derneği Üyeliği 

 

 

- 2016 

(KITUYAD) 

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 

 

, , , 



 

2 PERSONEL MOTİVASYON FAALİYETLERİ 
 

 Ali Bey Hotels & Resorts Bayanlar Bowling Turnuvası 2018 
3 Eylül 2018 tarihinde Manavgat Big Bang Bowling salonunda gerçekleşen; Ali Bey Club ve Ali Bey 
Resort tesislerinden toplamda 138 bayan çalışanın katıldığı turnuva personelimize heyecanlı 
dakikalar yaşattı. Organizasyonumuzun amacı; çalışanlarımızın tüm yılın yorgunluğunu atmalarını 
sağlayarak sezonu mutlu bitirmelerini ve bir sonraki sezona motivasyonlarını yükselterek moral 
depolamaktı. Organizasyonda yiyecek içecek ikramlarının yanı sıra Birinci, ikinci ve üçüncü takıma 
hediye çeki, madalya ve kupaları takdim edildi. Her bir oyuncuya borcam hediye edildi. 

 

                                
 

         
 

         



 

 

Ali Bey Hotels & Resorts Futbol Turnuvası 2018 
Bu yıl tesislerden toplamda 12 takımın yarıştığı Ali Bey Hotels & Resorts Futbol Turnuvası 5 Eylül- 
3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmiş bulunmaktadır. Her müdürlüğün takım çıkartarak katılım 
gösterdiği turnuvaya çalışanlar ve aileleri tarafından yoğun ilgi ile takip edilmektedir. Ali Bey İnsan 
kaynakları facebook adresinden günün maçlarının görüntü ve videoları yayınlanmaktadır.Puan 
durumları ve oynanan karşılaşmalarla ilgili yorumlar şirket mail hesaplarına gönderilir.2018 yılının 
Şampiyonu Club Mutfak takımı olurken,  futbolcuların her birine madalya ve hediye çekleri 
verildi.Takıma Şampiyonluk kupası takdim edildi.İkinci ve üçüncü olan takımlara 2. Lik ve 3.lük 
kupası verilirken, en centilmen oyuncu, gol kralı ,altın eldiven kupaları da takdim edildi. 
 
 

               
 

         
 

  



  

 
Ali Bey Hotels & Resorts Müdürler Bowling Turnuvası 2018 
Ali Bey Club, Ali Bey Resort ve Ali Bey Merkez toplam 8 takım 24 Müdür Manavgat Big Bang 
Bowling Salonu’unda 8 Kasım tarihinde düzelenen turnuvada yarıştılar. Ali Bey Club tesis 
müdürlerlerinden oluşan takım Şampiyonluk kupasını kazandı. 

 
 

                   
 

 
 

 

                      



  

Ali Bey Manavgat Personel ile  Bayramlaşma 
Ali Bey Club  tesislerimizde ramazan bayramı ve kurban bayramının 1. günü genel müdür ve 
tesis müdürleri, personel yemekhanesinde tüm personelimizle bayramlaşırlar  . 

 
 

 
 
 

                 
 
 
 
 



  

 
Ali Bey Club Manavgat Anneler Günü Tebriği 
Anneler Gününde; Ali Bey Club  tesislerinde çalışan tüm bayan personellerimizin değerli 
olduklarını hissettirmek maksadıyla kitap hediye ettik. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

Ali Bey  Club Manavgat Babalar Günü Tebriği 
Babalar Gününde; Ali Bey Club  tesislerinde çalışan tüm erkek personellerimizin değerli 
olduklarını hissettirmek maksadıyla kahve fincanı ve türk kahvesi hediye ettik.  

 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Ali Bey Club Manavgat 23 Nisan Tebriği 
 
 
Çocuklarımız bizim geleceğimizin ışığıdır onlar için kutlanan bu özel günde 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik Ve Çocuk Bayramında Ali Bey Club  tesislerinde çalışan personellerimizin 
çocuklarına değerli olduklarını hissettirmek maksadıyla Resim Defteri ve Boyama Kitabı 
hediye ettik.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Ali Bey Hotels & Resorts Personel Eğlencesi 
 
24 ve 25 Ekim tarihlerinde Özler Düğün Salonu’nda gerçekleşen Ali Bey Hotels & Resorts 
Personel Eğlencesi’nde çalışanlar unutulmaz bir gece yaşadı. Başarılı bir sezon geçiren Ali Bey 
Hotels & Resorts çalışanları; düzenlenen özel gece ile sezonun yorgunluğunu attılar. 
 

      
 

 
 

 
 
 
 



  

Ali Bey Hotels & Resorts Kapadokya Gezisi / Yöneticiler 
 
14-16 Kasım tarihleri arasında 2 gece konaklamalı Kapadokya Gezisi ile Ali Bey Hotels & 
Resorts Yöneticilerine Genel Koordinatörümüz Hakan Öztürk tarafından İnsan Kaynakları 
Müdürü Metin Tolunay ev sahipliğinde düzenlenmiştir. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



  

 
Ali Bey Club Doğum Günü Etkinlikleri 

Her ayın 15 – 20 arası tesisimizde çalışan personelin doğum günü Ali’s Pub da kutlanır.        
 
 

       
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Ali Bey Club 10. Yıl Plaket Töreni 
27.10.2018 tarihinde tesisimizde 10 yıldır çalışan, emek veren personelimize teşekkür 
plaketleri  
Genel Müdürümüz Fuat Kerem Kutbay tarafından takdim edilmiştir. 
 

 

 
 

 
 



 

3. SOSYAL SORUMLULUK
FAALİYETLERİMİZ

 
3.1. SOSYAL SORUMLULUK

   Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde topluma fayda sağlayan 
kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen projeleri 
toplumumuzun gelişimi için çaba

   Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal 
toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda

   Sosyal projeler için zaman, enerji 
arada olduğu bir tesis olmayı hedefler. Ana hedefimiz insanların yaşam kalitesine 
katkıda bulunacak konularda toplumu bilinçlendirmek 
yapmaktır. 

   Faaliyet göstermekte olduğumuz b
yaşamakta olduğu diğer şehirlerde topluma karşı sosyal 
çalışanlarımız, eğitim
paydaşlarımız ile uyumlu 

   Tesislerimizin, uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını 
sertifikalaştırmaları konusunda teşvik

   Ali Bey Hotels & Resorts olarak tüm 
geliştirilmesi  ve uygulanması yönünde çaba harcar, ilgili departmanlarca desteklenir 
ve denetlenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOSYAL SORUMLULUK 
FAALİYETLERİMİZ 

SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİ 

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde topluma fayda sağlayan 
kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen projeleri geliştirip, uygulayarak, 
toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz, 

Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal 
toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz, 

Sosyal projeler için zaman, enerji ve maddi kaynak harcayan gönüllü insanların bir 
tesis olmayı hedefler. Ana hedefimiz insanların yaşam kalitesine 

katkıda bulunacak konularda toplumu bilinçlendirmek ve bu alanda toplum önderliği 

Faaliyet göstermekte olduğumuz bölgede ve çalışanlarımızın yoğunlukta 
yaşamakta olduğu diğer şehirlerde topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; 
çalışanlarımız, eğitim-öğretim kurumları, kamu, sivil toplum kuruluşları 
paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen

Tesislerimizin, uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını 
sertifikalaştırmaları konusunda teşvik ederiz. 

Ali Bey Hotels & Resorts olarak tüm bu ilkelerin tesislerimiz genelinde 
uygulanması yönünde çaba harcar, ilgili departmanlarca desteklenir 

 

 

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde topluma fayda sağlayan ve 
geliştirip, uygulayarak, 

Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve 

maddi kaynak harcayan gönüllü insanların bir 
tesis olmayı hedefler. Ana hedefimiz insanların yaşam kalitesine 

alanda toplum önderliği 

çalışanlarımızın yoğunlukta 
çevresel sorumluluklarımızı; 

öğretim kurumları, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer 
ine getirmeye özen gösteririz. 

Tesislerimizin, uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını 

ilkelerin tesislerimiz genelinde 
uygulanması yönünde çaba harcar, ilgili departmanlarca desteklenir 



  

3.2. TOPLUMSAL GELİŞME VE YEREL BÖLGEYE FAYDA 
FAALİYETLERİ 

 

ENGELLERİ AŞALIM PROJESİ ; 
 
Manavgat Dr. Hüseyin Vural İş Okulu’nda eğitim gören zihinsel engelli öğrencilerimiz için          
11-16 Mayıs Engelliler Haftasında düzenlenen etkinliklerde öğrencilerimizin yiyecek içecek 
ihtiyaçları Ali bey Hotels & Resorts tesisimiz tarafından karşılanmıştır.  

 

 
 

 

 
 
 
 



  

DR. HÜSEYİN VURAL ÖZEL EĞİTİM OKULU EV SAHİPLİĞİ PROJESİ 
Engelleri Aşalım Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Dr. Hüseyin Vural İş Okulu Turizm 
bölümünde eğitim gören zihinsel engelli öğrencilerimizin tesisi tanımaları için ev sahipliği 
yaptık. Konaklama bölümü öğrencilerine, Kat Hizmetleri şefleri tarafından check out oda-
banyo temizliği gösterildi. 

 

 
 

 

       
           



  

              KIYAFET KUMBARASI İÇİN EL ELE PROJESİ: 
 

 
Türkiye, son yıllarda makroekonomik göstergelerde kayda değer bir iyileşme 

sağladı.Ancak ekonomideki bu gelişmelere rağmen,insani kalkınma sıralamasında ülkemizin 
yeri fazla değişmedi. 

Toplumsal yaşam içerisinde ekonomik göstergelerin halkın büyük kısmı için negatif 
yönde ilerlediği günümüzde Anadolunun kendi kendine yetebilme politikasının temelinide 
oluşturan yardımlaşma güdümüzle gerçekleştirmeyi düşündüğümüz “Kıyafet Kumbarası” 
kampanyamız aracılığıyla birçok ihtiyaç sahibine ulaşma düşüncesindeyiz. 

 

    
 

 
Ali Bey Hotels & Resorts ailesi olarak sosyo-ekonomik yönden zayıf olan kişilere 

destek olmak amacıyla Yerel otoriteler ve çeşitli Sivil toplum kuruluşları ile 
gerçekleştireceğimiz kampanyamız ile toplumsal dayanışma duygusunun gelişimine katkı 
sağlamayı  hedefliyoruz.  

Bu bağlamdan Manavgat Belediyesi Sosyal Market sorumluları ve TISVA (Türkiye İsrafı 
Önleme Vakfı)  ile  yapılan çalışmalar sonucunda her iki tesisimize Elbise kumbaraları 
konulması kararı alımıştır , sözü edilen elbise kumbaraları da katkı olması bakımından TISVA 
(Türkiye İsrafı Önleme Vakfı) dan satın alınmış olup hem çalışanlarımızın hem de 
misafirlerimizin görebileceği bir alana konulmuş şirket içi iletişim kaynakları ile de tüm 
çalışanlar bilgilendirilmiştir. 

 
2018 yılında toplam Ali Bey Club 974 adet, Ali Bey Resort 521 adet kıyafet ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmak üzere Manavgat Belediyesi Sosyal Market’e teslim edilmiştir. 
 

 

 
 



 

 
TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ;
Ali Bey Club Manavgat ve Ali Bey Resort Sorgun
bulunduğumuz yörede gerçekleştirilen faaliyetlere destek olmayı ilke edinmiş bulunmaktayız. 
Bu nedenle de her yıl gerçekleştirilen Turizm Haftası Etkinliklerinde F & B ekibmizin 
hazırlamış olduğu farklı lezzetlerin sunumu, yine ekip arkadaşlarımız tarafından 
yapılmaktadır. 
 
POLİS HAFTASI ETKİNLİKLERİ;
Polis haftası nedeniyle kentimizde gerçekleştirilen 
ekimiz tarafından hazırlanan farklı ikramların sunumu yine ekibimiz tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

 

               
 
 
KİMSESİZ ÇOCUKLAR YARARINA BAĞIŞ KUTUSU;
Ali Bey Resort Side ve Ali Bey Club Manavgat 
çalışanlarımızın ulaşımının kolay olduğu kimsesiz çocuklar yararına harcanacak bağış kutuları 
oluşturulmuştur. Bu kutularda biriken bağışlar Kütahya’da bulunan kimsesiz çocuklar yararına 
harcanmaktadır. 
 

TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ; 
Manavgat ve Ali Bey Resort Sorgun Sosyal Sorumluluk politikamız gereği 

bulunduğumuz yörede gerçekleştirilen faaliyetlere destek olmayı ilke edinmiş bulunmaktayız. 
er yıl gerçekleştirilen Turizm Haftası Etkinliklerinde F & B ekibmizin 

hazırlamış olduğu farklı lezzetlerin sunumu, yine ekip arkadaşlarımız tarafından 

POLİS HAFTASI ETKİNLİKLERİ; 
Polis haftası nedeniyle kentimizde gerçekleştirilen etkinliklere Ali Bey Club Manavgat F & B 
ekimiz tarafından hazırlanan farklı ikramların sunumu yine ekibimiz tarafından 

KİMSESİZ ÇOCUKLAR YARARINA BAĞIŞ KUTUSU; 
Ali Bey Resort Side ve Ali Bey Club Manavgat Resepsiyon binalarımızda misafirlerimizin ve 
çalışanlarımızın ulaşımının kolay olduğu kimsesiz çocuklar yararına harcanacak bağış kutuları 
oluşturulmuştur. Bu kutularda biriken bağışlar Kütahya’da bulunan kimsesiz çocuklar yararına 

     
 

Sosyal Sorumluluk politikamız gereği 
bulunduğumuz yörede gerçekleştirilen faaliyetlere destek olmayı ilke edinmiş bulunmaktayız. 

er yıl gerçekleştirilen Turizm Haftası Etkinliklerinde F & B ekibmizin 
hazırlamış olduğu farklı lezzetlerin sunumu, yine ekip arkadaşlarımız tarafından 

etkinliklere Ali Bey Club Manavgat F & B 
ekimiz tarafından hazırlanan farklı ikramların sunumu yine ekibimiz tarafından 

 

Resepsiyon binalarımızda misafirlerimizin ve 
çalışanlarımızın ulaşımının kolay olduğu kimsesiz çocuklar yararına harcanacak bağış kutuları 
oluşturulmuştur. Bu kutularda biriken bağışlar Kütahya’da bulunan kimsesiz çocuklar yararına 

      



  

4. ÇEVRE EĞİTİM VE 
BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ 

 
4.1. Çevreci Uygulamalar 

 

 Çevreci Kalemler 

 

Erguvan Kalemler 

Çevre koruma kültürünün gelişmesi için misafirlerimiz ve personelimize çevreye 
duyarlı kalemler sunmaktayız. Personel için tedarik edilen geri dönüştürülmüş kağıt ve 
doğada çözünebilir plastikten üretilmiş kalemler kullanılmaktadır. 

 
 
 
 

 



  

Karaçam Tohumlu Kalemler 

Misafirlerimizin kullanımı için ve çevre bilincini arttırma etkinliklerimizde ise 
doğada çözünebilen çiçek tohumlu kalemleri kullanmaktayız. 

 
 
 

 
 
 



  

Çevreye Duyarlı Şemsiye Kullanımı 

Plajlarımızda kullandığımız şemsiyelerimizi bambudan kendimiz yapıyor ve kurşun 
içermeyen boyalar ile misafirlerimizin kullanımına sunuyoruz. 

 
 
 

 

 



 

Çevreye Duyarlı

Tesis içerisinde kullandığımız araçlarımız şarj edilebilir araçlar olup fosil yakıt 
kullanımını azaltıyoruz. Akü değişimlerinde ise firmaya iade edilerek atık oluşumundan 
kaçınılmaktadır. 

Tesisimiz içerisinde bulunan bisikletlerimiz ile misafirlerimizin yerel bölgeyi 
gezmelerine imkan tanıyoruz.

 
 
 

 

 
Organik Bahçe

Doğa ile uyumlu, kaynakları doğru kullanan, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen 
tarımsal yaklaşımlar tüm
amacı ile organik bahçeler oluşturulmaktadır.

 
 
 

Çevreye Duyarlı Ulaşım 

Tesis içerisinde kullandığımız araçlarımız şarj edilebilir araçlar olup fosil yakıt 
kullanımını azaltıyoruz. Akü değişimlerinde ise firmaya iade edilerek atık oluşumundan 

Tesisimiz içerisinde bulunan bisikletlerimiz ile misafirlerimizin yerel bölgeyi 
gezmelerine imkan tanıyoruz. 

Bahçe 

Doğa ile uyumlu, kaynakları doğru kullanan, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen 
tarımsal yaklaşımlar tüm dünyada yayılmaya başlamıştır.Bu yaklaşımları desteklemek 
amacı ile organik bahçeler oluşturulmaktadır. 

 

Tesis içerisinde kullandığımız araçlarımız şarj edilebilir araçlar olup fosil yakıt 
kullanımını azaltıyoruz. Akü değişimlerinde ise firmaya iade edilerek atık oluşumundan 

Tesisimiz içerisinde bulunan bisikletlerimiz ile misafirlerimizin yerel bölgeyi 

Doğa ile uyumlu, kaynakları doğru kullanan, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen 
dünyada yayılmaya başlamıştır.Bu yaklaşımları desteklemek 



 

Mutfak ve Bahçe Atıklarından Kompost

Kimyasal gübre kullanımımızı azaltmak ve atıklarımızı değerlendirmek için mutf
ve bahçe atıklarımızdan kompost gübre elde ediyoruz.

 
 
 

 
 

Serada Çiçek ve Salon Bitkisi

Tesisimizde etrafı çevreleyen 85 tür ve 6300 adet bitki yer almaktadır. Seramızda iç 
mekan ve dış mekan bitkileri, salon bitkileri, mevsimlik çiçekler 
yetiştirilmektedir. Yürüme yollarında, restoranlarda ve lobilerde bulunan bitkilerin tümü 
seramızda özenle yetiştirilmektedir.

Tesisimizde yayınlanan gazetelerde de bitki üretimimizi misafirlerimiz ile 
paylaşıyoruz. 

 
 
 

Mutfak ve Bahçe Atıklarından Kompost Yapımı

Kimyasal gübre kullanımımızı azaltmak ve atıklarımızı değerlendirmek için mutf
ve bahçe atıklarımızdan kompost gübre elde ediyoruz. 

Serada Çiçek ve Salon Bitkisi Üretimi 

Tesisimizde etrafı çevreleyen 85 tür ve 6300 adet bitki yer almaktadır. Seramızda iç 
mekan ve dış mekan bitkileri, salon bitkileri, mevsimlik çiçekler 
yetiştirilmektedir. Yürüme yollarında, restoranlarda ve lobilerde bulunan bitkilerin tümü 
seramızda özenle yetiştirilmektedir. 

Tesisimizde yayınlanan gazetelerde de bitki üretimimizi misafirlerimiz ile 

 

Yapımı 

Kimyasal gübre kullanımımızı azaltmak ve atıklarımızı değerlendirmek için mutfak 

Tesisimizde etrafı çevreleyen 85 tür ve 6300 adet bitki yer almaktadır. Seramızda iç 
mekan ve dış mekan bitkileri, salon bitkileri, mevsimlik çiçekler ile tohumlar 
yetiştirilmektedir. Yürüme yollarında, restoranlarda ve lobilerde bulunan bitkilerin tümü 

Tesisimizde yayınlanan gazetelerde de bitki üretimimizi misafirlerimiz ile 



  

4.2 Misafir ve Personel Bilgilendirmeleri 

 

Çevre El Broşürü 

Misafirlerimize otelimize girişleri sırasında çevre el broşürleri verilerek tesisimiz ve 
çevreye duyarlılığımız yansıtılmaktadır. Su tasarruf sistemimiz, kimyasal azatlım 
sistemimiz, atıkların kaynağında ayrılması ve azaltım sistemimiz ve misafirlerimizden 
yardımlarını beklediğimiz konular hakkında bilgi verilmektedir. 

 
 
 



  

Club Gazetesi 

Tesisimizde her 15 günde bir yayınlanan club gazetemiz ile misafirlerimize yerel 
bölge, çevre etkinliklerimiz ve çevreci uygulamalarımız hakkında düzenli olarak bilgi 
verilmekte ve destekleri istenmektedir. 

 
 
 

AliBey Magazin Dergisi 

Misafir odalarımızda ve resepsiyonlarda misafirlerimize sunduğumuz AliBey 
Magazin dergimizi her yıl yenilemekte ve tesislerimizde yaptığımız faaliyetlerimizin yanı 
sıra sürdürülebilir turizm faaliyetlerimize de yer vermekteyiz. 

 
 
 



  

Çevre Panosu 

Çevre faaliyetlerinin düzenli olarak misafirlerimize aktarılması, sürdürülebilir çevre 
için atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması, kazanılan ödül ve sertifikalar ile çevre 
bilinçlendirme etkinliklerinin duyurulması sağlanmaktadır. 

 
 
 

 
 



  

Atık Bilgilendirme Panosu 

Atık panomuzda günlük hayatımızda tüketimlerimiz sonucu oluşan atıkların doğa ne 
kadar zamanda yok olacağının bilgisini vererek sürdürülebilir çevre için atıkların 
kaynağında ayrı toplanması hakkında personel ve misafirlerimizi bilinçlendiriyoruz. 

 
 
 

 

 
Bitki Panosu 

Seramızda yetiştiridiğimiz ve tesisimiz içerisinde yeralan bitkilere AliBey Arboretum 
panomuzdan yer vermekteyiz. 

 
 
 



  

Nesli Tükenen Deniz Kaplumbağaları Bilgi Panosu 

Nesli tükenen deniz kaplumbağaları ve yuvalamalarına ilişkin bilgileri içeren pano 
sahilde misafirlerimiz için sergilenmektedir. 

 
 
 

 

 
Personel Bilgilendirme Panosu 

Personel alanlarında güvenli çalışma, enerji ve su tasarrufuna yönelik bilgilendirme 
yazıları bulunmaktadır. 

 
 
 



  

4.3 Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri 

Organik Bahçe Etkinliği 
 
Otelimiz misafir çocuklarının katılımları ile 06.09.2018 tarihinde Ali Bey Club Manavgat 
organik bahçesinde taze sebze ve meyveler toplanarak eğlenceli dakikalar yaşandı. Etkinlik ile 
çocuklar toprak ile temasta bulunarak streslerini attılar.   
 
 
 

                                           
 
 

                                  
 
 
 
 

ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ – AĞAÇ DESTEĞİ; 
 
Ali Bey Club Manavgat  olarak kendi seramızda yetiştirdiğimiz farklı bitkilerin yöremiz 
ağaçlandırma çalışmasına destek olması için Orman Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi ile 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında seralarımızda bulunan bitkilerin birçoğu 
Manavgat Belediyesine bağışlanmaktadır. 



  

Kızılağaç Ünal Akpınar İlköğretim Okulu 5 Haziran Çevre Günü 
Etkinliği 
 
Ali Bey Club Manavgat olarak çevremizi korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam bırakmak 
istiyoruz. Bu sebeple 5 Haziran 2018 günü Kızılağaç bölgemizde bulunan Ünal Akpınar İlköğretim 
Okulu öğrencileri ile buluştuk. Ağaç dikimi, çevre bilincine yönelik eğitim ve çevre temalı resim 
yapma etkinlikleri gerçekleştirdik. 

                           

            

                                     



  

OTEL ÇALIŞANLARI İLE SİDE ANTİK KENT ÇEVRE TEMİZLİĞİ 

 
Manavgat ilçesinde çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla 16.03.2018 tarihinde Side Antik 
Kent’te otel çalışanları tarafından çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 100 otel çalışanı, 
bir saat süren etkinlikte 80 kilogram atık topladı.  Bizde    Ali Bey Hotels & Resort ekibi olarak 
çevre koruma faaliyetlerine destekte bulunduk. 

 

       
 

 

 
 

 

 

 



  

    Mavi Bayrak Tören Etkinliği 
 
Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre 
ödülüyken, bu kriterler plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi 
ile can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. Otelimiz Ali Bey Club Manavgat her yıl 
düzenlenen TÜRÇEV’ in vermiş olduğu Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazanarak 
misafirlerimizle beraber 28.05.2018 tarihinde göndere çekilmiştir. 

 

                       
 

 

 



  

       CANKURTARAN YARIŞMASI 
 
Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği tarafından, 2012 yılında insan hayatına verilen 
önemi vurgulamak, Cankurtaranlık mesleğine dikkat çekmek için yapılan bu yarışmaya 01.06.2018 
tarihinde Ali Bey Club Manavgat olarak bizde bu sene ilk defa katılım sağladık. 

 

 

 
 
    

 
  

         
 
 
 
 
 
 



 

         RUNATOLIA KOŞUSU
 
 
 4 Mart 2018 tarihinde düzenlenen Runatolıa Maratonunda turizmde fark yaratmak ve kış turizmine 
katkıda bulunmak adına Ali Bey Hotels & Resort ekibi olarak bizde yer aldık.
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4.4. DOĞAL YAŞAMI KORUMA FAALİYETLERİ 
 

Nesli Tükenen Deniz Kaplumbağalarının Korunması  

Sahilimizde deniz kaplumbağaları izleri takip edilerek yuvalar tespit edilmekte ve 
yuvaların zarar görmemesi için kafesler ile işaretlenmektedir. Kafeslerin üzerine plajın 
kullanıcısı olan misafirlerimizin nesli tükenmekte olan bu hayvanların korunmasına destek 
vermeleri için bilgilendirme yazıları asılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Kedilerin Korunması 

Doğal yaşamı koruma çalışmamız kapsamında tesisimizdeki kedilerimizi kedi 
evlerimizde beslemekteyiz. Kedi evlerinde bulunan kedilerimizin kontrolleri düzenli olarak 
veteriner hekim tarafından yapılmaktadır. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



  

Bitkilerin Korunması 

Bahçe düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılarak tüm canlı ekosistemini 
korumaktayız. Bahçe düzenlemesi çalışmalarımızda doğal olarak büyüyen ve doğal yeşil  
bir görünüm tercih edilmektedir. 

 
 
 

 



  

Bahçemizde 85 tür ve toplamda 6301 adet bitki bulunmaktadır. Bitkilerin düzenli 
olarak bakımları yapılmakta ve ürünler alınmaktadır. 

Bahçemizde yer alan portakal, limon, greyfurt, nar, avakado, muz, iğde, incir, ayva, 
erik, kayısı ağaçlarından meyveler toplanarak restoranlarda, barlarda ve personel 
yemekhanesinde; misafirlerimize ve personelimize aralıklarla sunulmaktadır. 

Yine bahçemizde yer alan 160 adet zeytin ağacından zeytinler toplanarak yağ elde 
edilmekte ve yine tesisimizde kullanılmaktadır. 

 


