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YEŞİL ENERJİ
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Ekim ayından itibaren kullanmış olduğumuz kaynağını 
yenilenebilir enerjiden sağladığımız elektriği tüketerek karbon 

salınımımızı azalttık.



GÜNEŞ ENERJİSİ
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2022 yılı içerisinde yapmış olduğumuz 150 
adet güneş paneli yatırımı ile LNG 

tüketimlerinde 2021 yılına oranla %28 
oranında azalma olduğu tespit edilmiştir.



ENERJİ SİSTEMİ
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• Oda balkon kapılarında bulunan switch sistemi ile balkon kapısı açıldığı zaman klima 
otomatik olarak kapanmaktadır.

• Tesisin tamamında led ampuller kullanılmaktadır.
• Genel alanların tamamında hareket sensörlü led aydınlatmalar kullanılmaktadır.
• Oda koridor ve dış mekan aydınlatmaları zamanlayıcı sistem ile çalışmaktadır.

• Klima, havuz makine dairesi, kazan dairesi, hidrafor dairesi, ısıtma-soğutma sistemi 
otomasyon ile programlanabilmektedir.

• Tesiste tüm dış cephede ısı konfor camlar kullanılarak enerji tasarrufu sağlanmıştır.
• Jeneratör senkronizasyonu ile mazot tüketimi azaltılmaktadır.

• Otel genelindeki havalandırma ve hidraforda frekans kontrollü sürücüler 
kullanılmaktadır.



SU SİSTEMLERİ ve SU TÜKETİMLERİ

5

2021 yılında kişi başına düşen su miktarı 0,77 m³ iken 
kazan dairesinde balanslama ve genel mekan, 

odalarda kullanılan debi limitörü sayesinde kişi başına 
düşen su miktarı 2022 yılında 0,49 m³ e düşürülmüştür.

Tüm genel kullanım alanlarında sensörlü lavabolar kullanılmaktadır.
Tüm lavabolarda perlatör sistemi mevcut olup debileri ölçülmektedir.



HAVUZDA KULLANILAN KLOR MİKTARI
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2021 yılında kişi başına düşen sıvı klor miktarı 0,51 lt
iken  otomatik dozajlama kontrollerinin düzenli olarak 

yapılması ve eklenen otomatik dozajlamalar sayesinde 
2022 yılında 0,43 lt’ ye düşürülmüştür.



HAVUZLARIN ISITILMASI
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2022 yılı Ekim ayından itibaren havuzların 
ısıtılmasında 4 adet ısı pompası yatırımı yapılarak 

karbondioksit eşdeğer miktarı yüksek olan LNG 
tüketmek yerine yenilenebilir kaynaklardan üretilen 

enerjiyi kullanmaya başladık.



ISI POMPASI SİSTEMİ ENERJİ TASARRUFU
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Kurulumu yapılan ısı pompalarında 10°C olan 
ısı kaybını ek boru montajı yapılarak 1,4 

°C’ye kadar düşürülmüştür.



BACA GAZI ÖLÇÜMLERİ
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Baca gazı ölçümleri yılda bir kez yetkili firma tarafından yaptırılarak 
CO2 değerleri kontrol altında tutulmaktadır.



BİTKİ SEÇİMİ
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Kılçık alanda «Zoycia» bitkisi ile çimlendirme 
yapılarak diğer çim çeşitlerine göre daha az 
sulama, gübreleme ve ilaçlama yapılmıştır.



DOĞA
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Deniz kaplumbağalarını özenle 
koruduğumuz ve sivil toplum 

kuruluşuna yapmış olduğumuz 
yatırımdan ötürü «Deniz 

Kaplumbağaları Dostu Konaklama 
Tesisi Belgesi» almaya hak 

kazandık.

TEMA Vakfı’na ağaçlandırma 
çalışmalarına destek olabilmek 
adına 100 adet fidan bağışında 

bulunduk



DOĞA VE ARKEOLOJİ
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Tüm odalarda enerji tasarrufuna dikkat çekerek, bölgenin doğal 
oluşumlarını ve arkeolojik eserleri tanıtıyoruz.

Barut Hotels Çevre Broşürü TR-RU
Barut Hotels Çevre Broşürü EN-DE

https://www.barutacanthuscennet.com/Cevre_Brosuru_TR_RU.pdf
https://www.barutacanthuscennet.com/Cevre_Brosuru_EN_DE.pdf


ÇEVRE ÖDÜLLERİ
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Misafir değerlendirmesine göre 
2021 yılında «World Best Hotels
2021 TOP 25 Environmentally

Friendly Hotel» ödülünü almaya 
hak kazandık.

ISO 14001:2015 Çevre 
Yönetim Sistemi şartlarını 

sağlayarak belgesini almaya 
hak kazandık.

Mavi Bayrak kriterlerini sağlayarak 
2022 yılı «Mavi Bayrak» ödülünü 

almaya hak kazandık.



HAYVANLARIN KORUNMASI VE BAKIMI
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2021 yılında 6 adet deniz 
kaplumbağası yuvasını, 2022 

yılında 5 adet deniz 
kaplumbağası yuvasını koruma 
altına alarak yavruların denize 
güvenle ulaşmasını sağladık.

Tesis sınırları içinde yaşayan 33 hayvana 
barınma ve veterinerlik hizmeti 

verilmektedir.

Hayvan dostlarımızı da düşünerek 
tırmalama tahtası temin ettik.



SANAT
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Beethoven’nın 250. doğum yılı nedeniyle 
«Bernhard Parz ve Jörg Ulrich Krah» sanatçılarına 

ev sahipliği yaptık.



KÜLTÜREL MİRAS
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Side’de yapılan kazı çalışmalarına sponsorluğumuz devam ediyor.



EĞİTİM
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2022 yılında çalışanlar;
• Mesleki olarak 4762 saat eğitim
• Kişisel Gelişim 920 saat eğitim
• Toplam 5682 saat eğitim verildi.



ÇALIŞANLAR
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• 2021 yılında ortalama 206 olan çalışan sayımızı 
2022 yılında ortalama 257 kişiye çıkararak istihdam 
oranımızı arttırdık.

• Çalışanlara uygulanan yan haklar doğrultusunda 
(doğum günü, internet, kırtasiye çeki, burs vb.) 
634.240,70 liralık harcama yapıldı.

• 2022 yılı Ekim ayından itibaren 234 kişiye 
tamamlayıcı sağlık sigortası başlattık.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını 
almaya hak kazandık.



ATIK AYRIŞIMI
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2021 yılında kağıt, cam, plastik ve 
metal atık ayrışımını sağlayarak 
toplamda 104492 kg atığı geri 

dönüştürdük.

2022 yılında kağıt, cam, plastik ve 
metal ayrışımını sağlayarak toplamda 

152523 kg atığı geri dönüştürdük.



ATIKLARIN AZALTILMASI
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2022 yılında Manavgat Hayvan 
Barınağı’na toplam 318 kg artan 
yemeklerimizi göndererek hem 

atıklarımızı azalttık hem de hayvan 
dostlarımıza katkı sağladık.

2022 yılında toplam 4428 kg bahçe 
atığını kompost üretimi için kullanarak 
organik atıklarımızı geri dönüştürdük.



ATIK YAĞLARIN GERİ KAZANIMI
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2021 yılında 2610 kg atık yağı geri 
dönüştürmek için lisanslı firmalara 

teslim ettik.

2022 yılında 3622 kg atık yağı 
geri dönüştürmek için firmalara 

teslim ettik.



TEHLİKELİ ATIKLARIN BERTARAFI
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2022 yılında 61 kg tehlikeli atığın 
bertarafını sağladık.



GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER 2017-2022
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• Mavi Bayrak ödülü 2017-2022 yılları arasında alınmıştır.
• 2021 yılında «Sıfır Atık Belgesi» alınmıştır.
• 2021 yılında ISO 14001:2015 «Çevre Yönetim Sistemi Belgesi» 

alınmıştır.
• 2021 yılında Coral Travel’dan «World Best Hotels 2021 TOP 25 

Environmentally Friendly Hotel» ödülünü aldık.
• 2022 yılında 150 adet güneş paneli kurulumu gerçekleştirilerek 

odalar ve genel mekanlarda kullanılan suyun ısıtması 
yenilenebilir enerji kaynağı ile desteklenmiştir.

• Havuz makine dairesine 4 adet ısı pompası kurulumu 
gerçekleştirilerek LNG kullanımı yerine yenilebilir enerji 
kaynaklarından sağladığımız elektriği kullanıyoruz.

• Uluslararası geçerliliği olan «Yenilenebilir Enerji Sertifikası» 
aldık.

• WE CARE Projesi kapsamında plastik atıklarımızı azaltmak 
amacıyla odalarımızda keten plaj çantası kullanıyoruz.

• WE CARE Projesi kapsamında «Otelimizde Güvenle Su 
İçebilirsiniz» bilgilendirmesine devam ediyoruz.

• Sebil kullanımı ile tek kullanımlık ambalaj atıkların önüne 
geçiyoruz.

• Polikarbon bardakları kullanarak tek kullanımlık atıkların 
miktarını azaltıyoruz.



GELECEK PROJELERİ 
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• Organik gübre kullanım miktarının arttırılarak kimyasal gübre miktarının azaltılması
• Elektrikli araçların kullanımı için elektrikli şarj ünitesinin kurulması

• Havuzdan çıkan ters yıkama sularının geri kazanımı
• Buklet malzemelerini dispanser kxullanımı ile ikame ederek plastik atık miktarını azaltmak.

• Odalarda tekrar doldurulabilir su şişesi kullanımı.




