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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. 

 

Gloria Hotels & Resorts olarak sürdürülebilir turizm ve kalkınma konusunda sorumluluklarımızın bilincinde 

ve kararlıyız. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. 

 

Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, değerlerimiz ve etik ilkelerimiz bu sorumluluklarımızı yerine 

getirirken bize yön veriyor. “Biz Doğayı Korudukça” doğa da bizi koruyor. 
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BİZ DOĞAYI KORUDUKÇA! 

 

 

Gloria Hotels & Resorts için sürdürülebilirlik; yaşamı korumak, sürdürülebilir büyüme ile birlikte 

paydaşlarımıza, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi önceliklendirmektedir. 

 

Sizlerde sürdürülebilir olmak için bizlere destek verin! 

 

Gloria Hotels & Resorts olarak, faaliyet gösterdiğimiz çevredeki ekosistemin, biyoçeşitliliğin, kültürel 

değerlerin ve yerel üreticilerin korunmasına karşı sorumluluk duyuyoruz. Gelecek nesiller için daha iyi bir 

dünya bırakmaya çalışıyoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, değerlerimiz ve politikalarımız bu 

sorumluluklarımızı yerine getirirken bize yön vermektedir. 

 

Bu bağlamda, dünya çapında sürdürülebilir turizm işletmeleri ve yeşil oteller için danışmanlık, denetim ve 

sertifikalandırma organizasyonu olan Travelife üyesiyiz. 

 

 Daha az ve enerji tüketimi için misafirlerimizin bilgilendirilip yönlendiriyoruz. 

 Enerji ve su tasarrufu için çalışanlarımızı eğitiyoruz. 

 Geri dönüşüm için atık yönetimi uyguluyoruz. 

 Atık su yönetimi uyguluyoruz. 

 Uygulamakta olduğumuz entegre kalite yönetim sistemi gereklilikleri kapsamında tedarikçilerimizi 

bizimle büyümeye ve gelişmeye teşvik ediyoruz. 

 Tedarikçi seçimlerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi olması ve gıda 

tedarikçilerimizin ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi olması tercih önceliğimizdir. 

Satın alımlarımızı tamamını  yakın bölgelerden yapıyoruz. Böylece tedarikçi firmaların teslimat 

araçlarının CO
2
 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedefliyor ve 

bölgemiz firmalarını destekliyoruz. 

 Satın almada organik ve yerel gıda ürünlerini tercih ediyoruz. 

 Gıda güvenliği ve kalite yönetimi için sürekli gıda mühendisi istihdam ediyoruz. 
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 Peyzajda yerel floradan veya floraya adapte olmuş bitkiler ile su tüketimini azaltıyoruz. 

 Geniş yeşil alanlara sahip olan tesislerimizde sulama sistemlerinde damlama yöntemi 

kullanıyoruz. 

 Golf sahalarımızda hava koşullarını algılayarak otomatik olarak çalışan sulama sistemleri 

kullanıyoruz. 

 Yapılarımızda doğal ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımını tercih ediyoruz. 

 Çevre dostu ve biyolojik temizlik malzemeleri kullanıyoruz. 

 Tesislerimizdeki pil kutularının sayılarını artırılarak, hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin 

tehlikeli atıkların doğaya karışmadan bertarafına katkıda bulunmalarını sağlıyoruz. 

 Tesislerimizde mevcut olan göletlerde doğal bakteriler ile temizlik sağlanmaktadır. 

 Alanlarda kullanılmaya başlanan Zoysia Japonica türü çim ile sulama ihtiyacını en aza indirilmesi 

planlanmaktadır. 

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız 

 

 Sürdürülebilir büyüme ile birlikte paydaşlarımıza, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı 

yerine getirmeyi, 

 Doğanın korunmasına karşı sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeyi ve çalışanlarımızı bu 

konuda bilinçlendirmeyi, 

 Ulusal değerlerimize, yöresel gelişimimize ve kültürel zenginliklerimizin yaşatılmasına katkıda 

bulunacak sosyal projeleri desteklemeyi, 

 Kurumsal ve toplumsal gelişimi teşvik edecek faaliyetlere öncelik vermeyi, 

 Şirket vizyonu, eğitim destek faaliyetleri, kültür ve sanatı geliştirici uygulamalar, çevre duyarlılığı 

ve çevrenin korunması gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren konulara uygun olarak 

hareket etmeyi, 

 Zengin kültür ve sanat birikimimizi korumayı ve ülkemizin gelişine destek verecek projelere katkı 

sağlamayı, 

 Topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları 

ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeyi, 

 Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere 

gönüllü olmaları konusunda teşvik etmeyi, 

 

Taahhüt ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.tr/search?q=zoysia+japonica&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjT4-H3x6HVAhUExRQKHUGKBogQsAQIJA
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MİSAFİRLERİMİZ 

 Gloria Hotels & Resorts  bünyesinde sunulan hizmetler “Misafir Odaklılık” prensibine dayanır. 

Sürekli iyileştirme kapsamında, misafirlerin beklentilerini aşmak adına, sunduğumuz hizmetlerin 

kalitesi hakkında misafirlerimizden geri bildirim alabilmek için misafir anket formları 

kullanılmaktadır.  

 Yenilikçi değerler yaratan uygulamalarımızla şikâyetleri değil memnuniyeti yönetmeye 

odaklanıyoruz. Misafir şikâyetlerinin yönetimi hizmet sektöründe üretim ve tüketimin eş zamanlı 

gerçekleşmesi nedeniyle hataların oluşması kaçınılmazdır. Ancak hizmet hatalarının başarılı bir 

şekilde telafi edilmesi; şikâyetlerin varlığından haberdar olunması, bu şikâyetlerin yönetimi ile ilgili 

hızlı çözüm üreten ve adalet olgusuna dayalı süreçlerin oluşturulması, çalışan  ve misafirlerimizin 

bu süreçlerle ilgili bilgilendirilmesi ve bu süreçlerin etkin bir şekilde uygulanmasıyla mümkün 

olacaktır. 

 Misafirlerimiz otelde kalış süresince ya da otelden ayrıldıktan sonra şikâyetlerini bildirebilirler. 

Bildirilen tüm şikâyetler, CRM departmanımıza iletilir ve misafirin şikayetine en kısa sürede 

çözüm getirilir.  

 

Çevre Ödül ve Belgelerimiz 

 ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri 

 Travelife Gold Sürdürülebilirlik Ödülü 

 Mavi Bayrak Ödülü 

 Beyaz Yıldız Ödülü 

 Kuoni-Green Planet Ödülü 

 Tema Vakfı Teşekkür Belgeleri 

 Deniz Temiz Turmepa Üyeliği 

 Küresel Atık Sabun Projesine Destek 

 Yeşil Yıldız 

 

 “Mavi Bayrak” ödülü  kapsamında  

 

 Deniz suyunun temizliğini,   

 Çevre yönetimine önem verdiğimizi,   

 Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğumuzu,   

 Plajları kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliği sağladığımızı; 

   

taahhüt ediyoruz.  
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Biz Doğayı Korudukça - Çevre Dostu GLORİA 

 Çevreye yaptığımız etkileri belirliyoruz ve kontrol altına alıyoruz.  

 Atık ayrıştırma ve atık miktarlarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması vb. 

faaliyetlerle sürekli çevresel performansımızı iyileştiriyoruz. 

 Oluşan atıkları ise hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin desteği ile kâğıt, plastik, metal, 

cam olarak ayrıştırıp doğaya geri kazandırıyoruz.  

 Atıkların geri dönüşüm/bertaraf aşamasına kadar takibini yapıyoruz.  

 Otellerimizde enerji ve su tasarrufu sistemleri kullanıyoruz ve çalışanlarımızı bu konularda 

eğitiyoruz. 

 Çalışanlarımızı tehlikeli kimyasalların dökülmesi durumunda alacakları tedbirler konusunda 

eğitiyoruz.  

 Çevreye vereceğimiz zararı minimize etmek için tehlikeli atık oluşumuna neden olacak sistemleri 

azaltmaya çalışıp, katı atık üretimimizi büyük ambalaj kullanımıyla azaltmaya çalışıyoruz. 

 Çalışanlarımızı ve misafirlerimizi çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda teşvik ediyoruz  

 Çocuk kulübünde çocuklarla çevre duyarlılığı konularında eğitici etkinlikler düzenliyoruz. 

 Misafir ve çalışan alanlarına atık ayrıştırma kapları koyarak geri dönüşümlü atıkları ayırıyoruz. 

 Farklı hayvan ve bitki türlerini tesis bünyemizde barındırıyoruz. 

 Misafirler adına ‘’Gloria Hatıra Ormanında’’ ağaçlar yetiştiriyoruz. 

 Tesiste kurumuş, hasar görmüş bitkiler ‘’Gloria Bitki Hastanesin de’’ iyileştirilerek tekrar 

kullanılmaktadır. 

 Sahil ve odalarda tasarruflu havlu kullanımıyla ilgili uygulamalar hazırlar. 

 Gogi Çocuk Kulübü’nde doğayı tanıtıcı ve çevre bilincini geliştirici faaliyetler düzenler. 

 Meyve-sebze dezenfeksiyonu için doğaya zararlı klor kimyasalı yerine, ozonla dezenfeksiyonu 

tercih ediyoruz. 

 Orman yangını riskine karşı, bünyesinde tam donanımlı itfaiye aracı bulunmaktadır. 

 

Atık Yönetimi  

 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. 

 Geri kazanılabilir atıklar, atık üretimimizi azaltmak için çeşitli çalışmalar yapıyor, misafirlerimizi ve 

çalışanlarımızı geri dönüşüm programına katılmaya teşvik ediyoruz. Cam, kâğıt, yağ, plastik ve 

yiyecek atıklarının geri dönüşümü için çeşitli bölümlerinde ayrıca ofis alanlarında atık ayrıştırma 

kapları bulunduruyoruz. 

 Misafir alanlarında da atık ayrıştırma üniteleri bulunduruyoruz. Ayrıştırdığımız bu atıkların geri 

dönüşümü için ilgili firmalarla çalışıyor ve takibini yapıyoruz.  

 

 

 



 

 

 GHRF 5.5.3.10 / 04 

Tehlikeli Atıklar  

 Tesisimizde oluşan tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilebilmesi için 

bölümlerimizde oluşan tehlikeli atıkları, tehlikeli atık odalarımızda uygun koşullarda topluyor, 

etiketliyor ve yasalara uygun bertarafı veya değerlendirilmesi için lisanslı firmalara teslim 

ediyoruz. 

 2018 yılı için hedefimiz otelimizde oluşan tüm tehlikeli atıkların diğer atıklar ile karışmadan uygun 

şekilde ara tehlikeli atık depolama alanında biriktirilmesi ve lisanslı firmalara teslim edilmesi, aynı 

zamanda tehlikeli atık miktarını minimize edecek faaliyetlerin yürütülmesidir. 

 Tehlikeli atık miktarlarımızı kontrol ediyoruz. Mümkün olduğu kadar kullandığımız malzemelerin 

tehlikeli madde içermemesine, içerenlerin ise uygun şekilde bertaraf edilmesine özen 

gösteriyoruz.  

 

Çalışan Çevre Eğitimleri ve Tatbikatlar 

 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. 

Eğitimler iç ve dış kaynaklı olarak sürdürülmektedir.  

 Ayrıca tedarikçi firmalarımızdan kimyasal eğitimleri alınarak kimyasal tüketiminin 

standardizasyonunu sağlamak doğrultusunda kimyasal kullanan çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi 

sağlanmıştır.  

 Tesisimizde bulunan onlarca 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 hidratlarının sayısı arttırılmıştır. 
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Kaynak Tüketimi ve Enerji Yönetimi  

Doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarla hedeflere ulaşma oranları rakamsal olarak 

takip edilmekte ve elektrik, su, doğalgaz, LNG ve LPG tüketimindeki azalmalar tespit edilmektedir.  

 

Gloria Hotels & Resorts olarak enerji kaynaklarının hızla tükenmesinin getireceği olumsuzlukların ve fosil 

yakıtların çevreye verdiği zararın farkındayız. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak 

için çalışmalara devam etmekteyiz. 

 

Çalışmalarımız; 

 Tüm tesislerimizde merkezi iklimlendirme sistemi kullanılmaktadır. 

 Tüm odalarda misafirlerimize çevre dostu olduğumuzu anlatan kartlar bulunmaktadır 

 Otellerimizde enerji tasarruflu ampuller ya da LED ışıklar kullanılmaktadır. 

 Ortak alanlardaki tuvaletlerde, koridorlarda, personel bölgelerinde ve zemin katlarda 

aydınlatma için sensörler kullanılmaktadır.   

 Odalarımızda elektronik anahtar kartlar kullanılmaktadır.   

 Odalarımızda A sınıfı, düşük tüketimi olan minibar ve TV’ler kullanılmaktadır.   

 Sıcak su üretiminde güneş panellerinden destek sağlanmaktadır.   

 Çalışan alanlarına tasarruf konulu görseller asılmaktadır. 
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2015 - 2016 yılları elektrik enerji kullanımı kıyaslaması; 

2015-2016 
yılları enerji istatistiklerini 

kıyaslandığında 

Toplam elektrik tüketiminde %9,42 azalma olmuştur. 

Kişi başı elektrik tüketiminde %30,02 artış olmuştur. 

Toplam su tüketiminde %13,06 azalma olmuştur. 

Kişibaşı su tüketiminde %25,04 artış olmuştur. 

Toplam doğalgaz tüketiminde %14,58 azalma olmuştur. 

Kişibaşı doğalgaz tüketiminde %22,65 artış olmuştur. 

Toplam odun tüketiminde %3,05 artış olmuştur. 

Toplam kömür tüketiminde %20,4 azalma olmuştur. 

 
Su Tüketimi  

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 Dostu Kartı” yerleştiriyor ve çalışanlarımızı bu konuda eğitiyoruz. 

 

Otellerimizde su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır:  

 Musluk ve duşlarda su akışı sınırlayıcı donanımlar kullanılmaktadır.   

 Tuvaletlerde tasarruflu ve/veya ikili sifon sistemi kullanılmaktadır.   

 Ortak alanlardaki tuvaletlerde fotoselli musluklar ve sensörlü pisuarlar kullanılmaktadır. 

 Bahçelerimizde sulama yapılırken damlama sisteminden faydalanılmaktadır.  

 

2015-2016 yılları su kullanımı kıyaslaması; 

2015-2016 
Yılları su istatistiklerini 

kıyaslandığında 

Toplam su tüketiminde %13,06 azalma olmuştur. 

Kişibaşı su tüketiminde %25,04 artış olmuştur. 

 

 

Yaklaşık su kullanım dağılımı 
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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 

 

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 

 Caretta-Carettaların Korunmasına Destek 

 Kum Zambaklarının Korunmasına Destek 

 Nesli Tükenmekte Olan Hayvan Türlerine Destek 

 Gloria İtfaiye Araçları  

 Down Sendromlu Gençlere İş İmkânı 

 UNICEF'in 'Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi'ne Destek 

 Kısıtlı imkânları olan köy okullarındaki Sporculara Destek 

 Mavi kapak kampanyası ile tekerlekli sandalye temini 

 Belek Şehir merkezinde bulunan boş alanlarını ağaçlandırmak 

 
Doğal Hayatı Koruma / Gloria Mini Farm 

 Çevrede bulunan vahşi veya evcil hayvanların korunması, sağlık, bakım ve beslenmeleri ile ilgili 

çalışmalar yapılmaktadır.   

 Otelimizde bulunan mini farm ile atlar, keçiler, kanatlı hayvan türleri, balıkların vb. rahatça 

yaşayabileceği ortamları sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.  

 Göç sırasında yaralanmış ve bir daha uçamayacak halde bulunan layd ismini verdiğimiz 

leyleğimizin bakımları yapılmakta ve beslenmesi sağlanmaktadır. 

 Tesisimizin belirli alanlarında kedi evleri bulunmak ve bakımları, aşıları yapılmaktadır. 

 Mamadan hariç, artan yemek ve ekmekler israf edilmeyerek hayvanların beslenmesine destek 

sağlanmaktadır.  
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Çalışanlara Sunulan İmkânlar 

Çamaşırhane Kullanımı   

Tüm çalışanlarımızın iş üniformaları ve iş ile ilgili giyilen her türlü giysi ücretsiz olarak temizlenmektedir.  

 

Lojman Kullanımı  

Personel lojmanları Gloria Hotels & Resorts’de çalışan, personelimizin kullanımına açıktır. 

 

Personel Servisi   

Antalya Belek arası 45 km olmasından ve değişik vardiyalarda çalışma saatlerine sahip olmamızdan 

dolayı personel servislerimiz mevcuttur. 

 

Personel Yemekhanesi   

Çalışanlar için personel yemekhanesinde kahvaltı ve öğle yemeği ücretsizdir. 

 

Doktor Ofisi   

Otellerimizde çalışanların faydalanabileceği bir doktor ofisimiz bulunmaktadır. Çalışanlarımız sağlık 

hizmetinden mesai saatleri içeresinde yararlanabilmektedir.  

 

Çalışan Motivasyon Yemeği  

Her sezon sonunda başarımızı kutlamak için motivasyon yemekleri düzenlenmektedir. 

 

Turnuvalar 

Tüm çalışanlarımızın yoğun iş temposundan kurtulması ve motive olmaları için futbol, tavla ve bowling 

turnuvaları yapılmaktadır. 

 

Gloria Hotels & Resorts Golf Sahaları 

 

New Course  

Gloria New Course; 2005 yılından bugüne golf tutkunlarının favori sahalarından biridir. Sizde 2007 

yılından European Seniors Tour Classic’e. 2012 yılında ise Dünya Amatör Takımlar Şampiyonası’na ev 

sahipliği yapan Gloria ‘New Course’un muhteşem doğasında topunuzun süzülüşüne tanık olun. 

 

18 delik, 72 par, 6529 m 

Kadın/Erkek 40,36 

Bermuda Çimi 

Toplam Alan: 700.000 m
2
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Old Course 

Gloria Old Course, çam ormanlarının içinde golf tutkunlarına konforlu bir ortam sunuyor. Old Course’ta 

golf oynamak vazgeçemeyeceğiniz bir deneyim, keyfine varın. 

 

18 delik, 72 par, 6523 m, 

Kadın/Erkek 40,36 

Bermuda Çimi (600m
2
) 

7 Adet Sabit Su Seviyeli Gölet(57.000 m
2
) 

Toplam Alan: 772.000 m
2
 

 

Verde Course 

9 delikli golf sahaları içinde Avrupa’nın önde gelen tasarımlarından birine sahip olan Gloria Verde Golf 

sahası, çam ormanları içeresinde kurulmuştur. Gloria Verde Course, profesyoneller için keyifli bir 

deneyim, amatörler için mükemmel bir eğitim olanağı sağlıyor. 

  

9 Delik Verde, 35 par, over 2923 m 

Kasın /Erkek 40,36 

Greens:Bermuda Çimi (650 m
2
) 

Fairway: Bermuda Çimi (650 m
2
) 

Bunker sayısı: 28 

Sabit Su Seviyeli Gölet: 2 adet 

Toplam Alan: (450.000 mt
2
) 

 

Tesislerimizden golf sahalarımıza otel içi shuttle ile ulaşım sağlanmaktadır. 

 

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  
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Bölgemizdeki Gezilebilecek Yerler Hakkında Bilgi 

 

Belek Şehir Merkezi 

Belek Antalya’nın Seril İlçesine, bağlı bir mahalledir. Antalya’da en çok tercih edilen turizm 

merkezlerinden biridir. Antalya’ya 40 km uzaklıktaki Belek, zamanla Antalya’dan farklı bir tatil bölgesi 

olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Modern otelleri, sınırsız alışveriş imkânı, keyif alabileceğiniz 

restoranları ve özellikle dünya standartlarındaki golf tesisleriyle, doğa sporu, tarih ile tatili bir arada 

sunan tatil bölgelerinden biridir.  

 

Misafirlerimiz tesislerimizden Belek şehir merkezine, toplu ulaşım araçları ve ya taksi ile ulaşım 

sağlayabilmektedirler. 

 

Belek Hoşgörü Bahçesi (Garden Of Tolarance) 

Dinler Bahçesi, Gloria Hotels & Resorts’te konaklamanız sırasında mutlaka gezilecek yerler listesinde 

yer almalıdır. 2004 senesinde yapılan Belek Hoşgörü Bahçesi’nde Cami, Kilise ve Sinegog bir arada 

bulunmaktadır. Üç büyük dini burada buluşturan bu özel bahçeyi, gün içerisinde yüzlerce ziyaretçi 

gezmektedir. Dinler Bahçesi, tüm dinlerin ortak hoşgörü ve saygı mesajının mimari örneği olarak 

ruhunuzu dinlendirmeniz için eşsiz bir fırsat sunar.   

 

Misafirlerimiz tesislerimizden hoşgörü bahçesine, toplu ulaşım araçları ve ya taksi ile ulaşım 

sağlayabilmektedirler. 

 

 

 

Kadriye Şehir Merkezi 

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı bir belde olan Kadriye, 1914 yılında Girit adasından gelen 70 hanenin 

Sultan Hamit tarafından Antalya yöresine (şimdiki konumu) yerleştirilmesi ile kurulmuştur. Daha sonraki 

yıllar Kıbrıs ve Bulgaristan'dan göç edenler ve Yörüklerde bu yöreye yerleşmişlerdir.  
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1960 yılında Kadriye ismi Akınlar Köyü olarak değiştirilmiş, ancak 1994 yılında köyün beldeye dönüşmesi 

ile tekrar Kadriye ismini almıştır. 

 

Nüfusu 13.067 kişi olan Kadriye Beldesinde halkın geçim kaynağı tarım ve turizmdir. Sahil kesiminde tatil 

köyleri, 5 yıldızlı oteller ve golf sahaları bulunmaktadır. 

 

 

 

Perge Antik Kent 

Helenistik Dönem’de inşa edilen, Roma İmparatorluk Dönemi ve Geç Antik Dönem’de onarım gören 

savunma sistemi Perge’yi öne çıkaran bir diğer öğedir. Aşağı kentin etrafındaki sur duvarı, kuleler, 

bastionlar ve kapılar büyük oranda ayaktadır. Akropolis surları da göz önüne alındığında Perge, antik çağ 

askeri mimarisine dair değerli bir bilgi kaynağı olarak belirmektedir. Perge Antik Kenti, yukarıda sayılan 

nitelikleri ile UNESCO Dünya Miras Listesi’ne önerilmektedir. Arkeoloji meraklılarının özellikle gitmesi 

gereken yerlerden biridir. 
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Düden Şelalesi 

Düden şelalesi dünyanın dört bir yerinden merak edip ziyaretine gelen turistler ile dolup 

taşmaktadır. Şelalenin girişinde develere binip güzel bir anı fotoğrafı çekebilirsiniz. Şelalenin içerisinde 

Hediyelik eşya satan dükkânlar ve yemek yerleri oldukça fazladır ve içerisinde Gençlik Parkı da 

bulunmaktadır. Düden şelalesinin suyu yaklaşık 15 km uzaklıkta bulunan Lara plajında 50 metre 

yükseklikten büyük bir gürültü ile denize dökülmektedir. 

 

Belek ve Antalya Kaleiçi arası 49 km olup, şelaleye taksi ile ulaşım sağlanabilmektedir. 

 

 

Kaleiçi 

Antalya Kaleiçinde Attaleia Antik Kenti kuruluşundan önce Yat limanında Korykos adı ile bir korsan 

limanı bulunduğu antik kaynaklardan bilinmektedir. “Kaya Kovuğu” anlamına da gelen Korykos, falezlerin 

hem doğal yapısı hem de sığınma limanı oluşu bakımından önem taşımaktadır. Liman ve gerisinde 

gelişen Antik Attaleia kenti M.Ö. 2 yy.’dan itibaren kesintisiz iskân görmüş ve günümüze kadar 

yaşayabilmiştir. 

Batıda deniz, kuzey ve doğuda ana caddeler ve bu caddelere paralel uzanan ve günümüzde de bir kısmı 

ayakta olan surlarla sınırlandırılmıştır. Bu belirgin sınır eşikleriyle Kaleiçi, kent merkezindeki katlı 

yapılaşmadan korunabilmiş, geleneksel doku, günümüze kadar korunarak özgün yaşayabilmiştir. 

 

Belek ve Antalya Kaleiçi arası 44 km olup, Belek-Antalya arası halk otobüsü veya taksi ile ulaşım 

sağlanabilmektedir. 
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Antalya Müzesi 

 

 

Antalya Müzesi, 1922 yılında öğretmen Süleyman Fikri Erten tarafından 1. Dünya savaşından sonra 

bölgeye gelen işgal güçlerinin yağmasından kurtarılan eserlerin korunması amacıyla kuruldu. İlk olarak 

Kaleiçi'nde bulunan Alaaddin Cami'de, daha donra Yivli Cami'de yer alan Müze 1972 yılında bugünkü 

binasına taşındı. Antalya Müzesi bugün 30.000 metre kareyi kaplayan bir alanda 14 sergi salonu ile 

heykel ve değişik eserlerin sergilendiği açık hava galerileri ve bahçeden oluşmaktadır. İnsanlık tarihine 

kesintisiz tanıklık etmiş Anadolu topraklarının en zengin geçmişe sahip köşelerinden biri olan Antalya 

Bölgesinin sınırları içerisinde yer alan üç antik kültür bölgesi Lykia, Pamphylia ve Pisidia'nın önemli bir 

bölümü Antalya Müzesi'nin sorumluluk alanını oluşturur. 

 

Arkeolojik zenginlikleriyle eşsiz bir açık hava müzesi ve uluslararası bir kazı merkezi durumundaki 

Antalya'da her yıl pek çok ülkeden bilim adamları bilimsel kazılar yapmaktadır. Bölgede pek çok 

kurtarma kazısı ve örenyeri çevre düzenleme çalışmaları Antalya Müzesi'nce yürütülmektedir. Antalya 

Müzesi Arkeoloji ve Tarih Müzesi olup aynı zamanda Bölge Müzesi olarak da nitelendirilebilir. 
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Koleksiyondaki eserlerin büyük bölümü bölgede yapılan kazılardan elde edilmiş, etnoğrafik eserler de 

yine bölgeden müze uzmanları tarafından derlenmiştir. Salonlarda, Antalya topraklarının ilk insanla 

başlayan ve günümüze kadar kesintisiz olarak süren binlerce yıllık geçmişini yansıtan, kronolojik ve yer 

yer konularına göre sergilenen eserler görülebilir. Özellikle Perge'de bulunan Roma Dönemi 

heykeltıraşlık eserleriyle ve son yıllarda müze kurtarma kazılarından ortaya çıkan ilginç ve ünik 

buluntularıyla Antalya Müzesi dünyanın en önemli müzeleri arasında sayılabilmektedir. Müze 1988 

yılında "Avrupa Konseyi Yılın Müzesi" ödülüne layık görülmüştür. 

 


