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DEĞERLİ YOL 
ARKADAŞIMIZ,

Yaşam yolculuğunuzda, önemli kilometre 
taşları barındıran iş hayatınızı, bizlerle 
geçirme kararınız için size teşekkür 
ederiz. Birlikte uzun yollar almayı 
dilediğimiz bu yolculuğun, keyifli ve 
başarılı olması için sizinle bazı bilgiler 
paylaşmak istiyoruz.

Özyer Ailesi olarak bizler; hayatımızın 
ve işimizin merkezine siz değerli yol 
arkadaşlarımızla
kuracağımız yapıcı ilişkileri alıyoruz. 

Biliyoruz ki, işimiz özveri istiyor, 
sabır istiyor. Hepimiz insanız ve hata 
yapabiliriz. Ancak, hatanız ne olursa 
olsun, otel misafirleri de dahil olmak 
üzere hiç kimsenin sizi rencide etmesine 
ya da size hakaret etmesine müsaade 
etmeyeceğimizi bilmenizi isteriz.

Yine bilmenizi istiyoruz ki, aileniz, 
sevdikleriniz ve değerleriniz, en az sizler 
kadar bizim için de önemlidir. Bu nedenle, 
iş başında dahi olsa aileniz, sevdikleriniz 
ve değerleriniz her durumda, her zaman 
birinci sıradadır. 



Bizler, her durumda sizlere hoşgörülü ve
yardımcı olmaya hazırız.
 
Sizlerden ricamız, mesai 
arkadaşlarınızdan ve otel 
misafirlerimizden selamınızı ve 
gülümsemenizi esirgememeniz, olası 
sorunlarla karşılaştığınızda ise, sorunun 
değil,  çözümün parçası olmanız.

Özünde mutlu olmanın ve mutlu 
etmenin yattığı, misyon ve vizyonumuzu, 
değerlerimizi, yönetim felsefelerimizi 
özümsemeniz, bu doğrultuda hareket 
etmeniz ve gerektiğinde haklarınızı 
aramanız bizim için son derece 
önemlidir.

Özyer Ailesi olarak, dürüstlüğe ve 
samimiyete çok önem veriyoruz. 

Bizimle paylaşmak istediğiniz her türlü
sorununuzu, önerinizi 0 532 461 23 48 
numaralı
telefon / WhatsApp ve/veya 
yolarkadasim@ozyer.com mail yoluyla 
bizlere iletebilirsiniz.

Yolculuğumuzun keyifli ve başarılı 
geçmesi dileğiyle,

Özyer Ailesi



Güneşi 
Hisset



Güneşi 
Hisset



MİSYONUMUZ
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Buzz Aldrin’in aydaki ayak izi

Misafirlerimize, sevdikleriyle 
paylaşmaktan zevk 

alacakları keyifli tatil anları 
ve mutlulukları yaşatmak.



VİZYONUMUZ
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Eğitimli, güler yüzlü, samimi
personelimizle özgürce tatil 

yapılacak benzersiz ortamlar 
/ hizmetler sunmak.
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DEĞERLERİMİZ

İnsan sağlığına ve güvenliğine,
özen ve öncelik. 

Kültür, dil, din, ırk ve cinsiyette
ayrım yapmamak, önyargısız ve eşit 

davranmak.

Hoşgörülülük, eleştiriye açıklık.

İçtenlik ve şeffaflık.
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BECERİLERİMİZ

Geleceği kurabilmek, hayal gücü.
Gelişime ve değişime önem vermek.

Paylaşımcı olmak, inisiyatif 
kullanana destek.

Eğitime ve çevreye yatırım yapmak.
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YÖNETİM

FELSEFEMİZ

Çalışanlarımızın ve
misafirlerimizin, sağlığı

ve güvenliği önceliğimizdir.
Riske atmayız.

Her durumda, mesaide veya 
mesai dışında; çalışanlarımızın 

ve misafirlerimizin özel 
hayatı, sevdikleri ve değerleri 

önceliğimizdir.

Çalışanlarımıza ve misafirlerimize 
din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı 

yapmaksızın önyargısız eşit ve adil 
davranırız.
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ÇALIŞANLARIMIZ 
VE MİSAFİRLERİMİZ 

İÇİN DEĞER YARATIR, 
BEKLENTİLERİNE
KALİTE, İÇTENLİK
VE İSTİKRARLA

KARŞILIK VERİRİZ.

Çalışanlarımızı tanır,

yeteneklerini gözlemler,

geliştirir ve fikirlerine değer veririz.
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HER DURUMDA 

HOŞGÖRÜLÜ, SAMİMİ, 

İÇTEN, ŞEFFAF 

VE ADİL OLMAYA, 

MANEVİYATIMIZI 

VE DEĞERLERİMİZİ 

KORUMAYA ÖZEN 

GÖSTERİRİZ.

Ürün ve hizmet kalitemizin, 
çalışanlarımızın kalitesi ve 

duruşuyla başlayıp
geliştiğine inanırız.
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HİÇ HATA

YAPMAYANLAR,

HİÇBİR ŞEY

YAPMAYANLARDIR.

Çalışanlarımızın inisiyatif
kullanımlarını destekler ve

ilkesine inanırız.



PERSONEL
HAKLARI
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SİZ EN İYİSİNİ
“HAK EDİYORSUNUZ”

Sundia, çalışanlarının motivasyonunu 
düşünür. İşte bu yüzden Sundia, yasal 
haklar dışında  çalışanlarına ekstra 8 

hak daha tanır.
2. sezonuna başlayan her çalışanımızın 
“Sundia İzni’’ hakkı vardır. Çalışanımız 

işe gelmek istemediği zaman, bağlı 
bulunduğu idareciyi arayabilir ve hiçbir 
neden belirtmeden işe gelmeyeceğini 

bildirebilir. Bu izin yasal izinden 
düşülmez.  

Çalışanlarımız her yıl tesis bünyesinde 
ailesiyle, sevdikleriyle tatil yapabilir. 

(Tatil detayları ilgili talimatlarda 
açıklanmıştır.)  

Çalışanlarımız, favori takımlarının 
önemli (derbi) bir maçı kazandığı günün 

ertesinde, takımlarının formasıyla 
çalışabilir.
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Sezon içerisinde çalışanlarımıza 
yönelik eğlence ve partiler düzenlenir. 

Çalışanlarımızın, otelimizde çalıştığı 
süre içerisinde çocuğu olması halinde 
otel odalarından birine çocuğun ismi 

verilir ve ömür boyu kalır. 

Çalışanlarımız sezon dışı 
zamanlarda, uluslararası deneyim 

kazanmak ve yeni kültürler keşfetmek 
için yurtdışındaki anlaşmalı 

olduğumuz otellerde çalışabilir.

Sundia çalışanlarının her
ihtiyacında yanında olur. 

İşte bu yüzden Sundia, misafir ve 
çalışanlarının katkılarıyla oluşturulan 

Sundia Dostluk Pazarı’ında ihtiyac 
sahibi çalışanlarına destek olur.

Çalışanlarımız, markamız çatısı altına 
getireceği, tesisimize kazandıracağı 

her profesyonel için; altın ödülü 
kazanır. (Detaylar ilgili talimatta 

açıklanmıştır.)
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Tesisimizde konaklayan 
misafirlerden veya çalışanlardan 
tesise zarar verdiğine inandığın 
veya hissettiğin kişileri amirine 

rapor ederek iş yerini koru. Benzer 
bir durumun bir gün sonra sana 

veya bir çalışma arkadaşına zarar 
verebileceğini düşün.

Misafirler tesis içinde bir yer 
sorduğunda tarif etmek yerine ona 
“GİDECEĞİ YERE KADAR’’ eşlik et.

HİZMET VERDİĞİN VEYA HİZMET

SIRASINI BEKLEYEN MİSAFİRLERLE

GÖZ TEMASI KUR VE VARLIĞINDAN 

HABERDAR OLDUĞUNU ONA

SAYGIN BİR BİÇİMDE HİSSETTİR.



MİSAFİRLERDEN İSTEK VEYA 
ŞİKAYET GELDİĞİNDE, İLGİLİ 

BÖLÜMLERE VE MÜDÜRLERİNE İLET. 
SONUCUNU TAKİP ET, MİSAFİRLE 

PAYLAŞ. SENİN GÖSTERDİĞİN 
SAMİMİ GAYRET SEBEBİYLE SENİ HEP 

HATIRLAYACAK, SAYGI DUYACAK 
AMA SORUNU UNUTACAKTIR.

İş dışında ve iş yaşamında duruşuna özen 
göster,  vücut diline dikkat et. Bir yerlere 

yaslanma, saklanma, misafirlerle göz göze 
gelmekten kaçınma, gördüğünü belli et, 

oturuyorsan ayağa kalk, bir iş yapıyorsan 
kenara çekil ve yol ver.

Günlük iletişimde; sözlerinin %8, sesinin 
%23, beden dilinin %69 oranında etkin 

olduğunu unutma.

Misafirlerin taşkın ve hakarete varan sıra 
dışı davranışlarına maruz kaldığında 

en yararlı davranışın sakinlik olduğunu 
unutma. Muhatap olma ve durumu bölüm 

amirinle paylaş.
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MİSAFİRLER NEDEN TERK EDER?

Çalışanların davranışı 42,60 %

Misafire kendini değersiz hissettirmek 29,70  %

Dürüst olmayan davranışlar 27,00 %

Geri dönüşte etik olmama 26,40 %

Kötü ürün sunumu 18,40 %

Sorumluya ulaşamama 17,80 %

Tutarsızlık 8,60 %

Fiyat 8,10 %

Ulaşılamama 7,60 %

Misafiri anlama sorunu 6,50 %
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- Kaybettiğiniz para bulunabilir ama
kaybettiğiniz zaman asla geri gelmeyecek

- En iyi öğretmen, son yaptığınız hatadır.

-. Sizi daima geliştirecek bir çevreniz olsun

- Öğrenmeyi öğrenmek sizi süper
güç katacak

- Yatırım yapmayıp, sadece
para harcamak

- Pahalı eşyalar almak
(son model cep telefonu, kıyafet, araba 

vs.)

- Yüksek miktarda borçlanmak

- Kredi kartına bulaşmak

YAŞLANDIKÇA
FARK EDİLENLER

20’Lİ YAŞLARDA
PARAYLA YAPILAN

EN BÜYÜK HATALAR
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DAHA İLERİ
GİTMEK İÇİN

Hayatını yaşa, başkalarının 
fikirlerinin hayatını kontrol 

etmesine izin verme.

Geçmişte yaptığın hatalardan 
utanma, önemli olan şu an ne 

yaptığın.

Ne istediğin konusunda kararlı ol,
en kötü karar kararsızlıktan iyidir.

Önemli olan kararları erteleme, 
harekete geçmek için en doğru an 

şu andır.
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Eylemsiz kalma, her gün seçim
yapmak için yeni bir şanstır. 

Sürekli haklı olma, sürekli 
haklı olma ihtiyacı, yeni şeyler 

öğrenme ve hayata devam etme 
yeteneklerini köreltir. 

Düzeltilmesi gereken 
sorunlardan kaçma, kendinle 

yüzleş, problemleri çöz, iletişim 
kur, takdir et, affet ve hak eden 

herkesi sev.

Karar ver, mazeretler üretme, 
uydurma. Hiçbir mazeret 
başarının yerini tutamaz.

Hayatındaki önemli noktaları 
göz ardı etme; mutlu olmak için; 
sahip olduğun önemli şeyler için 

minnettar ol. 

Farkında ol, çoğu zaman büyük 
şeyler başarmak için yaşıyoruz, 

oysa hayatın en önemli ve 
değerli parçası küçük şeylerden 

oluşuyor.
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Hayatı daha güzel yaşamak, 
zamanı daha verimli kılmak için 
sabah ve akşam sorularını her 
gün kendine sor. Mümkünse bu 

soruları göz önünde bir yere 
asarak, bunu disiplinli yaşam 

şekli haline getir.

SABAH

VE AKŞAM

SORULARI
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SABAH SORULARI

Hayatımın nesinden mutluyum? Neden?
Hayatımın nesinden gurur duyuyorum? 

Neden?
Kimi / kimleri seviyorum?
Beni kim / kimler seviyor?
Bugün neleri yapmalıyım?

Neleri yapmamalıyım?

AKŞAM SORULARI

Bugün sorumlu olduğum konuda neler yaptım?
Bugün sorumlu olduğum konuda ne hatalar 

yaptım?
Bugün ne öğrendim?

Ne kazandım?

UNUTMAYIN

Kaliteli sorular, kaliteli hayat
verir. Soru sormayan yaşayamaz.
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Hani senin yanında başkasının
dedikodusunu yapan varya;

Başkasının yanında da hep
senin dedikodunu yapıyor.

EMİN OL!

BENDEN

DUYMUŞ

OLMA
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BAŞARININ SIRRI

Her gün ERKEN kalkın.

FİKİRLERİNİZİ hayata geçirin.

Hafta da en az 3 gün SPOR yapın.

Kendinizi GELİŞTİRİN .
(Kitaplar okuyun, eğitimler alın vs.)

Yorulduğunuzda DİNLENİN, asla pes etmeyin.
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Misafir şikayeti,
en iyi öğretmendir.

Yaşamınızın
üçte biri işte geçiyor.

Eğlencesiz çalışma hayatı 
cehennem olur.

Hayatım boyunca
hata üstüne hata,

hata ve hata yaptım.
İşte bu yüzden başardım.

- Michael Jordan
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Zeki insan problem çözer,
bilge insan problemi önler.

- Albert Einstein

Yerinde sayıp duran
aslan gibi olma!

Hedefine yürüyen
karınca gibi ol!

Zirveyi gözünle
görebilirsin ancak zirveye

çıkmak için harekete
geçmelisin!
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