
The Grand Tarabya, İK sistemini ve stratejisini  

NETSİS İLE BİRLİKTE TASARLADI

İstanbul’un  karmaşasından uzak, ama tam içinde bir şehir oteli olarak konumlanması ve tarihten 
gelen yüzyıllık mirası ile farklılaşan The Grand Tarabya, sunduğu hizmetin asıl kahramanları 
olan insan kaynaklarını Netsis’in İK çözümü NetİKS ile yönetmeyi tercih etti. The Grand Tarabya 
İK Direktörü Seda Ispartalıgil, “Netsis ile sadece bir yazılım altyapısı oluşturmakla kalmadık, 
The Grand Tarabya’nın İK yönetimini birlikte şekillendirdik.” diye söz ettiği projenin başarısında 
Netsis çözüm ortağı Ege Proje’den aldıkları danışmanlık desteğinin önemini vurguladı.

          
The Grand Tarabya, kadrolu 400, organizasyonlar için 
dönemsel olarak görev alan 50 çalışanı ile birlikte 
toplamda 450’yi bulan ekibinin bordro, özlük hakları, 
kariyer planlama ve eğitim süreçlerini Netsis’in insan 
kaynakları yönetimi çözümü NetİKS ile takip ediyor. Beş 
kişilik İK, Kalite ve Eğitim Departmanı Yöneticisi Seda 
Ispartalıgil, “Birçok yazılım çözümü var, ancak bu kadar 
yakın bir desteği ancak Netsis’ten ve onun çözüm ortağı 
Ege Proje’den alabilirdik.” diyor…

Otelin renovasyon sürecinin tamamlanması ile birlikte 
yeniden hizmet vermeye başladığı andan itibaren 
muhasebe ve İK süreçlerinin Netsis çözümlerine emanet 
edildiğini belirten Ispartalıgil,  ayrıca bordro yönetimi, 
departman sayım raporu, departman pozisyon raporu 
gibi temel gereksinimlerinin ötesinde İK stratejisinin 
geliştirilmesinde Netsis’ten yararlanabildiklerine işaret 
ediyor.



Çalışanlarının kan grubundan acil durumda ulaşılacak 
yakınlarının iletişim verilerine kadar tüm bilgilerini 
kolaylıkla takip edebildikleri NetİKS’in eğitim modülü 
sayesinde de çalışanların hangi eğitimleri, kaçar saat 
aldığı raporlanabiliyor. Her bölümün ayrı bir masraf 
merkezi olarak konumlandırıldığı Tarabya Oteli’nde 
personel atamalarının, eğitimlerinin, bilgilerinin 
kolay takip edilebilmesi yanında istatistiki olarak 
raporlanabilmesi de büyük önem taşıyor. 

“Netsis’i her ay öneriyorum.”

İstanbul’daki şehir otellerinin İK yöneticilerinin ayda bir 
kez düzenli olarak bir araya geldiğini belirten Ispartalıgil, 
düzenli olarak katıldığı bu toplantılarda Netsis’in 
işlerini nasıl kolaylaştırdığını anlattığını ve Netsis’i İK 
yöneticilerine ve sektördeki meslektaşlarına önerdiğini 
kaydetti.

Tarabya Oteli’ndeki NetİKS projesini 
farklılaştıran uygulamalardan 
birinin otelcilik sektörüne özgü 
bir ihtiyaç olan Pazar günleri 
zorunlu mesailerin sisteme 
entegrasyonunun sağlanması 
olduğuna dikkat çeken 
Ispartalıgil, “Parmak izi ile giriş 
sistemi kullanıyoruz. Bu sistemin 
de NetİKS ile entegrasyonunu 
gerçekleştirdik.” dedi. 

NetİKS sayesinde bordro modülünden birkaç 
dakika içinde çıkarılan maaş listesinin sadece imzalanıp 
banka sistemine yüklenmesiyle dakikalar içinde 
maaşların yatırılabildiğini belirten Ispartalıgil, sözlerini 
şu cümlelerle noktaladı: “Her şeyden önce zamandan ve 

iş gücünden kazanıyoruz. Netsis bize inanılmaz zaman 
tasarrufu sağladı. Raporlara çok kolay ulaşabiliyoruz. 
Üst yönetimi doğru bilgilendirebiliyoruz. Kurumsallaşma 
ve iş süreçlerimizi sistematiğe oturtma adına da büyük 
katkısı oldu. ”  

“Netsis ile Mükemmellik Ödülü’nü hedefliyoruz.”

Şehir otelciliğinde bir ilke imza atarak KALDER 
(Türkiye Kalite Derneği) işbirliği ile EFQM 

mükemmellik modelini uyguladıklarına 
dikkat çeken Ispartalıgil, “Beş yıllık 

stratejik planlama süreçlerinin 
yönetiminde de, insan kaynakları 
kanadında da Netsis’ten aldığımız 
raporların da desteğiyle EFQM 

Mükemmellik Ödülü’nü hedefliyoruz.” 
dedi.  

Projenin bir sonraki aşamasında yine Ege 
Proje ile birlikte  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi 

modülünün devreye alınacağını açıklayan Ispartalıgil, şu 
anda iş yeri hekiminin defteri üzerinde kayıtlı tutulmakta 
olan çalışanların sağlık durumları ve sağlık raporlarına 
ilişkin bilgilerin de otomasyona aktarılacağını belirtti. 

“Birçok yazılım çözümü var, ancak bu kadar yakın bir 
desteği Netsis’ten ve onun çözüm ortağı Ege Proje’den 
alabilirdik.” diyerek Netsis Çözüm Ortağı Ege Proje 
ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren 
Ispartalıgil, projenin başarısında başrolü Ege Proje’nin 
üstlendiğini kaydetti. Projenin tasarlanmasından 

uygulanmasına ve ardından kullanım aşamasında 
da Ege Proje’den büyük destek aldıklarını ifade eden 
Ispartalıgil, tam anlamıyla bir dirsek teması halinde, aynı 
ekibin üyeleri olarak çalıştıklarını sözlerine ekledi. 

PROJENİN BAŞARISINDA EGE PROJE’NİN PAYI BÜYÜK


