ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Xanadu Resort Hotel olarak, faaliyetlerimizi yasal mevzuatlara, çevre ve iş
güvenliği standartlarına uygun olarak gerçekleştiririz. Bunu sağlamak için;
Faaliyetlerimizin çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki etkilerini ve
risklerini belirler, bu risklerin ortaya çıkmasını önlemek veya istenmeyen
etkilerini azaltmak için gerekli tedbirleri alırız.
Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimi için
amaç ve programlar oluşturur, bunları gözden geçirir, gerekli kaynak
yatırımlarını yaparız.
Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatların gerekliliklerini yerine getiririz.
Kaza ve hastalıklara neden olabilecek tehlikeli ortamların ve faaliyetlerimizden kaynaklanan
çevre kirliliğinin oluşmasını engellemek ve ortadan kaldırmak için gerekli kontrolleri yapar ve
önlemler alırız.
Çalışanlarımızı eğiterek katılımlarını sağlarız.
Tedarikçilerimizi politikamız doğrultusunda çevre, iş sağlığı ve güvenliği standart ve mevzuatlarına
uyumunu teşvik eder ve bu alanlarda işbirliği yapmaya özen gösteririz.
Misafirlerimizi çevreye duyarlılığımız konusunda bilgilendirilerek, tatilleri süresince doğaya saygılı
olma ve korumak için katkıda bulunmalarını bekleriz.

ENVIRONMENTAL,OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY POLICY
As Xanadu Resort Hotel, we conduct our activities in accordance with legal regulations as well as
environmental and occupational safety standards. To ensure that;
We identify the risks and impacts of our activities in the sphere of environment, occupational
health and safety and take necessary measures to prevent these risks or to reduce the
undesirable effects.
We set goals and develop programs for the continuous improvement of our environment,
occupational health and safety Management system, review them and make necessary
investments.
We fulfil the requirements of the legislation on environment, occupational health and safety.
We take necessary precautions and maintain necessary control to prevent and eliminate the
environmental pollution caused by our activities and the formation of dangerous environments
that may cause accidents and diseases.
We provide necessary training to our employees and ensure their participation.
We encourage our suppliers to comply with our environmental, occupational health and safety
standards and legislation in line with our policy, and we make efforts to cooperate with them in
these sphere.
By informing our guests about our environmental consciousness, we expect them to show
respect towards nature and contribute to the protection of the environment during their
holidays.
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