SOSYAL POLİTİKAMIZ
Grand Yazıcı Club Turban otel yöresel toplum ile pozitif ilişkiler kurarak, hem personeli arasında
yaş, cinsiyet, ırk ayrımcılığı yapmamayı, hem de yöre insanını sosyal ve ekonomik olarak
geliştirmeyi, yöre ekonomisini desteklemek adına yerel tedarikçilerle çalışmayı taahhüt eder.
Bu amaçla;
Yöremizdeki Muğla Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümü ile işbirliği yapılmaktadır.
Otelimizde kullanılan çoğu ürün yöremizden temin edilmekte ve karbondioksit emisyonu
azaltılmaktadır.
Grand Yazıcı Club Turban otel bulunduğu destinasyonu geliştirmektedir.
Eski eşyalar yöredeki okul, hastane ve benzeri yerlere bağışlanır.

SOCIAL POLICY
Grand Yazici Club Turban hotel undertakes to establish positive relations with the local community, not to discriminate against age, gender, race among its staff, but to develop the local
people socially and economically and to work with local suppliers to support the local economy.
With this purpose ;
Cooperation with the Department of Tourism and hospitality of Muğla University in our region
is carried out.
Most products used in our hotel are obtained from our region and carbon dioxide emissions are
reduced.
Grand Yazıcı Club Turban develops the destination where the hotel is located.
Old furniture is donated to schools, hospitals, and similar places in the region.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Yasal şartlar ve kendi şartlarımız çerçevesinde, ekip ruhu içerisinde insan sağlığını ve insan
haklarını korumak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için, tüm çalışanlarımızı
eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve
güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek, risk analizlerimizi gözden
geçirerek önleme kültürünü sürekli iyileştirmek İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızdır.
Sloganımız ‘Sağlığını koru, işini koru’

HEALTH AND SAFETY POLICY
To work under the legal requirements and with our risk analysis to provide a safe work environment and protect human rights for our employees and within the same guidelines offer our
guests the best quality of health and safety in our hotel. To be able to achieve our objectives we
will train our staff and teach them the importance of prevention and self-awareness to improve
our standards of health and safety.
Our slogan is ‘Keep well, keep your job.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Çevre konusunda üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilincinde olan, sürdürülebilir yaşam
için doğal kaynakları etkin bir şekilde koruyarak gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmaktır.
Çevre politikamızın temel unsurları:
Çevre mevzuatı gerekliliklerine uyarak çevremizi koruma konusunda bilinçli olmak,
Çevreye en az zarar veren teknolojiyi araştırarak, uygulamak,
Otelimizin tasarımında çevre bilinci ile hareket etmek,
Tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı, çevre halkını ve iç, dış misafirlerimizi çevre konusunda
bilinçlendirerek doğal kaynaklarımızı korumak,
Oluşabilecek kirlilikleri en az düzeye indirmek için atıklarımızı kaynağında ayırıp geri dönüşüme
kazandırmak,
Çevre konusunda sürekli iyileştirme ilkesini benimseyerek elektrik, su, yakıt ve diğer birimlerde
enerji tasarrufu yapmak,
İş sağlığı ve güvenliği kuralları ışığında oluşabilecek riskleri önceden belirleyerek önlem almak
ve böylece sağlık, güvenlik, çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.
Doğaya daha az zarar vermek için çevre konusunda yaptıklarımız ileride yapacaklarımızın da
teminatıdır.
Çevre duyarlılık çalışmalarımızda bize vereceğiniz destekten dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

OUR ENVIRONMENTAL POLICY
Our aim is to take responsibility on using the natural resources effectively to be able to provide
sustainable environment.
Main objectives of our environmental policy:
Being informed and being informative about the legal enviromental rules and obligations.
To investigate and use the less harmful Technologies for the environment.
Keeping environmental awareness during our constructional design and operating our business.
Keeping our suppliers, co-workers, public, visitors and customers informed at all times about
protecting the natural resources.
Seperating and recycling waste at its source to be able to prevent minimize the possible polution.
Taking actions to reduce our electric, water and oil consumption in order to constantly improve
on our policy.
Taking actions to prevent any health and safety hazards to be able to run a health, safety and
enviromental circle in harmony.
We do our very best to reduce and minimize the possible harm to the enviroment and will
continue to do so at all times.
Thank you very much in advance for all yours support and co-operation on this delicate matter.

