İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
POLİTİKASI
Wome Deluxe olarak �ş sağlığı ve güvenl�ğ�ne yaklaşımımız; çalışanlarımıza, taraf olduğumuz ve b�ze taraf olan tüm �nsanlara ve
topluluklara sorumlu olduğumuz gerçekl�ğ� �le başlar.
Bu doğrultuda, sorumlu l�derl�k b�l�nc� �le çalışma koşullarını
sadece yasalara ve d�ğer şartlara uymakla değ�l, yasaları yaşamakla, tüm çalışanlarımıza ve taraﬂarımıza yaşatmakla düzenleyerek,
herkes�n kend� güvenl�kler� �ç�n sorumluluk aldıkları b�r kültür �nşa
eder�z.
Faal�yetler�m�z�n her sev�yes�nde oluşab�lecek tehl�keler� bel�rley�p
r�skler� en aza �nd�rmek �ç�n, davranışa ve çalışma ortamındak�
duruma dayalı güvenl�k b�l�nc�n�, sürekl� eğ�t�m ve duyurular yaparak, 'daha az r�sk, daha fazla güven' sloganımızı çalışanlarımıza
ben�mset�r, önley�c� yaklaşıma dayalı r�sk değerlend�rmeler�n�
yaparak kazaları sıfıra �nd�rmey� hedeﬂer�z.
B�z�mle temas eden tüm �nsanların sağlık ve güven�n oluşturduğu
sosyal refah �le evler�ne dönmeler�n� sağlamayı tüm süreçler�m�zde �novat�f b�r anlayış �le sürekl� �y�leşt�rme yaparak taahhüt
eder�z.
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YÖNETİM
POLİTİKASI
ƛ̶ͣʇΩːȳɄǊ˧ːɄWɄʳͣΑɄːǹ̥ʫǹ̓ʈ˗ʈʇ˗˧΄ǹ͔ʇɥȠʇ̥ǹ˗ʳǹΖʈ͈ʳǹՏʫ˧˗ʣ˧˗ʫ͔̥ͤɄʳΖǹ̛ʈΖǹ
ͣΖͣːʳͣΖɄ˗ʇʳʇʫʳɄ̥ʳɄȳͤ˗Ζǹ˧͔Ʉʳʇ˧ʳǹ̥ǹʫ͔ǹ˗ʈ͔ːǹʫǹ˗ǹɴɄȳɄɥʇːʇΩȳʇ̥Ր
Tur�zmde Wome Deluxe markasını �novat�f b�r anlayışla, konjonktürel yapıya uyumlu yen�l�klerle dünya otel� olarak tanıtmak ana hedef�m�zd�r.
Dͣȳ˧ɮ̶ͣʳ͔ͣȳǹʫ̶ͣͣʳ͈ͣͣːͣΩՕ
Bu doğrultuda kuruluşumuz;
Đǹʳʇ͔ɄΖ˨˗Ʉ͔ʇːʇՏɴʇʣΖɄ˗΄Ʉ̓ǹ˗ʇ͔ǹ̓Ζ˧˗Տɪʈȳǹɪͤ΄Ʉ˗ʳʇɮʇՏːʇ̓ǹɥʇ̥ːɄː˗ͣ˗ʇΖɄ͔ʇՏ
ȫɄ΄̥ɄՏʇ͈̓ǹɮʳʈɮʈ΄Ʉɪͤ΄Ʉ˗ʳʇɮʇʇʳɄʇʳɪʇʳʇʇȫ΄Ʉȳʈ͈ɴͣ̓ͣ̓ʳǹ̶ʈɄ͔ʫʇʳɄΖɄ˗̶ʇ̓ʫ΄Ʉɥʈ̥̓ǹ͔ʳǹ̶ʈ
Kal�te yönet�m�, h�jyen ve san�tasyon, gıda güvenl�ğ�, m�saf�r memnun�yet�, çevre, �ş sağlığı ve
͔ͤːȫǹʳʈ͈ǹ˗ʳǹ̶ʈːʈΩʳǹȠʇ̥ʳʇʫ͔ɄȠɄʳʇ̥ʳɄΖɄ̥ɄʫՕΖǹ̓ǹʳ΄ɄȳʇɮɄ̥ȳͤΩɄ˗ʳɄːɄʳɄ̥ɄՏ
güvenl�ğ� �le �lg�l� �ç ve dış hususları etk�leyen r�sk ve fırsatları tüm çalışanlarımızla b�rl�kte
Ǌ˧ːɄWɄʳͣΑɄɴʇΩːɄ͔͔̓ǹ˗ȳǹ̶͔ʳǹ̶ʈ˗ǹ΄ɄΖͤʫͤːʳͤ˧ʳȳͣɮͣːͣΩͣʳͣ̓ʳǹ̥ǹ̥ǹ̓ʈ
bel�rleyerek; yasal ve d�ğer düzenlemelere,Wome Deluxe h�zmet standartlarına ve yükümlü
͔̓ǹ˗ȳǹ̶͔ʳǹ̥ǹͣΖɪͣ˗˧ʳǹ̥ǹʫǹːǹȫ΄ɄɴɄȳɄɥʳɄ̶ʇːʇΩʇɪɄ̥ȫɄʫʳɄ͈͔ʇ̶ːɄΖʇՏ
olduğumuz uluslararası standartlara uygun olarak amaç ve hedeﬂer�m�z� gerçekleşt�rmey�,

¤Ʉ̥ʫǹΖ˗ǹʫ͔ǹ˗ɪɄʳɄ˗ːʇ̓ǹɥʇ̥ʇ͔̓ɄʫՏ˨˗Ʉ̶ʇ΄ɄɪɄ̶ʇȠʇʳȳʇ̶ʇːʳɄ̶ʇ˗ʇȳɄɮɄ̥ʳɄ˗ȳʇ̥Ʉ̥Ʉʫ
Her kaynaktan gelen m�saf�r �stek, öner� ve ger� b�ld�r�mler�n� değerlend�rerek bütünleş�k
Ƞ͔ͤͤ˗ʳɄ͈ʇʫΖ˨˗Ʉ͔ʇː̓ʇ͔̓ɄːʇːʇΩɄɄ͔ʫʇ̓ʇ˗ʇ˧ʳͣːʳͣΖ˨˗ȳɄ̓ǹɮʳǹːǹΖʈՏ
yönet�m s�stem�m�ze etk�s�n� olumlu yönde sağlamayı,
¤ʇʣΖɄ˗΄Ʉ̓ǹ˗ʇ͔ǹ̓Ζ˧˗ɥǹǹʳʇΖɄ͔ʳɄ̶ʇːʇΩʫǹ̛̓ǹːʈ˗ȳǹ͔ͤː̥̓ͤɄȫʳɄ̶ʇːʇΩȳɄ
H�jyen ve san�tasyon faal�yetler�m�z kapsamında tüm süreçler�m�zde r�sk tabanlı ortam
̶ʇ̓ʫ͔ǹȠǹ˗ʳʈ˧̶͔ǹːʇɴ͔ʇΖǹȫǹ˗ǹʳʇΩʳɄ̶ʇΖǹ̛ǹ̥ǹʫɴɄ̥Ωǹːǹ˗ɥʇΩʇʫ̓ɄʳՏʫʇːΖǹ̓ǹʳ΄Ʉ
�ht�yaç anal�zler� yaparak her zaman f�z�ksel, k�myasal ve m�krob�yoloj�k tehl�kelerden uzak
ːʇʫ̥˧ȠʇΖ˧ʳ˧ʣʇʫ͔ɄɴʳʇʫɄʳɄ̥ȳɄ˗ͣΩǹʫ͔ɄːʇΩԫ̓ǹɮʳʈʫʳʈԫɪͤ΄Ʉ˗ʳʇ̶ͤͤ˗΄ɄɴʇΩːɄ͔ʇːʇ̓ǹɥʇ̥ʳɄ̶ʇːʇΩɄ
tem�z-sağlıklı-güvenl� ürün ve h�zmet� m�saf�rler�m�ze sunmayı ve böylece etk�leş�mde
̓ͣ˗ːǹΖʈ΄ɄȠ˨ΖʳɄȧɄɄ͔ʫʇʳɄ͈ʇːȳɄ˧ʳȳͣɮͣːͣΩ͔˧̛ʳͣː̓ǹɮʳʈɮʈ˗ʈ̥̓ͤȳ̶ͤͤʳɄȠʇʳʇ̥ʫʈʳːǹΖʈՏ
olduğumuz toplum sağlığını sürdürüleb�l�r kılmayı,
ʈȳǹɪͤ΄Ʉ˗ʳʇɮʇΖ˨˗Ʉ͔ʇː̓ʇ͔̓Ʉːʇ˗ʇɪʇ̥ȳʇ̓ǹ͔ʈ˗ǹʳːǹ̓ʈʇʳɄ̶ͤͤ˗̓ͣ˗ͣːͣ˗ǹʫǹȳǹ̥˧ʳǹ˗
Gıda güvenl�ğ� yönet�m s�stem�n� g�rd� satın alması �le ürün sunumuna kadar olan z�nc�rde
Ωʇ˗ȧʇ̥ȳɄɄʫ̓ʇʫ̓ʇΩͣΖɪͣʳǹːǹΖʈՏ
eks�ks�z uygulamayı,

Ǘ˨˗Ʉ͔ʇː̓ʇ͔̓ɄːʳɄ̶ʇ͔̓ǹ˗ȳǹ̶͔ʳǹ̶ʈ˗ʈ˗͔ͤːɴʇΩːɄ͔̥̓ͤɄȫʳɄ̶ʇ˗ȳɄͣΖɪͣʳǹ˗ːǹ̓ʈʇȫʇ˗Օ
Yönet�m s�stemler� standartlarının tüm h�zmet süreçler�nde uygulanması �ç�n; çalışanların
ȫǹʳʈ͈ǹ˗ʳǹ̶ʈ˗ΖɄ͔ʫʇ˗ʳʇʫ΄Ʉɥǹ̥ʫʈ˗ȳǹʳʈʫʳǹ̶ʈ˗ʈǹ̶͔͔ʈ̥ǹȧǹʫΖ˨˗ȳɄ
yetk�nl�k ve farkındalıklarını arttıracak yönde eğ�t�m almalarını akt�f olarak sürdürmey�,
Ʉɮʇ͔ʇːǹʳːǹʳǹ̶ʈ˗ʈǹʫ͔ʇɥ˧ʳǹ̥ǹʫ̥̓ͤȳ̶ͤːɄΖʇՏ

Yapılandırılmış sürekl� �y�leşt�rme sürec�n�n s�stemat�k olarak uygulanmasını, süreç perforǗǹ̛ʈʳǹ˗ȳʈ̶ʈʳːʈ͈̥̓ͤɄʫʳʇʇΖʇʳɄ͈͔ʇ̶ːɄ̥̓ͤɄȧʇ˗ʇ˗̓ʇ͔̓Ʉːǹ͔ʇʫ˧ʳǹ̥ǹʫͣΖɪͣʳǹ˗ːǹ̓ʈ˗ʈՏ
manslarının ölçümü �le anal�z metotlarını kullanarak yönet�m stratej�s� olarak ben�msemey�
̥̓ͤɄơ̈̄Ʉ̶ɥ˧̶ːǹ˗̓ʳǹ̶ʈ˗ʈ˗˨ʳȫͤːͤʇʳɄǹ˗ǹʳʇΩːɄ͔˧͔ʳǹ̶ʈ˗ʈʫͣʳʳǹ˗ǹ̥ǹʫΖ˨˗Ʉ͔ʇː
taahhüt eder�z.
͔̥̓ǹ͔Ʉʣʇ̓ʇ˧ʳǹ̥ǹʫȠɄ˗ʇː̓ɄːɄΖʇ͔ǹǹɴɴ͔ͤɄȳɄ̶ʇΩ
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