
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları  
 
TITANIC HOTELS, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarını sahiplenmeyi bir hizmet ilkesi olarak 
görür. Tüm çalışanları İSG kural ve uygulamaları konusunda eğitim programına alınırlar. 
Misafirlerine yüksek iş güvenliği uygulamaları ile hizmet eder.  
 
Alanında uzman çalışanlar tarafından oluşturulan yasal ve kurumsal kurullar tarafından 
aşağıdaki hedefleri sağlamak üzere süreçlerini denetler.  
  

➢ İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirmek, 
➢ Çalışanların sağlığını fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan korumak ve geliştirmek, 
➢ Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak, 
➢ Ortaya çıkan sağlık zararlarını, meslek hastalıklarını tespit etmek ve tedavilerini 

sağlamak, 
➢ Uğradıkları iş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar gören çalışanların uygun 

işlerde çalışmalarına olanak sağlamak, 
➢ Meydana gelen zararların derecelerini objektif, bilimsel ve etik yollarla tespit etmek ve 

değerlendirmek, 
➢ Maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır. 

 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikaları 

 
TITANIC HOTELS, Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikalarını tüm paydaşlarına karşı “ etik” 
ve “ sorumlu “ davranmayı sürdürmek olarak konumlandırır. Çevreye ve topluma karşı 
sorumlulukları ile birlikte doğrudan veya dolaylı ilişki içerisinde bulunduğu ve yönetim  
kararlarından, faaliyetlerinden etkilenebilecek tüm paydaşlarına karşı sorumludur. 
Ekonomik, sosyal, çevre ve duygu dünyasının daha yaşanılabilir bir yer olması için sosyal 
sorumluluk politikaları üretir, uygular. 

 
 

Çevre Duyarlılığı Politikaları 
 
TITANIC HOTELS, Çevre politikasının temelinde çevrenin korunması, sorunun kaynağında 
önlenmesi, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımı, insan sağlığının güvence 
altına alınması ile yaşam standartlarının en yüksek seviyeye taşınması önceliklerinde, pek 
çok politika alanının hedefleriyle entegre bir yönetim anlayışını sunan dinamik bir politika 
alanıdır. Bu politikanın uygulanmasını TITANIC HOTELS sadece kendi içinde değil,  
kurumsal işbirlikleriyle de konaklama ve hizmet sektörünü teşvik etmektedir. 
 
İş Etiği ve Davranış Kuralları Politikaları 
 
TITANIC HOTELS, İş Etiği politikası ile adil ve güvenilir çalışma ortamının sağlanmasını ve 
sürdürülmesini en önemli önceliği olarak görür. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Beyannamesine uygun olarak hazırlanan, tüm yasal düzenlemelerle şekillendirilen iş 
süreçlerine tam uyum sağlar. Çalışma hayatı ilişkilerimizde Saygı, Aylayış, ve Güven 
ortamının yarattığı iş huzurunun, çalışanların gönülden bağlılığını ve çalışma hayatı 
başarısını etkilediğine inanır ve bu konuda üstün gayret gösterir. 
 
Davranışı hizmet sektörünün en önemli ürünü olarak görür ve misafirlerini “kusursuz misafir 
memnuniyetini ancak takım arkadaşlarımız ile sağlarız…” mottosuna göre ağırlar. Duygusal 
emeğin farkındalığı ile yönetim politikalarını denetler.  



Eğitim Politikası  
 
TITANIC HOTELS, Eğitimi sürekli ve güncel kılan bir yaklaşım ile uygular. Liderlik Becerileri, 
Teknik Beceriler, Kurumsal Değerler, Misafir Memnuniyeti ve Güvenli – Yasal konularında iş 
performansına ve çalışan gelişimine hizmet eden eğitimler tanımlar. Yıllık eğitim takvimi ve 
organize olmuş eğitimci kadrosu ile eğitim süreçlerini işletir.  
 
Hizmet sektörün değişen misafir beklentilerini karşılamak ve grup olarak sürekli büyüme 
döneminde yeni takım arkadaşlarının da uyum süreçlerini sağlamak hedeflenir. TITANIC 
HOTELS kendi kurumsal değerlerini eğitim ve geliş departmanın sahiplemesi ile yaşatır.   
 
 
 
 
 


