
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI 
 

Miramare Hotels olarak uzun yıllardır çevrenin ve doğal yaşamın korunması, 

atıkların kaynağında azaltılması, enerji, su vb. tüketimlerimizin azaltılması, çevresel 

etkinliklerin devamlılığı gibi çalışmalar yapmaktayız. Sürdürülebilirlik çalışmalarının 

çevresel ve kültürel miras üzerindeki etkilerini en aza indireceğinin bilincindeyiz. 

Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin giderek daha çok hissedildiği günümüzde 

üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı layığı ile yerine getirmek temel amacımızdır.  

Bu kapsamda; 

 

 Yasal Düzenlemeler 

Uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun/mevzuat ve 

yükümlülüklere uymayı taahhüt ediyoruz. 

 

 Çalışan ve İnsan Hakları 

Tüm misafir ve çalışanlarımızı ırk, renk, cinsiyet, din, görüş, yaş, sosyal ve 

medeni durum, aile kökeni, fiziksel veya zihinsel engel ve cinsel yönelim ayrımı 

yapılmaksızın eşit olarak hizmet veririz. Tüm çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize 

güvenli bir çalışma ortamı sağlar, özellikle kadın çalışanlarımızın yönetim 

kadrosunda daha aktif olmasına önem veririz. İş, aile yaşam dengesini koruyan 

çalışma ortam ve uygulamalarını oluştururuz. Sunduğumuz sosyal haklardan tüm 

çalışanlarımızın eşit şekilde yararlanmasını sağlarız. Memnuniyet anketleri yapar, 

değerlendirir ve iyileştirmeler yaparız. Tüm çalışma arkadaşlarımızın düşüncelerini 

özgürce ifade edebileceği şartlar oluştur, kişisel bilgilerini koruruz. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çevre Bilinci ve Tasarruf 

Doğal kaynakları korur ve en verimli şekilde kullanırız. Her türlü kirliliğe sebep 

olabilecek ve çevreye zarar verecek kazaları önlemeye çalışırız. Atıklarımızı 

kaynağında ayrıştırır, bu konuda misafirden ve personellerimizden destek alırız. Tüm 

çalışanlarımıza çevre uygulamalarımız ile ilgili düzenli eğitimler verir, misafirlerimize 

de odalarında bulunan info tv kanalları üzerinden bilgilendirme yaparız. Çevre 

uygulamalarımız ile ilgili performansımızı ölçer, hedeflerimizi belirler ve izleriz. 

Misafir ve çalışanlarımız ile birlikte çevresel etkinlikler düzenler, katılımlarını sağlarız.  

 

 

 

 Yerel Ekonomiyi ve Sürdürülebilir Satın Almayı Destekleme 

Satın alımlarımızla ekonomiye yaptığımız katkının farkındayız. Bu sebeple  

tedariklerimizin büyük çoğunluğunu yerel üretici ve işletmelerden yapmaktayız. 

Tedarik ettiğimiz tüm ürünlerin çevreye ve enerji verimliliğine olan etkilerini dikkate 

alıyoruz.  

 

 Fırsat Yaratmak 

Çalışan personellerimizi düzenli olarak kariyer eğitimleri, mesleki eğitimlerle 

destekliyoruz. Olabildiğince kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte başarılara 

imza atmayı amaçlıyoruz. Turizm öğrencilerine tecrübe kazanmaları açısından staj 

imkânı sağlayarak, barınmalarına destek oluyoruz. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çocuk Hakları 

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli şartlarda olması 

temel amacımızdır.  Tesisimiz içerinde bulunan tüm çocukların kendini güvende ve 

huzurlu hissetmesi için gerekli ortam ve şartları oluştururuz. Çocuklarımızla çevre 

etkinlikleri yapar, bilinçlendirir, etkinlikler sonunda küçük sürpriz ve hediyelerle 

başarılarını kutlarız. Çocuklarla alakalı olumsuz gördüğümüz veya şüpheli bir 

durumda öncelikle üst yönetime bilgi verir sonrasında Sosyal Mücadele Hattı( Alo 

183)’ten yardım alırız. 

 

Miramare Hotels olarak uygulamakta olduğumuz Kalite Yönetim Sistemleri’nin 

ayrılmaz parçası olan Çevre Yönetimi Sistemi’nin benimsenmesi, uygulanması ve 

sürekli iyileştirme yöntemiyle geliştirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. 
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