
  

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 
 

1. AMAÇ ve KAPSAM 
  Bu politikanın amacı, Öznur Kablo’nun rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel 
kurallara uyumunun sağlanmasıdır. Bu politika ile rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımımızı açık ve net bir şekilde 
ortaya koymayı hedeflemekteyiz. 
  Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, şirketimizin Üst Yönetimi dahil tüm çalışanlarını, aracıları, tedarikçileri, 
yüklenicileri, vekaleten iş görenleri, müşterileri, üçüncü tarafları ve birlikte iş yapanları kapsamaktadır. Bu politika, Üst 
Yönetim ve tüm çalışanlar tarafından benimsenen etik değerlerin, diğer şirket içi düzenlemelerin ve yasal düzenlemelerin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm çalışanlarımız, bu politikayı kabul etmek ve politikamızda belirtilen ilkelere uygun hareket etmek 
zorundadır. Öznur Kablo çalışanları; hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz.  

2. TANIMLAR 
Yolsuzluk, bulunan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama 

amacıyla kötüye kullanılmasıdır. 
Rüşvet ise bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla 

doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık 
edilmesi gibi yollara görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine 
veya bunu talep eden tarafa/ bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.  

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleşebilir, bunlar arasında: 
a. Nakit ödemeler 
b. Siyasi ve diğer bağışlar 
c. Komisyon 
d. Sosyal haklar 
e. Hediye ağırlama 
f. Diğer menfaatler 
sayılabilir. 

3. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nın uygulanması ve onaylanması Fabrikalar Müdürü’nün görev, yetki ve 

sorumluluğundadır. Bu hususta; 
❖ Üst Yönetimimiz, bu politikanın uygulanması için gerekli ortamı sağlar. Politikamıza aykırı davranışların bildiriminde 
bulunan kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır. 
❖ Firmanın risklerini değerlendirir ve gerekli ortamı sağlayarak, kontrol mekanizmalarını tesis eder. 
❖ Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarını belirler ve 
işleme koyar. 
 Ayrıca tüm Öznur Kablo çalışanları, 
❖ Fabrikalar müdürü tarafından belirlenen politikalara uyum sağlamak, 
❖ Kendi faaliyet alanları ile ilgili riskleri etkin şekilde yönetmek, 
❖ İlgili yasal düzenlemelere ve Öznur Kablo uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak, 
❖ Politikaya aykırı bir davranış , faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda ilgili amirlerine bildirmek ile 

sorumludur. 
4. EĞİTİM VE İLETİŞİM 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Öznur Kablo çalışanlarına duyurulmuş ve web sitesinde 
(www.oznurkablo.com.tr) yayınlanarak sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Bu politika, düzenli aralıklarla gözden 
geçirilir ve gerekli güncellemeler yapılır.  

Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda Kalite Yöneticisi tüm 
çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programı tasarlar.  

5. POLİTİKA İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ 
Bir çalışanın iş bu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, Üst Yönetime iletilmelidir. Öznur Kablo 

Etik Kuralları ile ilgili hususlar belli periyotlarla çalışanlarımıza hatırlatılmaktadır. Firmamız; dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı 
teşvik etmekte olup, iyi niyetle kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. 
Hiçbir çalışan Üst yönetime yapmış olduğu ihlal olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi 
tutulmaz. Üst yönetimin yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle değişiklik yapılmaz. Bildirim yapan 
kişinin, bu tür muameleye maruz kalması durumunda bunu üst yönetime iletmesi gerekmektedir. 

6. YÜRÜRLÜK 
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Fabrikalar Müdürü’nün onaylamasına müteakiben yürürlüğe girer. 
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