SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
1. GENEL HUSUSLAR
Öznur Kablo Sürdürülebilirlik Politikası; enerji kabloları üretim tesisinde sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir
gelecek için gerek firmamızın gerekse müşterilerimizin iş ve diğer faaliyetlerine ilişkin olumsuz çevresel ve
sosyal etkileri asgari düzeye indirmeye, olumlu etkileri ise azami ölçülere yükseltmeye yönelik temel ilkeleri
ortaya koymaktadır. Sürdürülebilirlik anlayışımız, kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerindeki etki kriterleri
dikkate alınırak, hem kurum bünyesinde, hem de topluma yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde
yürütülmektedir.
Firmamız; iş sağlığı ve güvenliği konusunda iş kazalarını en aza indirmeye çalışır. Enerjiyi verimli kullanarak,
çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korur.Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliğini sağlar.Ulusal ve uluslararası
mevzuat ve standart gerekliliklerine uyar. Müşteri memnuniyetinde sürekliliği hedefler. Tüm yönetim sistemleri
politikalarını web sitesinde (www.oznurkablo.com.tr) şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşır ve paydaşlarıyla
ilişkilerini şeffaf bir biçimde yönetir.
2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ
Öznur Kablo, sürdürülebilirlik konusunda aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir:
❖ İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin ve çalışma haklarının sürekli geliştiği çağdaş bir iş ortamı yaratmayı
ve bu sayede paydaşlarının bilinç ve farklılığını artırmayı hedefler.
❖ Üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik ekseninde toplumun taleplerine karşılık vermeyi benimser.
❖ Müşterilerini varlık sebebi olarak benimser ve müşteri odaklı çalışma anlayışını her zaman ön planda tutar.
❖ Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirir.
❖ Şirket performansını ve üretimin verimliliğini arttırır.
❖ Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlar.
❖ Süreçlerimizi usulsüzlük ve rüşvet karşıtlığını gözetecek şekilde gözden geçirir.
❖ Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermez. Yolsuzluk ve rüşvet karşıtlığını temel sorumluluğu
olarak kabul eder.
❖ Etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, kurumsal yönetim ilkelerini şirket kültürü olarak benimser.
❖ Öznur Kablo; vizyonu ve paydaşları tarafından tercih edilen kurumsal faaliyetleri çerçevesinde, sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli geliştirir, devamlılığını sağlar.
❖ Yarattığı ve biriktirdiği değerlerin, müşterileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile adil paylaşımını esas alan bir
anlayış benimser.
3. KAPSAM
Aşağıdaki politikalar, Sürdürülebilirlik Politikası’nı tamamlar:
a) Çevre Politikası
b) İSG Politikası
c) Güvenlik Politikası
d) Kalite Politikası
e) Rüşvet ve Yolsuzluk Politikası
Sürdürülebilirlik Politikası’nın hükümlerine uyumunun denetimi İç Tetkikler ile gerçekleştirilir. Yılda 2 kez olmak
üzere, gereksinim ve faaliyet koşullarındaki değişiklikler doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilir. Öznur
Kablo’nun iş faaliyetlerini kapsayan bu politika, mevuzata uygun olarak geliştirilmiş ve Üst Yönetimin onayı ile
yayınlanmıştır.
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