
Türk Prysmian; enerji ve telekomünikasyon 
sektörlerindeki çok sayıda uygulama için geniş 
bir yelpazede kablo, aksesuar ve sistemlerin 
tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, tedarik 
edilmesi ve kurulumunun yanı sıra, 

- ilgili hizmetlerin sağlanmasında da tüm paydaşlar 
ve gezegen için ekonomik, çevresel ve sosyal 
sürdürülebilirliği tüm çalışmalarına entegre ederek; 
“Türkiye’yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz” 
şeklinde tanımladığı misyonu doğrultusunda bir 
üretim yoluyla,

- yenilikçi enerji ve telekomünikasyon çözümleri 
sağlama vizyonu ile uyumlu hareket etmektedir.

Türk Prysmian, politika ve programlarının sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder ve bu Politikada yer alan 
değerlerin tüm çalışanlarının ve ortaklarının davranışlarına yansıtılmasını sağlamak için prosedürler, 
kurallar ve talimatlar benimser.
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Organizasyon bağlamında ve faaliyetlerinin 
performansı sırasında risklerle karşı karşıya gelip 
ortaya çıkan fırsatları tespit ederken, ilgili yasal 
gerekliliklere ve kuruluşun sağlık, güvenlik, çevre 
ve enerji ile ilgili taahhüt ettiği diğer taahhütlere 
uymak.

Yaşam döngüsü perspektifini benimseyerek, 
tüm üretim süreçlerinin ve ilgili faaliyetlerin 
performansında sürekli iyileştirmeler yapma 
taahhüdü ile sağlık, güvenlik, çevre ve enerji yönetim 
sistemlerini uluslararası standartlara uygun olarak 
benimseyerek faaliyetlerini yürütmek.

Faaliyetleriyle ilişkili tehlikeleri belirlemek, 
potansiyel yaralanma ve sağlık risklerini 
değerlendirmek ve uygun önleyici tedbirlerle 
bunları ortadan kaldırmak ve/veya en aza indirmek; 
yalnızca toplu ve bireysel koruma sistemlerini 
benimseyerek değil, aynı zamanda güçlü bir şekilde 
organizasyonel ve insani faktörlerin yönetimi 
yoluyla Emniyet Kültürünü teşvik etmek.

Süreçlerinin/ürünlerinin çevresel etkilerini 
belirleyerek, izleyerek ve azaltarak enerji 
kaynaklarının ve hammaddelerin tüketimini 
optimize etmek ve kirliliği önlemek.

Sorumlulukların ve kaynakların uygun şekilde 
tahsis edildiğini ve operasyonel prosedürlerinin 
kesin olarak tanımlandığını ve iletildiğini ve gerekli 
eğitimlerin olduğunu garanti ederken, liderlikleri 
aracılığıyla organizasyonun her düzeyini ve çalışan 
herkesi dahil etmek.

Belirli prosedürler ve programlara uygun olarak 
iç ve dış paydaşlara sağlık, güvenlik, çevre ve enerji 
hakkındaki bilgileri iletmek.

Enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesine 
yönelik sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi, 
yenilikçi ve teknolojik çözümler için araştırma ve 
enerji performansını iyileştirmek için enerji verimli 
ürün ve hizmetlerin tasarımı ve satın alınması 
yoluyla enerji yönetimine sistematik bir yaklaşımın 
teşvik edilmesi.

POLİTİKA: SAĞLIK, GÜVENLİK, ÇEVRE VE ENERJİ
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Türk Prysmian, tüm çalışanlarının sağlığını, güvenliğini ve refahını korumaya yürekten inanır ve biyoçeşitliliğin 
korunması dahil çevrenin korunmasını; Türk Prysmian’ın tüm iç ve dış paydaşlarının hedeflerine ulaşması ve 
onlara değer katmak için ön koşul olduğuna inanır.

Bu amaçlarla, tüm Grup Şirketleri gibi aşağıdaki ilkelere bağlıdır:


