
 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI 

 

Sunparadise’ın Sürdürülebilirlik politikası Birleşmiş Milletlerin yayınladığı 17 hedef üzerinden şirkete hedef 
olarak seçilen ‘Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanı’, ‘İklim Eylemi’, ‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’, 
‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ve ‘Hedefler için Ortaklık’ maddelerini ele alarak faaliyetlerimizde   Çevre, çalışan 
ve toplum duyarlılığıyla geleceğe olan sorumluluğunu ön planda tutarak şirketi daha ileri hedeflere 
taşımaktır. 

Temel ilkelerimiz;  

•  Kalite, çevre, enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer mevzuatlar, müşteri özel istekleri 
ve uygulanabilir şartları yerine getirmeyi, 

•  Müşteri ve personel memnuniyetini sağlamayı, 

•  Kalite, çevre ve İSG performansını arttırmak için ölçülebilir amaç ve hedefler belirleyip, takip etmeyi, 

•  Kalitede sıfır hata, iş güvenliğinde sıfır kaza, işe bağlı sağlık sorunu ve yaralanmanın önlenmesi için 
güvenli ve sağlıklı çalışma alanları oluşturmayı, çevresel etkilerde ve enerji performansında kararlaştırılan 
hedeflere ulaşmayı, 

•  Yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerinde çalışanların ve çalışan temsilcilerinin 
görüşlerini almayı ve katılımını sağlamayı, 

•  Süreçlerin yönetimi ve yatırım planlamalarında hatasızlaştırma, risk & fırsat değerlendirme çalışmaları 
ve problem çözme metotları ile tehlike ve riskleri azaltmayı ve ortadan kaldırmayı, 

•  Amaç ve hedeflere uygun olarak gerekli tüm kaynaklarla, bilginin kullanılarak sürekli iyileştirme ve 
gelişmeyi sağlamayı, 

•  Çevrenin korunması için çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi, atıklarımızı ve doğal kaynakların 
tüketimini azaltmayı ve enerji performansını etkileyecek ürün ve hizmet satın alımında enerjiyi verimli 
kullanılmasını sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmeyi, 

•  Kalite, çevre, enerji ve iş güvenliğinin tüm çalışanlarımızın sorumluluk alanında olduğunu kabul edip, 
enerji performansının iyileştirmesine odaklanan ürün ve proses tasarım faaliyetlerinin desteklenerek, çevre 
ile uyumlu, temiz, güvenli ve sağlıklı çalışma alanları oluşturup, faaliyetlerimizden etkilenen tüm 
paydaşlarımızın bilinç ve farkındalığını arttıracak programları oluşturmayı, 

•  İş etiği politikalarımızla, sosyal sorumluluklarımızla çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için her zaman 
tercih edilen, güvenilir ve lider firma olma konumumuzu korumak ve güçlendirecek bir kültür oluşturmayı , 



 

 

•  Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek, 

•  İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak, 

•  Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak, 

•  Başta etik değerler ve Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemek 

•  Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak, 

•  Çalışanların üretime inovatif katılımı için öneri ve ödül sitemini yaygınlaştırmak, 

•  Müşterilerimizin beklentilerine yönelik tüm kalite standartlarına uyum sağlamak, 

•  Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak, karbon salınımını azaltmak, 

•  Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak, 

•  Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan 
sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek, 

•  Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak, 

•  Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak, 

•  Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek, 

•  Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak, 

•  Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek, 

•  Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak, 

•  Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda 
paydaşlarına sunmak, prensiplerini kapsamaktadır. 

Bu çerçevede, kirliliğin önlenmesi, enerji verimliliğinin sağlanması, sera gazı emisyonlarının 
azaltılması, su tüketiminin minimize edilmesi, geri dönüşüme katkı sağlanması ve tüm bu çalışmaların 
mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilmesi tüm faaliyetlerimizde dikkate alınır. Üretilen ürünlerin 
tasarımında, hammadde tedarik sürecinde, işlenmesi esnasında, tüm lojistik aşamalarında ve ürün ömrünü 
tamamladıktan sonraki etkileri göz önünde bulundurulur. 
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