
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası 

1. Amaç ve Kapsam 

Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. ve holding bünyesindeki tüm grup şirketlerinin 
çalışanları, alt işverenleri ve ziyaretçiler vb. tüm ilgili paydaşlarımız için iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanmasını ve sürekliliğini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, iş sağlığı ve 
güvenliği, tesis güvenliği ve çalışanların/diğer ilgili paydaşlarımızın sağlık ve 
güvenliğine yönelik olarak koruyucu ve risk önleme yaklaşımına yönelik faaliyetlerin 
geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve uygulanmasını; standartlara, yasalara ve diğer 
şartlara uygun şekilde sağlıyoruz.  

Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile 
ilgili ölçülebilir hedeflerimiz ve performans göstergelerimiz doğrultusunda Yönetim 
Sistemlerimizi sürekli iyileştiriyoruz. 

2. Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. Olarak Taahhütlerimiz:  
 

 Sıfır iş kazası, sıfır meslek hastalığı hedefine tüm paydaşlarımız ile birlikte 
ulaşmayı, 

 Rüzgara ve güneşe dayalı elektrik üretimi faaliyetlerimizi, sahip olduğumuz ISO 
45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’ni uygulayarak, periyodik olarak gözden 
geçirmeler doğrultusunda yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları konusunda çalışanlarımızı, alt işverenlerimizi 
ve tedarikçilerimizi bilinçlendirmeyi ve bu kapsamda eğitimler vermeyi, 

 Tüm İlgili taraflarımız için sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamayı, işle 
ilgili yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi, tehlikelerin ortadan 
kaldırılması ve ISG risklerini azaltmaya yönelik risk tabanlı düşünme kültürünü 
yerleştirmeyi,  

 İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarının, yasal düzenlemelerin ve diğer şartların 
uygulanabilirliğinin gelişmesine ve devamlılığına katkıda bulunan 
çalışanlarımızı, alt işverenlerimizi ve tedarikçilerimizi takdir etmeyi, 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarından ödün vermeden, sahip olduğumuz mali 
kaynakları en etkili şekilde kullanmayı, 

 Çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizin katılım ve danışmasını sağlamayı,  



 

  

 İş sağlığı ve güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve uluslararası kanun, 
yönetmelik, standartlar ve diğer şartlar doğrultusunda hareket etmeyi taahhüt 
ederiz.  

Faaliyet gösterdiğimiz tüm çalışma bölgelerindeki görevli yöneticilerimiz, bu 
politikanın kendi çalışma alanlarında uygulanmasını sağlamak, operasyonları ile ilgili 
olarak gerekli aksiyonları almak, uygulamak ve geliştirmekle sorumludur.  

3. Uygulama ve Yürürlük 

İşbu politika, 10/12/2021 tarihinde Genel Müdür onayı ile yayımlanmıştır. Her yıl 
düzenli olarak gözden geçirilmekte, revizyon gerekmesi durumunda gerekli 
güncellemeler yapılmaktadır. Güncel hali tüm personele QDMS üzerinden 
duyurulmakta ve tüm ilgili paydaşlar için kurumsal web sitesinde yayımlanmaktadır. 

 
 
 
          

 


