
 
ALBIOMA KUYUCAK JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM  

A.Ş 

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği  Yönetimi 

Politikası 

Albioma Kuyucak Jeotermal olarak, elektrik üretim 

faaliyetlerimizi; doğal kaynakların temininden ürünün 

oluşumuna kadar her aşamada çalışanlarımız, 

yüklenicilerimiz ve ziyaretçilerimiz için emniyetli bir 

çalışma ortamı sağlayarak, müşteri odaklı yaklaşım, 

sürdürülebilir gelişme ilkesi ve Albioma İSG, çevre, kalite 

yönetimi politikaları ile uyumlu bir şekilde 

gerçekleştirmekteyiz. 

Bu kapsamda aşağıdaki politika ilkelerine uyacağımızı taahhüt 

etmekteyiz:  

• Süreç performanslarını tüm çalışanlarımızın 

katılımıyla, risk ve fırsat değerlendirmesi 

yaparak arttırmayı,  

• Yönetim Sistemleri politika ve amaçlarının ilgili 

paydaşlara iletilmesini, net bir şekilde 

anlaşılmasını ve bunun için iletişim kanallarının 

açık tutulmasını sağlamayı,  

• Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin sürekli 

iyileştirilmesi için gerekli kaynakları temin 

etmeyi,  

• Bağlam kapsamında doğal kaynak kullanımını 

ve atık oluşumunu azaltmak, yenilenebilir ve 

sürdürülebilir enerji kaynaklarına öncelik 

vererek çevre kirliliğini önlemeyi ve enerji 

verimli satınalma ve tasarım faaliyetlerini 

desteklemeyi,  

• Çalışanlarımız ve yüklenicilerimize, iş kazası ve 

meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu 

ilkesiyle meydana gelmediği, sağlıklı ve 

emniyetli bir iş ortamı sağlamayı,  

• Çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin, güvenli 

olmayan bir durumla karşılaştıkları an işi 

durdurma hak ve yükümlülüğüne sahip 

olduğunu hatırlatmayı, 

• İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji 

konularında tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer 

gerekliliklerle uyumlu çalışmayı 
 

 

 

 

 

 

ALBIOMA KUYUCAK GEOTHERMAL ELECTRICITY 

PRODUCTION INC. 

Health & Safety, Environment, Quality (HSE-Q) 

Management Policy 

As Albioma Kuyucak Geothermal, we clearly admit that a 

customer-focused approach, sustainable development 

principle and Albioma health & safety, environment, 

quality management policies by providing a safe working 

environment for our employees, contractors and visitors 

at every stage of carrying out electricity production 

activities from the supply of natural resources to the 

formation of the product. 

We consider the following policy principles for this scope:                                                                           

• Improvement of performances of processes 

through risk and opportunity evaluation with 

the participation of the individuals working in 

the name of foundation 

• To provide conveyance of HSE-Q management 

systems policy and objectives to the employee 

and their understanding clearly and to keep 

communication means open and active 

• To provide necessary resources for continuous 

improvement effectiveness of HSE-Q 

Management Systems 

• In this context, reduce using natural resources 

and waste, prioritize renewable and 

sustainable energy sources, prevent 

environmental pollution and support energy 

efficient procurement and engineering 

activities, 

• To provide our employees and subcontractors 

a healthy and safe workplace with all 

occupational accidents and illness can be 

prevented perspective, 

• To remind our employees and contractors that 

they have a right and responsibility to stop 

work if they identify any unsafe working 

condition 

• To work compatible with the legitimate and 

other requirements of environment, energy 

occupational health and safety 




