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GÜVENLİK POLİTİKASI (“POLİTİKA”) 

 
1. Giriş  
 
Şirketimizin temel faaliyet alanını hidro-elektrik sektörü oluşturmaktadır. Orta ve Doğu 
Avrupa’da, Karadeniz’de ve Kafkaslarda hidroelektrik santralleri işletmekteyiz. Ayrıca 2.3 
milyonun üzerinde ağ müşterimiz ile Bulgaristan ve Gürcistan’da elektrik dağıtımı ve enerji 
ticareti ile iştigal etmekte ve büyük ölçekli dağıtım ağları işletmekteyiz.   
 
Şirketimiz 1994 yılında Çekya’nın Svitavy kasabasında kurulmuş ve ekonomik dönüşüm 
döneminde Orta ve Doğu Avrupa’da hidroelektrik enerji modernizasyonu ve rehabilitasyonu 
sürecine iştirak etmiştir. Enerji santrallerimizin toplam kurulu kapasitesi 1.243 MW ve yıllık enerji 
üretimi 3.8 TWh’nin üzerindedir.  
 
Genel merkezi Prag’da bulunan çok uluslu bir grup olan ENERGO-PRO’nun bir üyesi, Slovenyalı 
su türbini imalatçısı olan Litostroj Power d.o.o şirketidir ve dünya çapında 60’dan fazla ülkeye 
projeler göndermektedir. Şirketin bir iştiraki olan ve kayıtlı merkezi Çek Cumhuriyetinde bulunan 
Litostroj Engineering a.s. (eski adıyla ČKD Blansko Engineering, a.s.), araştırma, tasarım ve 
mühendislik işleri alanında faaliyet göstermektedir. Litostroj Grup ayrıca pompajlı hidroelektrik 
santralleri ve pompalama istasyonları da dâhil olmak üzere hidroelektrik santralleri için ekipman 
tedariki yapmaktadır.      
 
ENERGO-PRO, çalışanlarının, yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işlemlerimizden etkilenen 
toplulukların güvenliğini koruma ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. ENERGO-PRO, Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesinde, Birleşmiş Milletler İnsan hakları ve İş Dünyası Rehberinde, Güvenlik 
ve İnsan Hakları Gönüllü İlkelerinde ve Uluslararası Çalışma Örgütünün Çalışma Hayatına İlişkin 
Haklar ve İlkeler Bildirgesinde ortaya konulan ilkeleri savunmaktadır. ENERGO-PRO, tüm 
çalışanlarının, ziyaretçilerinin, yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin bu Politikaya uymasını zorunlu 
kılmaktadır.   
 
2. Politika Hedefleri 
 
Bu politikanın hedefleri şu şekildedir: 
 
 Tüm çalışanlar, yükleniciler, alt yükleniciler ve ziyaretçiler için güvenli bir çalışma ortamı 

sağlamak ve işlemlerin, tesislerin ve varlıkların bütünlüğünü korumak. 
 Toplum ve yerel kurumlarla güven, karşılıklı saygı ve dürüstlüğe dayalı bir ilişki kurmak. 
 İdareyi temin etmek ve yönetimin ve çalışanların hesap verebilirliğini sağlamak. 
 İnsan hakları ve güvenlik ile ilgili olarak İyi Uluslararası Endüstri Uygulamalarına uygun hareket 

etmek.  
 
3. Politika Gereksinimleri 
 
ENERGO-PRO, özellikle uzaktan veya karmaşık ortamlarda çalışılırken güvenlik farkındalığı ve 
disiplin kültürü oluşturmanın gereğine inanmaktadır. Bu Politikanın spesifik gereksinimleri şu 
şekildedir:  
 
 

I. Güvenlik Yönetimi  
 
Ülke Üst Yönetimi, tüm büro ve işlemlerin/projelerin güvende olmasının sağlanmasından 
ve güvenlik yönetimi için uygun kalifiye personelin tayin edilmiş olmasının 
sağlanmasından sorumludur. Tüm inşaat/operasyon şantiyelerinin inşaat/şantiye 
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Güvenlik Planlarının1, güvenlik risk değerlendirmelerinin, güvenlik kaza bildirim ve 
yönetim planlarının ve tahliye planlarının olması gerekmektedir. Tehdidin düzeyine bağlı 
olarak, güvenlik riskine maruz kalan ortamlarda bulunan ofislerin kendi Güvenlik 
Yönetimi Planlarının olması gerekmektedir. Güvenlik yönetiminde aşağıdaki hususların 
dikkate alınması gerekmektedir:  
 

 Tehdit değerlendirmesi ve risk değerlendirmesi ve yönetimi: Risk yönetimi, 
herhangi bir güvenlik yönetimi planı geliştirilmeden önceki başlangıç noktasıdır. 
Risk değerlendirmesinde projeler/operasyonlarla bağlantılı mevcut ve tahmin 
edilebilir riskler belirlenir. Her projede/operasyonda ilgili paydaşları ve uygun 
eğitimi almış güvenlik personelini/danışmanlarını da içine alacak şekilde temel 
bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu risk değerlendirmesinde uluslararası ve 
yasal zorunluluklar ve şirket gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Risk 
değerlendirmeleri yılda bir defa veya önemli bir güvenlik olayının veya 
operasyonlarda değişiklik olmasının ardından gözden geçirilmelidir. Risk 
değerlendirmesinin ne sıklıkta yapılacağına aşağıdaki hususlara göre karar 
verilir: (i) Tarihi hususlar, (ii) siyasi hususlar, (iii) sosyo-ekonomik hususlar, (iv) etik 
hususlar, (v) dini hususlar, (vi) terörist grupların veya radikal grupların varlığı veya 
varlığından şüphe edilmesi, (vii) fırsatçı suç faaliyetleri (viii) yasal uyum (ix) yer ve 
(x) toplum içindeki önemli çatışmalar.      
 
 

 Risk değerlendirmelerinde aşağıdaki tehditler göz önünde bulundurulmalıdır: 
Fiziksel tehditler: 

 Silahlı saldırı (Terörist saldırıları veya suç teşkil edecek saldırılar) 
 İnsan kaçırma, fidye ve gasp 
 Ev sahibi ülkede hükümetin düşmesi 
 Ulusal/yerel sivil itaatsizlik 
 Hırsızlık 
 Nakliye 
 Konaklama ile ilgili maruz kalınabilecek durumlar  
 Coğrafi olaylar/İklim olayları  
 Uzaklık 

Fiziksel olmayan tehditler: 
 Baskı ve zorlama 
 Şantaj da dâhil olmak üzere ekonomik baskı 
 Marka veya itibara zarar gelmesi  
 Bilgi teknolojilerinin zarar görmesi ve işlevsel arıza 
 Kültürel farklılıklar. 

 
 Ulusal ve yerel güvenlik kapasiteleri. Güvenlik ortaklarının değerlendirilmesi, 

gelecekteki güvenlik desteğinin anlaşılacağı şekilde yapılmalıdır. Bu 
değerlendirmeye ulusal, bölgesel ve yerel hükümetin güvenlik kuvvetleri, 
yasaların uygulanması, askeri, ulusal, bölgesel ve yerel hükümet özel güvenlik 
şirketleri, büyükelçilikler ve konsolosluklar, Sivil Toplum Örgütleri veya dernekler ve 
yerel topluluk liderleri dâhil edilebilir.  
 

 Kontroller ve Tehditlerin Azaltılması: Tehditler belirlendiğinde mevcut kontroller 
tanımlanır, uygulanır ve izlenir. 

 
 Güvenlik Yönetimi Planları: Tüm Planlar, Proje/operasyonların gereksinimlerine 

göre hazırlanır ve amaca uygun olarak tasarlanır. Planlarda her bir 

 
1  Güvenlik  yönetimi  konusunda  daha  fazla  bilgi  için:  “İyi  Uygulamalar  El  Kitabı:  Güvenlik  Kuvvetlerinin 
Kullanılması: Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi”. 2017 IFC web sitesi.  
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projede/operasyonda güvenliğin nasıl sağlanacağı ve bağlantılı risklerin nasıl 
azaltılacağı açıklanır. Kültürel, coğrafi ve siyasi etkilerin değerlendirilmesi de 
dâhil olmak üzere ilgili şantiyenin karmaşıklıkları göz önünde bulundurulur.   

 
II. Güvenlik Yüklenicileri 

 
Güvenlik yüklenicilerinin işe alınmasından önce ülke ofislerindeki ENERGO-PRO, 
potansiyel güvenlik yüklenicilerinin geçmiş insan hakları performanslarının belirlenmesi 
için gerekli titizliği göstereceklerdir. Gerekli çalışmanın yapılabilmesi için talep üzerine 
genel merkezden İnsan Hakları Uygunluk Değerlendirmesi anketi temin edilebilir. 
Güvenlik yüklenicilerinin tüm personeline İnsan Hakları farkındalığını sağlamaları 
gerekmektedir.  

 
III. Topluluklar ve Yerel Otoriteler  

 
Şantiye güvenlik planları hazırlanırken ve uygulanırken toplumun etkilerinin farkında 
olunması gerekmektedir. Güvenlik personeli, yerel topluluklar üzerindeki negatif etkilerin 
en aza indirilmesi için ilgili sosyal ekiplerle yakın işbirliği halinde çalışmalıdırlar.  
 
Topluluklar ve yerel otoritelerle iyi çalışma ilişkilerinin kurulmasının önemini göz ardı 
edemeyiz. Tüm şantiyelerde topluluk temelli güvenlik ilişkilerinin yönetimi sağlanacaktır.  
 
 

IV. İnsan Hakları 
 
ENERGO-PRO, İnsan hakları konusunda beklentilerimizin detaylarını ortaya koyan bir 
İnsan Hakları Politikası geliştirmiştir. İnsan Hakları Politikasının temel odak noktalarından 
biri Güvenlik ve çatışmalardır ve bu hususta şöyle denilmektedir: 
 
“Güvenlik yüklenicilerimize insan hakları ve ortak ve paydaşlarımızla doğru davranışların 
geliştirilmesi konusunda farkındalık sağlamaktayız. İşi vermeden önce güvenlik 
yüklenicilerimiz konusunda titiz bir çalışma yapmaktayız. Ortak ve paydaşlarımızla iş ve 
ilişkilerimizde iletişim, anlaşmazlıkların barış içinde çözülmesi ve konsensüs oluşturmayı 
teşvik etmekteyiz. Şantiyelerimizde güç kullanımı konusunda sıkı kontroller uygulamakta 
ve ateşli silahların kullanılmasını mümkün olduğunca sınırlandırmaktayız”.  
 
 

V. Sorumluluk  
 

 Şantiye müdürleri de dâhil olmak üzere üst yönetim, güvenliğin nihai sorumlularıdır.  
 Üst Yönetim, güvenli bir ortam oluşturulması ve sürdürülmesi için gerekli ve yerli mali 

kaynakların ve insan kaynaklarının bulundurulmasının sağlanması konusunda gereken 
taahhüdü göstermektedir.  

 Tüm güvenlik kazaları ve soruşturma raporları ve kontrol tedbirleri de dâhil olmak üzere 
toplumun güvenlik ile ilgili şikâyetleri derhal üst yönetime bildirilir.  

 
4. Dağıtım  
 
Bu belgeye şirket web sitesinden erişilebilir, belge seçili işletme şart ve koşulları dâhilinde yer 
almaktadır. Belge, şirket yöneticileri, yönetim, çalışanlar ve Grup Şirketlerinin diğer çalışanları 
tarafından gözden geçirilebilir. Bu politika, düzenli olarak güncellenir ve ortaklarımızın ve 
paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere güncellenir.  
 
5. Yürürlük  
 
Politikanın bu versiyonu,  15 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girer ve geçelidir.  


