
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

“Daha temiz, daha yaşanılabilir bir dünya” anlayışı ile yola çıktığımız yenilenebilir enerji sektöründeki 
faaliyetlerimizde SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ tüm süreçlerimizin odağına alarak, gelecek nesillere   karşı 
sorumluluk bilinciyle  içselleştirdiğimiz  toplumsal,  çevresel ve ekonomik   sürdürülebilirlik politikamız 
çerçevesinde değer yaratmayı ana felsefesimiz olarak benimsiyoruz.

Çevreye ve topluma duyarlı, kaliteli ve sorumlu  hizmet  anlayışı ile  sektöründe öncü  bir şirket olma 
hedefimizin   gezegenimizi ve insanlık   onurunu koruma yolundan   geçtiğinin    farkında   olarak, bu 
anlayışla uyumlu sürdürülebilirlik performansımızı daima geliştirerek uzun vadeli başarıyı ve küresel anlayışla uyumlu sürdürülebilirlik performansımızı daima geliştirerek uzun vadeli başarıyı ve küresel 
ölçekte geleceği yakalamayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma konularında ulusal ve küresel hedeflere ulaşılması için faaliyetlerimize, çalışma 
ve etik ilkelerimiz ile yönetim sistemimize bu hedeflerle uyumlu  stratejileri entegre etmeyi,  uygulamayı 
ve bu çerçevede kurumsal kapasitemizi sürekli iyileştirmeyi  taahhüt  ediyoruz.  Bu kapsamda,  özellikle 
aşağıdaki   Sürdürülebilir   Kalkınma   Amaçları  ve  bu  amaçların  hedeflerine   ulaşması   için   faaliyet 
alanlarımızda somut adımlar atmayı taahhüt ediyoruz.
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Sürdürülebilirlik Politikamız,tüm bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz için bağlayıcı olup, faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerdeki çalışmalarımızda kılavuzumuz olacaktır.Sürdürülebilirlik Politikamız,tüm bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz için bağlayıcı olup, faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerdeki çalışmalarımızda kılavuzumuz olacaktır.

Sürdürülebilirlik Politikamız her biri eşit derecede öneme sahip olan aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

Sürdürülebilirlik bakışının en başta tüm çalışanlarımızın 
benimsemesiyle şirket kültürü olacağına inanırız. 

Fırsat  eşitliğinin  olduğu, adil, katılımcı  ve  gelişimin 
desteklendiği insana yakışan bir çalışma atmosferinde 
sağlıklı, mutlu ve üretken çalışanlarla sürdürülebilirlik 
kültürünü oluştururuz.
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Sadece yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına 
yatırım  yaparız.  Ana  işimizin  sürdürülebilirlik 
faydalarını, faaliyetlerimizin her alanına yayma 
bilincindeyiz.
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Gerçekleştirdiğimiz projelerde iş sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarında taviz verilmeksizin, işimizi müşteri 
ve ürün güvenliğini ön planda tutarak yüksek kalitede 
sürekli geliştirme anlayışı içinde sorumluluk bilinciyle 
ifa ederiz.
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Yasal  düzenlemelere  tam  uyumlu  biçimde  etik, 
şeffaf  ve  hesap  verebilir  bir  kurumsal  yönetim 
vazgeçilmezimizdir. Hissedarlarımız, çalışanlarımız, 
dış paydaşlarımız ve proje bölgelerindeki yerel halkın 
bilgi talebi, istek ve şikayetlerini ulaştırabilmeleri için 
kolay iletişim kanalları oluşturur ve bunları adil bir 
şekilde değerlendiririz.şekilde değerlendiririz.
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Doğal yaşamın ve kaynakların korunmasına 
faaliyetlerimizin her noktasında özen gösterir ve iklim 
değişikliği ile mücadele noktasında tüm operasyonlarımızı 
kapsayacak şekilde kurumsal kapasitemizi ve farkındalığı 
geliştiririz.

Doğal yaşamın ve kaynakların korunmasına 
faaliyetlerimizin her noktasında özen gösterir ve iklim 
değişikliği ile mücadele noktasında tüm operasyonlarımızı 
kapsayacak şekilde kurumsal kapasitemizi ve farkındalığı 
geliştiririz.

Ülkemizde sürdürülebilirlik kültürünün gelişmesi için
alt yüklenicilerimiz ve tedarikçilerimizinde de çevresel, 
toplumsal ve yönetişim konularında bilinçlenmesini 
destekleyerek,  dış  paydaşlarla  ortak  çalışma 
kararlarımızda bu hususları ve çevre dostu ürün 
tedariklerini de değerlendirme sistemimize sokarız.
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Bilgi güvenliğinin uluslararası standartlar doğrultusunda 
etkin ve güvenilir bir şekilde yönetilmesi için sistemlerimizi 
sürekli kontrol eder ve güncel gelişmeleri takip ederek 
sürekli geliştiririz.
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Yenilenebilir enerji sektöründe kalifiye işgücünün oluşması 
için mesleki eğitimi destekler ve buna yönelik olarak ilgili 
kamu kuruluşları ve derneklerle işbirliği yaparız.
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