Çevre Politikası
1. Amaç ve Kapsam
Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. olarak, başarımızın sürdürülebilir olmasını
sağlamak amacıyla paydaşlarımız ve toplum için değer yaratma bilinciyle doğal
kaynakları ve çevreyi koruyacak yaklaşımları benimseyerek faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Bizim sorumluluğumuz bugünün kaynaklarını koruyarak gelecek
nesillere aktarabilmektir.
Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. Holding A.Ş. ve holding bünyesindeki bağlı tüm
şirketlerde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizin çevresel boyutlarının tanımlanmasına,
bunların çevre üzerine olan veya olabilecek önemli etkilerinin belirlenmesine ve
kontrol altına alınmasına ilişkin yöntem ve esasların yaşam döngüsü çerçevesinde
sistematik bir şekilde tanımlanmasını sağlamayı ve yaşam döngüsünü değerlendirmeyi
amaçlıyoruz.
2. Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. Olarak Taahhütlerimiz:










Rüzgara ve güneşe dayalı elektrik üretimi faaliyetlerimizi, sahip olduğumuz ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulayarak, periyodik olarak gözden
geçirmeler doğrultusunda yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve uygunluk
yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
Sıfır çevre kazası hedefine tüm çalışanlarımız, alt işverenlerimiz,
tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile birlikte ulaşmayı,
Çevresel kirliliğin önlenmesi, çevresel olumsuz etkilerin azaltılması ve tüm bu
olumsuz etkileri öncelikle kaynağında önleyecek ve sürekli gelişmeye katkıda
bulunacak faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
Çalışanlarımızı, alt işverenlerimizi ve tedarikçilerimizi çevresel konularda
bilinçlendirmeyi ve bu bilincin devamlılığını sağlamayı,
Çevresel standartların uygulanabilirliğinin gelişmesine ve devamlılığına katkıda
bulunan çalışanlarımızı, alt işverenlerimizi ve tedarikçilerimizi takdir etmeyi,
Enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, çevreyi korumayı,
“Sıfır Atık” hedefi ile öncelikle atık oluşumunu önlemeyi ve daha sonra atıkları
kaynağında ayrıştırmayı, azaltmayı, yeniden kullanmayı ve bertarafını yasal
mevzuatlara uygun şekilde planlamayı,







İmzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında
çevresel performansımızı, her yıl düzenli ve şeffaf olarak ilgili taraflarla
paylaşmayı,
Yeni yatırımlarımızın karar süreçlerinde çevresel konuları dikkate almayı,
Çevre standartlarından ödün vermeden, sahip olduğumuz mali kaynakları en
etkili şekilde kullanmayı,
Biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması kapsamında, faaliyetlerimiz
sırasında ihtiyaç duyulan kaynakların korunması için aksiyonları almayı taahhüt
ederiz.

2.1. İklim Değişikliği ile Mücadelemiz
Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. olarak düşük karbon ekonomisine hazırlığımızı ve
taahhüdümüzü, iklimle ilgili riskler ve fırsatlara dayalı olarak faaliyetlerimizi uyumlu
hale getirmeyi ve hissedarlarımız ile toplumu, çabalarımız ve aldığımız önlemler
hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.




İklim değişikliği ile mücadeleye katkı veriyoruz. Bu kapsamda yenilenebilir,
temiz kaynaklardan enerji üretmek ve sera gazı emisyonlarımızı düşürmek için
çalışmalar yürütüyoruz.
Tüm faaliyetlerimizde iklim krizi ile mücadele ve sürdürülebilirliği öncelikli
kılıyoruz.
Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaşması için yeni yatırımlar yapıyoruz.

2.2. Su Yönetimimiz


En önemli doğal kaynaklarımızdan olan suyu verimli kullanmayı hedefliyor ve
faaliyetlerimizi, bu doğrultuda sürdürüyoruz.
 Santral sahalarımızı tatlı su koruma alanlarına zarar vermeyecek mesafede
olacak şekilde belirliyor, sahalarımızın yakınında bulunan tatlı su
kaynaklarındaki biyolojik çeşitliliği koruyoruz.
 Faaliyetlerimizde su tasarrufu ve su kaynaklarının korunmasına odaklanan
eylemlerin devamlılığını sağlıyoruz.
Şirketimiz, Çevre Politikası’na uyum sağlamak için gerekli olabilecek davranış
kurallarını ve protokolleri kabul edecektir. Şirketimiz, Çevre Politikası’nı uygulamak
için uygun kaynakları tahsis edecektir.

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.

