Kıymetli Çalışanlarımız,

IFC Performans Standardlarına uygun olarak hazırlanan ve kurgulanan Çevresel ve Sosyal Yönetim
Sistemi, iş hedeflerine ulaşmak amacı ile Şirket politikalarımızın tutarlı bir şekilde uygulamaya yönelik
bir dizi süreç ve uygulamadan oluşmaktadır. Yönetim sisteminin amacı uygun politikaların ve
prosedürlerin oluşturulmasını ve çalışanların bunları tutarlı bir şekilde takip etmesini sağlamaktır.
Yönetim sistemi, risklerini değerlendirilmesine ve kontrol altında tutulmasına yardımcı olur ve kalıcı
iyileşmenin anahtarıdır. Yönetim sisteminin temel bir özelliği sürekli iyileştirme düşüncesidir, sistemin
sürekli olarak gözden geçirilmesine, düzeltilmesine ve iyileştirilmesine yönelik bir süreç olup en
yaygın yöntem olan Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al Döngüsüdür.
Politikalarımızın öncülüğünde, belirlenen risklerin ve etkilerin tespitinin ardından, yönetim
programları hazırlandı. Bu kapsamda öncelikle önleyici ve düzenleyici faaliyetlerin tespiti, etkili eylem
planlarının oluşturulması, prosedürlerin hazırlanması çalışmaları tamamlandı. Organizasyonel
kapasite ve yetkinlik başlıklı çalışmalarımız, özellikle çevresel ve sosyal yönetim sisteminin
uygulanmasına ilişkin roller, sorumluluklar ve yetkileri kapsamaktadır. Acil durumlara hazırlık ve
müdahale, paydaş katılımı, dış iletişim ve şikayet mekanizması, etkilenen köylere sürekli bildiirm
yapılması, ve tüm faaliyetlere ilişkin izleme ve değerlendirme süreçlerinin hazırlanan eylem planları
kapsamın yürütülmesi en önemli konularımızdır.

Bu çalışmalarımızı yürütebilmek, tüm çalışanlarımızın farkındalık, kararlılık ve uygulama kapsamındaki
gayret ve yeteneği ile mümkün olabilmektedir.
Doğru risk değerlendirme sistemi için kilit hususlarımızı dikkate almaktayız: çevresel, çalışan sağlığı ve
güvenliği, iş gücü ve toplumsal riskleri kapsamakta, yılda en az bir kez olmak üzere düzenli aralıklarla
gerçekleştirilmekte, faaliyetlerde her önemli değişikliğin yapıldığı zamanda değerlendirmeye almakta,
yeni kanun veya düzenlemeler gibi her harici değişikliğin meydana geldiği zamanda
gerçekleştirilmekte, her düzeydeki çalışan ve yöneticilerin katkıları kapsama alınmakta, etkilenen
köylerin ve diğer dış paydaşların katkıları kapsama alınmakta, karmaşık projeler için dışarıdan
danışman ve uzmanlardan yararlanılmakta, riskler olasılıklarına ve etkilerinin ciddiyet düzeylerine
göre değerlendirilmekte ve önceliklendirilmekte, izleme planı, önceliklendirilen riskler ile
ilişkilendirilmekte, kurum içi risklere ek olarak tedarik zincirindeki riskler de değerlendirilmektedir.
Örneğin işyerinde ayrımcılığı önlemeye yönelik bir politikamız için çalışanların şikayetlerini dile
getirmelerine yönelik bir sistemin oluşturulmasını dikkate aldık ve şikayet prosedürümüzü bildiğiniz
gibi uygulamaya koyduk.

Örneğin özellikle çevresel açıdan biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik detaylı çalışmalar yapmakta
yurt dışından gelen uzmanlarla doğanın ve tüm canlıların varlığını en uygun şekilde sürdürebilmesi
için üstün gayret göstermekteyiz.
Amaçlarımız ve hedeflerimiz ile ilgili kaydedilen ilerlemeyi doğrulamaktayız. Çevresel ve sosyal
performansta önemli iyileştirmeler sağlamaktayız. Yıllık iyileştirme planları yoluyla sürekli iyileştirme
yönünde kararlılık göstermekteyiz. Çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerinin proaktif bir şekilde
yönetilmesine yönelik eylemler/faaliyetleri rutin ve tutarlı bir şekilde uygulamaktayız. Kurum
genelinde ölçülebilir amaçlarımızd doğrultusunda periyodik gözden geçirme ve güncelleme
yapmaktayız.

Saha içi ve dışı acil durum planı için etkilenen köyler ve devlet kurumları ile düzenli işbirliği içerisinde
bulunmaktayız. Tüm saha içi ve dışı acil durum hususlarını tespit ederek etkili bir hazırlık planı
oluşturduk. Kazaların, acil durumların meydana gelebileceği yerlerin ve etkilenecek köylerin
belirlenmesi ile genel risk değerlendirmesi, süreç analizi, istişareler proje boyunca devam edecektir.

Etkili paydaş katılımı için stratejik hareket etmekte, hangi paydaşlara öncelikli yaklaştığımız
konusunda açık bir politika izlemekteyiz. Su altında kalan köylere her durumda öncelik vermekteyiz.
Paydaş haritamızı düzenli olarak güncellemekteyiz, paydaşlarla kendilerini rahat hissettikleri yerlerde

iletişim kurmakta ve hassas gruplara özen göstermekteyiz, soruların, görüşlerin ve önerilerin kaydını
tutmakta, çevresel ve sosyal yönetim sistemimizin iyileştirilmesinde kullanmaktayız.

Konularımıza ilişkin detaylı eğitimler düzenlemekteyiz. Konulara ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak
isterseniz çevresel ve sosyal ekiplerimizle iletişime geçebilirsiniz. İlaveten, konuyla ilgili dökümanlara
aşağıda adresi paylaşılan web sitesi aracalığı ile ulaşabilirsiniz.
http://www.energo-pro.com.tr/hidro-elektrik-santral-yatirimlari/alpaslan-2-baraji-ve-hes.html
Değerli Çalışanlarımız,

Bizler için çok kıymetli olduğunuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Mesai bitimlerinde ailelerinize sağ
salim ulaşmanız için uluslararası performans standardları çerçevesinde prosedürlerimizi
yürütmekteyiz. Her daim huzur ve güven içerisinde verimli çalışmalarda bulunmanızı diler, çabalarınız
için her birinize tek tek teşekkür ederim.
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