TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLER POLİTİKASI
I.

AMAÇ VE KAPSAM

Bu politikanın amacı Banka’nın faaliyetlerinde çevresel ve sosyal etki yaratan konularda
esas alacağı ilkeleri belirlemektir.
II. TEMEL İLKELER
1.

Banka, çevresel ve sosyal konulara ilişkin ulusal mevzuat düzenlemelerini takip
ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Ulusal ve uluslararası inisiyatifleri
destekler; sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kuruluşları başta olmak üzere
çeşitli paydaşlar ile iletişim içinde olarak Türkiye’de ve dünyada son gelişmeleri takip
eder.

2.

Eğitim, çevre ve kültür-sanat alanları başta olmak üzere, toplumsal kalkınmayı
destekleyen, ülkenin ihtiyaçlarına uygun, yaygın, geniş kitleleri kapsayan ve uzun
soluklu sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek uygular.

3.

Banka operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal olumsuz etkileri
önlemeye ve/veya azaltmaya yönelik tedbirler alır; kaynak ve enerji verimliliğinin
artmasını sağlar ve bu konuda geliştirici projeleri destekler.

4.

Banka tarafından finansal destek sağlanan yatırım projelerinde potansiyel çevresel ve
sosyal etkiler ulusal ve uluslararası çerçevede değerlendirilerek belirli bir büyüklüğün
üzerindeki yatırım projeleri Çevresel Risk Değerlendirme Modeli (ERET)’ne tabi
tutulur. Çok boyutlu incelemeler neticesinde belirlenen risk kategorisi doğrultusunda
yatırımcı firmaların bu etkilerin azaltılmasına yönelik tedbirler alması sağlanır. Söz
konusu tedbirler çeşitli konularda hazırlanan yönetim, katılım ve eylem planları ile
detaylandırılır. Bu çerçevede firmalar düzenli olarak izlenerek gerekli önlemlerin
alınıp alınmadığı takip edilir.

5.

Banka, iklim değişikliğinin temel nedeni olan sera gazı emisyonlarını düzenli olarak
ölçmek, azaltım taahhütleri neticesinde azaltım faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla
hedefler koyar ve elde edilen sonuçları tüm paydaşlarla paylaşmayı taahhüt eder.

6.

Banka, müşterilerini iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda bilgilendirir ve
çevre ve/veya sürdürülebilirlik uygulamaları geliştirmeleri konusunda destekler.

7.

Banka, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında büyük öneme sahip yenilenebilir
enerji, enerji verimliliği, geri kazanım ve atık azaltımı projelerini destekler.

8.

Banka, iş sağlığı ve güvenliği konularında önleyici ve düzeltici yaklaşımlar ile güvenli
bir çalışma ortamı sağlayarak süreçlerini sürekli iyileştirir. Finanse edilen yatırım
projelerinde ise iş sağlığı ve güvenliği konularında oluşabilecek risklerin azaltılmasına
ve yasal mevzuata uyuma yönelik olarak müşterilerini destekler.

9.

Banka, ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle
yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetleri, aşağıda yer alan “Finanse Edilmeyen
Faaliyetler Listesi” kapsamında izler ve bu faaliyetleri herhangi bir çevresel ve sosyal

etki değerlendirmesine tabi tutulmaksızın ya da tutar sınırı gözetmeksizin finanse
etmez.
III. YÜRÜRLÜK
Bu politika, T. İş Bankası A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası’nın ayrılmaz bir parçası olup,
Yönetim Kurulu tarafından 31.12.2014 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
İş Bankası Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi (1)
İş Bankası, bilgisi dahilinde, aşağıdaki alanlarda ve /veya şekillerde faaliyet gösteren
firmalara finansman sağlamamaktadır:
• Yürürlükteki yerel mevzuat uyarınca ve/veya uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış
ürün ve faaliyetlerin üretimi ve ticareti.
İlgili yasaklar bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki faaliyet alanlarını
kapsamaktadır:
 Uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış ilaçlar, pestisit, herbisit ve ozon
tabakasına zarar veren maddelerin üretimi ve /veya ticareti.
 CITES Sözleşmesi (2) tahtında düzenlenen vahşi yaşam unsurlarının ve ürünlerinin
ticareti.
 Basel Sözleşmesi ve ülkemizce taraf olunan uluslararası ilgili sözleşmelere
uygunluk göstermeyen atıkların ve atık ürünlerinin sınır ötesi ticareti.
 PCB (3) veya yasaklanmış asbest türlerinin veya bunları içeren ürünlerin üretimi
ve/veya ticareti.
• Cebri çalıştırmanın (4) ve tehlikeli çocuk işçiliğinin (5) söz konusu olduğu faaliyetler ve
ulusal ve uluslararası mevzuatla belirlenmiş çocuk işçi çalıştırılması yasaklı olan
faaliyetler.
• UNESCO Dünya Miras Listesi ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan
kültür varlıklarının belirgin ölçüde değişime uğraması, hasar görmesi veya ortadan
kaldırılmasına sebep olan faaliyetler.
• Kitle imha silahları ve kara mayınları üretimi.
• Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar
Sözleşmesi (RAMSAR Sözleşmesi) tahtında RAMSAR Alanı olarak belirlenen sulak
alanlarda yapılan faaliyetler.
• Su ürünleri avcılığında akıntı ağının (drift-net) kullanıldığı faaliyetler.

• 25 MW Kurulu gücün altında kapasiteye sahip hidroelektrik santrali projeleri. (6)
• Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gerekliliklerine uyum sağlamayan tankerler
aracılığıyla petrol ve diğer ve tehlikeli maddelerin taşınması faaliyeti.
_______________________
(1)
(2)

(3)
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(6)

İşbu liste 31.12.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup düzenli olarak gözden geçirilerek güncellenecektir.
CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin
Sözleşme.
PCB (Polikarbonat Bifenil): Özellikle 1950-1985 yılları arasına tarihlenen yağlı transformatörler,
kapasitörler ve anahtarlama donanımlarında (switch-gear) bulunan yüksek derecede zehirli bir kimyasal
grubu.
Cebri çalıştırma, ILO sözleşmelerinde tanımlandığı şekilde, gönüllü olarak gerçekleştirilmeyen ve bir
kişinin güç kullanma veya cezalandırılma tehdidiyle gerçekleştirdiği iş ve hizmetler anlamına
gelmektedir.
Çocuk işçilerin asgari yaş sınırı ILO Temel İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve ulusal mevzuatta
tanımlandığı şekilde olmak zorundadır.
Yatırım aşamasındaki projeler.

