TSKB ÇEVRE VE SOSYAL ETKİ POLİTİKASI
Ek.1

TSKB Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi
Aşağıda yer alan listedeki faaliyet alanları Sürdürülebilirlik Politikası’nın yürürlüğe giriş tarihinden
itibaren TSKB tarafından finanse edilmeyen faaliyetler olarak saptanmıştır. TSKB kendi bilgisi
dahilinde aşağıdaki projeleri/faaliyetleri doğrudan finanse etmeyeceğini taahhüt eder;


Türk kanunlarına, yönetmeliklerine veya uluslararası düzenlemelere ve anlaşmalara göre kanun
dışı olan veya uluslararası yasaklara tabi ürünlerin üretimi veya ticareti,



PCB (Polychlorinated Biphenyl, poliklorlu bifenil) içeren ürünlerin üretimi veya ticareti,



Uluslararası alanda yasak olan ilaçların, pestisit(böcek ilacı)/herbisit(bitki öldürücü ilaç) ve diğer
zararlı maddelerin üretimi ve ticareti,



Uluslararası alanda yasaklanmış ozon tabakasına zarar veren maddelerin üretimi ve ticareti,



Yaban hayatı ticareti, CITES (Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası
Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında düzenlenmiş yaban hayatı ürünlerinin ticareti veya
üretimi,



Türk veya uluslararası yasalar tarafından yasaklanmış atıkların sınır ötesi hareketleri,



Ateşli silah ve mühimmat üretimi veya ticareti1,



Tütün ve sigara üretimi ve ticareti1,



Kumar, kumarhane ve eşdeğer girişimler,



Radyoaktif malzemelerin üretimi ve ticareti2 ,



Bağlanık olmayan asbest elyafın ticareti veya üretimi (asbest içeriği %20’den az olan lifsiz veya
bağlanık asbest içeren çimento levhanın kullanımı ve satın alınmasında uygulanmaz),



Uzunluğu 2,5 km’den fazla olan ağların deniz ortamında yüzen ağ balıkçılığında (drift net)
kullanımı,



Zorla çalıştırma içeren projeler3 veya çocuk işçilerin sömürücü4 veya zararlı içeriği olan
aktivitelerde çalıştırıldığı üretim dahil projeler,



İnsanların kişisel haklarını sınırlayan veya insan haklarını ihlal eden projeler,



Birincil tropikal yağmur ormanlarında, ticari ağaç kesimi operasyonlarını içeren projeler,



Biyoçeşitlilik kaynaklarının ve kültürel mirasın korunması ile ilgili Türk kanun ve yönetmeliklerince
veya uluslararası anlaşmalarla yasaklanan aktiviteler. Yeterli telafi/azaltma önlemleri alınmayan
Koruma Alanlarında-Kritik Habitat Alanlarında veya Doğal/kültürel Miras Alanlarındaki projeler.

1

Bu yasak, büyük ölçüde bu aktivitelere dahil olmamış proje sponsorlarına uygulanmaz. “Büyük ölçüde dahil olmamış” ile ilgili aktivitenin,
proje sponsorunun birincil operasyonları ve/veya ana iş kolu olmadığı ifade edilmektedir.
2
Tıbbi malzemelerin, kalite kontrol ve ölçümleme ekipmanlarının ve TSKB tarafından radyoaktif kaynağın önemsiz olduğu ve/veya yeterince
korunmuş/sızdırmazlığı sağlanmış olarak değerlendirildiği durumlarda geçerli değildir.
3
Zorla işgücü, şahısların gönüllü olarak yapmadığı/çalışmadığı, ceza veya güç kullanımı sonucunda ortaya çıkan tüm iş veya hizmetleri ifade
etmektedir.
4
Zorla çocuk işçi, çocukların ekonomik olarak sömürüldüğü iş veya çocuğun eğitimine, sağlığına, fiziksel, zihinsel ruhsal, ahlaki veya sosyal
gelişimine engel olma ve zararlı olma demektir.

