TSKB ÇEVRE VE SOSYAL ETKİ POLİTİKASI
A. AMAÇ
Bu politikanın amacı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)’nin faaliyetleri dolayısıyla oluşabilecek
çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi konularında esas alınacak ilkeleri
belirlemektir.

B. KAPSAM
TSKB’nin Genel Müdürlük ve şubelerindeki tüm çalışanları ve faaliyetlerini kapsar.

C. İLKE VE ESASLAR
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Çevresel ve sosyal konulara ilişkin tüm ulusal kanun ve düzenlemeler takip edilir ve bunlara
uyumlu çalışılır.
Sürdürülebilirlik prensipleri tüm iş süreçlerine entegre edilir ve çalışan katılımının sağlanması
amacıyla kurum içi farkındalık yükseltilir.
Proje değerlendirme ve kredilendirme aşamalarında;
 çevresel ve sosyal etki değerlendirme çalışmalarında yasal düzenleme ve ilgili
yönetmeliklerin yanı sıra uluslararası kabul görmüş çevresel ve sosyal değerlendirme
standartları/yaklaşımları da değerlendirme kapsamına dahil edilir,
 finanse edilen yatırım projelerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında oluşabilecek riskler
azaltılır ve yasal mevzuata uyum için müşteriler desteklenir,
 yatırım projelerinde, ulusal ve uluslararası çerçevede potansiyel çevresel ve sosyal etkiler
değerlendirilerek yatırım tutarı büyüklüğü gözetmeksizin tüm projeler “TSKB Çevresel ve
Sosyal Riski Değerlendirme Sistemi Modeli”ne tabi tutulur. Belirlenen risk kategorisi
doğrultusunda yatırımcı firmaların bu etkilerin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik
tedbirler almaları ve gerektiğinde Çevresel ve Sosyal Eylem Planı oluşturmaları sağlanır. Bu
çerçevede firmaların düzenli olarak izlenerek gerekli önlemleri alıp almadıkları takip edilir,
 ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve/veya
kısıtlama getirilen faaliyetler ile Banka’nın çalışma prensipleri dikkate alınarak oluşturulan
ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan “Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi” (Ek.1’de
verilmektedir) kapsamındaki faaliyetlerin herhangi bir çevresel ve sosyal etki
değerlendirmesine tabi tutulmaksızın ya da tutar sınırı gözetmeksizin finanse edilmeyeceği
taahhüt edilir.
Banka’nın faaliyet alanlarıyla ilgili olan ve sürdürülebilirliği destekleyen ulusal ve uluslararası
inisiyatiflerle; sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kuruluşları başta olmak üzere çeşitli
paydaşlar ile iş birliği içinde karşılıklı deneyim paylaşımında bulunulur.
Eğitim, çevre ve kültür-sanat alanları başta olmak üzere, sürdürülebilirlik ve toplumsal kalkınmayı
destekleyen sosyal sorumluluk projelerine katılınır ve destek verilir.
Banka’nın operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal olumsuz etkileri (karbon
emisyonu, enerji, su, kağıt, atık, ulaşım, ve diğer) önlemeye ve/veya azaltmaya yönelik tedbirler
alınır, iyileştirmeye yönelik projeler ve eğitimler hayata geçirilir; Banka’da kaynak ve enerji
verimliliğinin artmasına yönelik her türlü proje desteklenir.
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7.

Banka’nın çevresel ve sosyal etkileri ISO14001, ISO14064 ve oluşabilecek yeni yönetim
standartlarında takip edilir. Karbon sıfır bankacılık yapılır ve Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi
kapsamındaki performans sonuçları yıllık olarak gözden geçirilip Sürdürülebilirlik Komitesi’ne
sunulur ve düzenli aralıklarla yayınlanan sürdürülebilirlik raporları kanalıyla tüm paydaşlarla
paylaşılır.
8. İklim değişikliğinin temel nedeni olan sera gazı emisyonları düzenli olarak hesaplanır, azaltım
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hedefler konulur, karbon emisyonları ile ilgili ISO
standartlarına uygun sistematik kurulur ve elde edilen sonuçlar tüm paydaşlarla paylaşılır.
9. Müşteriler ve ilgili paydaşlar iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında bilgilendirilir ve çevre
ve/veya sürdürülebilirlik politikaları oluşturmaları konusunda desteklenir.
10. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında büyük öneme sahip yenilenebilir enerji, enerji verimliliği,
kaynak verimliliği, geri kazanım, atık azaltımı ve çevre koruma yatırımlarına finansman desteği
sağlanır.

D. YÜRÜRLÜK
Bu politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
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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.

