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1. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının (Banka) misyonu; yatırımcıların finansman ve 

danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayarak, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri 

doğrultusunda yapısal dönüşüme yardımcı olmak, sermayenin tabana yayılmasına katkıda 

bulunmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmaktır. Bu misyon doğrultusunda Banka, 

çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın temel bir bileşeni 

olarak görmektedir. Banka, sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunu -ekonomik, sosyal ve 

çevresel- dengeli ve bütünleşik bir şekilde ele almak gerektiğinin farkındadır. Banka, bu Çevre 

ve Sosyal Politika ile operasyonel faaliyetleri ve finansal hizmetleri sonucunda ortaya 

çıkabilecek doğrudan ve dolaylı çevresel ve sosyal etkilerini yönetmeyi amaçlamaktadır. Bu 

Politika, Bankanın tüm çalışanlarını ve faaliyetlerini kapsar.  

2. Banka, çevresel ve sosyal kalkınmanın öneminin ve sağlayacağı uzun vadeli faydaların 

farkındadır. Banka, faaliyetlerinden kaynaklanan etkileri yönetmek için iklim değişikliğiyle 

mücadeleye ek olarak kaynak optimizasyonunu benimsemekte, olumlu çevresel ve sosyal 

faaliyetlerini arttırmakta ve olumsuz çevresel ve sosyal etkileri en aza indirmektedir. Banka, 

yasal yükümlülüklerini yerine getirme, çevresel ve sosyal farkındalığı destekleme, 

sürdürülebilirlik odaklı olma, performansını sürekli olarak iyileştirme ve bilgilerini 

paydaşlarına aktarma konusunda kararlıdır.   

3. Bu bakış açısıyla Banka, doğrudan etkilerini çevreye ve topluma duyarlı bir şekilde 

yönetmeyi hedeflemektedir. Bankanın operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı 

emisyonları düzenli olarak izlenmekte ve azaltma hedefleri belirlenmektedir. Banka, kaynak 

tüketimini (enerji, su, kâğıt) ve atık oluşumunu azaltmak için gereken önlemleri almayı taahhüt 

etmektedir.   



Banka, insan kaynaklarını temel bir değer olarak görmekte olup, çalışanlarını işe alırken ve 

yönetirken iş-yaşam dengesi, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı, müşterilerini ve 

tedarikçilerini seçerken eşit fırsatlar sağlamayı amaçlamaktadır. 

4. Banka finanse ettiği yatırımlarda, biyolojik çeşitliliği ve kültürel mirası koruyacağını, 

toplulukların, hassas grupların veya bireylerin yaşam koşullarına olumsuz etki oluşturmaktan 

ve ayrımcılıktan kaçınacağını ve fırsat eşitliğini teşvik edeceğini taahhüt eder. Banka çevre ve 

toplum üzerinde kabul edilemez etkileri olabilecek yatırımları desteklemez veya finanse etmez. 

Banka, Türkiye'nin taraf olduğu ulusal mevzuata veya uluslararası sözleşmelere uygun olarak 

yasaklanan ve bu Politikaya ekli olan Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesinde yer alan ya da 

kaynak sağladığı kuruluşların çevresel ve sosyal şartları ile uyumlu olmayan faaliyetleri finanse 

etmez. Banka, yürürlükteki ulusal düzenlemelere ve ilgili uluslararası standartlara uygun olan 

ya da makul bir süre zarfında uygunluk sağlayacağına dair bir plan sunan yatırımları finanse 

eder.  

5. Banka çevresel ve sosyal risk değerlendirmesinin tüm yatırım ve kredi uygulamalarında rutin 

karar alma süreçlerinin bir parçası olması gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle, Çevresel ve 

Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) geliştirilmiştir. Bu sistemi kredi ömrü boyunca uygulayarak 

yatırımın kredi, itibar, çevresel ve sosyal yükümlülüklerine ilişkin risklerinden korunmayı 

hedeflemektedir. Banka, tüm kredilendirme faaliyetlerini ulusal, çevresel ve sosyal kanun ve 

düzenlemelere, Bankanın kendi politika ve prosedürlerine ve gerektiğinde Bankanın uyum 

sağlamayı taahhüt ettiği diğer çevresel ve sosyal standartlara uygun olarak değerlendirir. ÇSYS 

aracılığı ile Banka, müşterisi ve kredi faaliyetinin potansiyel çevresel ve sosyal risklerini tutarlı 

bir şekilde sınıflandırmakta ve ilgili çevresel ve sosyal etkileri değerlendirmektedir. 

Tanımlanan çevresel ve sosyal risk kategorisine göre riskleri ve etkileri azaltmak için Banka 

tarafından eylem planları geliştirilmekte ve kredi süresince performans izlenmektedir. Banka, 

kredi değerlendirilmesi yapılırken gerektiğinde çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerin etkin 

bir şekilde anlaşılmasını ve sahaya özgü bir yönetim planının hazırlanmasını sağlamak için saha 

ziyaretleri yapabilir.  Müşteriler kapasite geliştirme ve çevresel ve sosyal performanslarını etkin 

bir şekilde arttırmaları için desteklenir. Banka ayrıca finanse ettiği tüm yatırımlar için çevresel 

ve sosyal konularda düzenli raporlama yapılmasını talep eder ve izleme gerçekleştirir.  

6. Banka, ÇSYS'nin kurum genelinde etkin bir şekilde uygulanması ve sürdürülebilmesi için 

gerekli kapasiteyi ve organizasyonu sağlamayı, rehberlerle ve üçüncü taraflarla ilişki kurmayı 



ve ÇSYS'nin kapsamını veya etkisini önemli ölçüde değiştirmemeyi taahhüt eder. Banka ortak 

finansman, ortak girişim ve fon yönetim ortaklığı faaliyetlerinde Ç&S durum tespiti yapmayı 

ve bu tür ortaklıklarda ÇSYS kapsamının ihlal edilmemesini sağlamayı taahhüt eder.  

ÇSYS ile ilgili eğitim ihtiyaçları tespit edilmekte ve çalışanlara kapasitelerini artırmak için 

gerekli eğitimler verilmektedir.  

İklim değişikliği konusunda halkın bilinçlendirilmesi için kamu, sivil toplum kuruluşları ve 

diğer paydaşlar ile birlikte gönüllü faaliyetler desteklenmektedir.  

7. Bankanın doğrudan ve dolaylı çevresel ve sosyal faaliyetlerinin performansı sürekli 

iyileştirme amacıyla yıllık olarak gözden geçirilmektedir. Ticari ve yasal olarak uygun 

görüldüğünde, ÇSYS'ye uygun olarak finansman sağlanan faaliyetler risk kategorilerine göre 

Bankanın internet sitesinde tüm paydaşlarla düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bankanın 

operasyonlarından ve finansman faaliyetlerinden doğrudan ve/veya önemli ölçüde etkilenen 

herhangi bir taraf Bankaya web sitesinden (http://kalkinma.com.tr/) ya da 

surdurulebilirlik@kalkinma.com.tr e-posta adresi üzerinden şikâyette bulunabilir. Alınan 

şikâyetler sistematik olarak kaydedilir, zamanında yanıtlanır ve periyodik olarak üst yönetime 

raporlanır. Banka ayrıca müşterilerinden ilgili Ç&S bilgilerini kamu ile paylaşmasını ve finanse 

ettiği faaliyetlerle ilgili bir şikâyet mekanizması oluşturmasını talep edebilir. 

8. Bu Politikanın takibinden ve güncellenmesinden Sürdürülebilirlik Komitesi, 

onaylanmasından ve yürürlükten kaldırılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Politika, 

mevzuatta değişiklik olması, ihlallerin ortaya çıkması veya iyileştirme ihtiyacı doğması 

durumlarında gerekli olan en kısa sürede güncellenir. Bu Politikayla ilgili tüm güncellemeler, 

Bankanın internet sitesi aracılığıyla kamu ile paylaşılır.  

Bu Politika 17 Ocak 2020 tarihinde Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girmiştir. 
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 FİNANSE EDİLMEYEN FAALİYETLER LİSTESİ  

Banka, kendi bilgisi dahilinde aşağıdaki projeleri/faaliyetleri doğrudan finanse etmeyeceğini 

taahhüt eder: 

1. Zorla Çalıştırma1 veya zararlı veya sömürücü biçimlerde çocuk işçi çalıştırma2; 

2. Türk yasalarına göre veya uluslararası sözleşmelere göre yasa dışı kabul edilen herhangi bir 

ürün veya faaliyetin üretimi ve/veya ticareti, örneğin; 

a) PCB3 (Poliklorlu bifenil) içeren ürünlerin üretimi veya ticareti 

b) Uluslararası alanda yasak olan ilaçların, pestisit (böcek ilacı) / herbisit (bitki öldürücü 

ilaç) ve diğer zararlı maddelerin üretimi ve ticareti (Rotterdam Sözleşmesi, Stockholm 

Sözleşmesi)4 

c) Uluslararası alanda yasaklanmış ozon tabakasına zarar veren maddelerin üretimi ve 

ticareti, (Montreal Protokolü)5 

3. Yaban hayatı ticareti, CITES (Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin 

Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında düzenlenmiş yaban hayatı ürünlerinin 

ticareti veya üretimi;  

4. Türk veya uluslararası yasalar tarafından yasaklanmış atıkların sınır ötesi hareketleri, (Basel 

Sözleşmesi)6; 

5. Ateşli silah ve mühimmat üretimi veya ticareti; 

6. Alkollü içecek (bira ve şarap hariç) üretimi veya ticareti; 

7. Tütün ürünleri üretimi veya ticareti; 

8. Kumar, kumarhane ve eşdeğer girişimler; 

                                                           
1 Zorla işgücü, şahısların gönüllü olarak yapmadığı/çalışmadığı, ceza veya güç kullanımı sonucunda ortaya çıkan tüm iş veya 

hizmetleri ifade etmektedir 
2 Çocukların ekonomik olarak sömürüldüğü iş veya çocuğun eğitimine, sağlığına, fiziksel, zihinsel ruhsal, ahlaki veya sosyal 

gelişimine engel olma veya zararlı olma demektir. 
3 PCBler: Poliklorlanmış bifeniller, yüksek oranda toksik kimyasallardan oluşan bir gruptur. PCB'lerin 1950'den 1985'e kadar 

uzanan yağla dolu elektrik transformatörlerinde, kapasitörlerde ve şalt tesislerinde bulunma olasılığı yüksektir. 
4 Yasaklı ürünlerin yer aldığı liste http://www.who.int adresinde, pestisiti herbisit ve diğer tehlikeli maddelerin yer aldığı liste 

http://www.pic.int adresinde yer almaktadır.  
5 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin  Montreal Protokolü ozon tabakasını inceltici maddelerin listesini ve bunlarla 

ilgili hedeflenen azaltma ve yasaklama tarihlerini içerir http://www.unep.org/ozone/montreal.shtml.  
6 Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi’nin amacı, tehlikeli 

ve diğer atıkların sınırlar ötesi taşınması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünden doğabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmaktır 

http://www.basel.int. 

http://www.who.int/
http://www.pic.int/
http://www.unep.org/ozone/montreal.shtml
http://www.basel.int/


9. Bağlanmamış asbest lifi ticareti veya üretimi 7; 

10. Projenin bulunduğu ülkenin mevzuatı veya biyoçeşitlilik kaynaklarının veya Bonn 

Sözleşmesi, Ramsar Sözleşmesi, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi 

ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gibi biyoçeşitlilik veya kültürel kaynakların korunmasına 

ilişkin uluslararası sözleşmeler tarafından yasaklanan faaliyetler; 

11. Ticari ağaç kesimi veya birincil tropikal yağmur ormanlarında veya yaşlı ormanlarda 

kullanılmak üzere ekipman satın alınması; 

12. Sürdürülebilir şekilde yönetilmeyen ormanlardan ahşap veya diğer orman ürünlerinin üretim 

veya ticareti kapsayan faaliyetler; 

13. Çok sayıda hassas veya korunan türe zarar veren ya da denizel biyoçeşitlilik ve habitatlara 

tehlike oluşturan denizcilik veya kıyı balıkçılığı uygulamaları  

14. IMO gereklilikleri ile uyumlu olmayan, petrol veya diğer tehlikeli maddelerin tankerlerle 

nakliyesi (IMO, MARPOL, SOLAS and Paris MOU)8. 

                                                           
7 Asbest içeriği %20’den az olan bağlanmış asbest içeren çimento levhanın kullanımı ve satın alınmasında uygulanmaz 

 
8 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) şartlarına aykırılık: Gemilerden Kaynaklanan Kirlenmenin Önlenmesi Uluslararası 

Sözleşmesine (MARPOL), Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesine (SOLAS), Uluslararası Güvenlik Yönetim 

Koduna uygun sertifikasyonu olmayan, Paris Liman Devleti Kontrolüne Mutabakat Muhtırası (Paris MOU) ve tankerler ve 

MARPOL yönetmeliği 13G uyarınca tarafından yasaklanan ve 25 yaşından büyük tek cidarlı tankerler kullanılmamalıdır.  

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-thePrevention-of-Pollution-

from-Ships-%28MARPOL%29.aspx. 

 

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-thePrevention-of-Pollution-from-Ships-%28MARPOL%29.aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-thePrevention-of-Pollution-from-Ships-%28MARPOL%29.aspx

