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GLOBAL COMPACT TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN BİLDİRGESİ
Kredi değerlendirme süreçlerinde finansal, teknik veya ekonomik konular dikkate alındığı gibi
çevresel ve sosyal etki başlıklarının da değerlendirilmesi ve yönetim kararına bağlanması büyük
önem taşımaktadır. Bu kapsamda, bankacılık sektöründe kredilendirme faaliyetleri kapsamında
oluşan çevresel ve sosyal risklerin tanımlanması, değerlendirme süreçlerinde analiz edilmesi,
oluşacak etki ve riskin boyutunun saptanması, riski minimize etmek için yerine getirilmesi
gereken yükümlülük ve uygulamaların tespiti ve bu tespitlerin karar verme süreçlerinde dikkat
alınmasını içeren bir ‘Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Sistemi’ uygulanması önerilmektedir.
Global Compact Türkiye’nin bir inisiyatifi olan bu bildirgeye imza atarak, çevresel ve sosyal
risklerin etüdünü kredi değerlendirme sürecinin bir parçası haline getirmeyi ve ilgili politikaların
içerisine dahil etmeyi kabul ederiz.
İklim değişikliği, tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçek olarak 2015 yılındaki COP21
görüşmelerinin Paris İklim Anlaşması ile tamamlanmasının yolunu açmıştır. Sıcaklık artışının
2oC ile sınırlı kalabilmesi gezegen için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ülkemizin düşük
karbonlu sürdürülebilir bir ekonomiye geçişini önemsiyoruz ve finansman hizmetleriyle her
sektörü dönüştürebilme gücü olan bankacılık sektörünün bu konuda da büyük sorumluluğu
olduğuna inanıyoruz.
Paris İklim Anlaşması’nın iklim değişikliğini önleme ve azaltma hedefi doğrultusunda
sürdürülebilir ekonominin geliştirilmesi, kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve
çevre şartlarının korunması veya iyileştirmesine yönelik her türlü yatırımın önceliklendirilmesini
ve teşvik edilmesini temel prensip olarak kabul ediyoruz.
Kurumumuzun kendi iç dinamiklerine göre belirleyeceği asgari yatırım tutarı dahilinde, söz
konusu yatırım tutarı üzerindeki kredilerin finansmanında aşağıda belirtilen konuları
kredilendirme süreçlerine yerleştirmeyi ve uygulamayı kabul ediyoruz. Söz konusu asgari
yatırım tutarı uluslararası uygulamalar dikkate alınarak en fazla 20 milyon ABD Doları1
seviyesinde belirlenebilecek olup, bu limitin üzerindeki tüm yeni yatırım projelerinde aşağıdaki
koşulların aranacağını beyan ediyoruz.
ÇEVRESEL ve SOSYAL PRENSİPLER
1. Bankamız kendi çevresel ve sosyal risk değerlendirme sistem ve modelini
oluşturur, görev tanımında Bildirge kapsamındaki çevresel ve sosyal unsurların

1

Bildirgeye yeni imza atan Bankalar, yatırım limitini ilk yıl 50 milyon ABD Doları olarak uygulayabilir, birinci yılın
tamamlamasından itibaren Bankalar yatırım limitini 20 milyon ABD Doları olarak uygular.
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olduğu en az bir personel istihdam eder2, finansman sağlamayacağı sektörleri ve
faaliyetleri içeren bir yasaklı finansman listesi belirler ve bu prensipler
kapsamında aşağıdaki hususları gözetir. Çevresel ve sosyal risk değerlendirme
sürecinde dikkate alınacak kriterler şu başlıklardan oluşmaktadır: Her türlü
çevresel ve sosyal etki yaratan yeni yatırım projeleri çevresel ve sosyal
değerlendirme sürecine tabi tutulur ve Bankamız kurduğu sistem çerçevesinde
projeleri yüksek (Kategori A), orta (Kategori B) ve düşük (Kategori C) olarak
sınıflandırır.
2. Kredi kullanacak firmanın (tüzel kişiliğin) mevcut durumda gerçekleştirdiği
faaliyetlerden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkiler ile riskler de dikkate alınır.
3. Yüksek riskli projelerde yatırım projesine ilişkin çevreyle ve sosyal alanlarla ilgili
tüm dokümanlar detaylı incelenir. Bağımsız danışman tarafından yatırım projesine
ilişkin çevresel ve sosyal etkilerin açıklandığı, bu etkilerin ve olası risklerin nasıl
azaltılacağı veya giderileceğini içeren bir Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
hazırlanır ve periyodik olarak (en az yılda bir) bu plan çerçevesinde
gerçekleşmeler izlenir. Saha gezileri ve danışman toplantılarından oluşan izleme
çalışmalarına ilgili Banka personeli de imkanlar dahilinde katılım gösterir.
4. Değerlendirme sonucunda belirlenen çevresel ve sosyal risk kategorisi için
oluşturulan Eylem Planı müşteriyle mutabık kalınarak yapılan anlaşmaya derç
edilir.
5. Yüksek riskli projelerde alınacak çevresel ve sosyal önlemlerde, aşağıdaki
hususların da yatırımcı nezdinde dikkate alınması için gerekli özeni gösterir.

2
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•

Paydaş katılımı ve şikayet mekanizması süreçleri

•

Firmanın gerek mevcut faaliyetleri gerekse yatırım faaliyetleri sırasında İş
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili mevzuata uyumu

•

Projenin RAMSAR3 Sözleşmesi tahtında belirlenen sulak alanlara
yakınlığı

•

Kamulaştırma kapsamında zorunlu fiziksel ya da ekonomik yeniden
yerleşim olan projelerde “Yeniden Yerleşim Planı”nın varlığı

Bildirgeye yeni imza atan Bankalar, imza tarihinden sonra bir yıl içerisinde personel istihdamı şartını yerine getirir.
Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Sözleşmesi
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•

Özellikli ve koruma altında olan bölgelerdeki biyoçeşitliliğin korunması
için gerekli önlemlerin varlığı

•

Karbon emisyonları bakımından yüksek riskli projelerin operasyon
döneminde yaratacağı ilave sera gazı emisyonlarının miktarı ve oluşacak
karbon maliyeti

6. Bu bildirgedeki maddeler her yıl düzenli olarak gözden geçirilecektir.
Saygılarımla,
[İmza]
[İsim]
[Unvan ve Kuruluş İsmi]
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