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1. Giriş ve Amaçlar
1.1 Giriş
Bankpozitif, Etik İlkeler Yönetmeliği’nde belirtildiği gibi sağlıklı bir ekonomik büyümenin yanı
sıra çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki rolünün de bilincindedir.
Kurulduğu günden bu yana Banka, çevresel ve toplumsal katkıyı göz önünde tutarak
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bankanın çevresel ve sosyal konulara yaklaşımı, Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan işbu politika ile belirlenmiştir.
“Bankpozitif Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi”nin altında konumlandırılan bu politika ve
ekleri, Bankanın doğrudan ya da dolaylı faaliyetleri sonucu oluşan/oluşabilecek çevresel ve
sosyal risklerin belirlenmesi, yok edilmesi ya da azaltılması amaçlı yönetilmesi için
oluşturulmuş metodoloji ve standartları içermektedir.
1.2 Amaçlar
1.2.1. Banka İçi Amaçlar
(i)
Bankanın kararları ve faaliyetler üzerindeki çevresel ve sosyal risk ve fırsatları
yöneterek olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek, olumlu etkileri ise
artırmak için “Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi” (ÇSYS) uygulamak,
(ii)
ÇSYS’nin en üst düzeyde kabul edilebilir, ulusal ve uluslararası çevresel ve sosyal
mevzuatlarla uyumlu olmasını sağlamak; sistemin dinamik ve kendini geliştirmeye yönelik
yapısını korumak,
(iii)
Bankanın merkez binasına ve şubelerine ait doğal kaynak kullanımı ve atık üretimi
çevresel etkilerini, doğal kaynakların korunumu ve atık miktarının kaynağında azaltılması
prensiplerine göre yönetmek,
(iv)
Banka çalışanlarının çevresel ve sosyal farkındalığının arttırılması amaçlı etkinlikler
ve eğitimler düzenlenmesini hedeflemek; böylelikle çalışanlarına Banka politikasıyla uyumlu
bir biçimde faaliyetlerini yürütmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını
sağlamak,
(v)
Çalışanlar arasında fırsat eşitliğine aykırı olmayan; cinsiyet, din, dil, ırk, kültürel ve
siyasi düşünce ayrımcılığı yapmayan; insan ve çalışan haklarına saygılı insan kaynakları
yönetimi uygulamak,
İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda önleyici ve düzeltici yaklaşımlar ile güvenli bir
çalışma ortamı sağlayarak sürekli iyileştirmeyi hedeflemek,

(vi)

1.2.2. Banka Dışı Amaçlar
(vii)
Finansmanını sağladığı yatırımların çevresel ve sosyal risklerini değerlendirmek,
yatırımcıda riskleri belirleme ve yönetme becerisi aramak ve yatırımların çevresel ve sosyal
performansını arttırmaya yardımcı olmak,
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Bu politikanın ekinde belirtilen “Yasaklı Faaliyetler Listesi”nde yer alan faaliyetleri
herhangi bir çevresel ve sosyal risk değerlendirmesine tabi tutmaksızın ya da tutar sınırı
gözetmeksizin finansman sürecini durdurmak,

(viii)

(ix)
Çevresel ve sosyal standartların iyileştirilmesi, enerji verimliliği, kaynak verimliliği ve
yenilenebilir enerji projeleri başta olmak üzere çevreci yatırımlara destek vermek,
(x)
Çevresel ve sosyal sorumluluğun bir yükümlülüğü olarak çevresel ve sosyal fayda
yaratmaya yönelik yeni ürün ve hizmetler geliştirmek,
(xi)
Paydaşlar ve toplumdaki çevresel ve sosyal bilincin arttırılması amacıyla eğitimi
desteklemek,
(xii)
Topluma ve çevreye faydalı, kalıcı sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi ve
uygulamayı hedeflemek.

2. Risk Analizi
2.1 Çevresel Riskler
Çevre, canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim
içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. (2872 sayılı
Çevre Kanunu, madde 2)
Banka tarafından yapılacak olan çevresel etki değerlendirmesi gerçekleştirilmesi plânlanan
projelerin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin
önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin
ve gerekli görülen yatırımların izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaların tamamını
kapsamaktadır.
Bankanın faaliyetlerine çevreyi koruma amacı güdülerek yön verilecektir.
Kredilendirme ve diğer Banka faaliyetlerinin çevresel değerlendirilmesi yapılırken asgari
olarak aşağıdaki riskler değerlendirilecektir.
(i) Çevrede meydana gelebilecek ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik
dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etki,
(ii) Suların; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenme veya
özelliklerinin kısmen veya tamamen değişebilme riski,
(iii) Yatırım/Faaliyet kapsamında fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki
yaparak ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına
neden olan tehlikeli atık ve bu atıklarla kirlenmiş kontamine atık oluşturma riski,
(iv) İnsan ve çevresi üzerine etki eden havada, hava kirleticilerinin miktarının artmasına
bağlı olarak oluşacak hava kirliliği riski,
(v) İklim değişikliğine sebep olabilecek her türlü emisyon oluşturma riski,
(vi) Enerji, su ve doğal kaynaklar başta olmak üzere, hammadde tüketimi ve atık üretimi
yüksek olan sektör yatırımlarının çevre üzerindeki etkileri,

3/6

ÇEVRESEL ve SOSYAL POLİTİKA

(vii)
(viii)

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve canlı doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine
olumsuz etkide bulunabilecek riskler,
Kültürel mirasın ve hassas koruma alanlarının zarar görme ya da yok olma riski.

2.2 Sosyal Riskler
Sosyal risk, Bankanın faaliyetleri doğrultusunda etkilenecek toplum ve bireyler üzerindeki
olumsuz etkiler ve bunlara bağlı olarak Banka itibarının zedelenmesi risklerinin toplamıdır.
Toplum ve bireyi etkileyecek risklerin başında, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi uluslar
arası kabul görmüş taraflarca hazırlanan iş ve çalışma koşulları sözleşmelerini
karşılayamama, toplum sağlığı, güvenliği ve emniyetinin kaybı ve insanların zorunlu yeniden
yerleştirilmesi uygulamaları gelmektedir.
Banka faaliyetleri sonucu oluşabilecek sosyal riskler, bu politika ve ÇSYS ile oluşturulan
metodoloji doğrultusunda değerlendirilecektir.
2.3 Şikayet
Bankanın karar ve/veya faaliyetlerinden olumsuz etkilenen topluluklar üzerindeki risk ve
etkilerin başarıyla yönetilmesi amacıyla tüm taraflarla etkin iletişim sağlamaya önem
verilmektedir. Bu bakış açısıyla ilgili topluluklar ile anlamlı danışma/iletişim kurma hakkına
Banka her zaman saygı duymaktadır.
Bankanın faaliyetleri hakkındaki şikâyetleri ve görüşleri değerlendirmek ve gözden geçirmek
için bir başvuru mekanizması oluşturulmuştur. Bu mekanizma, operasyonların Banka’nın
Çevresel ve Sosyal Politikası ile uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi, etkilenen taraflar
arasında diyaloğun yeniden sağlanması ve şikayet veya yakınmaya neden olan sorunların
çözümlenmesi imkanını tanımaktadır.

3. Yürürlük
Bu politika Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4. Ekler
Ek-1 Yasaklı Faaliyet Listesi
Yasaklı Faaliyet Listesi (Ek-1)
i.

Zorla çalıştırma/çocuk işgücünün zararlı veya sömürücü biçimlerini içeren üretim veya
faaliyetler;

ii.

Türk yasalarına göre illegal kabul edilen herhangi bir ürün veya faaliyetin üretimi veya
ticareti;

4/6

ÇEVRESEL ve SOSYAL POLİTİKA

iii.

Ev sahibi ülkenin taraf olduğu ve ev sahibi ülkede yasa gücünde olan uluslar arası
konvansiyonlar ve anlaşmalara aykırı olan herhangi bir ürün veya faaliyetin üretimi
veya ticareti;

iv.

Yarı askeri malzeme dâhil olmak fakat ulusal savunmayla ilgili üretim hariç olmak
üzere silah ve mühimmat üretimi veya ticareti;

v.

Tütün üretimi veya ticareti1;

vi.

Kumar, kumarhaneler ve eşdeğer teşebbüsler; söz konusu faaliyet projenin (veya alt
projenin) asli operasyonlarına yardımcı nitelikteyse bu madde uygulanmaz.

vii.

Nükleer reaktörler ve bunların bileşenleri dâhil olmak üzere radyoaktif malzemelerin
üretimi veya ticareti. Tıbbi cihaz, kalite kontrol cihazları ve radyoaktif kaynağın
önemsiz kabul edildiği ve/veya yeterince perdelendiği diğer cihazların satın alımına
bu madde uygulanmaz.

viii.

Yapıştırılmamış asbest elyaf üretimi, ticareti veya kullanımı;

ix.

Ticari tomruk operasyonları veya belli başlı yağmur ormanlarında kullanılmak üzere
tomruklama ekipmanı satın alımı;

x.

Sürdürülebilir bir şekilde yönetilen ormanlar dışından temin edilen ahşap veya diğer
orman ürünlerinin üretimi veya ticareti;

xi.

Poliklorlanmış bifenil ve tehlikeli kimyasallar içeren ürünlerin üretimi, ticari düzeyde
kullanımı, ticareti, depolanması veya nakliyesi;

xii.

Uluslar arası ortamda aşamalı sona erdirme veya yasaklamaya tabi ilaçlar,
böceksavar/bitkisavarlar veya ozon azaltan maddelerin üretimi veya ticareti;

xiii.

Pornografi veya fuhuşla ilgili her türlü faaliyet;

xiv.

Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES – Convention on
International Trade in Endangered Species) kapsamında düzenlenen her türlü yaban
hayat veya yaban hayatı ürünlerinin ticareti;

xv.

Basel Sözleşmesi ve altındaki düzenlemelere uyum göstermeyen atık ve atık
ürünlerinin sınır ötesi ticareti;

xvi.

Alkollü içeceklerin üretim veya ticareti (yerel içkiler, bira ve şarap hariç)2;

Bu aktiviteler projenin veya proje sponsorunun birincil faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturduğu
takdirde projelerin finansmanı hariç tutulur. Önemli kısım ile bahsedilen miktar, bilanço veya finansal
hacmin %10'una tekabül etmektedir.
1

Bu aktiviteler projenin veya proje sponsorunun birincil faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturduğu
takdirde projelerin finansmanı hariç tutulur. Önemli kısım ile bahsedilen miktar, bilanço veya finansal
hacmin %10'una tekabül etmektedir.
2
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xvii.

Biyoçeşitlilik kaynakları ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin ev sahibi ülke
mevzuatları veya uluslararası konvansiyonlar tarafından yasaklanmış aktiviteler;

xviii.

Deniz ortamında 2.5 km’den uzun ağlarla akıntı ağı(drift-net) kullanılarak yapılan
avcılık faaliyetleri;

xix.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO – International Maritime Organization)
gerekliliklerine uymayan tankerlerle petrol ve diğer tehlikeli maddelerin nakliyatı;

xx.

Irkçı, anti-demokratik ve/veya neo-nazi medya üretimi ve dağıtımı.
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