
 

Türkiye Bankalar Birliği Üyesi Bankalar Tarafından Sürdürülebilirlik Tavsiye 
Kararı Çerçevesinde Gerçekleştirilen Faaliyetler* 

TC Ziraat Bankası A.Ş. 

Bankaların çevreye veya sosyal hayata hem kendi faaliyetlerinden kaynaklanan 
doğrudan, hem de kredilendirme faaliyetleri neticesinde dolaylı olarak etki 
edebilmekte oldukları görüşünden hareketle, Bankamızda sürdürülebilirlik 
uygulamalarının da geliştirilmesi amacıyla, söz konusu çevresel ve sosyal etkilerin 
analizini yaparak olası riskleri yönetebilmek amacıyla Bankamız içerisinde bir 
Çevresel ve Sosyal Etki Yönetim Sistemi kurma çalışmalarına başlanmıştır. 

Diğer yandan, Çevresel ve Sosyal Etki Yönetimi konusunda, web sitemizde 
yayınlanarak müşterilerimizin de kullanımına sunulabilecek online bir bilgilendirme 
sunumu hazırlanması planlanmaktadır. 

Bunlarla birlikte, Bankamız halihazırda çevresel ve sosyal etkiye sahip ürün ve 
hizmetler sunmakta olup, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarımın finansmanı, 
enerjinin ve doğal kaynakların verimli kullanımına ve atık yönetimine ilişkin krediler; 
KOBİ’leri, girişimcileri, kadın ve gençleri desteklemeye ve istihdamı artırmaya yönelik 
finansman paketleri bunlar arasında yer almaktadır. 

Bu çerçevede,  

 Bireysel segment müşterilerimize yönelik; Yeşil Ev Konut Kredisi, Enerji Verimliliği 
Yönetim Kredisi ile Bireysel Enerji Verimliliği Kredisi mevcut olup, Yeşil Taşıt 
Kredisi ürünümüz için çalışmalarımız devam etmektedir. 
 

 Kurumsal segment müşterilerimize yönelik ise; Enerji Verimliliği Yatırım Kredileri ile 
Enerji Verimliliği İşletme Kredilerimiz bulunmaktadır. 

T. Vakıflar Bankası T.A.O. 

VakıfBank olarak sürdürülebilirlik uzun yıllardır kurumsal stratejimizin temelinde yer 
almaktadır. Halihazırda bu kapsamda toplam fonlama yapısı içerisinde en fazla 
sürdürülebilirlik temalı kaynağa sahip banka konumundayız ve son dönemde 
sürdürülebilir bankacılık alanındaki çalışmalarımıza hız kazandırmış bulunmaktayız.  

 

Sürdürülebilirliğin, bankacılık faaliyetlerimizle entegre bir anlayış haline gelmesi için 
en üst düzeyde benimsenmesi ve sahiplenilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu 
kapsamda çalışmalar yapıyoruz.   

 

Tüm şubelerimize ulaştırdığımız “Sürdürülebilir Bankacılık” logomuz ile bu konudaki 
taahhüdümüzü tüm müşterilerimiz için daha görünür kıldık.  

                                                           
*
 Üyelerimiz bildirimleri çerçevesinde güncelleme yapılacaktır.  
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Bankanın sürdürülebilirlik stratejisini ve politikasını belirleyerek, bu doğrultuda 
aksiyonların alınmasından sorumlu en yüksek mercii olan Sürdürülebilirlik Komitesi’ni 
ve bu komiteye bağlı olarak, sürdürülebilirlik stratejisini hayata geçirmek ve 
Komite’nin aldığı kararları uygulamakla görevli Sürdürülebilirlik Alt Komitesi’ni kurduk. 

 

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi’nin gerekli koşullarda, farklı uzmanlık alanı ve 
fonksiyonlardan sorumlu alt çalışma gruplarını oluşturabilmesi kararını aldık. 

Sürdürülebilir Finansman 

VakıfBank olarak sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği kredisi ile; müşterilere verimlilik 
ve geri kazanım odaklı harcamaları için finansman imkanı verdik, Doğa Dostu Taşıt 
Kredisi ve Çevreci Araç Kredisi ile; elektrikli ve hibrit araç alacak işletmelere özel 
avantajlar sağladık ve Yeşil Konut Kredisi ile A ve B enerji seviyeli inşaatların 
yapımını teşvik ettik; ayrıca ilerleyen dönemde bu kapsamdaki çalışmalarımızı 
sürdürmeyi planlıyoruz. 

Yurtdışı borçlanma ürünleri kapsamında geliştirdiğimiz sürdürülebilir finansal ürünler 
ise aşağıda yer almaktadır: 

 2020 yılının Nisan ayında Dünya Bankası ile yapılan anlaşma kapsamında Covid-
19 salgınının ekonomiye etkilerini en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilen "Acil 
Firma Destek Projesi" 

 2020 yılının Aralık ayında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 200 milyon Euro 
tutarında "Yeşil Konut Projesi" 

 2020 yılının Aralık ayında mevduat bankaları tarafından ihraç edilen 750 milyon 
USD tutarında ilk Sürdürülebilir Eurobond işlemi 

 2021 yılının Nisan ayında Banka tarihinin 1,1 milyar USD tutarında ilk sürdürülebilir 
sendikasyon kredisi 

 2021 yılının Eylül ayında sürdürülebilir finansman programı içinde 500 milyon 
USD’lik ikinci Eurobond ihracı 

 2021 yılının Kasım ayında 600 milyon USD tutarında, yılın ikinci sürdürülebilir 
performans göstergeleri kriterlerine endeksli sendikasyon kredisi 

 2021 yılının Aralık ayında yurtdışından 4 yıl vadeli 200 milyon Euro tutarında 
sürdürülebilir temalı finansman 

Ayrıca bu kapsamda Banka üst yönetimimiz tarafından sürdürülebilir kredi ürün 
çeşitliliğimizin artırılmasına ve yurtdışı fonlama tarafında yeni sürdürülebilir bono 
ihraçlarının yapılması ve sürdürülebilir sendikasyon kredilerinin yenilenmesine yönelik 
kararlar alınmıştır. 
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Kalite-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği 

Bankamızda Kasım 2021 tarihinde Çevresel ve Sosyal Etki Analiz Müdürlüğü 
kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda hazırlanacak olan değerleme 
aracı ile  ilk etapta 20 milyon USD kredi üzerindeki bütün projelerin çevresel ve sosyal 
değerlendirmelerinin yapılmasını, risk notunun belirlenmesini ve aksiyon planlarının 
oluşturulmasını hedeflemekteyiz. İlgili sistemin 2022 yıl sonuna kadar faaliyete 
geçmesini, sistem kapsamında projelerin karbon emisyon değerlerinin takip 
edilmesini, kurumlara raporlanmasını ve mevcut kredi sistemlerine entegre edilmesini 
planlamaktayız. 

Aynı zamanda, bankada çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesine yönelik, 
“Kredilendirme Süreçlerinde Çevresel ve Sosyal Etkilerin Yönetimi Politikası”nın ve 
“Yasaklı Faaliyet Listesi”nin hazırlanması çalışmalarını sürdürmekteyiz.  

Bankada ilerleyen dönemlerde kurulacak olan Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim 
Sisteminin bireysel hariç bütün segmentlerde uygulanmasını hedeflemekteyiz. 

Ayrıca AB Yeşil Mutabakatına uyum çalışmaları için Ticaret Bakanlığı’nın çıkarmış 
olduğu Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında Bankamızın İklim Değişikliği ile 
Mücadele ve Uyum Politikasının hazırlanması planlarımız arasında yer alıyor.  

2019 yılında CDP, WWF- World Wildlife Fund, WRI- World Resources, UNGC gibi 
uluslararası birçok öncü organizasyonun liderliğinde yürütülen Bilim Temelli Hedef 
girişimine (Science Based Targets initiative) katılan ve  karbon emisyonu azaltım 
taahhüdünü açıklayan ilk Türk kamu kuruluşu olarak bu kapsamdaki 

çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.  

2015 yılından bu yana iklim değişikliği stratejimizi, risklerimizi ve performansımızı 
Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) raporluyoruz. 2019 yılında, performans 
puanımızı CDP'de B seviyesinde tuttuk ve Türkiye'den en yüksek notu alan katılımcı 
bankalardan biri olduk. Hedefimiz bu alandaki performansımızı sürekli olarak 
iyileştirmek ve 2022 yılında CDP Su Güvenliği Programına da dahil olmaktır. 2019 yılı 
için hesaplanmış tüm sera gazı emisyonlarımızı satın aldığımız temiz enerji 
kaynaklarından üretilen 55.000 Doğrulanmış Karbon Birimi ile dengeleyerek 2020 
yılında Karbon Negatif kuruluş olduk.  2021 yılında bu yaklaşımımızı sürdürerek iki yıl 
üst üste Karbon Negatif kuruluş olmaya devam ettik. 

2020’de banka araçlarından 450 adedini hibrit versiyonlarıyla değiştirme kararı aldık, 
hibrit araç filosu ile 2021 yılı için şirket araçlarından kaynaklanan emisyonları yaklaşık 
%10 oranında azalttık. Bu projeyle sağlayacağımız kazanım, 789 tCO2-e'ye karşılık 
gelmektedir. Bu miktar da ülkemizdeki yaklaşık 1.112 evin elektrik ihtiyacının 
karşılanmasıyla oluşan sera gazı emisyonuna eşdeğerdir. 2021 yılı içerisinde araç 
filomuza 50 adet hibrit araç daha ekleyerek bu sayede şirket araçlarımızdan 
kaynaklanan emisyonlarımızı %17 oranında azaltmış olduk. Tüm bu uygulamalarla 
enerji tasarrufu sağlıyor, karbon salımlarımızın takibini ve raporlamasını Sera Gazı 
Emisyonu Veri Toplama ve Hesaplama Yönetmeliği’ne uygun olarak yapıyoruz. 

Kalite-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasal gerekliliklerle birlikte 
uluslararası standartlara da uygun hareket etmeyi temel gereklilik olarak 
benimsiyoruz. ISO 45001 İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi sertifikasını alarak Entegre 
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Yönetim Sistemi’ni (ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001) kuran ve Entegre 
Sertifikasyon Denetimi sonrasında sertifikayı alan Türkiye’deki ilk banka olmayı 
başarmıştık. TÜV-SÜD tarafından gerçekleştirilen 2021 ara denetimlerini de başarıyla 
geçerek Entegre Yönetim Sistemi’nin sürdürülebilirliğini sağladık. Tüm çalışanlarımızı 
da sürece aktif şekilde dâhil etmekteyiz. Söz konusu sertifikalar kapsamında 
şubelerimizin tamamına yakınında görev yapan 1.346 çalışanımıza eğitim verdik. 
Böylece  878 şubemizde en az bir sertifikalı çalışanımız bulunuyor. Ayrıca “ISO 
50001 Enerji Yönetim Sertifikası”nın alınması önümüzdeki yılllardaki planlanlarımız 
arasında yer alıyor. 

2019 yılında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte 
olan Sıfır Atık Projesi (Zero Waste) sistem kayıtlarımızı 2020 yılında tamamladık ve 

2021 yılı itibariyle belgelendirme süreci çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2020-2021 
yıllarında Sıfır Atık Projesi kapsamında “E-Sıfır Atık Eğitimi”nden 13.694 çalışanımız  
faydalandı. Elektronik atıklarımız için banka içinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
projesi başlattık. Bu kapsamda çalışanlarımızın getireceği elektronik atıklar 
TÜBİSAD’a ulaştırılacak ve buradan sağlanacak  gelir Darüşşafaka’ya bağış olarak 
iletilecektir.  

Plastik kapaklar için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile yürüttüğümüz 
kapak kampanyası kapsamında çalışanlarımız tarafından toplanan 4 tonun üzerinde 
kapağın geri dönüşümü ile 12 adet tekerlekli sandalye temin ettik ve tekerlekli 
sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 

VakıfBank olarak banka genelinde 1 yılı aşkın süredir Kağıtsız Bankacılık projesini 
yürütmekteyiz. Bu kapsamda hem müşteriye temas eden hem de Birimlerin 
işleyişlerinde kağıt tüketimini azaltan ve dijitale yönelik projeler yönetilmekte, 
desteklenmektedir. Dijital olarak yürütülen süreçlerle 2021 yılında 200.000’den fazla 
gerçekleştirilen işlemde 12 milyon adetten fazla kağıt tüketimi engellenmiştir. Bu 
projeler sayesinde hem Birimler işlemlerini daha hızlı sonuçlandırabilmekte hem de 
müşteriler salgın döneminde asgari ıslak imza ile işlemlerini tamamlayabilmektedirler. 
Farklı akışların dijitalleştirilmesine ilişkin  çalışmalarımıza  devam ediyoruz. 

Raporlama ve Üyelikler 

Sürdürülebilirlik performansımızı şeffaflıkla açıklamaya önem veriyor ve bunun 
sonucu olarak, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin oluşturulduğu 2014 yılından bu yana 
endeksteki yerimizi koruyoruz. Ayrıca, sorumlu yatırımcıların özellikle takip ettiği 
FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde de 2017 yılından beri yer 
alıyoruz.  

Ayrıca, sürdürülebilir bir ekonomi, toplum ve çevre konularında değer yaratma 
çalışmalarımız kapsamında ulusal ve uluslararası platformlardaki iş birliklerimizi 
sürdürmekteyiz. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler nezdinde dünyanın en geniş 
sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) 
katılımcıları arasında yer aldık. 

2016 yılında Banka’nın ilk Sürdürülebilirlik Raporu yayımlanmış olup, 2020 yılında, 
Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi (IIRC) ile uyumlu olarak ilk Entegre 
Faaliyet Raporumuzu yayımladık.  
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2021 yılında, İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü’nün (Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures-TCFD) destekçilerinden birisi olduk.   

Yatırımcılara sürdürülebilir bankacılık, çevresel, sosyal, kurumsal yönetişim 
araştırmaları ve derecelendirme hizmeti sunma konusunda en önde gelen bağımsız 
küresel firmalardan biri olan Sustainalytics’in değerlendirme metodolojisinde ÇSY risk 
derecelendirme puanımız 2020 yılında 23,1 iken (orta risk), 2021 yılında 19,8’e 
(düşük risk) düşürdük.  

2022 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Porgramı Finans Girişimi (UNEP-FI)’ne üye 
olmayı ve BM Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin imzacısı olmayı hedeflemekteyiz. 

Cinsiyet Eşitliği 

Kadınların sosyal ve ekonomik hayatın her alanında aktif şekilde ve eşit haklarla yer 
almasını destekliyoruz. Bu kapsamda, 2019 yılında toplumsal cinsiyet eşitliğini ve 
kadınların güçlenmesini hedefleyen Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkelerini 
(Women Empowerment Principles - WEPs) imzaladık ve bu anlaşmayı imzalayan 
Türkiye’den ilk kamu kuruluşu olduk.  

2020 yılında ise bankanın cinsiyet eşitliğine yönelik yaklaşımını ortaya koymak, dünya 
genelinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve şeffaflığı 
arttırmak amacıyla şirketlerin performansını değerlendiren Bloomberg Cinsiyet Eşitliği 
Endeksi’ne (Bloomberg GEI) seçilerek Türkiye’den endekse dâhil olan iki bankadan 
biri olduk. Halihazırda endekste yer alan Türkiye’deki 4 bankadan biriyiz. 

Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde ve Dünya 
Ekonomik Forumu iş birliğiyle hazırlanan İş’te Eşitlik Bildirgesi’nin imzacısıyız. Bu 
kapsamda kadınların sosyal ve ekonomik hayatın her alanında aktif şekilde ve eşit 
haklarla yer almasını destekliyoruz.  

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan ve tüm dünya gündeminde önemli 
bir yer tutan cinsiyet eşitliği konusunda üst yönetim de dâhil olmak üzere tüm 
çalışanlarımızın görüş ve beklentilerini duymak ve iyileştirilmesi gereken alanları 
tespit etmek için 2020’de cinsiyet eşitliği anketini çok yüksek bir katılım oranıyla 
gerçekleştirdik. Bu anketin sonuçları doğrultusunda belirlenen iyi uygulamaları hayata 
geçirmeye başladık ve 2022 yılı içerisinde Cinsiyet Eşitliği Programı sertifikamızı 
almayı hedeflemekteyiz. Ek olarak 2021 yılında, “Çalışma Hayatında Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği” e-öğrenme eğitimini tüm çalışanlarımıza atadık.  

İklim Değişikliği İle Mücadele ve Adaptasyon 

VakıfBank olarak iklim riskini, fiziksel riskler ve geçiş riskleri perspektifinde 
tanımlamaktayız. Bu bakış açısıyla kredilendirme faaliyetleri neticesinde, iklim 
risklerine ilişkin hem fiziksel hem de geçiş riskleri çerçevesinde portföy risklerinin 
belirlenmesi ve faaliyet gösterilen lokasyonlara ilişkin aşırı yağış, sel ve kuraklık gibi 
fiziksel risklerin etkilerinin ölçülmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz.  

 

T. Garanti Bankası A.Ş.  
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Garanti BBVA olarak, stratejik önceliklerimizden biri olan sürdürülebilirlik ilkesi 
odağında yenilikçi ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişine 
ve iklim değişikliği ile mücadelesine 15 yılı aşkın süredir katkı sağlıyoruz. 
Sürdürülebilir iş yapış şeklinin artık tercihten öte bir gereklilik haline geldiğine 
inanıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisini, 21. yüzyılın öne çıkan 
"sürdürülebilirlik" krizlerinden biri ve iklim değişikliğine yönelik karar vericilerin daha 
somut adımları önceliklendirmesi için bir uyandırma çağrısı olarak görüyoruz. Garanti 
BBVA olarak çevresel, sosyal ve yönetişim yatırımlarımızı bu zor süreçte de 
sürdürmeye devam ederek, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve yerel sürdürülebilir 
finans piyasasının kalkınmasına destek olmaya devam ettik. Sürdürülebilir 
kalkınmaya katkımız 2020 yılı sonu itibarıyla 51 milyar TL'yi aştı. Sürdürülebilirlik 
alanında yaptığımız çalışmalar ile sadece Bankamızın çevreye olan etkilerini 
yönetmiyoruz, müşterilerimize sürdürülebilir ve yeşil ürünler sunarak, sürdürülebilir bir 
dünyaya katkıda bulunuyoruz. Belirsizliklerle dolu bir yılı geride bırakırken 2021’de 
ülkemiz ve tüm dünya için yeşil bir toparlanma olacağını öngörüyoruz.  

2014 yılından beri proje finansmanı kapsamında finanse ettiğimiz yeni enerji 
projelerinin tamamı yenilenebilir enerji yatırımlarından oluşuyor. 2015 yılında 
Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine ve iklim değişikliğiyle mücadelesine 
destek olmak amacıyla İklim Değişikliği Eylem Planımızı yayımladık. Proje 
Finansmanı portföyümüzdeki yenilenebilir enerji oranı %73'e ulaşırken bu alana 
sağladığımız toplam finansman 5,6 milyar ABD dolarını aştı. 2020 yılında 
gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği çalışmaları ve yenilenebilir enerji satın alım 
anlaşmaları sonucunda mutlak karbon emisyonlarımızı referans yıla göre %75 
azaltarak kalan emisyonlarımızı nötrlemek için de karbon kredisi satın aldık. Böylelikle 
karbon emisyonları azaltım kapsamında 2035 hedefimizin çok daha fazlasını 15 yıl 
önce gerçekleştirdik. Yaklaşık %25 pazar payıyla Türkiye'de rüzgâr enerji 
santrallerinin finansmanında pazar lideriyiz. Geçtiğimiz Mart ayında bu duruşumuzu 
bir adım öteye taşıdık ve kömürle bağlantılı aktiviteleri finanse etmeyeceğimizi 
taahhüt ettik. Mevcut portföyümüzdeki kömür faaliyetlerine ilişkin riskimizi de en geç 
2040 yılına kadar sıfırlayarak bu sektörden tamamen çıkacağız. Kömür santralleri ve 
madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğiz. Bu doğrultuda temelini 2011 
yılında attığımız çevresel ve sosyal kredi politikamızı, COP26’nın öne çıkan 
sonuçlarından biri olan kömürden çıkış sürecinin başlatılması gibi küresel gelişmelerin 
aylar öncesinde paralel güncellemiş olduk.  

Geçtiğimiz aylarda ana hissedarımız BBVA, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasını desteklemek üzere, Paris Antlaşması’yla uyumlu, 
iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma stratejisi için 2018’de açıkladığı hedefi 2 
katına çıkararak 200 milyar Euro finansman sağlayacağını açıkladı. Biz de Garanti 
BBVA olarak 2025 yılına kadar, ana grubumuzun gelişimine paralel olarak ve 
ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak iddialı hedefler vermeyi hedefliyoruz. 
Bu hedefe paralel olarak finansman sağlayan kurum kimliğimizle, kurduğumuz kredi 
yapılarına da sürdürülebilirliği entegre ederek, birçok ilki gerçekleştirdik. Dünyada ilk 
kez uygulanmaya başlanan Cinsiyet Eşitliği Kredisi (Gender Loan) yapısı ve 
Türkiye’de ilk kez uygulanan Yeşil Kredi (Green Loan) yapısı bunların en önemli 
örneklerini oluşturuyor. Bu kredi yapılarında müşteriler sürdürülebilirlikle ilgili 
alanlarda kaydettiği gelişmeler doğrultusunda kredi faizinde indirim elde ediyor. 
Sürdürülebilir finansı sadece kurumsal müşterilerimiz odaklı değil, tüm iş birimlerimize 
entegre ederek, işkolları özelinde inovatif ürün ve hizmetler yaratmaya devam 
ediyoruz. Bireysel tarafta çevreci taşıt, yeşil konut kredisi ürünlerimize ek olarak, bu 
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sene ilk defa bireysel çatı güneş enerji sitemleri ve bina yalıtım kredisi gibi inovatif 
ürünlerimizi kullandırdık. Yerel sürdürülebilir finans piyasasını hareketlendirmek 
adına, geçtiğimiz Nisan ayında Borsa İstanbul’da işlem gören ve CDP metodolojisine 
göre, iklim krizi konusundaki risklerini ve fırsatlarını şeffaf bir şekilde beyan eden 
şirketlerin paylarından oluşan portföyün fiyat ve getiri performansının ölçülmesi 
amacıyla Garanti BBVA İklim Endeksi’ni geliştirdik. Böylelikle inovatif sürdürülebilir 
finans mekanizmaları adına Türkiye’de bir ilke daha imza atarak şeffaf iklim değişikliği 
raporlamasının da artması adına ülkemiz şirketlerini teşvik edecek bir platform 
yaratmayı amaçladık. Bu sene imza attığımız bir diğer inovatif sürdürülebilir finans 
ürünü ise yüzde yüz yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üreten Doğan 
Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arzını Türkiye’nin ilk yeşil 
halka arzı olarak gerçekleştirmemiz oldu. Halka arz sürecinin başında bağımsız bir 
uluslararası derecelendirme ajansı tarafından ÇSY-ESG (Çevresel, Sosyal ve 
Yönetişim) değerlemesi sonucunda “Güçlü / Robust” kategorisinde de yer alan Galata 
Wind, yenilenebilir kaynaklar dışında fosil kaynaklara hiçbir zaman yatırım 
yapmayacağını taahhüt ederek cinsiyet eşitliği dahil birçok sürdürülebilirlik 
taahhüdünü izahnamesine ekledi.  

2021 yılında, Paris Anlaşması hedeflerini gözeterek net sıfır banka olma sektörümüz 
adına çok daha büyük bir taahhütte bulunup Birleşmiş Milletler Net Sıfır Bankacılık 
Birliği’ne katıldık. Bankaların iklim krizine karşı mücadelede finansman sağlayan 
kurumlar olarak önemli rolü olduğunun bilincindeyiz. Küresel bankacılık sektörünün 
en güçlü taahhüt grubu olarak bilinen Net-Zero Banking Alliance’ın 54. üyesi olup 
ülkemizde bu taahhüdü veren ilk banka olarak, portföyümüzü en geç 2050 yılına 
kadar net sıfır karbon yapma doğrultusunda stratejiler geliştireceğiz. COP26’nın en 
güçlü sürdürülebilir finans taahhüdüne imza atan Net Sıfır için Glasgow Finans 
Birliği’nin alt girişimlerinden biri olan Net Sıfır Bankacılık Birliği’nde ülkemizi temsil 
etmekten gurur duyuyor, güçlü taahhüdümüz için bilim tabanlı hedef belirleme 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

İklim krizi kapsamında Türkiye’de yaşanan orman yangınları ve müsilaj konularında 
da iş dünyasının dönüştürücü gücüne duyulan ihtiyaç kapsamında üzerimize düşeni 
yerine getirmek için büyük bir gayret ile çalışıyoruz. Garanti BBVA olarak, Türkiye 
Bankalar Birliği'nin geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınları ile meydana gelen 
tahribatın bir nebze giderilebilmesi adına başlattığı kampanya aracılığıyla, ülkemizin 
yeşil geleceğine destek için TEMA üzerinden 1 milyon fidan bağışında bulunduk. İklim 
kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş 
birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve 
bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek 
amacıyla Mavi Nefes Projesi’ni hayata geçirdik. Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj 
sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde kurulan Marmara 
Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nda yer alan TURMEPA’ya 
verdiğimiz destek ile öncelikle denizlerdeki genel kirliliğin önüne geçmek ve ihtiyaç 
halinde müsilajla mücadele etmek için çalışacağız. 3 yıl sürecek projenin deniz 
temizliği ayağında İstanbul Boğazı’nı temizleyecek 2 adet deniz süpürgesi, acil 
durumlarda müsilaj ve katı atık temizliği yapmak üzere başka bölgelere de gidecek. 
Projenin ikinci ayağını ise farkındalık eğitimleri oluşturacak. Mavi Nefes Projesi 
kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerle gelecek nesillerde deniz temizliği 
konusunda farkındalık yaratmak amaçlanacak. Marmara Bölgesi’nde İstanbul, 
Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere 7 ilde, 60 bin 
öğrenci ve 4 bin öğretmen başta olmak üzere verilecek eğitimlerle bölgesel 
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farkındalığın artırılması sağlanacak. 

Ana stratejilerimizden biri olan sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle, Garanti BBVA olarak 
güçlü sermayemizi korumaya, müşteri ve çalışan memnuniyetine dayalı iş modelimiz 
ile değişen ihtiyaçlara en hızlı ve etkili şekilde cevap vermeye devam edeceğiz. 

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.  

Finansman Alanları 

Elektrik üretim ve dağıtım faaliyetlerine yönelik yatırımlar başta olmak üzere, 
endüstriyel gelişime, kadın istihdamı ve gelişmekte olan bölgeleri desteklemeye, 
enerji ve kaynak verimliliğine ve altyapıya yönelik yatırımlar ile otomotiv, tekstil, 
kimya-plastik, ambalaj, gıda, lojistik, demir çelik, makine vb. sektörlerde faaliyet 
gösteren KOBİ ve OBİ'lerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik 
çalışmalar öne çıkmıştır. Yenilenebilir enerji alanında ağırlıklı olarak rüzgar, 
jeotermal, güneş ve biyogaz/ biyokütle kaynaklarına dayalı yatırımların finansmanı 
gerçekleştirilmiştir. Bankamızın kredi, fonlama, kaynak stratejileriyle uyumlu olarak, 
yenilenebilir enerji, COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen firmaların dayanıklılığın 
artırılması yönünde katkı sağlayan, kadın istihdamını destekleyen, enerji ve kaynak 
verimliliğini hedefleyen, cari açığı azaltıcı yönde ihracata yönelik üretim faaliyetleri 
yürütmekte olan firmaların projelerine Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
doğrultusunda finansman sağlanmaya devam edilmesi planlanmaktadır. 

Yenilenebilir Enerji 

Elektrik üretimi, TSKB'nin kredi portföyü içerisinde %38 ile en büyük paya sahiptir. 
Elektrik üretimi projelerinin %88'ini yenilenebilir enerji projeleri oluşturmaktadır. 
TSKB'nin kaynak aktardığı enerji projeleri, hidroelektrik santrallerinden güneş, rüzgar, 
biyokütle ve jeotermal enerji santraline kadar çeşitlilik göstermektedir. Finanse edilen 
toplam 330 proje için öngörülen toplam kurulu güç 6.594 MW düzeyinde olup, 
Türkiye'nin toplam kurulu yenilenebilir enerji gücünün %13,3'ünü temsil etmektedir. 
2020 yılsonu itibarıyla TSKB'nin finansman sağladığı yenilenebilir enerji projelerinin 
MW cinsinden %94'ü üretime başlamıştır. Faaliyete geçen projelerin toplam kurulu 
gücü 6.199 MW'tır. Ülkemizde 2003-2020 yılları arasında finansman sağlanan enerji 
projelerinin toplam yatırım tutarı 11,3 milyar ABD Doları olurken, bu projeler için 
TSKB tarafından taahhüt edilen kredi tutarı yaklaşık olarak 4,9 milyar ABD Doları'dır. 

Enerji ve Kaynak Verimliliği 

Banka, demir çelik, çimento, tekstil, alüminyum, otomotiv yan sanayi, kimya 
sektörlerindeki firmalara bugüne kadar enerji ve kaynak verimliliği, üretim süreçleri ve 
atık yönetimi gibi alanlarda toplam 149 projeye 1 milyar ABD Doları finansman 
sağlamıştır. 

Kadın İstihdamının Artırılması 

Cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı teması kapsamında finansman sağlanan projelerle, 
2020 yılsonu itibarıyla 1.500'ün üzerinde kadına iş olanağı yaratılmıştır. Ayrıca, fırsat 
eşitliği kapsamında firmaların öz değerlendirme yapmaları ve mevcut uygulamalarını 
iyileştirmeye yönelik aksiyon planları da tasarlanmaktadır. Bu kapsamda, işe alımdan 
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itibaren çalışanlara fırsat eşitliğinin uygulanması, insan kaynakları, etik, disiplin 
politikalarının revize edilmesi, firmalarda emzirme odasının iyileştirilmesi veya 
oluşturulması, kadın-erkek maaş oranı arasındaki farkın azaltılması/eşitlenmesi, 
cinsiyet eşitliğine ilişkin eğitimlerin desteklenmesi vb. aksiyon planları 
uygulanmaktadır. 2018-2021 Haziran döneminde Kadın Dostu Kredi Programı'na 
katılan firmalarda; politikalar, eğitim, çalışma koşulları, yönetimde temsil gibi gelişim 
alanlarında kaydedilen performans artışı %25 olmuştur. 

Kredi Portföyünün SKA Haritalandırması 

TSKB portföyünde ve yeni kredilendirme faaliyetlerinde hangi SKA'ya katkı 
sağladığının ölçümünü ve raporlamasını yapabilmektedir. Kredi faaliyetleriyle 
yaratılan SKA katkısı paydaşlarla şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. 2020 yıl sonu 
itibarıyla Kredi Portföyünün %90'I SKA bağlantılı kredilerden oluşmaktadır. TSKB'nin 
kredileri ile desteklediği SKA'lar arasında; SKA 1, SKA 7, SKA 8, SKA 9, SKA 12, 
SKA 13 ve SKA 17 öne çıkmaktadır. SKA bağlantılı kredi oranının önümüzdeki 
dönemlerde de aynı seviyede tutulması hedeflenmektedir. 

AB Yeşil Mutabakatına Geçiş 

Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın, AB ile kuvvetli 
ticari ilişkilere sahip Türkiye'ye önemli etkilerinin olacağı tahmin edilmektedir. Bu 
kapsamda, mevzuatsal değişikliklerin Türk sanayisi üzerindeki potansiyel etkilerine 
ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmektedir. TSKB, müşterilerine, geçiş süreçlerinde 
doğrudan ve dolaylı destek sağlamayı hedeflemektedir. 

SKA Kredi Modeli 

TSKB iştiraki ESCARUS ile geliştirdiği yeni kredi modeliyle firmaların sosyal, 
ekonomik, çevresel konulardaki öz değerlendirmelerini küresel kabul görmüş SKA'lar 
kapsamında tanımlamakta; pozitif çevresel ve sosyal etki üretmek için gerekli olan 
hareket planlarını müşterileriyle beraber geliştirmektedir. Bu döngü kapsamında, 
somut adımlar atan ekonomik aktörlere uygun maliyetli finansmana erişim fırsatı 
sunulmaktadır. Sürecin son aşamasında ise üretilen etkiye bağlı olarak, firmaya 
finansman maliyetlerinde iyileştirme sağlanmaktadır. 

Yurtdışı Piyasalarda Sürdürülebilir Fonlama İşlemleri 

TSKB'nin 14 kat taleple karşılanan 2016'daki ilk yeşil/sürdürülebilir uluslararası tahvil 
ihracının ardından, 2017 yılında dünyadaki ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil 
ihracını gerçekleştirmiştir. 2021 yılının Ocak ayında ise yeni trendler ve güncellenen 
ICMA prensipleri ışığında yenilenen çerçeve ile bu yılın sektördeki ilk Eurobond 
ihracını sürdürülebilirlik teması ile hayata geçirerek sürdürülebilir tahvil yolculuğunda 
üçüncü ihracını tamamlamıştır. 350 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil 
ihracına 6 katın üzerinde yatırımcı talebi alınmıştır. İşleme, yeşil ve sürdürülebilir 
yatırım fonları yoğun ilgi göstermiş ve ihracın 3'te 1'i uluslararası ESG fonları 
tarafından alınmıştır. 

Ayrıca TSKB, Kasım 2020'de Türkiye'de ESG Risk Rating'ine bağlı ilk klüp kredisini 
ING, Standard Chartered, BNP Paribas ve SMBC ile imzalamıştır. TSKB kredi 
kapsamında, ESG Risk Yönetim notunu 4 puan iyileştirme hedefi belirlemiştir. 
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Geçtiğimiz ay açıklanan yeni ESG Risk Rating raporuna göre bu alanda 10.7 puanlık 
iyileşme kaydederek hedefini tutturmuştur. 

Sürdürülebilir Kira Sertifikası İhracı Aracılığı 

TSKB 3 Haziran 2020 tarihinde Türkiye merkezli bir enerji şirketi adına Türkiye'nin ilk 
"Sürdürülebilir Kira Sertifikası" ihracını başarı ile gerçekleştirmiştir. Şirket adına 450 
milyon Türk Lirası tutarında sürdürülebilirlik başlığı altında bağımsız ikinci taraf görüşü 
alınarak bir ihraç programı oluşturulmuş ve 5 ihraç gerçekleştirilmiştir. 

İhraçtan sağlanan kaynakların "Yenilenebilir Enerji", "Sürdürülebilir Enerji Arzı", 
"Sürdürülebilir Altyapı" ve "Temiz Ulaşım" hedeflerinin yerine getirilmesi için yapılan 
yatırımlarda kullanılacak olması sayesinde çevresel ve toplumsal açıdan önemli bir 
katma değer oluşması hedeflenmiştir. 

Ek olarak, 2021 yılında yine bağımsız ikinci taraf görüşü alınmak suretiyle BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odaklı SKA Kira Sertifikasını Uluslararası Sermaye 
Piyasası Birliği'nin (ICMA-International Capital Markets Association) 4 temel 
standardına uyumlu bir çerçevede yapılandırılmış 400 milyon TL tutarında program 
kapsamında 4 ihraç gerçekleştirilmiştir. 

Bu ihraç Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasındaki üç temel amaç çerçevesinde 
oluşturulan bir ihraç program dahilinde gerçekleştirilmiştir: i) Erişilebilir ve Temiz 
Enerji, ii) Sorumlu Tüketim ve Üretim ve iii) İklim Eylemi. Dünyada daha önce yapılmış 
olan ihraçlar finans kurumlarının SKA kapsamındaki projelerin finansmanına yönelik 
ihraç edilen Kira Sertifikaları'ndan ibaretti, bu kapsamda Dünya'da ilk kez bir enerji 
şirketi adına SKA kapsamında ihraç edilen Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir. 

Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Tahvil İhracı Aracılığı 

2021 Kasım ayında yine bir enerji firması adına Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş 
Tahvil İhracı (transition bond) gerçekleştirilmiştir. Geçiş tahvilinin yapısı oluşturulurken 
International Capital Market Association'ın Yeşil Tahvil İlkeleri ile Islamic Development 
Bank (ISDB)'in Sosyal ve Sürdürülebilir Tahvil İlkeleri baz alınmış ve bağımsız ikinci 
taraf görüşü alınmıştır. Firmanın ihraçtan edindiği fon ile gerçekleştirmeyi planladığı 
yatırımlar çerçevesinde CO2 emisyonunda mevcut duruma göre %65 düşüş 
hedeflenmiştir. 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 

1.TKYB Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirmesi 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, tüm çalışanlarını ve faaliyetlerini kapsayan 
detaylı "Çevre ve Sosyal Politikası" ile ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı 
çevresel ve sosyal etkilerini en iyi şekilde yönetmeyi amaçlamaktadır. TKYB, rutin 
karar alma süreçlerinin bir parçası olarak finansman desteği sağladığı firmaların 
çevresel ve sosyal risklerini finansal risklerinden ayrı görmemektedir. Hem 
müşterilerinin hem de projelerinin risklerini ayrı ayrı analiz etmektedir. Kalkınma 
Yatırım Bankası, Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme ve İzleme Sürecini, tüm 
finansman türlerine; vadeden, sektörden ve kredi tutarından bağımsız olarak 
uygulayan Türkiye'deki öncü bankalardandır. 
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Banka, ayrıca müşterileri için çevresel ve sosyal aksiyon planları hazırlayarak, 
müşterilerinin çevresel sosyal kapasitelerinin geliştirilmesine aracılık etmektedir. Kredi 
vadesi boyunca da müşterilerinin çevresel ve sosyal performansını izlemektedir. 
Bankanın "Çevre ve Sosyal Politikası", "Kredilendirme Sürecinde Çevresel ve Sosyal 
Risk Değerlendirme Prosedürü" ve politikasının eki olan "Finanse Edilmeyen 
Faaliyetler Listesi" hazırlanırken; Dünya Bankası ve IFC standartlarıyla uyum 
gözetilmiş ve uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşlarının dokümanları örnek 
alınmıştır. Banka, çevresel ve sosyal risk değerlendirmelerini ve izleme süreçlerini, 
ulusal ve uluslararası mevzuat ve küresel standartlar ile uyumlu yürütmektedir. 

Bankanın 2020 ve 2021 yıllarında değerlendirdiği 253 projenin %75'i Düşük (C) ve 
Orta (B -) risk sınıfında yer almıştır. Finansman sağlanan tüm müşterilerde Şikâyet 
Giderme Mekanizması kurulmuş ve Paydaş Katılım Planları hazırlanmıştır. Bankanın 
politika ve prosedürünü uygulamaya koyduğu tarihten itibaren finanse ettiği hiçbir 
yatırımında / firmada, ölümlü / uzuv kayıplı iş kazası, büyük endüstriyel kaza ve çevre 
kazası yaşanmamıştır. Ayrıca Bankanın kredi portföyünde kömürlü termik santral 
finansmanı bulunmamaktadır. 

 

Kalkınma Yatırım Bankası, finanse ettiği tüm yatırımların Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkısını ölçümlemektedir. Banka, 2021 Eylül 
sonu itibariyle 17 SKA'nın 15'ine doğrudan ve dolaylı katkı sağlamaktadır. 

2. Tematik Sürdürülebilir Finansman Kaynakları 

Kalkınma Yatırım Bankası, Türkiye'nin kalkınmasını desteklemeyi ve sürdürülebilir 
finansmanda yol gösterici olmayı bankacılık anlayışının temeline yerleştirmiştir. 2021 
yılı 3. çeyreği itibarıyla Bankanın portföyünün yaklaşık %80'i sürdürülebilirlik 
temalı kredilerden oluşmaktadır ve TKYB, finanse ettiği projelerle, yaklaşık 3 milyon 
ton sera gazı emisyonu salımını da engellemektedir. 
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçiş, 
yeşil dönüşüm sürecine uyum, enerji ve kaynak verimliliği stratejik öncelikleri 
doğrultusunda uluslararası kuruluşlardan sürdürülebilir finansman kaynakları temin 
etmekte ve söz konusu kaynakların kullandırımını gerçekleştirerek etki yatırımlarının 
artmasına katkıda bulunmaktadır. Banka, yeni kaynaklar oluşturmak üzere, Dünya 
Bankası, Alman Kalkınma Bankası (KfW), Japon Uluslararası İş Birliği Bankası, Asya 
Altyapı Yatırım Bankası ve Çin Kalkınma Bankası gibi önemli uluslararası finans 
kuruluşları ile sürdürülebilirliğin finansmanına yönelik birçok kredi anlaşması 
gerçekleştirmiştir. Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan, Japon Uluslararası İşbirliği 
Bankası'ndan ve KfW'dan temin ettiği kaynakları, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği 
projeleri ve Covid'den etkilenen işletmelere destek temaları kapsamında firmalara 
sunmaya devam edecektir. 

Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan sağladığı 18 milyar Türk lirası 
tutarındaki uzun vadeli Türk Lirası yatırım taahhütlü avans kredisini firmalara 
kullandırmaktadır. Banka, her alanda yeşil kalkınmanın hedeflerine tam olarak hizmet 
edebilmek ve etki yatırımlarını artırabilmek amacıyla, firmalara sermaye olarak fon 
sağlanması için oluşturduğu Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında yaklaşık 1,35 
milyar TL tutarındaki fonu firmalarla buluşturmaktadır. Ayrıca geçtiğimiz yılın sonunda 
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Çin Kalkınma Bankası arasında da küçük ve 
orta ölçekli işletmeler, altyapı, enerji, imalat, eğitim ve ilgili diğer sektörlerde yer alan 
projelerin desteklenmesi amacıyla 200 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşması 
imzalanmıştır. 

3. Tahvil İhraçları 

 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 24 Kasım 2021'de Fransız Kalkınma Ajansı 
(AFD) ile 100 milyon Euro'luk yeşil tahvil ihracı için ön protokol imzalamıştır. Tahvil 
gelirlerinin büyük bir kısmı Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon 
sağlamaya katkıda bulunan yeşil projelerin finansmanı için kullanılacaktır. 

 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2021 yılında, Türkiye'nin ilk düşük 
karbonlu ekonomiye geçiş tahvili (transition bond) olan, Palgaz Doğalgaz 
Dağıtım A.Ş.'nin 200 milyon TL'lik 2 yıl vadeli tahvil ihracında münhasır finansal 
danışman olarak yer almıştır. Banka bu ihraçta, Uluslararası Sermaye Piyasaları 
Birliği ICMA'nın Yeşil Tahvil İlkeleri ile İslam Kalkınma Bankası'nın Sürdürülebilir 
Finansman Çerçevesini baz almış olup, ihracın söz konusu ilkelere ve çerçeveye 
uygunluğu yanında, söz konusu ihraçla fonlanacak olan yatırımın, ilgili firmanın 
karbon salımını %63 oranında azaltacağı, bağımsız bir kurum tarafından teyit 
edilmiştir. 

 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2021 yılında tarım sektöründe murabaha 
kredisi olarak kullandırılmak üzere 50 milyon TL tutarında Türkiye'nin ilk sosyal 
sukuk ihracını gerçekleştirmiştir. ICMA Sosyal Tahvil Prensipleri ve LMA Sosyal 
Kredi Prensipleri uygunluğu bağımsız bir kurum tarafından da teyit edilen bu ihraç, 
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Bankanın ilk sürdürülebilir finansman ihracı olma özelliğini de taşıyor. Tarım 
üreticisinin desteklenmesi ve nihai ürünün son tüketiciye ulaşmasına kadar tüm 
sürecin, bütüncül ve sosyal katkısı hedeflenmiş bir iş modeli çerçevesinde 
kurgulandığı bu sukuk, sermaye piyasaları açısından bir ilki teşkil etmektedir. 

Söz konusu ihracın, bağımsız bir kurum tarafından hazırlanmış olan ikinci görüş 
raporuyla, ihracın SKA ve alt hedeflerine verilen referanslar yanında, sosyal ve 
potansiyel ekonomik katkısı da hesaplanmıştır. 

4. Sürdürülebilirlik Odaklı İşbirlikleri ve Üyelikler 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, stratejik işbirlikleri ile sürdürülebilirlik, entegre 
düşünce ve etki yatırımcılığı misyonunu uluslararası bakış açısıyla geliştirmektedir. 

 Banka, sektörünün sürdürülebilir gelecek üzerindeki etkisini artırmak amacıyla 
hazırlanan "UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri"nin kurucu imzacısıdır.  

 Banka, IFC öncülüğündeki "Etki Yönetimi Çalışma Prensipleri"ni imzalayan 
Türkiye'den ilk ve Şubat 2022 itibariyle de tek kurumdur. Banka, 2021 yılı Eylül 
ayında imzaladığı Etki Prensiplerinin küresel standartları doğrultusunda; proje 
finansmanı ve Kalkınma Fonu faaliyetlerini "etki lensi" ile daha fazla disiplin, 
şeffaflık ve ölçülebilirlik sağlayarak yönetecektir. Banka, etki ölçümü ve etki 
raporlaması faaliyetlerini, imzacısı olduğu uluslararası normlar çerçevesinde 
yürütmektedir.  

 Banka, etki yatırımcılığını yaygınlaştırmak amacıyla çalışan ve alanında lider olan 
Küresel Etki Yatırımcılığı Ağı'nın (GIIN) üyesidir.  

 Banka, 2021 CDP İklim Değişikliği Programı'nda B (Yönetim) skorunu elde etmiş 
ve Türkiye'de en yüksek notu alan finans kuruluşları arasında yer almıştır.  

 Banka, Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK)'nun kurucu üyesidir.  

 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi ve Yenilenen 
Küresel İş Birliği için İş Dünyası Liderleri Bildirisi imzacısıdır.  

 Bankanın Entegre Raporlama Ağı Türkiye'ye (ERTA) ve İş Dünyası ve 
SürdürülebilirKalkınma Derneği'ne (SKD Türkiye) üyelikleri bulunmaktadır.  

 Banka, Birleşmiş Milletler' in iklim değişikliği ile mücadele uygulamalarını 
hızlandırmak ve bilim temelli emisyon azaltım hedeflerini belirlemek için şirketlere 
yol haritası sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "İklim Hedefi Hızlandırma 
Programı"na Türkiye'den katılan 19 şirketten biri olmuştur.  

 Banka, Birleşmiş Milletler 'in Target Gender Equality programına ülkemizden 
katılan 25 şirketten biridir. 

 UN Global Compact'in küresel çapta başlattığı "Young SDG Innovators" 
programına dahil olmuştur. 

 

 


