YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKASI
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Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., (“Yapı Kredi”) bankacılık faaliyetlerini çevreye ve topluma duyarlı bir şekilde sürdürmeyi
hedefler. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları, Yapı Kredi’nin çevre alanındaki çalışmalarının genel çerçevesini oluşturur.
Yapı Kredi;
•
•
•
•

Çevresel etkilerini asgari seviyeye indirgemeyi,
Çevresel ve sosyal performansını sürekli olarak geliştirmeyi,
Çevresel ve sosyal performansını düzenli olarak raporlamayı,
Çevresel ve sosyal konularda paydaşlarıyla etkin iletişim halinde olmayı taahhüt eder.

Yapı Kredi, çevresel ve sosyal uygulamalarıyla ilgili performansının geliştirilmesinde ana hissedarı Koç Holding’in öncü
yaklaşım ve politikalarını göz önüne alarak çalışmalarını bu uygulamalarla uyumlu şekilde yürütür.
Yapı Kredi;
• Çevre konusundaki tüm yasal düzenleme ve gereklilikleri takip eder ve bunlarla tam uyum sağlayacak şekilde
faaliyetlerini yürütür,
• Ülkemizin ve dünyanın doğal kaynaklarını korumak, en verimli ve etkin biçimde kullanmak, faaliyetleri sonucunda
meydana gelen çevresel etkileri kontrol etmek ve azaltmak için çalışır, bu konuda tüm paydaşlarını teşvik eder,
• Operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını düzenli olarak hesaplar ve mümkün olduğu
ölçüde azaltım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için hedefler koyar,
• Enerji tüketimi, su tüketimi, kaynak tüketimi sonucunda oluşan çevresel etkileri azaltmayı, doğal kaynakların verimli
kullanılmasını ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artırılmasını hedefler,
• Faaliyet gösterdiği coğrafyalar ve kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklanan su risklerini belirler ve bu risklerin
yönetilmesine yönelik çalışmalar yürütür,
• Döngüsel Ekonomi esasları doğrultusunda, atık oluşumunu önlemeyi, atıkların azaltılmasını, geri dönüşümü, geri
kazanımı, yeniden kullanımı arttırmayı ve mümkün olduğunda atığın kaynak olarak kullanılmasını önceliklendirir,
• Çevresel performansın iyileştirilmesine yönelik hedefler belirler, aksiyonlar planlar, sonuçlarını yıl içinde takip eder
ve sürekli olarak geliştirmeye odaklanır,
• Çevre yönetimi ile ilgili yasal düzenlemelerin, diğer gerekliliklerin, politikaların ve standartların geliştirilmesinde, ilgili
kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliği çalışmaları yürütür,
• Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında ve iklim değişikliğiyle mücadelesinde büyük öneme sahip yenilenebilir
enerji, kaynak verimliliği, geri kazanım ve atık azaltımı projelerini destekler, kredilendirdiği projelerin çevresel ve
sosyal faydalarının en üst seviyede olmasına dikkat eder,
• Çevre dostu ürünler geliştirerek düşük karbon ekonomisine geçişi destekler,
• Çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturur ve sürekli izlemeyle güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak iş
kazası ve meslek hastalıklarını önlemeye gayret eder,
• Dünya genelinde çevre yönetimi ile ilgili tüm yenilikleri ve gelişmeleri, bilimsel araştırma ve teknolojileri yakından
takip eder,
• Kredilendirme faaliyetlerinde, belirlenmiş olan büyüklüğün üzerindeki projeleri Yapı Kredi Sürdürülebilirlik Yönetim
Sistemi kapsamında oluşturulan Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli’ne tâbi tutar. Tespit edilen etkilere
göre belirlenen risk grupları doğrultusunda kredi talep eden kuruluşun, bu riskleri azaltmaya yönelik önlemler
aldığını ve oluşturulan Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı’na uygun hareket ettiğini yapılan izleme çalışmalarıyla takip
eder,
• Bu politikanın ekinde belirtilen “Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi” içinde yer alan faaliyetleri herhangi bir tutar
sınırı gözetmeksizin ve çevresel, sosyal risk değerlendirmesine tâbi tutmaksızın finanse etmez,
• Kredi faaliyeti konusu ve kredi talep eden kuruluşa göre gerektiği hallerde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış
olan İtibar Riski Yönetmeliği uyarınca gerekli aksiyonlar alabilir,
• Çevresel ve sosyal etkilerini uluslararası yönetim standartları çerçevesinde takip etmeyi taahhüt eder,
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• Çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin, altyüklenicilerinin ve diğer operasyonel paydaşlarının bu politikayı
uygulamalarına yönelik faaliyetler yürütür,
• Paydaşlarının çevresel etkilerini azaltmaları, çevresel performanslarını ve çevre duyarlılıklarını artırmaları,
kapasitelerini geliştirmeleri ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık düzeylerini yükseltmeleri için onları teşvik
edecek çalışmalar yürütür ve çevresel konularda paydaşlarının görüşlerini dikkate alır.
Politikanın takibi, güncellenmesi ve yürütülmesi Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumluluğunda olup onaylanması
ve iptali konusundaki sorumluluk Yönetim Kurulu’ndadır. Politika, Yapı Kredi Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nin
bir parçası olmakla birlikte, yasal mevzuat değişikliklerinde ve uygunsuz durumlar ortaya çıktığında veya iyileştirme
gerektiğinde derhal, normal şartlarda yılda en az bir kez gözden geçirilecek, gerek görüldüğü takdirde güncellenecektir.
Yapılan tüm güncellemeler, Yapı Kredi çalışanları ve diğer tüm paydaşlarla iletişim kanallarında (intranet, web sitesi vb.)
paylaşılacaktır.
Bu politika, Yönetim Kurulu tarafından 24 Kasım 2016 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 2021’deki yıllık
gözden geçirme sürecinde politika güncellenmiştir. Politikanın güncel versiyonu 28 Temmuz 2021 tarihinde Yönetim
Kurulu onayı ile yürürlüğe girmiştir.
Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi
Yapı Kredi, kendi bilgisi dahilinde aşağıdaki projeleri/faaliyetleri doğrudan finanse etmeyeceğini taahhüt eder:
i.

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

ii. Türk yasalarına göre yasa dışı kabul edilen herhangi bir ürün veya faaliyetin üretimi ve/veya ticareti,
iii. Yapıştırılmamış asbest elyaf üretimi, ticareti veya kullanımı,
iv. PCB (poliklorlu bifenil) ve tehlikeli kimyasallar içeren ürünlerin üretimi, ticari düzeyde kullanımı, ticareti,
depolanması veya nakliyesi,
v. Uluslararası yasaklanmış ilaçlar, böceksavarlar/bitkisavarlar veya ozon tabakasına zarar veren maddelerin üretimi
veya ticareti,
vi. 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,
vii. Basel Sözleşmesi ve altındaki düzenlemelere uyum göstermeyen atık ve atık ürünlerinin sınır ötesi ticareti,
viii. RAMSAR (Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar) alanı olarak belirlenen sulak alanlarda yapılan faaliyetler,
ix. Biyoçeşitlilik kaynakları ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin ev sahibi ülke mevzuatları veya uluslararası
konvansiyonlar tarafından yasaklanmış aktiviteler,
x. Deniz ortamında 2,5 km’den uzun ağlarla akıntı ağı (drift-net) kullanılarak yapılan avcılık faaliyetleri,
xi. Kitle imha silahları veya kara mayınları üretimi faaliyetleri olan firmalar,
xii. Yeni kömür madeni ve yeni kömür yakıtlı termik santral projeleri.
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