
  

 

AKBANK ÇEVRE POLİTİKASI 

Akbank olarak çevrenin korunmasını ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi gelecek nesillere 

sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu kapsamda karşımıza çıkan risk ve fırsatların yönetimi 

için doğru yönetişim yapısı ve kontrol sistemleri inşa ediyor, çalışmalarımızı performans odaklı 

bir şekilde yürütüyoruz. Faaliyetlerimizin doğrudan (kendi operasyonlarımız) ve dolaylı 

(sağladığımız finansman ve tedarik zincirimiz) olarak iklime ve çevreye olan etkilerinin 

farkındayız. Bunun için sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında çevresel ayak izimizi 

azaltmaya yönelik çalışırken bir yandan da geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle düşük karbon 

ekonomisine geçişe katkıda bulunuyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizin dört ana odağından iki 

tanesi olan Sürdürülebilir Finansman ve İklim Değişikliği doğrudan çevreyle ilgili konulara 

eğiliyor. 

Çevre & İklim Değişikliğiyle ilgili Taahhütlerimiz  

 2025 yılına kadar operasyonel emisyonları sıfırlayarak karbon nötr banka olmak  

 2050 yılına kadar finanse edilen yatırımlar dahil olmak üzere, tüm faaliyetlerimizden 

kaynaklanan emisyonları sıfırlayarak Net 0 hedefine ulaşmak 

 2030 yılına kadar 200 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlamak 

 

1. OPERASYONLARIMIZIN ÇEVRESEL AYAK İZİ 

Enerji Verimliliği & Yenilenebilir Enerji Kullanımı 

 Bankamızın en büyük operasyonel emisyon kaynağı olan elektrik tüketimimiz için tüm 

binalarımızda ve operasyonlarımızda kullandığımız enerjinin yenilenebilir enerji 

kaynaklarından sağlanmasını önceliklendiriyoruz.   

 Tüm binalarımızda enerji verimliliği çalışmaları yaparak, daha az enerji tüketiminin 

sağlanmasına odaklanıyoruz. Elektrik,  doğalgaz, mazot gibi tüketimlerimizi uzaktan 

kontrol ederek düzenli takibini yapıyoruz.   

 Tüm binalarımızdaki Enerji Verimliliği uygulamalarımızı, ISO 50001 Enerji Yönetim 

Sistemi’ne uyumlu hale getirmek için çalışıyoruz. 

Çevre & Doğal Kaynakların Korunması 

 Değer zincirimiz ve operasyonlarımızda sorumlu tüketim prensibiyle hareket ederek 

çevresel ayak izimizi minimize etmek için çalışıyoruz. 



  

 

 Su kullanımımızı sürekli olarak takip ediyor ve değerlendirme çalışmaları yapıyoruz.  

Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Yaklaşımı 

 “Sıfır Atık”ı, doğal kaynakların verimli kullanılmasını, oluşan atığın azaltılmasını, etkin 

ayrıştırma ve depolama sistemlerinin kurulmasını ve atıkların geri kazanılmasını hedefleyen 

atık yönetim sistemi olarak tanımlıyoruz. 

 Bu doğrultuda faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklar için; 

o Ulusal ve Uluslararası standartların ve yasal mevzuatın gerekliliklerini yerine getiriyor, 

o 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan atık yönetim sisteminin iş 

süreçlerimize entegre edilmesi, izlenmesi ve denetimlerle kontrol edilmesini sağlıyor, 

o Kullanılmış kâğıt, plastik, cam, metal gibi atıkları toplayarak ayrıştırıyor ve geri 

kazanıma yönlendiriyor,  

o Geri dönüştürülemeyen atıkları insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde 

mevzuata uygun olarak bertaraf ediyoruz. 

 Entegre Yönetim Sistemimiz kapsamında gelecek dönemlerde tüm şubelerimizde 

uygulamaya geçirmeyi hedeflediğimiz ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi ile atık 

yönetimimizi kapsamlı olarak ele alıyoruz. 

 

2. PORTFÖYÜMÜZÜN ÇEVRESEL AYAK İZİ  

 Akbank olarak kredi portföyümüzdeki projelerin ve müşterilerimizin ticari faaliyetlerinin 

çevresel ve sosyal etkilerini inceliyoruz. Kredilendirme faaliyetlerimizi, Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Sistemi ve Çevresel Sosyal Etki Değerlendirme sistemimiz üzerinden yürüterek, 

müşterilerimizin kredi taleplerini çevresel, sosyal risk değerlendirmesine tabi tutuyoruz.  

 Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz kapsamında yeşil, sosyal ve sürdürülebilirlik 

bağlantılı kredilendirilen projelerin ve kaynakların yönetimini ve takibini yapıyoruz.  Bu 

çerçeveyle sürdürülebilir kalkınma amaçlarına erişime destek olmayı hedefliyoruz. 

 2050’ye kadar portföyümüzün iklim değişikliğine olan etkisini sıfırlama taahhüdümüze 

paralel olarak, kredi portföyümüzün karbonsuzlaştırma yol haritası üzerine çalışıyoruz. 

 

Akbank’ın Çevre ve Sosyal Politikaları ve eklerine buradan ulaşabilirsiniz.  

Akbank’ın Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ne buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Politikalar/297/509/0
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/detay/Surdurulebilir-finansman/629/1567/0


  

 

Akbank Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi İkincil Görüşe buradan ulaşabilirsiniz. 

 

3. TEDARİK ZİNCİRİMİZİN ÇEVRESEL AYAK İZİ 

 Sürdürülebilirlik politikamız doğrultusunda tedarikçilerimizle değer yaratan, şeffaf, 

sürdürülebilir, güvenilir ve kaliteli iş ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz. 

 Tedarikçilerimizin çevrenin korunmasıyla ilgili geçerli mevzuat ve düzenlemelere uygun 

hareket etmesini, çalışmaları sırasında faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendirmesini 

ve çevre üzerinde varsa olumsuz etkilerini asgariye indirmek için gerekli tedbirleri almasını 

ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi konularda hassasiyet göstermesini bekliyoruz. 

Akbank’ın Tedarikçi Çalışma ve Davranış İlkeleri’ne buradan ulaşabilirsiniz. 

 

4. YÖNETİŞİM 

 Akbank'ın çevresel performansını da kapsayan sürdürülebilirlik performansını, Yönetim 

Kurulu düzeyinde yönetiyoruz. Bu kapsamda oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi yılda 

en az iki kez toplanarak çevresel, sosyal ve yönetişim hedeflerine ulaşma çabalarını gözden 

geçiriyor.  

 Bankanın sürdürülebilir finansman stratejisi, performans takibi ve portföy kaynaklı 

emisyonları için oluşturulan Sürdürülebilir Finansman ve İklim Değişikliği Ön Komitesi 

düzenli aralıklarla genel müdür yardımcıları seviyesinde toplanarak ilgili aksiyonların yakın 

takibini yapıyor.  

 Operasyon kaynaklı emisyonları azaltmak için kurulan Operasyon Ön Komitesi düzenli 

aralıklarla genel müdür yardımcıları seviyesinde toplanarak aksiyonların yakın takibini 

yapıyor.  

 ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi takibinin 

yapıldığı Entegre Yönetim Sistemi ise yılda bir kere ilgili genel müdür yardımcılarının 

katılımıyla gözden geçirme toplantısında değerlendiriliyor. 

 

5. KURUM İÇİ FARKINDALIK VE KAPASİTE GELİŞTİRME 

Çalışanlarımıza çevre konusunda ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazandırmak için çeşitli 

eğitimler düzenliyoruz. Tüm çalışanlarımızın sürdürülebilir finansman kalemleri 

konusundaki bilgi birikimini arttırmak ve tüm finansman işlemlerinde bu gibi fırsatları 

gözetmeleri için düzenli olarak Sürdürülebilir Finansman eğitimleri veriyoruz. Ayrıca, tüm 

https://www.akbankinvestorrelations.com/en/whosale-funding/detail/Sustainable-finance-framework/642/1468/0
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/images/pdf/Tedarikci-Calisma-ve-Davranis-Prensipleri.pdf


  

 

çalışanlarımız için hazırladığımız sürdürülebilirlik eğitimlerine ek olarak finanse edilen 

projelerin çevresel ve sosyal risklerini verimli bir şekilde ölçmek ve izleyebilmek, Entegre 

Yönetim Sisteminin tüm binalarımızda uygulanabilmesi için ilgili çalışanlarımıza eğitimler 

organize ediyoruz. 

6. ŞİKAYET MEKANİZMASI VE PAYDAŞ İLETİŞİMİ 

Bu politika kapsamına giren tüm konularla ilgili her türlü şikâyet ve paydaş iletişimi, 

bankamızın mevcut iletişim kanalları üzerinden sağlanıyor.  

Erişim Kanallarımız: 

- www.akbank.com -  Bize Ulaşın – İletişim Formu- Sürdürülebilirlik / Çevre ve Sosyal 

Risk Yönetimi 

- Bireysel ve Kurumsal İnternet Şubesi -  E- Öneri – İletişim Formu 

- Telefon Şubesi - 444 25 25 

- Posta - Akbank Bankacılık Merkezi Cumhuriyet Mah. Plevne Cad. No:1 Şekerpınar, 

Çayırova, Kocaeli  

 

7. DENETİM, TAKİP VE RAPORLAMA  

 Uzaktan takip sistemiyle elektrik, su, doğalgaz, mazot gibi tüketimlerimizin düzenli 

raporlamasını yapıyoruz.  

 Çevresel tüm aksiyonlarımızın düzenli olarak uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda 

değerlendirilmesini sağlıyoruz.  

 Çevresel ve iklim değişikliği raporlamamızı, uluslararası standartlara uygun 

gerçekleştiriyor, bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 

 Kamuoyuyla paylaştığımız verilerin bağımsız kuruluşlarca denetlenmesini sağlıyoruz. 

 Çevresel performansımıza Entegre Faaliyet Raporu, CDP İklim Değişikliği raporu ve 

Sürdürülebilir Finansman Alokasyon raporunda yer veriyoruz.  

 

Faaliyet ve CDP Raporlarımıza buradan ulaşabilirsiniz. 

Sürdürülebilir Finansman Alokasyon Raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.  

 

Akbank Çevre Politikası'nın bu versiyonu 24.06.2022 tarihinde Yönetim Kurulu onayı ile 

yürürlüğe girmiştir. Çerçeve her yıl gözden geçirilir, ihtiyaçlar ve paydaş beklentileri 

doğrultusunda gerekli görüldüğü durumlarda Yönetim Kurulu onayı ile revize edilir. 

 

http://www.akbank.com/
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/yil-liste/Surdurulebilirlik-raporlari/323/0/0
https://www.akbankinvestorrelations.com/en/whosale-funding/detail/Sustainable-finance-framework/642/1468/0

