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EK 2 
 

ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

 

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi, Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirme Ekibi 

sorumluluğunda yürütülecek olup aşağıdaki gibi oluşturulmuştur; 

  

 Kredilendirilmeyecek Faaliyetler Listesi'nde yer alan bir faaliyetin finansmanına konu 

kredi/proje finansman talepleri değerlendirilmeyecektir.  

 

 Kredilendirilmeyecek Faaliyetler Listesi'nde yer almadığı tespit edilen faaliyetler için ise talep 

edilen limite göre bir sınır belirlenmiştir. Buna göre; yatırım tutarı 10 milyon USD üzerindeki 

proje finansman kredileri ve yatım tutarı 50 milyon USD üzerindeki yeni yatırım kredi talepleri 

çevresel ve sosyal değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır. 

 

Değerlendirme süreci; çevresel ve sosyal riskleri tanımlamak amacı ile genel ve sektör odaklı soru ve 

değerlendirme matrisleri ile oluşturulmuştur. Kredi talep eden müşterilerin sorulara vermiş olduğu 

yanıtlar çerçevesinde yeni yatırım kredileri ya da proje finansman kredi talepleri  düşük, orta veya 

yüksek riskli olarak sınıflandırılacaktır. Soru ve değerlendirme matrisleri ilgili iş birimlerinin 

mutabakatıyla hazırlanacak ve Kredi Tahsis İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı onayıyla uygulamaya 

alınacaktır.  

Düşük riskli yeni yatırım ve proje finansman kredileri için, kredilendirilecek firmadan Çevresel ve 

Sosyal Yönetim/Aksiyon Planı1 (Çevre ve Sosyal Taahhütler listesi) hazırlaması istenecektir.  

Orta2 veya yüksek riskli yeni yatırım ve proje finansman kredileri için, gerçekleştirilecek 

faaliyetlerden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerin ölçümlenebilmesi amacıyla bağımsız danışman 

değerlendirmesi talep edilecektir.  

Bağımsız danışman tarafından yeni yatırım veya proje finansman kredi talebine ilişkin çevresel ve 

sosyal etkilerin açıklandığı bir Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirme Raporu, bu etkilerin ve olası 

risklerin nasıl azaltılacağı veya giderileceğini içeren bir Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı hazırlanacak 

ve periyodik olarak (yüksek riskli projeler için en az altı ayda bir, orta riskli projeler için en az yılda bir) 

bu plan çerçevesinde gerçekleşmeler izlenecektir.  

Değerlendirme sonucunda belirlenen çevresel ve sosyal risk kategorisi için oluşturulan Aksiyon Planı 

müşteriyle yapılan sözleşmeye derç edilecektir. 

Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirme Ekibi, orta ve yüksek riskli yeni yatırım ve proje finansman 

kredilerinde gerekli gördüğü saha ziyaretlerine ve bağımsız danışmanlarla yapılan toplantılara katılım 

gösterecektir. 

 

 

 

                                                      
1 Yasal asgari gereklilikleri kapsayan çevresel ve sosyal eylem planı yeterli olabilecektir. 
2 Orta risk kategorisindeki proje finansman veya yeni yatırım kredileri için Bağımsız Danışman ile çalışılması ve aksiyon ve 

izleme planı hazırlanması gerekliliği Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirme Ekibi tarafından belirlenir. 

 


