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EK 1 

 

1-KREDİLENDİRİLMEYECEK FAALİYETLER LİSTESİ 

 

Akbank, çevresel ve sosyal politikaları gerekliliklerinin ve unsurlarının kredi ilişkisinde olduğu 

müşteriler tarafından uygulanması konusunda büyük hassasiyet gösterir. Çevre ve Sosyal Etki 

Değerlendirme Sistemi sonucunda yüksek ve orta risk kategorisinde yer alan ancak belirlenen riskleri 

bertaraf etmeye yönelik aksiyonları almayı kabul etmeyen firmalar finanse edilmez. 

 

Bununla beraber, Akbank ulusal mevzuat ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği 

yasaklanmış faaliyetleri de kapsayacak şekilde hiç bir tutar sınırı olmadan ve çevresel ve sosyal etki 

değerlendirmesi gerekmeksizin finanse etmeyeceği faaliyetleri belirlemiştir. 

 

 

Bunlar; 

 

 Ulusal mevzuat ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği yasadışı sayılan 

herhangi bir ürün ya da hizmetin üretimi ya da ticareti  

 Kitle imha silahları ya da kara mayınları üretimi  

 Yasadışı çocuk işçi çalıştırılan ve insan haklarına aykırı davranışlarda bulunulan faaliyetler  

 Zincirsiz (yasaklanmış) asbest üretimi ya da ticareti  

 Ozon tabakasını incelten ürünlerin üretimi veya ticareti (07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına 

İlişkin Yönetmelik kapsamında kalan ürünler) 

 PCB (poliklorlu bifenil) - yüksek derecede toksik kimyasallardan oluşan grup - içeren ürünlerin 

sektör gözetmeksizin üretimi veya ticareti (27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında 

Yönetmelik Madde 5 (“Genel İlkeler”) kapsamında kalan ürünler) 

 2,5 km’den daha uzun ağlarla, patlayıcı ve zehirli madde kullanılarak yapılan balıkçılık 

faaliyetleri 

 Yağmur ormanlarını kullanarak ticari faaliyet yapan, CITES ile sınırlandırılmış doğal hayat 

unsurları ve ürünleri ticareti  

 Radyoaktif ürünlerin üretimi ya da ticareti (Medikal ekipmanların, kalite kontrol (ölçüm) 

ekipmanların veya radyoaktif kaynağı önemsiz bulunan ve/veya yeterince korunan 

ekipmanların satın alınması haricinde) 

 Gemi söküm işlemleri  

 Kumarhane veya kumarhane bulunduran konaklama tesisleri 

 Uluslararası öneme sahip sulak alanlar sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında RAMSAR alanı 

olarak belirlenen alanlarda yapılan faaliyetler 

Ayrıca; KOBİ segment müşterilere özel olarak aşağıdaki faaliyetler de finanse edilmemektedir: 

  Uluslararası yasaklara/ambargolara tabi tıbbi ilaç, böcek/tarım ilacı gibi herhangi bir ürün ya da 

hizmetin üretim ya da ticareti 

 

 Silah ve cephane üretimi veya ticareti 
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2- KOBİ SEGMENT MÜŞTERİLERE SINIRLAMA GETİRİLEN FAALİYETLER VE 

MİKRO SEGMENT KREDİLERDE UYGULANACAK İLAVE MADDELER 

Aşağıdaki kredilerin finansmanında KOBİ segment müşterilerine özel sınırlama getirilmiştir1: 

 

 Bira ve şarap hariç, alkollü içeceklerin üretimi veya ticareti   

 

 Tütün üretimi veya ticareti   

 

 Kumarhane, casino ve eşdeğer teşebbüslerin faaliyetleri  

 

 Sürdürülebilir bir şekilde işlenen ormanlardan temin edilen kütük/ağaç ürünleri haricindeki orman 

ürünlerin üretimi ve ticareti  

Mikro segment kredilerde uygulanacak ilave maddeler: 

  Önemli miktardaki tehlikeli kimyasalların üretimi, ticareti, depolanması veya nakliyatı, veya 

tehlikeli kimyasalların ticari ölçekte (boyutlarda) kullanımı. Tehlikeli kimyasallar; gazolin, gaz yağı 

veya diğer petrol ürünlerini kapsamaktadır1 

 

 Yerli halkın sahip olduğu veya hak ettiği arazilerde veya yerli halkın tam belgeli rızaları olmaksızın 

yapılan üretim ya da faaliyetler 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

                                                      
1
 Bu madde temel olarak ilgili faaliyetlerle uğraşmayan proje sponsorları için geçerli değildir. Temel olarak bir faaliyetle uğraşmamak, ilgili 

faaliyetin proje sponsorunun ana faaliyeti olmadığı; ancak ana faaliyetlerine yardımcı olduğu anlamına gelir. 

Bu madde kapsamında finanse edilen projelerin toplamı Kobi ve Mikro Segment toplam kredi portföyümüzün %13’ünü geçemeyecektir. 
 


