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1. Giriş 
 
Akbank, Türkiye'yi geleceğe taşıyan öncü banka olma hedefiyle 1948 yılında kurulmuştur. Bankanın 

misyonu, yenilikçi finansal çözümleri ve güvenilirliği ile tüm paydaşlarımız için kalıcı ve yüksek değer 

yaratmaktır. Finansal performansın ve sağlam yönetişimin güçlü temelleri üzerine inşa edilen banka, 

Türkiye'de sektöründeki yenilikçi girişimlere her zaman öncülük etmiş ve sürdürülebilir gelir yaratma 

arayışını sürdürmüştür. 

1.1 Akbank’ın Geçmişi 

Akbank, 70 yılı aşkın süredir Türkiye’nin büyümesini ve gelişmesini desteklemektedir. Banka, 
Adana'daki yerel pamuk üreticilerinin finansal ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla, toplumun ihtiyaçlarını 
desteklemek misyonuyla kurulmuştur. Bu sorumluluk duygusu, yıllar boyunca iş yapma biçimlerinde de 
temel bir motivasyon olmuştur. 

 

Akbank, inovasyon ve teknolojiye olan bağlılığıyla, güçlü sermayesi, çeşitlendirilmiş fonlama tabanı,  

güçlü likiditesi, iştirakleri Ak Portföy Yönetimi, Ak Yatırım, Akbank AG, Ak Lease ve AkÖde ile birl ik te 
uygun koşullarda dış finansman yaratma kabiliyeti ve üstün aktif kalitesiyle müşterilerine rakipsiz 

finansal çözümler sunmaya devam ediyor. 

Akbank, Türkiye'yi geleceğe taşıyan öncü banka olma vizyonuyla, çalışanlarına ve teknolojisine sürekli 

yatırım yaparak, Türk bankacılık sektöründe değişime öncülük etmektedir. Ülkedeki güç lü varlığı ve 
geniş dağıtım ağı, grubun nüfusun tüm kesimlerine ulaşmasını ve ekonominin hayati bir parçası olarak 

hareket etmesini sağlıyor. 
 
 

 

 
 

1.2 Akbank’ın Sürdürülebilirlik yaklaşımı 

Temel bir hedefe yoğunlaşan Akbank’ın sürdürülebilirlik stratejisi, “Türkiye'yi geleceğe taş ıyan öncü 
banka olma” kurumsal vizyonuyla tamamen uyumludur: Olumlu etkiyi artırırken çevresel ayak izini 
azaltmak. 

 
 



 
 

 

 

   

 

 
 

Akbank, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, paydaşları ve iş dünyası için en öncelikl i  4 
ana odak noktası belirlemiştir. Akbank’ın güçlü finansal performansı ve etkin yönetişim yapısıyla 
desteklenen 4 temel alan; daha sürdürülebilir bir ekonomiyi desteklemek için Sürdürülebilir Finansman; 
şirketleri ve finansal sağlığı geliştirmek için Ekosistem Yönetimi; operasyonlar ve portföy kaynaklı 
emisyonları azaltmak için İklim Değişikliği; çalışanlarımızı ve toplumumuzu güçlendirmek için İnsan ve 
Toplum’dan oluşur. 

 
Akbank, 2030 yılına kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı ve 2030 yılına kadar 15 milyar 
TL'ye ulaşan sürdürülebilir yatırım fonları gibi sağlam uzun vadeli hedefler belirlemiştir. Akbank, k redi 
portföyünün iklim değişikliği üzerindeki etkisini 2030 yılına kadar azaltmayı hedeflemektedir.  Akbank 
ayrıca 2025 yılına kadar operasyonel emisyonları engelleyerek karbon-nötr bir banka olmayı 
hedeflemektedir. 

 

 

Bu hedeflere ulaşmak için, doğru yönetişim yapısı ve çok sayıda birimin işbirliği büyük önem 
taşımaktadır. Akbank'ın sürdürülebilirlik performansını yönetim kurulu düzeyinde yönetmek ve 
denetlemek için Ocak 2021 itibarıyla bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. Bu komitenin üyeleri: 
İcra Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, CEO, CFO ile Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik 
Bölüm Başkanı’ndan oluşmaktadır. Komite, yılda en az iki kez toplanmakta ve tüm iş birimlerinin ortak 
sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabalarını denetlemektedir. 



 
 

 

 

   

 

 
 
 

1.3 Akbank’ın Sürdürülebilir Finans yaklaşımı 

Bankacılık sektörünün daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmadaki kritik rolünün bilincinde olan 

Akbank, faaliyetlerinin olumsuz etkilerini güçlü bir Çevresel ve Sosyal (Ç & S) Kredi Politikası ile 
yönetmektedir. Bu çerçeve, yatırım tutarı en az 10 milyon dolar olan finansman projelerine verilen 

krediler ve 50 milyon dolarlık yeni yatırım kurumsal kredilerinin Çevresel ve Sosyal Etk i Değerlendirme 

Sistemi1 tarafından değerlendirilmesini gerektirmektedir. Ayrıca Akbank, Mikro ve KOBİ port föyünün 

tamamı için etkin bir ÇSYS'ye (Çevresel Sosyal Yönetim Sistemi) sahiptir. 

Düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen Akbank, sürdürülebilirl ik girişimlerinde önemli alanlar 

olarak gördüğü enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine finansman çözümleri geliştirmek için 
kendi kaynaklarından yararlanmaktadır. 

Bu çerçeve dahilinde ihraç edilen sürdürülebilirlik bonoları, Akbank’ın düşük  karbon ekonomisine  

geçişi desteklemek ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmayı hedefleyen 

sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda geliştirilmiştir. 

 

 
2. Akbank Sürdürülebilir Finans Çerçevesi 

Yukarıda açıklanan taahhütleri yerine getirmek için Akbank, Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği 

ICMA Yeşil Tahvil İlkeleri (GBP)2 2018, ICMA Sosyal Tahvil İlkeleri3 (SBP) 2020,ICMA Sürdürülebilirl ik 

Tahvil İlkeleri4 (SBG) 2018 ve Kredi Piyasası Birliği tarafından yönetilen Yeşil Kredi İlke leri 2020 5 ile 

uyumlu olan Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ni (“Çerçeve”) oluşturmayı seçmiştir. Akbank’ın söz 
konusu Sürdürülebilir Finans Çerçevesi tahtında ihraç edebileceği Sürdürülebilir Finansman 

(Borçlanma) Araçları, temel olarak aşağıdakilerden oluşur: 
 
 
 
 
 

1  Akbank çevresel ve sosyal kredi politikaları, küresel ve sektörel gelişmelere göre her yıl gözden geçiri lmektedir. Mevcut 

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi l imitlerine https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/images/pdf/Akbank- 

Cevre-ve-Sosyal-Politikalar-ve-Ekleri.pdf adresinden erişilebilir. 
2  https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/  
3  https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/social-bond-principles-sbp/ 

4  https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/sustainability-bond-guidelines-sbg/ 
5  https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/ 

https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/images/pdf/Akbank-Cevre-ve-Sosyal-Politikalar-ve-Ekleri.pdf
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/images/pdf/Akbank-Cevre-ve-Sosyal-Politikalar-ve-Ekleri.pdf
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/images/pdf/Akbank-Cevre-ve-Sosyal-Politikalar-ve-Ekleri.pdf
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/social-bond-principles-sbp/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/sustainability-bond-guidelines-sbg/
https://www.lsta.org/content/green-loan-principles/


 
 

 

 

   

 

A. Yeşil Tahviller / Krediler: İhraçtan elde edilen fonların kullanımının uygun yeşil projelerin 

finansmanına ve / veya yeniden finansmanına (refinansmanına) yönelik olduğu tahviller / 
krediler, aşağıda "i) İhraçtan Elde Edilen Fonların Kullanımı" bölümünde listelenmiştir 

B. Sosyal Tahviller / Krediler: İhraçtan elde edilen fonların kullanımının uygun sosyal projelerin 
finansmanına ve / veya yeniden finansmanına (refinansmanına) yönelik olduğu tahviller / 
krediler, aşağıda "i) İhraçtan Elde Edilen Fonların Kullanımı" bölümünde listelenmiştir 

C. Sürdürülebilirlik Tahvilleri / Kredileri: İhraçtan elde edilen fonların kullanımının uygun olduğu 
yeşil ve sosyal projelerin bir karışımının finansmanına ve / veya yeniden finansmanına 
(refinansmanına) yönelik olduğu tahviller / krediler, aşağıda "i) İhraçtan Elde Edilen Fonların 
Kullanımı (“Fonların Kullanımı”) " bölümünde listelenmiştir 

Akbank, her Sürdürülebilir Finansman (Borçlanma) Aracı için bu Çerçeve’de belirtilen aşağıdakileri 
benimseyeceğini ileri sürmektedir: 

(i) Fonların Kullanımı 
(ii) Proje Değerlendirmesi ve Seçimi 
(iii) Gelir Yönetimi 
(iv) Raporlama 

Bu Çerçeve, aşağıdaki Bölüm 4'te (Bu Çerçeve’de Yapılacak Değişiklikler) açıklanan şekilde zaman 
zaman güncellenebilir ve değiştirilebilir. Bu güncellenmiş ve değiştirilmiş Çerçeve Akbank'ın web 
sitesinde yayınlanacak, bu Çerçeve’nin yerini alacak ve daha sonra ihraç edilen edilen Sürdürülebil ir 
Finansman (Borçlanma) Araçları, güncellenmiş ve değiştirilmiş Çerçeve’ye tabi olacaktır.  

i) Fonların Kullanımı 

Akbank tarafından ihraç edilen Sürdürülebilir Finansman (Borçlanma) Araçları’ndan sağlanan net 
fonlara denk gelen bir tutar, aşağıda belirtildiği şekilde Uygun Yeşil veya Sosyal Proje olarak 
nitelendirilen yeni veya mevcut projelerin/harcamaların kısmi veya tamamen finansmanı veya yeniden 

finansmanı6  (refinansmanı) için tahsis edilecektir7. 

Uygun yeşil projeler: 
 

Uygun Proje 
kategorisi 

UN 

SDGs8 
Aktiviteler BM SDGs ile Uyum 

 
 
 
 
 

 
Enerji Verimliliği 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Mevcut iletim hatlarının, dağıtım ve enerj i  
depolama tesislerinin, akıllı teknolojilerin 
ve/veya ilgili altyapının kurulumunun, 
satın alınmasının, genişletilmesinin 9 ve 
güncellenmesinin finansmanı veya 

yeniden finansmanı10: 
 
 Enerji verimliliğini en az %15 artıran 

ve/veya sera gazı emisyonlarını en 
az  %15  azaltan  teknolojiler/altyapı 

 
 

 Akıllı sayaçlar, yüksek verimli mikro 
CHP tesisleri, akıllı şebekeler, enerji 

SDG 7.3: 2030'a  kadar, 

küresel  enerji 
verimliliği ilerleme 

oranının iki katına 
çıkarılması 

- SDG 9.4: 2030’a kadar 
her ülkenin   kendi 
kapasitesine  uygun 
olarak   harekete 
geçmesiyle, 
kaynakların    daha 
verimli  kullanımının 
artırılması ve temiz ve 
çevresel  açıdan daha 

 
6  Mevcut projeler / harcamalar, herhangi bir Sürdürülebilir Finansman (Borçlanma) Aracının ihracından 36 ay öncesine kadar 

üstlenilmiş projeleri ifade eder. 
7  Bu Çerçeve kapsamında Akbank, belirli varlık ve projeler için veya cirosunun ≥%90'ını tanımlanmış uygunluk kriterlerine 

uygun varlıklardan elde etmesi beklenen firmalar olarak tanımlanan şirketlere krediler verebilir. Bu tür firmalar için, Akbank'ın 
söz konusu borçluya verdiği kredinin tamamı %100 Sürdürülebilirl ik Finansman (Borçlanma) Aracı ihracından sağlanan fonlar 
kapsamında kullanımına uygundur. 

8  https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 
9  Elektrik i letiminin genişletilmesi  yalnızca aşağıdaki  koşullardan birinin sağlanması durumunda uygundur: 

(1) En az %90 yenilenebilir enerjinin entegre edilmesi (%90'dan azsa; orantılı pay tahsis edilebilir) veya 
(2) Şebeke, IEA SDS senaryosuna uyumlu bir 'karbondan arındırma yolunda' ise, (3) i letim hatları iki enerji sistemini birbirine 
bağlıyorsa, projenin yalnızca yenilenebilir enerji kısmı uygun projelerin bir parçası olarak dahil edilecektir. 

1 0  Enerji  Verimliliği yatırımları olan tüm müşteri  segmentleri – örneğin KOBİ’ler, Ticari ve Kurumsal segment, vb. de - dahil,. 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300


 
 

 

 

   

 

  depolama gibi enerji verimliliği 

önlemleri ve teknolojileri 11 
sağlam teknolojiler ve 
sanayi süreçlerinin 

daha çok 
benimsenmesi yoluyla 
altyapının   ve 
güçlendirme 
sanayilerinin 
sürdürülebilir  hale 
gelecek biçimde 
geliştirilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yeşil Binalar 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aşağıdaki kriterlerden birini karşılayan 
düşük karbonlu yeni, mevcut veya 
yenilenmiş kamu, ticari ve konut 
binalarının finansmanı veya yeniden 
finansmanı: 

 

 Türk mevzuatı uyarınca ve / veya 
Türk Bina Kuralları aracılığıyla 
verilen Enerji Kimlik Belgesi (BEP- 
TR) ile belirlenen, karşılık gelen yerel 
pazardaki enerji verimliliği en yüksek 
binaların ilk %15'inde yer alan 
binalar veya B derecesi ve üstü 

binalar12 

 
 Aşağıdaki çevre sertifikalarına sahip  

binalar: 
- LEED (Altın ve üstü) 
- BREEAM (Çok iyi ve üstü) 
- DGNB (Altın ve üstü) 
- HQE (Mükemmel ve üstü) 
- ÇEDBİK Yeşil Bina sertifikası 
- EDGE (Sertifikalı, Gelişmiş ve Sıfır 
Karbon) 
- Diğer kabul edilebilir ve tanınmış 
(yukarıda listelenen sertifikalara 
eşdeğer) yeşil bina derecelendirme 
sistemleri kriterlere dahil edilebilir. 

 
 Enerji verimliliğinde en az %30 

iyileştirmeye yol açan mevcut 
binaların tadilatı veya yenilemeleri 

 
 
 
 

- SDG 7.3: 2030’a kadar 
küresel enerji 
verimliliği ilerleme 
oranının iki katına 
çıkarılması 

 
- SDG 11.c: En az 

gelişmiş ülkelerin 
finansal ve teknik 
yardım       aracılığıyla 
yerel malzemeler 
kullanarak 
sürdürülebilir ve 
dayanıklı binalar inşa 
etmelerinin 
desteklenmesi 

 
- 

 

- 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 1  su elektrolizi  yoluyla ve fosil yakıt kullanmayan herhangi bir işlem/teknoloji yoluyla 
1 2  https://www.enerjikimlikbelgesi.com/ : Enerji sertifikası C'nin altında olan hanelere yapı ruhsatı verilmemektedir. 

https://www.enerjikimlikbelgesi.com/


 
 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sürdürülebilir 
Su Yönetimi ve 
Atık Su Yönetimi 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Sürdürülebilir su ve atık su yönetimi 

projelerinin13, tesislerinin ve ilgi l i  
altyapının geliştirilmesi, yapımı, 
işletilmesi ve bakımının finanse edilmes i 
veya yeniden finanse edilmesi: 

 
 Verimliliği / kalitesi artırılmış su 

dağıtım sistemleri 
 
 Su geri kazanım sistemleri ve su 

verimli sıhhi tesisatlar 
 
 Atık su arıtma ve Kanalizasyon 

Arıtma Tesisleri 
 

 Su tüketimini azaltan, geri 
dönüştüren veya kaynakların 
verimliliğini artıran projeler 

 

-  SDG 6.4: 2030'a 
kadar, tüm sektörlerde 
su kullanım 
verimliliğini önemli 
ölçüde artırmak ve su 
kıtlığını gidermek ve 
su kıtlığından 
etkilenen insanların 
sayısını önemli ölçüde 
azaltmak  için 
sürdürülebilir temiz su 
çekilmesini ve tedarik 
edilmesini sağlamak. 

 
-  SDG   11.5: 2030’a 

kadar yoksulların ve 
kırılgan durumdaki 
insanların korunması 
temel alınarak suyla 
ilgili afetleri de 
kapsayan afetler 
nedeniyle  küresel 
gayri safi yurt içi 
hasılayla ilgili 
doğrudan ekonomik 
kayıpların önemli 
oranda düşürülmesi ve 
ölümlerin ve etkilenen 
insan sayısının önemli 
ölçüde azaltılması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yenilenebilir 
Enerji 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yenilenebilir enerji üretim varlıklarının ve 
ilgili altyapının inşaatı, işletimi ve 
bakımının finansmanı veya yeniden 
finansmanı: 

 

 Kara ve deniz rüzgar enerjisi 
 
 Güneş enerjisi: Fotovoltaik (PV), 

Konsantre Güneş Enerjisi (CSP) 
(minimum% 85 eşikle güneş enerjis i 
kaynaklarından üretilen elektrik) ve 
güneş enerjisi/termal tesisleri 

 
 Hidroelektrik: 25 MW veya daha az 

üretim kapasitesine sahip tesislerle 
sınırlı projeler 

 
 Doğrudan emisyon değeri 100g 

CO2e/kWh’a eşit ve daha az olan 
jeotermal; 

 

 En az %90 yenilenebilir elektriği 
destekleyen/entegre eden yeni 
elektrik şebekelerinin ve 
genişletmelerinin inşası, yenilenmesi 
veya         yenilenmesi         (elektrik 

 

-  SDG 7.2: 

-  2030’a kadar 
yenilenebilir enerjinin 
küresel enerji 
kaynakları içindeki 
payının önemli ölçüde 
artırılması 

- 
SDG   13.1: 

-ilgili tehlikelereİklimle 
doğal afetlere ve 

 
karşı  dayanıklılığın ve 

uyum kapasitesinin 
bütün ülkelerde 
güçlendirilmesi 

 
 
 
 

- 

 

 
1 3  Su ve atık su yönetimi programları, fosil yakıtların araştırılması, geliştiri lmesi, üretimi veya taşınmasıyla ilgili herhangi  bir 

proje içermeyecektir. 



 
 

 

 

   

 

  şebekesinin geliştirilmesi/bakımı, 
yenilenebilir enerjileri güç kuşağına 
bağlamak için ayrıldığında tamamen 
uygundur). Yalnızca Türkiye elektrik 
şebekesinde yenilenebilir enerjinin 
payını artırmayı amaçlayan varlıklar 
uygundur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doğal 
Kaynakların 
Çevresel Olarak 
Sürdürülebilir 
Yönetimi 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarım, arazi restorasyonu, orman 
yönetimi ve kentsel yeşillendirme 
projelerinin finansmanı veya yeniden 
finansmanı: 

 
 EU Organic, Global G.A.P. ve / veya 

eşdeğer ulusal veya uluslararası 
sertifika gibi sürdürülebilir 
sertifikasyon programları 
kapsamında sertifikalı tarım 
uygulamaları 

 
 Ulusal / uluslararası sertifikalara 

sahip veya su tasarrufu sağlayan ve 
yerel tarım ve tarım alanlarının geri 
kazanılmasını iyileştiren tebliğde 

tanımlanan14  sürdürülebilir tarım 
 

 Ormanların sürdürülebilir yönetimi, 
bozulan ormanların 
iyileştirilmesi/restorasyonu, 
ağaçlandırma/  yeniden 
ağaçlandırma faaliyetleri ve FSC, 
PEFC veya eşdeğer bir standarda 
göre sertifikalandırılacak ormancılık 
faaliyetleri 

 

 Toprak işlemesiz tarım sistemleri, 
bozulmuş meraların restorasyonu, 
toprağın geri kazanılması, doğal 
gübre kullanımı, mahsul rotasyonu 
vb. gibi sürdürülebilir tarım 
faaliyetlerini destekleyen projelere 
yatırımlar. 

 

 Dayanıklılık ve diğer altyapı faydaları 
sağlayan park ve yeşil alan 
geliştirme gibi yeşil sürdürülebilir 
projelere veya altyapıya yapılan 
yatırımlar 

 

-  SDG 15.2: 2020'ye 
kadar, her tür ormanın 
sürdürülebilir 
yönetiminin 
uygulanmasını teşvik 
etmek, 
ormansızlaşmanın 
sona erdirilmesi, ahrip 
edilmiş ormanların 
eski  haline 

döndürülmesi ve 
ağaçlandırma ve 
yeniden 
ormanlaştırmanın 
küresel olarak önemli 
ölçüde artırılması 

 
- SDG 11.a: Ulusal ve 

bölgesel  kalkınma 
planlamasını 
güçlendirerek kentsel, 
kent çevresi ve kırsal 
alanlar arasındaki 
olumlu ekonomik, 
sosyal ve çevresel 
bağları desteklemek 

 

- SDG 15.A: 
Biyoçeşitliliği ve 
ekosistemleri korumak 
ve sürdürülebilir 
biçimde kullanmak için 
bütün kaynaklardan 
elde edilen finansal 
kaynakların seferber 
edilmesi ve önemli 
ölçüde artırılması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 4  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=14217&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 : 18.08.2010 tarih ve 27676 

sayılı Resmi Gazete ile “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İl işkin Yönetmelik” 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=14217&amp;MevzuatTur=7&amp;MevzuatTertip=5


 
 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temiz ulaşım 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aşağıda yer alan projelerin üretimi, 
kurulması, satın alınması, genişletilmesi, 
güncellenmesi, bakımı ve işletmesini 
finanse etmek veya yeniden finanse 
etmek: 

 
 Tamamen elektrikli araçlar; 

 

 Hidrojen araçları; 
hibrit elektrikli araçlar ve feribotlar 
(yolcu taşımacılığı), yolcu araçları 
için 50 g CO2e/p-km ve yük araçları 
için 25 g CO2e/t-km emisyon 
sınırının altında 

 
 Elektrikli araçlar için şarj altyapısı 

 

 Elektrikli demiryolları ve demiryolu 
uzantıları dahil toplu taşıma altyapısı 
ve hizmetlerinin geliştirilmesine 
ilişkin yatırım 

 
 
-  SDG 11.2: 2030’a 

kadar özellikle kırılgan 
durumda      olan 
insanların, kadınların, 
çocukların, engellilerin 
ve   yaşlıların 
ihtiyaçlarına    özel 
önem gösterilerek, yol 
güvenliğinin 
geliştirilmesi, özellikle 
toplu     taşıma 
sisteminin 
geliştirilmesiyle 
herkesin    güvenli, 
uygun fiyatlı, erişilebilir 
ve sürdürülebilir 
ulaşım  sistemlerine 
erişiminin sağlanması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirlilik 
önlenmesi ve 
kontrolü 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sürdürülebilir atık yönetimi ve geri 
dönüşüm projelerinin, faaliyetlerinin ve 
operasyonlarının geliştirilmesi, yapımı, 
işletilmesi ve bakımının finanse edilmesi 
veya yeniden finanse edilmesi, örn.: 

 
 Metal, plastik ve kağıt için geri 

dönüşüm tesisleri ve geri dönüşüm 
faaliyetlerinin geliştirilmesi, işletilmesi 
ve iyileştirilmesi 

 
 Geri kazanılamayan atıkların (ton) 

azaltılması olacak ancak bununla 
sınırlı kalmayacak şekilde kaynak 
kullanım verimliliğini artırmayı 
amaçlayan yeniden inşa, genişletme, 
yenileme veya yenileme yatırımları 

 
 Arazi restorasyonu için toprak 

iyileştirme15 

 
 Atık önleme, atık azaltma, atık geri 

dönüşümü ve enerji/emisyon 
açısından verimli atıktan enerjiye 
dönüştürme 

 
 Baca çıkışı hava kirliliğini azaltan 

projeler 

 
 
 
 

 
-  SDG 11.6: 2030’a 

kadar hava kalitesine 
ve belediye atık 
yönetimi ve diğer atık 
yönetimlerine özel 
önem göstererek 
kentlerin kişi başına 
düşen olumsuz 
çevresel etkilerinin 
azaltılması 

 

-  SDG 12.5: 2030'a 
kadar önleme, 
azaltma, geri dönüşüm 
ve yeniden kullanım 
yoluyla  atık 
oluşumunu önemli 
ölçüde azaltmak 

 
 
 
 

 
1 5  Akbank Kredilendiri lmeyecek Faaliyetler Listesi’nde belirti len toprak iyileştirme projeleri için kredi / finansman arayan 

projelerde ve kirlenmeye neden olan firmaların kendileri için geçerli değildir. Ancak, iyileştirme / temizlik, devlet tarafınd an ,  b ir 

devlet kurumu tarafından, bir STK tarafından veya kirl i liğe neden olan ve iyileştirme sonrasında araziyi kullanmak isteyen şi rke t  

dışında farklı bir şirket tarafından yapılıyorsa, bu tür projeler uygun kabul edilir. 



 
 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
Eko-verimli 
ve/veya 
döngüsel 
ekonomiye 
uyarlanmış 
ürünler, üretim 
teknolojileri ve 
süreçleri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İlgili tüm proje risklerinin düzgün bir 
şekilde yönetilmesini sağlamak için, e- 
atık geri kazanım projeleri veya güçlü atık 
yönetimi süreçlerine sahip operasyonlar 
dahil olmak üzere kaynak kullanım 
verimliliğini ve döngüsel ve/veya geri 
dönüştürülebilir ürünleri finanse etmek 
veya yeniden finanse etmek: 

 Ürün yenileme, yeniden kullanılabilir 
malzemeler veya yeniden 
doldurulabilir programlar yoluyla ürün 
yaşam döngüsünü uzatan çözümler 

 

 Atık, yenilenebilir veya geri 
dönüştürülmüş kaynakları 
hammadde olarak kullanan üretim, 
örneğin kritik malzemelerin biyolojik 
veya biyo bazlı malzemelerle 
değiştirilmesi, güneş, rüzgar veya 
diğer yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen enerjiyle 
beslenen süreçlerin veya 

yenilenebilir enerjinin dahil edilmesi16 

 
 
 
 
 
 

 
-  SDG   12.5: 2030'a 

kadar önleme, 
azaltma, geri dönüşüm 
ve yeniden kullanım 
yoluyla  atık 
oluşumunu önemli 
ölçüde azaltmak 

 
 
 
 
 

Uygun sosyal projeler: 
 

Uygun Proje 
kategorisi 

UN 
SDGs17 

 
Aktiviteler 

 
BM SDGs ile Uyum 

 
İstihdam yaratma 

ve KOBİ 
finansmanı ve 
mikrofinansın 
potansiyel 
etkisi dahil 
olmak üzere 
sosyoekonomik 
krizlerden 
kaynaklanan 
işsizliği 
önlemek 
ve/veya 
azaltmak için 

 

 
 

 
 

 
 

 

o Aşağıdakiler dahil olmak 

üzere tüm KOBİ'leri 18 , 
mikro işletmeleri veya 

yeni kurulan şirketleri 19 

finanse etmek veya 
yeniden finanse etmek: 

 
o Aşağıdaki şartlardan en 

az birini sağlayan 
KOBİ'lerin,  mikro 
işletmelerin ve yeni 
kurulan şirketlerin 
finanse edilmesi veya 
yeniden finanse edilmesi: 

- 
- SDG 1.2: 2030 yılına 

kadar, ulusal tanımlara 
göre yoksulluk içinde 
yaşayan her yaştan 
erkek, kadın ve çocuk 
oranını en az yarı yarıya 
azaltılmak 

 
- SDG 8.3: Üretken 

faaliyetleri, insana 
yakışır iş yaratmayı, 
girişimciliği, yaratıcılığı 
ve yeniliği destekleyen 
ve finansal hizmetlere 
erişim   de   dahil  olmak 

 
1 6  Uygun projeler, yaşam döngüsü emisyonlarında %15 veya daha fazla azalma sağlamalıdır. Tüm biyoj en ik h a m ma d de le r 

sürdürülebilir kaynaklardan sağlanmalı ve gıda kaynakları i le rekabet  etmemelidir. 
1 7  https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 
1 8  18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete ile 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20059617&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5 adresinden erişilebilen 
“KOBİ'lerin Tanımı, Özellikleri ve Bölümlemeleri) başlıklı tebliğde yer alan resmi tanıma göre Küçük ve Orta Ölçekli İşl e tme le r 

(KOBİ), 250'nin altında çalışanı ve cirosu veya toplam aktifleri  125 milyon TL veya altında olan şirketler olarak tanımlanmaktadır.  

Akbank'ın yürürlükteki mikro ve KOBİ tanımı, her an bankanın kendi segmentasyon politikaları doğrultusunda bu g en e l re sm i  
tanımdan farklılık gösterebilir. 
1 9  Türkiye'nin ekonomik olarak düşük performans gösteren bölgelerinde bulunanlar dahil 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20059617&amp;MevzuatTur=3&amp;MevzuatTertip=5


 
 

 

 

   

 

tasarlanmış 
programlar 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Kadınlar tarafından sahip 
olunan (en az %51) veya 
yönetilen20 

 
o Kadın mülkiyet 

sahipliğinin  %51'in 
altında  olması 
durumunda, kadınların 
şirketteki yöneticilik 
rollerinden en az birini 
üstlenmesi ve en az %20 
kadın sahipliğinin 
bulunması 

 
o En az %51 kadın 

işgücüne sahip olması 
veya genel operasyonel 
yönetim sorumluluğunun 
bir kadına (veya 
kadınlara) ait olması21 

 

o Hassas grupların 22 

yeterince23 temsil edildiği 
bir iş gücüne sahip 
olması 

 

o Kadın istihdamının, 
çocuk bakımı veya kadın 
sağlığı hizmetlerinin 
sağlanması veya söz 
konusu hizmetlerin 
desteklenmesi gibi 
uygulamalarla teşvik 
edilmesi. 

 
o Göçmenler, gençler, 

hassas gruplar 
tarafından sahip 
olunması ve/veya 
işletilmesi 

 
o Doğal afetlerin (deprem, 

sel vb.) veya sağlık 
salgınının (COVID-19 
gibi ancak bununla sınırlı 
olmamak üzere) neden 
olduğu bina inşaatı / 
bakımı veya işsizlikle ilgili 
sorunla yüzleşilmesi 

üzere mikro, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin 
resmileştirilmesini ve 
büyümesini teşvik eden 
kalkınma odaklı 
politikaları teşvik etmek 

 

- SDG 8.5: 2030'a kadar, 
gençler ve engelliler de 
dahil tüm kadınlar ve 
erkekler için tam ve 
üretken istihdam ve 
insana yakışır iş 
sağlamak 

 
 

- SDG  9.3: Küçük ölçekli 
sanayi  ve  diğer 
işletmelerin,  özellikle 
gelişmekte     olan 
ülkelerde, uygun fiyatlı 
kredi dahil  finansal 
hizmetlere erişimini ve 
değer   zincirlerine 
entegrasyonunu 
artırmak 

 
- SDG 10.1: 2030'a kadar, 

ulusal ortalamanın 
üzerinde bir oranda 
nüfusun en alt yüzde 
40'lık kesiminin gelir 
artışını aşamalı olarak 
sağlamak ve sürdürmek 

 
 
 
 

2 0  https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/44b004b2-ed46-48fc-8ade-aa0f485069a1/WomenOwnedSMes+Report- 

Final.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kiiZZDZ 
2 1  https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/44b004b2-ed46-48fc-8ade-aa0f485069a1/WomenOwnedSMes+Report- 

Final.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kiiZZDZ 
2 2  Hassas grupların tanımı için, lütfen aşağıdaki  adresten erişilebilen Birleşmiş Milletler tanımına bakın: https://www.undp- 

capacitydevelopment-health.org/en/legal-and-policy/key- 
populations/#:~:text=Vulnerable%20and%20key%20populations%20include,in%20law%2C%20policy%20and%20practice. 
23 En az %20 sınırı 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/44b004b2-ed46-48fc-8ade-aa0f485069a1/WomenOwnedSMes%2BReport-Final.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=kiiZZDZ
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/44b004b2-ed46-48fc-8ade-aa0f485069a1/WomenOwnedSMes%2BReport-Final.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=kiiZZDZ
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/44b004b2-ed46-48fc-8ade-aa0f485069a1/WomenOwnedSMes%2BReport-Final.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=kiiZZDZ
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/44b004b2-ed46-48fc-8ade-aa0f485069a1/WomenOwnedSMes%2BReport-Final.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=kiiZZDZ
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/44b004b2-ed46-48fc-8ade-aa0f485069a1/WomenOwnedSMes%2BReport-Final.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=kiiZZDZ
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/44b004b2-ed46-48fc-8ade-aa0f485069a1/WomenOwnedSMes%2BReport-Final.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=kiiZZDZ
https://www.undp-capacitydevelopment-health.org/en/legal-and-policy/key-populations/#%3A%7E%3Atext%3DVulnerable%20and%20key%20populations%20include%2Cin%20law%2C%20policy%20and%20practice
https://www.undp-capacitydevelopment-health.org/en/legal-and-policy/key-populations/#%3A%7E%3Atext%3DVulnerable%20and%20key%20populations%20include%2Cin%20law%2C%20policy%20and%20practice
https://www.undp-capacitydevelopment-health.org/en/legal-and-policy/key-populations/#%3A%7E%3Atext%3DVulnerable%20and%20key%20populations%20include%2Cin%20law%2C%20policy%20and%20practice


 
 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temel hizmetlere 

erişim 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aşağıdaki faaliyetler dahil, 
kamuya açık veya sübvanse 
edilmiş sağlık, eğitim ve 
mesleki eğitim altyapılarının 
ve hizmetlerinin 
geliştirilmesi, inşası, bakımı 
ve işletmesinin finansmanı 
veya yeniden finanse 
edilmesi: 

 

 Hastanelerin ve sağlık 
tesislerinin ve tıbbi 
ekipmanların inşaatı, 
tadilatı ve modernizasyonu, 
sağlık hizmetleri teknolojisi. 

 

 Temel sosyal haklardan 
yoksun kişilere uygun fiyatlı 
veya ücretsiz temel sağlık 
hizmetlerinin sağlanması 

 

 İlk ve orta okullar, 
üniversiteler ve yüksek 
öğretim merkezleri, 
teknik/mesleki   eğitim 
merkezleri ve programları 
dahil olmak üzere eğitim 
kurumlarının  finanse 
edilmesi; ve öğrenci yurtları 

 
 Kamu eğitimini iyileştirmeye 

yönelik teknolojilere yatırım 

 
 
 
 
 
 

 
- SDG 3.8: Finansal risk 

koruması, kaliteli temel 
sağlık hizmetlerine erişim 
ve herkes için güvenli, 
etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı 
temel ilaçlara ve aşılara 
erişim dahil olmak üzere 
yaygın sağlık kapsamına 
ulaşmak 

 

- SDG 4.1: 2030'a kadar,  
tüm kız ve erkek 
çocuklarının ücretsiz, 
eşitlikçi ve kaliteli ilk ve orta 
öğretimi tamamlayarak ilgili 
ve etkili öğrenim hedeflerini 
sağlamak 

 
 
 
 

 
Uygun fiyatlı konut 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Dezavantajlı gruplara sosyal 
konut mortgage finansmanı 
veya yeniden finansmanı: 

 
 Türk ulusal yönetmeliğine 

göre uygun fiyatlı konut 24 

 
 

 
- SDG 11.1: 2030’a kadar 

herkesin yeterli, güvenli ve 
uygun fiyatlı konutlara ve 
temel hizmetlere erişiminin 
sağlanması ve gecekondu 
mahallelerinin iyileştirilmesi 

 

Hariç Tutulan Projeler 

Akbank, ihraç edilen herhangi bir Sürdürülebilir Finansman aracı için, bankanın Kredilendirilmeyecek 

Faaliyetler (dışlama) Listesi’ne25, genel kredi politikalarına, sürdürülebilir kredi politikalarına ve ulusal 

yasa ve yönetmeliklere göre öngörülen asgari çevresel ve sosyal gerekliliklere uymayan krediler iç in 

kullanmayacağını taahhüt etmektedir. Kömürle İlgili Faaliyetler de, yani borçludan finansman alan 

herhangi bir alt borçlu, müşteri veya alıcının aşağıdaki ekonomik faaliyetleri gerçekleştirmesi hariç  

 
2 4  Düzenleyici tarafından belirlenen sosyal konut uygunluk kriterlerine https://www.toki.gov.tr/basvuru-sartlari adresinden 

erişilebilir: 

2 5  Akbank'ın Kredilendirilmeyecek Faaliyetler (hariç tutulan) Listesi’ne şu adresten  erişilebilir: 

https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/images/pdf/Kredilendiri lmeyecek-Faaliyetler-Listesi.pdf  

https://www.toki.gov.tr/basvuru-sartlari
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/images/pdf/Kredilendirilmeyecek-Faaliyetler-Listesi.pdf


 
 

 

 

   

tutulmuştur: kömür madenciliği, kömür nakliyesi, kömürle çalışan elektrik santralleri veya münhasıran 

bu faaliyetlerden herhangi birini desteklemeye adanmış altyapı hizmetleri. 

ii) Proje Değerlendirmesi ve Seçimi 

Proje Değerlendirme ve Seçim süreci, yayımlanan Akbank Sürdürülebilir Finansman araçlarının 

ihracından sağlanan fonların yukarıda Bölüm i) İhraçtan Elde Edilen Fonların Kullanımı’nda belirt i len 
kriterleri karşılamanın yanı sıra bankanın genel kredi politikaları, sürdürülebilir kredi politikaları ve ulusal 

yasalar ve yönetmelikler tarafından öngörülen minimum çevresel ve sosyal gereksinimleri sağlayan yeni 
krediler veya mevcut projelere/harcamalara tahsis edilmesini sağlayacaktır. 

Akbank’ın Sürdürülebilir Finans Ön Komitesi (SFPC) 26 değerlendirme ve seçim sürec ini yürütecek. 

Sürdürülebilir Komitesinin ayrılmaz bir parçası olan SFPC, aşağıdakilerin üyelerinden oluşacaktır: 

 Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik 

 Uluslararası Bankacılık ve Kurumsal Müşteriler 

 Borç/Kredi Tahsisi 

 Kurumsal Bankacılık 

 Ticari Bankacılık 

 Bankasürans ve Bireysel Bankacılık 

 Hazine 

 Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri 

 Ve diğer ilgili departmanlar 

SFPC aşağıdakileri yapacaktır: 

 Elde Edilen Fonların Uygun Kullanımı’na dahil edilmek üzere uygun projeleri veya harcamaları 

belirlemek ve tavsiye etmek için (gerekirse) diğer departmanlara danışmak. Söz konusu 
projelerin, Akbank çevre stratejisi ve diğer önceliklerle uyumlu hale getirilmesi beklenmektedir. 

 Fonların tahsisini onaylamak için, önerilen tüm Fonların Uygun Kullanımını gözden geçirerek 
bunların Akbank’ın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile uyumluluğunu belirlemek. 

 SFPC tarafından yönetilecek onaylı projeleri (fonlar tahsis edilmeyi bekliyorsa) işaretlemek 

 Fonların Uygun Kullanım tahsisini gözden geçirmek ve herhangi bir değişikliğin gerekli  olup 
olmadığını belirlemek (örneğin, projelerin veya harcamaların iptal edilmesi, satılması veya 
başka bir şekilde uygun bulunmaması durumunda). 

 Uygun Projenin uygunluk kriterlerini karşılamaması  veya  havuzdaki  Uygun  Projenianrt ık 

finansman gerektirmemesi durumunda, belirli Uygun Projeleri hariç tutmaya veya değiştirmeye 
karar vermek 

 Ayrıca (Bölüm iii'te açıklandığı üzere) sağlanan fonların yönetiminden sorumlu olmak, gözden 
geçirmek ve raporlamayı kolaylaştırmak (Bölüm iv'de açıklandığı gibi). 

 Çerçevenin gelecekteki güncellemelerini ve ilgili İkinci Taraf Görüşünü (SPO) yönetmek 

 
 
 
 

iii) Fonların Yönetimi 
 

Akbank, Sürdürülebilir Finansman (Borçlanma) Araçları ihracından elde edilen fonları, yukarıda 

belirtilen Sürdürülebilir Kredi Portföyü olan değerlendirme ve seçim sürecine uygun olarak, fonların 

uygunluk kriterlerini karşılayan bir kredi portföyüne tahsis etmeyi planlamaktadır.  

Akbank, Sürdürülebilir Finansman (Borçlanma) Araç/larının ihracını izleyen 3 yıl içinde, Sürdürülebil ir 
Finansman (Borçlanma) Araçlarından elde ettiği net fonları bakiyesine eşit veya bu bakiyeyi aşan 

 
2 6  Sürdürülebilir Finans Ön Komitesi'nin (SFPC) adı, yapısı, işlevleri, sorumlulukları ve üyeleri Akbank'ın takdi rine bağlı olarak 

değiştiri lebilir. 



 
 

 

 

   

 

Sürdürülebilir Kredi Portföyü tahsis düzeyine ulaşacaktır. Mevcut Sürdürülebilir Finansman (Borçlanma) 

Araçlarından elde edilen net fonların Sürdürülebilir Kredi Portföyüne tahsis edilmesini sağlamak için 
Sürdürülebilir Kredi Portföyüne gereken ölçüde ek uygun krediler eklenecektir. 

Sürdürülebilir Finansman (Borçlanma) Araçlarının net fonlarının durumuna göre tahsisi veya yeniden 
tahsisi beklenene kadar Akbank, net fonların bakiyesini nakit ve / veya nakit benzeri ve / veya diğer likit 

pazarlanabilir araçlar olarak yatıracaktır. 

 

iv) Raporlama 

Herhangi bir Akbank Sürdürülebilir Finans Aracı ihraç edildikten sonraki bir yıl içinde, ödenmemiş 
ihraçlardan elde edilen net fonların tahsisini detaylandıran yıllık bir tahsis raporu kamuya açık hale 
getirilecektir. Tahsis raporu aşağıdaki detayları içerecektir: 

 Uygun Yeşil veya Sosyal Projelere tahsis edilen toplam fon miktarı; 

 Uygun Yeşil veya Sosyal Proje Kategorisi başına tahsis edilen toplam tutar (isteğe bağlı olarak 
bankanın takdirine bağlıdır); 

 Yeniden finansmana karşı yeni finansman için kullanılan fonların payı; 

 Kalan ayrılmamış fon miktarı. 

Ayrıca Akbank, uygun Yeşil veya Sosyal Projelerin beklenen çevresel ve sosyal etkileri hakkında etki 

raporlaması sunmayı amaçlamaktadır. Etki raporlamasının, ilgili verilerin mevcudiyetine bağlı olarak,  
en azından kategori düzeyinde ve toplu olarak yapılması amaçlanmaktadır.  

Etki raporlaması, verilerin mevcudiyetine bağlı olarak, aşağıdakileri kapsayabilen ancak bunlarla sınırlı 
olmayan potansiyel temel çevresel ve sosyal etki göstergelerini içerebilir: 

- Enerji verimliliği: 

o Tahmini yıllık enerji tasarrufu 

o Önlenen tahmini yıllık CO2 emisyonu (tCO2e) 

- Yeşil binalar: 

o Sertifika seviyesi 

o Tahmini yıllık enerji tüketimi (kWh/m2 olarak) 

o Önlenen tahmini yıllık CO2 emisyonu (tCO2e) 

- Sürdürülebilir su ve atık su yönetimi: 

o Arıtılan veya yönetilen veya yeniden kullanılan veya geri dönüştürülen su miktarı (m3) 

o Su kullanım veriminde artış (%) 

o Arıtılan atık su miktarı (m3) 

- Yenilenebilir enerji: 

o Kurulu yenilenebilir kapasite (MW) veya yenilenebilir üretim (MWh) 

o Önlenen tahmini yıllık CO2 emisyonu (tCO2e) 

- Doğal Kaynakların Çevresel Olarak Sürdürülebilir Yönetimi 

o Sürdürülebilir tarım arazi alanı (hektar) 

o Yenilenen arazi (hektar) 

o Sertifika planı, geçerli yerlerde 

- Temiz ulaşım: 

o Araç sayısı 



 
 

 

 

   

 

o Önlenen tahmini yıllık CO2 emisyonu (tCO2e) 

o Şarj istasyonu sayısı 

o Bisiklet yolunun uzunluğu (km olarak) 

- Kirlilik önleme ve kontrolü: 

o Önlenen, azaltılan veya geri dönüştürülen atık miktarı (ton cinsinden) 

- Eko-verimli ve/veya döngüsel ekonomiye uyarlanmış ürünler, üretim teknolojileri ve 
süreçleri 

o Önlenen tahmini yıllık CO2 emisyonu (tCO2e) 

- İstihdam yaratma ve sosyoekonomik krizlerden kaynaklanan işsizliği önlemek ve /  
veya hafifletmek için tasarlanmış programlar, KOBİ finansmanı ve mikrofinansın 
potansiyel etkisi dahil: 

o Finanse edilen KOBİ sayısı, hedef nüfusa göre dağılım 

o KOBİ'lere verilen kredi miktarı, hedef nüfusa göre dağılım 

o Yaratılan/korunan iş sayısı 

- Temel hizmetlere erişim 

o Finanse edilen hastane / eğitim kurumu sayısı 

o Faydalananların sayısı 

- Uygun fiyatlı konut: 

o Dezavantajlı gruplara ve sosyal konut kuruluşlarına verilen konut mortgage sayısı 

o Faydalananların sayısı 

Tüm raporlama Akbank’ın internet sitesi https://www.akbankinvestorrelations.com/en/ üzerinde 
kamuya açık yapılacaktır. 

3. Dış Değerlendirme 

3.1 İkinci Taraf Görüşü 

Akbank, bankanın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ne ilişkin İkinci Taraf Görüşü şeklinde bir Dış 
İnceleme sağlamak için Sustainalytics'i görevlendirecek ve söz konusu çerçevenin GBP / SBP /  SBG 

ile uyumunu onaylatacaktır. 

Bu İkinci Taraf Görüşü https://www.akbankinvestorrelations.com/en/ adresinde kamuoyuna 

açıklanacak ve ayrıca https://www.sustainalytics.com/sustainable-finance/our-work/ adresinde 

yayınlanacaktır. 

3.2 Doğrulama 

Akbank, ihraç edilen tahvillerin / kredilerin Akbank Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ne uygunluğunu yıllık 
bazda değerlendirmek için bir {güvence sağlayıcısı veya Dış İnceleme Uzmanı] görevlendirmeyi 

taahhüt etmektedir. 

Hazırlanacak rapor Akbank’ın internet sitesi https://www.akbankinvestorrelations.com/en/ üzerinde 

kamuya açıklanacaktır. 

4. Bu Çerçeve Üzerinde Yapılacak Değişiklikler 

Çerçeve, herhangi bir Sürdürülebilir Finans Aracı için geçerli olacak ve herhangi bir Sürdürülebilir 
Finans (Borçlanma) Aracı’nın itfasına kadar yürürlükte kalacaktır. SFPC, bu Çerçeve’yi düzenli olarak 

inceleyecektir ve bu incelemeler, söz konusu Çerçeve’de bir güncelleme veya değişiklik yapılması  ile 

https://www.akbankinvestorrelations.com/en/
https://www.akbankinvestorrelations.com/en/
https://www.sustainalytics.com/sustainable-finance/our-work/
https://www.akbankinvestorrelations.com/en/


 
 

 

 

   

 

sonuçlanabilir. Güncellenen Çerçeve Akbank'ın web sitesinde yayınlanacak ve bu Çerçeve’nin yerini 

alacaktır. Herhangi bir değişiklik ve güncelleme sadece Akbank tarafından sonradan ihraç edilecek yeşil, 
sosyal veya sürdürülebilir tahvil/kredilere uygulanacaktır. 


