ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ POLİTİKASI
Amaç
Bu politikanın amacı İş Finansal Kiralama A.Ş. (Şirket)’nin faaliyetleri dolayısıyla oluşabilecek çevresel
ve sosyal etkilerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi konularında esas alınacak ilkeleri belirlemektir.
Kapsam
Şirketin Genel Müdürlük ve şubelerindeki tüm çalışanları ve faaliyetlerini kapsar.
İlke ve Esaslar
1. Şirket, tüm faaliyetlerini topluma ve çevreye duyarlı bir biçimde yürütmeyi, çevre üzerinde yarattığı
olumsuz etkileri azaltmayı taahhüt eder, bu taahhüt kapsamında enerji tüketimi, su tüketimi, atık
oluşumu, sera gazı emisyonları gibi konularda performansını geliştirmeyi hedefler ve tüketim verilerini
sürekli kayıt altına alır.
2. Çalışanlarına her alanda adil, eşit, kapsayıcı, çeşitliliği destekleyen, sağlıklı ve güvenli bir çalışma
ortamı sağlamayı hedefler.
3. Eğitim, çevre ve kültür-sanat alanları başta olmak üzere, sürdürülebilir kalkınmayı ve toplumsal
gelişimi destekleyen, ülkenin ihtiyaçlarına uygun sosyal sorumluluk projelerine destek sağlamayı
hedefler.
4. Şirket, desteklediği ve finanse ettiği tüm projelerin paydaşlarına açık olan politikaları ile uygun
olduğunu gözetir. Ayrıca bu politikanın dördüncü maddesinde bulunan “Finanse Edilmeyen Faaliyetler
Listesi”nde yer alan faaliyetlerin herhangi bir tutar ve koşul gözetmeksizin finanse edilmeyeceğini
taahhüt eder. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi kapsamında belirli bir tutarın üzerindeki kiralama
faaliyetlerinden kaynaklanabilecek potansiyel çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri ulusal ve
uluslararası mevzuatlar, standartlar ve iyi uygulamalar çerçevesinde değerlendirir, gerekli görülen
durumlarda kiralama süresi boyunca belirlenen risk düzeyine göre etkileri azaltmak için eylem planları
geliştirir ve yatırımcı firmaların (müşterilerin) faaliyetlerini izler.
5. Kiralama işlemlerinde yatırımcı firmaların (müşterilerin) iş ve çalışma koşullarının ulusal ve ülkece
taraf olunan uluslararası mevzuatlara ve standartlara uygun olmasını gözetir, insan hakları, toplum
sağlığı, güvenliği ve emniyeti açısından meydana gelebilecek risklerin engellenmesi ve azaltılması
amacıyla müşterilerinin paydaş katılımı ve şikâyet mekanizması süreçlerini uygulamasını teşvik eder.
6. Faaliyetlerinden doğrudan ve / veya dolaylı olarak etkilenen tarafların, Şirket web sitesinde yer alan
telefon numarası ve e-posta adresi aracılığıyla veya web sitesinde ve şubelerde yer alan formlar
aracılığı ile taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini iletebilmelerini, gelen tüm bildirimlerin detaylı olarak
incelenmesi ve yönetilmesini sağlar.
7. Farkındalık sağlamak ve bilinç düzeylerini yükseltmek amacıyla müşteriler, tedarikçiler ve diğer tüm
paydaşlar çevresel ve sosyal konularda bilgilendirilir ve sürdürülebilirlik uygulamaları geliştirmeleri
konusunda teşvik edilir.
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8. Çevresel ve sosyal konularda küresel ölçekte gerçekleşen gelişmeleri, ulusal ve uluslararası
düzenlemeleri ve standartları sürekli takip ederek yükümlülükleri yerine getirmek üzere faaliyet
alanlarında iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yürütülmesini gözetir.
9. Sürekli gelişim bakış açısıyla Çevresel ve Sosyal Etki Politikası yılda en az bir kez olmak üzere,
gereksinimler ve faaliyet koşullarındaki değişiklikler doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilir ve
güncellenir.
10. Politika’nın güncellenmesinden Çevresel ve Sosyal Risk Çalışma Grubu sorumludur. Gerekli görülen
güncelleme ve değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer
11. Politika hükümlerine uyumun denetimi, iç denetim kapsamında gerçekleştirilir.

Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi
Şirket, bilgisi dahilinde, aşağıda listelenen faaliyetleri ve bu faaliyetlerde bulunan firmaları
desteklememeyi taahhüt etmektedir:
−

Zorla çalıştırma1/çocuk işçi2 çalıştırmanın zararlı ve sömürücü biçimlerini içeren, insan haklarına
aykırı davranışların söz konusu olduğu faaliyetler

−

İnsanların kişisel haklarını sınırlayan veya insan haklarını ihlal eden projeler,

−

Kitle imha silahları ve kara mayınları üretimi faaliyetleri

−

Ulusal mevzuat ve taraf olunan uluslararası sözleşmelere göre yasa dışı kabul edilen herhangi bir
ürün veya faaliyetin üretimi ve/veya ticareti, örneğin;

a) PCB3 (Polychlorinated Biphenyl, poliklorlu bifenil) içeren ürünlerin üretimi veya ticareti
b) Uluslararası alanda yasak olan ilaçların, pestisit (böcek ilacı) / herbisit (bitki öldürücü ilaç) ve diğer
zararlı maddelerin üretimi ve ticareti (Rotterdam Convention, Stockholm Convention) 4

c) Uluslararası alanda yasaklanmış ozon tabakasına zarar veren maddelerin üretimi ve ticareti,
(Montreal Protocol)5
d) Bağlanık olmayan asbest elyaf içeren ürünlerin üretimi, ticari olarak kullanımı,

depolanması, nakliyesi veya bunların ticareti ile ilişkili faaliyetler
−

Türk veya uluslararası yasalar tarafından yasaklanmış atıkların sınır ötesi hareketleri (Basel
Convention)6

−

RAMSAR (Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar) alanı olarak belirlenen sulak alanlarda yapılan
faaliyetler

1

Zorla işgücü, şahısların gönüllü olarak yapmadığı/çalışmadığı, ceza veya güç kullanımı sonucunda ortaya çıkan tüm iş veya hizmetleri ifade etmektedir

2

Zorla çocuk işçi, çocukların ekonomik olarak sömürüldüğü iş veya çocuğun eğitimine, sağlığına, fiziksel, zihinsel ruhsal, ahlaki veya Sosyal gelişimine engel

3

PCBler: Poliklorlanmış bifeniller, yüksek oranda toksik kimyasallardan oluşan bir gruptur. PCB'lerin 1950'den 1985'e kadar uzanan yağla dolu elektrik

4

http://www.who.int ve http://www.pic.int

5

Ozon Tüketen Maddeler (ODS): Ozon stratosferik ile reaksiyona giren ve çıkan kimyasal bileşikler. http://www.unep.org/ozone/montreal.shtml

6

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, http://www.basel.int.

olma ve zararlı olma demektir.
transformatörlerinde, kapasitörlerde ve şalt cihazlarında bulunma olasılığı yüksektir.
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−

UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki yerlerin kültürel miras niteliklerini tehdit edici faaliyetler ve
önemli derecedeki kültürel mirasa hasar verilmesi veya ortadan kaldırılması gibi durumları içeren
faaliyetler / Önemli derecedeki kültürel miras konusunda yaşanan anlaşmazlıklar, bunlara
verilecek hasar veya ortadan kaldırma gibi durumları içeren faaliyetler

−

Yaban hayatı ticareti, CITES (Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası
Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında düzenlenmiş yaban hayatı ürünlerinin ticareti veya üretimi

−

Pornografi veya fuhuş ile ilgili faaliyetler

−

Tankerlerde IMO şartlarına uymayan petrol veya diğer tehlikeli maddelerin nakliyesi (IMO,
MARPOL, SOLAS and Paris MOU)7

−

Radyoaktif ürünlerin üretimi ya da ticareti faaliyetleri (sağlık ekipmanları, kalite kontrol cihazları
ve radyoaktif madde kullanımının son derece sınırlı veya cüzi olduğu durumlar veya yeterli
korumanın sağlandığı durumlar haricinde)

Yürürlük
İşbu politika, 24.06.2021 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
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Gemilerden Kaynaklanan Kirlenmeyi Önleme Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL), Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) (bunlarla sınırlı
olmamak üzere) , Uluslararası Güvenlik Yönetim Koduna uygunluk), Paris Devlet Limanına İlişkin Mutabakat Muhtırası (Paris MOU) tarafından yasaklanan
tankerler ve MARPOL yönetmeliği 13G uyarınca tasfiye nedeniyle 25 yaşından büyük tek bir tanker kullanılmamalıdır.

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-thePrevention-of-Pollution-from-Ships%28MARPOL%29.aspx.
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