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

−

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)

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.

7

Gemilerden Kaynaklanan Kirlenmeyi Önleme Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL), Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) (bunlarla sınırlı

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

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.

