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TÜRK EXIMBANK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKASI
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (bundan böyle “Türk Eximbank” ya da “Banka” olarak
anılacaktır) ihracat kredi kuruluşlarının iklimle uyumlu kalkınmayı teşvik etmede önemli bir
rolünün olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle, Türk Eximbank, Türk ihracatçılarının
faaliyetlerinde daha sürdürülebilir ve dirençli olmaları ve uluslararası rekabette üstünlük
sağlamaları amacıyla iklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisine geçişle ilgili desteğini
başlatmak arzusundadır. Banka, çevreye faydalı mal ve hizmetlerin ihracatını desteklemek
suretiyle, kademeli bir şekilde düşük karbon teknolojilerinin ve altyapılarının transferini ve
yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla, Türk Eximbank Türk şirketlerinin
düşük karbon salınımıyla ilgili teknolojik gelişme kaydetmesine de katkıda bulunmayı
hedeflemektedir.
İklimle ilgili riskleri öngören Türk Eximbank, iklim değişikliğinin iş faaliyetlerini ciddi bir şekilde
etkileyebileceğinin bilincindedir. Bu nedenle, Banka, sunduğu tüm finansal araçlardaki
finansman kararlarında iklim ve sürdürülebilirlik kıstaslarını sistematik bir şekilde
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Kapsamlı çevresel ve sosyal ilkelerin uygulanmasına ek
olarak, Banka, en iyi uluslararası uygulamalar temelinde iklimle ilgili olarak kendisini ve
müşterilerini etkileyebilecek ölçütleri (sera gazı emisyonu, enerji verimliliği, kaynak verimliliği,
iklimle ilgili riskler, vs.) dikkate almayı hedeflemektedir.
Faaliyetlerini iklim değişikliğine uyumlu hale getirirken, aynı zamanda Türk şirketlerini ve
ekonomisini desteklemek, faaliyetlerinin etki alanını göz önünde bulundurarak iklim
değişikliğiyle mücadele etmek ve uyumu sağlamak için Banka;


Çevresel ve sosyal bütünlüğü koruyarak, Türk ihracatçılarına rekabetçi finansman
sağlayacak, başvuruların ve yetki sağlanan işlemlerin çevresel ve sosyal etkilerinin
değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması süreçleri boyunca şeffaflığını tamamen
koruyacaktır.



Sunduğu kredilerin iklim değişikliği üzerindeki etkilerini daha iyi gözlemleyecektir.



Yenilenebilir enerji ve enerji / kaynak verimliliği ile ilgili ihracata/projelere sağladığı
destekleri artıracak, finansman araçlarını tercihen bu nitelikteki ihracatlar/projelere
yönlendirecektir.
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İhracatçıların sera gazı emisyonlarıyla mücadele süreçlerine ve yatırımlarının iklim
değişikliğine dayanıklılığına katkı sağlayacak, ihracatçılara gelişen teknolojilere
yönelik finansman desteği sağlayabileceği yeni kaynakları aramak ve kullanmak için
gayret gösterecektir.



Çevresel ve sosyal prosedür ve ilkelerine uygunluk konusunda tüm ihracat/döviz
kazandırıcı hizmet, yatırım ve proje finansman işlemlerini değerlendirmeye devam
edecektir.



Eğitim ve bilgi paylaşımı gibi faaliyetler düzenleyerek, farkındalık yaratmak ve
farkındalığı artırmak için çaba gösterecektir.

Sürdürülebilirlik Komitesi, bu politikanın takibi ve uygulanmasından sorumluyken; Yönetim
Kurulu, politikanın onaylanması, güncellenmesi ve yürürlükten kaldırılmasından sorumludur.
Türk Eximbank Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nin bir parçası olan işbu belge yılda en az bir
kez gözden geçirilerek, gerekli görüldüğü takdirde güncellenir. Bu politika ve politikada
yapılacak tüm güncellemeler Türk Eximbank çalışanları ve diğer tüm paydaşlar ile Banka’nın
intranet ve internet siteleri üzerinden paylaşılır.
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