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TÜRK EXİMBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (bundan böyle “Türk Eximbank” ya da “Banka” olarak
anılacaktır) Türkiye'nin resmi destekli ihracat kredi kuruluşudur. Türk Eximbank'ın amacı, Türk
ihracatçılarına sektörlerinde daha rekabetçi olma hususunda destek sağlamaktır. Karmaşık
ve birbirleriyle ilişkili (iklim değişikliğinden sosyoekonomik eşitsizliğe kadar) birçok farklı
sorunla karşı karşıya kalan, hızla değişen günümüz dünyasında küresel ekonominin tüm
aktörleri, refah ve kalkınmalarını sürdürmek için kendilerini dönüştürmek durumundadır.
Türk Eximbank, ihracat ve ticaretin sürdürülebilirlik ile ilgili yönlerinin büyük önem arz ettiğine
inanır. Türk Eximbank; rekabetin her geçen gün arttığı, kaynakların kısıtlı olduğu ve fırsatların
herkes için eşit sunulmadığı bir dünyada, ihracat kredi kuruluşlarının sürdürülebilir ihracat ve
ticaret politikasının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi gerektiğinin bilincindedir. Bu nedenle,
Türk Eximbank faaliyetlerini yürütürken ekonomik, çevresel, sosyal veya yönetimsel olması
fark etmeksizin tüm finansal ve finansal olmayan risklere eşit derecede önem vermektedir.
Küresel zorlukların ve belirsizliğin baş gösterdiği bir dönemde küreselleşme süreci devam
ederken, uluslararası finansal sistem ve içindeki aktörler, ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun olarak
değişimden geçmektedir. İhracat kredi kuruluşlarının da bu değişim dalgasından etkilenmesi
kaçınılmazdır. Bu doğrultuda, Türk Eximbank, proaktif bir şekilde dinamik bir yönetim stratejisi
izlemektedir. Hızla büyümeye devam eden Türk Eximbank ürün portföyünü çeşitlendirip kısa,
orta ve uzun vadeli kredi ile sigorta olanakları sunmaktadır.
Türk Eximbank Sürdürülebilirlik İlkeleri, bankanın sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını ortaya
koymaktadır. Banka, tüm faaliyetlerini bütünleşik bir sürdürülebilirlik bakış açısıyla
değerlendirmek amacıyla Türk Eximbank Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’ni geliştirmiştir.
Sürdürülebilirlik performansı, başkanlığını Türk Eximbank Genel Müdürü’nün yürüttüğü
Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Sürdürülebilirlik
İlkeleri, Türk Eximbank Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’ne ilişkin tüm politika ve prosedürleri
kapsamaktadır.
Türk Eximbank, faaliyetleri ile sürdürülebilir kalkınmaya olumlu katkı sunarak, sürdürülebilirlik
performansını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Türk Eximbank vizyonu ve misyonu
ile uyumlu olarak tüm faaliyetlerini aşağıdaki sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütür:”
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Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen finansman araçları ile ihracatçıların finansmana
erişimini artırmayı ve mümkün olduğu durumlarda ilgili işlemlerde geri ödeme koşullarını
iyileştirmeyi hedefler.



Türk Eximbank, faaliyetlerinin ülkemizde olduğu kadar ilgili faaliyetin gerçekleştiği
yabancı ülkelerde de sürdürülebilir kalkınma üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini
dikkate alır.



Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla ihracata finansman desteği
sağlarken,

Banka’ya

yapılan

başvuruların

çevresel

ve

sosyal

risklerinin

değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması süreçlerini kendi Çevresel ve Sosyal Etki
Politikası esaslarına uygun olarak bütünlük içinde yürütür. Bu kapsamda müşterilerini
desteklemenin, ekonominin, toplumun ve çevrenin kümülatif direncini güçlendireceğine
inanır.


Çevresel ve Sosyal Etki Politikası esaslarını karşılamayan faaliyetlerde bulunmayacağını
taahhüt eder. Ayrıca, çevresel ve sosyal etkileri açısından kesinlikle desteklemeyeceği
faaliyetleri Türk Eximbank Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi’nde ilan eder.



Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan projeler ve yeni teknolojiler için finansman
desteği sağlayabildiği yeni kaynakları proaktif olarak araştırır ve Türk ihracatçılarının
rekabet imkânlarını güçlendirmeye çalışırken, sürdürülebilirlik risklerini azaltan ve
faydaları en üst seviyeye çıkaran projeleri finanse etmek için girişimlerde bulunur.



Türk ihracatçılarına verdiği desteği artırabilmek ve düşük karbonlu bir gelecekte onları
daha rekabetçi hale getirmek amacıyla, iklim değişikliği bakış açısını tüm faaliyetlerine
dâhil etmek için çalışır. Bu doğrultuda kabul ettiği İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum
Politikası çerçevesinde, Banka’nın iş modelini etkileyen risklerin ve fırsatların nasıl
yönetileceğini kamuoyu ile paylaşır.



Türk Eximbank operasyonel faaliyetlerden kaynaklı çevresel ve sosyal etkileri düzenli
olarak takip eder ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefler.



Kapasite geliştirmenin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin vazgeçilmez bir yapı taşı olduğunun
bilincinde çalışanlarını ve müşterilerine sürekli olarak teknik destek sunar.
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Tüm paydaşları ile işbirliği yapmanın sürdürülebilir başarı için gerekli olduğuna inanır ve
bu doğrultuda işbirliği fırsatları geliştirir.



Satın

almalarda

sorumluluk

bilinci

ile

tedarik

zinciri

boyunca

faaliyetlerinin

sürdürülebilirlik etkilerini kanunlarla uyumlu olarak yönetir.


“Türk Eximbank Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi” aracılığıyla kurumsal sürdürülebilirlik
yönetiminin uluslararası sürdürülebilirlik standartları seviyesinde uygulanmasını ve
sürekli geliştirilmesini destekler. Bu kapsamda sürdürülebilirlik performansına yönelik
yıllık amaç ve hedeflerini belirler, gözden geçirir ve düzenli olarak üst yönetiminin
bilgisine

sunar.

Ayrıca,

etkin

paydaş

iletişimi

doğrultusunda

sürdürülebilirlik

performansını tüm paydaşları ile şeffaf olarak paylaşır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri’nin takibi ve yürütülmesi Sürdürülebilirlik Komitesinin sorumluluğunda;
onaylanması, güncellenmesi ve iptali konusundaki yetki ise Yönetim Kurulu’ndadır. Türk
Eximbank Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nin bir parçası olan işbu belge yılda en az bir kez
gözden geçirilerek, gerekli görüldüğü takdirde güncellenir. İlkeler, genel niteliği gereği tüm
Türk Eximbank faaliyetlerinde uygulanır. Bu ilkeler ve ilkelerde yapılacak tüm güncellemeler,
Türk Eximbank çalışanları ve diğer tüm paydaşlar ile Banka’nın intranet ve internet siteleri
üzerinden paylaşılır.
Sürdürülebilirlik İlkeleri’ni tamamlayıcı nitelikteki Türk Eximbank politikaları aşağıdaki gibidir:
-

Çevresel ve Sosyal Etki Politikası

-

İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum Politikası
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