
 
 

 
 

 
AKLEASE ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI  

 

Aklease, finansal kiralama sektöründeki lider firmalardan biri olarak, faaliyetlerinin genelinde “Çevresel ve 

Sosyal Sorumluluğu” önemli bir olgu olarak görmektedir. Bu bağlamda tüm faaliyetlerinde çevresel ve 

sosyal açıdan güvenilir ve sürdürülebilir faaliyetleri desteklemeye azami özen göstermektedir. 

Aklease, finansal kiralama faaliyetleri kapsamında çevresel ve sosyal risk yönetimini Aklease Çevresel ve 

Sosyal Risk Yönetimi Politikası ile uyumlu olarak gerçekleştirmektedir. Bu politika kapsamında aşağıdaki 

ilkeler belirlenmiştir:  

1- Aklease, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde (UN Global Compact) yer alan tüm 
unsurların, kredi ilişkisinde olduğu müşteriler tarafından da uygulanması konusunda gerekli 

hassasiyeti gösterir.  

 

2- Aklease, bu politikanın ekinde yer alan “Çevresel ve Sosyal Yasaklı Faaliyetler Listesi”nde yer 

alan, yasal mevzuat ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan/kısıtlama 
getirilen faaliyetlerde bulunan şirket ve kurumlara tutar gözetmeksizin, herhangi bir mali, teknik, 

çevresel ve sosyal etki değerlendirmeye tabi tutmaksızın finansal kiralama hizmeti sunmamayı 
taahhüt etmektedir.  

3- Finansal kiralama işlemlerinde çevresel ve sosyal risk kriterleri dikkate alınmakta olup çevre ve 

toplum üzerinde ciddi olumsuz etkileri olan projeler desteklenmemektedir. 

4- “Çevresel ve Sosyal Yasaklı Faaliyetler Listesi”nde yer almayan ve net finansman tutarı 5 milyon 

ABD Doları üzerindeki kiralama işlemlerinde, kiralama hizmeti talep eden müşteri ve söz konusu 

işlem Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan Çevresel ve Sosyal Risk 

Değerlendirme Modeli’ne tabi tutulur. 

 
5- Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi, performansı sürekli iyileştirme hedefiyle, her yılın ilk 

çeyreğinde Aklease Üst Yönetiminin de iştirak ettiği “Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları”nda 

görüşülür. Toplantı sonrasında yıllık performans Aklease Yönetim Kurulu’na raporlanır.  

 

6- Çevresel ve sosyal risk yönetiminin etkinliğini artırmak amacıyla, bu alandaki yasal mevzuat ve 
uluslararası iyi uygulamaları içeren kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. 

7- Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak projelerinin desteklenmesine öncelik 

verilir. 

8- Aklease, çevresel ve sosyal konular, iş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal yasalar ve 

yönetmeliklere uymakta olduğunu taahhüt eder. 

9- Aklease şirket faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkisini kontrol ederek mümkün olan en düşük 

seviyeye indirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda enerji ve kâğıt tasarrufu kâğıt ve atık azaltımı,  

atık geri dönüşümüne ilişkin çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

10- Şirket, insan haklarının korunmasına destek ve saygı göstermekte ve yasa dışı işçilik, çocuk 

istismarı veya zorla çalıştırma ile ilgili ulusal standartlara uymaktadır. 

 



                                                                                                                 

 

11- Aklease, iş sürekliliği, mesleki güvenlik ve sağlık, acil durumlara hazırlık ve müdahale ile ilgili 

konuları gözetmektedir. Kurumumuz, işçi sağlığı ve iş güvenliği gelişimine katkı sağlayan 

sistemlerin gelişimi ve çalışan yeterliliğinin geliştirilmesini desteklemektedir.  

12- Aklease, finansman sağladığı projelerde dezavantajlı/hassas gruplar ve toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğine yönelik potansiyel olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına ya da azaltılmasına önem 

verir. 

 

Çevresel ve Sosyal Politika tüm Aklease faaliyetlerini kapsar. Karar verme aşamasında her bir süreçte 

gerekli olan personel görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır.  

Politikanın takibi, güncellenmesi ve yürütülmesi konusundaki sorumluluk Genel Müdür’de, onaylanması 

ve iptali konusundaki sorumluluk ise Yönetim Kurulu’ndadır. Politika, Aklease Çevresel ve Sosyal Yönetim 

Sistemi’nin bir parçasıdır. 

Bu politika, Yönetim Kurulu tarafından 01/06/2021 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, yılda 

bir defa revize edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


