
 
 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

AKLEASE ÇEVRESEL VE SOSYAL YASAKLI FAALİYETLER LİSTESİ 

 

Aşağıda yer alan listedeki faaliyet alanları AK Finansal Kiralama A.Ş.(Aklease),  tarafından finansal 

kiralama hizmeti sağlanmayan faaliyetler olarak saptanmıştır. Aklease, kurumsal bilgiler dahilinde, aşağıda 

belirtilen faaliyetlerde bulunan kurum ve şirketlere hiçbir tutar gözetmeksizin finansal kiralama hizmeti 

sağlamayacağını taahhüt eder.  

1. Ev sahibi ülke yasaları, yönetmelikleri veya uluslararası konvansiyonlar ve anlaşmalar  

doğrultusunda yasa dışı olarak görülen herhangi bir ürün veya faaliyetin üretimi veya ticareti 

2. Zorla çalıştırma1 ve çocuk işçi2 çalıştırmanın zararlı veya sömürücü biçimlerini içeren, ulusal ve 

uluslararası mevzuatla belirlenmiş çocuk işçi çalıştırılması yasaklı olan faaliyetlerde çocuk 

işçiliğinin söz konusu üretim ve faaliyetler 

3. CITES3 kapsamında düzenlenen vahşi yaşam veya vahşi yaşam ürünlerinin her türlü ticareti  

4. Sürdürülebilir olmayan balıkçılık faaliyetleri (Örneğin uzunluk itibariyle 2.5 km'yi geçen ağlar -

drift net- kullanarak deniz ortamındaki akıntı ağır balıkçılığı) 

5. Bağlanık olmayan asbest fiberler içeren ürünlerin ticari olarak kullanımı, depolanması, nakliyes i 

veya bunların ticareti ile ilişkili faaliyetler 

6. PCB’ler4 içeren ürünler gibi tehlikeli malzemelerin üretimi, ticari olarak kullanımı, depolanması, 

nakliyesi veya bunların ticareti ile ilişkili faaliyetler 

7. Basel Sözleşmesi ve ülkemizce taraf olunan uluslararası ilgili sözleşmelere uygunluk göstermeyen 

atık ve atık ürünlerin sınır ötesi ticareti ile ilişkili faaliyetler. Hiçbir sürdürülebilir yönetim planının  

 

 

                                                             

1 Zorla çalıştırma, İLO konvansiyonları ile tanımlandığı üzere kaba kuvvet veya ceza tehdidi gereği bireylerden alınan ve gönül lü 
olarak gerçekleştirilmeyen tüm işler ve  hizmetler anlamına gelmektedir 

2 Çocuk işçilerin asgari yaş sınırı ILO Temel İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve ulusal mevzuatta tanımlandığı şekilde olmak  
zorundadır. 

3 CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticare tine İlişkin Sözleşme. 

4 PCB: Poliklorlu bifenil, yüksek toksik kimyasallara sahip bir grup PCB'ler 1950 -1985 tarihleri arasında yağ doldurmalı elektrikli 

transformatörler, kapasitörler ve anahtarlama tertibatlarında bulunmaları muhtemeldir.  27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında  Yönetmelik Madde 5 
(“Genel İlkeler”) kapsamında kalan ürünler için geçerlidir. 



 

 

olmadığı orman projeleri, önemli derecedeki habitatların 5 ortadan kaldırılması6 gibi durumları içeren 

faaliyetler 

8. 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 

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

faaliyetler. 

10. Radyoaktif ürünlerin üretimi ya da ticareti7 

11. Pestisit (böcek öldürücü), herbisit (bitki öldürücü) gibi yasak ve tehlikeli kimyasalların, ozon 

tabakasını incelten maddelerin8 ve diğer tehlikeli kimyasalların üretimi, kullanımı ve her türlü 

ticaret faaliyetleri 

12. Pornografi veya fuhuş ile ilgili faaliyetler 

13. Kitle imha silahları ve kara mayınları üretimi faaliyetleri 

14. Irkçı, demokratik olmayan veya nüfusun belirli bir bölümünü ayıran süreçlerin ortaya çıkması ve 

yaygınlaştırılması gibi konuları içeren faaliyetler 

15. Kumarhane, casino ve eşdeğer teşebbüslerin faaliyetleri ile kumarhane bulunduran konaklama 

tesisleri 

16. Ev sahibi ülke Kimberley9 ve diğer benzer uluslararası anlaşmalara (benzer ekstraktif kaynaklarda) 

riayet etmediğinde elmas madenlerinin kullanımı ve elmasların ticari olarak kullanılması 

                                                             

5 Önemli derecedeki habitat, ayrı bir dikkat isteyen hem doğal hem de değiştirilmiş habitatın alt grubu anlamına gelmektedir. 

Önemli derecedeki habitat, herhangi bir ulusal mevzuat ile veya Tehdit Altındaki Türlerin IUCN Kırmızı Listesinde tanımlanan 

önemli derecede nesli tehlike altında olan veya nesli tehlike altında olan türlerin hayatta kalması için gerekli habitat dâhil Dünya 

Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kriterlerini karşılayan yüksek biyo - çeşitlilik alanlarını içermektedir; toplu türlerin 
birey sayısını veya küresel olarak önemli konsantrasyonları destekleyen alanlar; önemli evrim sürecinde olan ve eşsiz türlerin 

toplandığı alanlar; önemli sosyal, ekonomik veya yerel topluluk olarak kültürel öneme sahip biyo -çeşitliliğe sahip alanlar. Öncelikli 
Orman ve Yüksek Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Değerine sahip ormanlar Önemli Derecedeki Habitatlar olarak görülecektir.  

6 Ortadan kaldırma, (1) toprak veya su kullanımındaki büyük ve uzun süreli değişiklik ile oluşan habitatın bütünlüğünün ciddi 

oranda azalması veya ortadan kaldırılması  veya (2) habitatın görevini devam ettirebilme özelliği (uluslararası ve ulusal olarak 
tanınmış tarihi, sosyal ve/veya kültürel miras lar) kaybolduğunda habitat değişikliği anlamına gelmektedir.  

7 Medikal ekipmanların, kalite kontrol (ölçüm) ekipmanların veya radyoaktif kaynağı önemsiz bulunan ve/veya yeterince korunan 
ekipmanların satın alınması haricinde . 

8 Ozon Tüketen Maddeler: "Ozon tabakasında deliklere" neden olan stratosferik ozonu tüketen ve bunlar ile reaksiyon halinde 
olan kimyasal bileşikler Montreal Protokolü OD'leri ve bunların hedef azaltma ve yürürlükten kaldırma tarihlerini listelemektedir.  

(07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin 
Azaltılmasına  İlişkin Yönetmelik kapsamında kalan ürünler için geçerlidir 

9 Kimberley Proses Sertifikasyon Planı (KPCS) hükümetleri ilgilendiren elmas üretimine yönelik bir sertifikasyon standardıdır; 

elmaslar, bitmiş ürünün çıkarılmasından perakendesine kadar üretim zincirinin her bir aşamas ında kontrol edilmektedir. KPCS 

elmas ticaretindeki anlaşmazlıkları önlemek ve bunları durdurmak için oluşturulmuştur. Elmas üretimi ile sağlanan hiçbir 



 

 

 

17. IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) gerekliliklerine uyum sağlamayan tankerler aracılığıyla 

petrol ve diğer ve tehlikeli maddelerin taşınması faaliyetleri 

18. KOBİ segment müşterilere özel olarak aşağıdaki faaliyetlerde de finansal kiralama hizmeti 

sağlanmamaktadır: (i) tıbbi ilaç, böcek/tarım ilacı gibi uluslararası yasaklara/ambargolara tabi 

herhangi bir ürün ya da hizmetin üretim ya da ticareti, (ii) silah ve cephane üretimi veya ticareti 

19. Alkollü içecek (bira ve şarap hariç) üretimi veya ticareti  

20. Tütün ürünleri üretimi veya ticareti 

21. Kömür Yakıt Kullanan Termik Enerji Santralleri ve Kömür Madenciliği 

                                                             

anlaşmazlığa neden olmayan kaynaklardaki elmas menşeini onaylamak için tasarlanmıştır, Üye ülkeler söz konusu durumda ulusal 

yasaları benimse ve KPCS'yi uygulamaya koymak için gerekli ihracat ve ithalat kontrol mekanizmalarını yerine koymakladır. Elm asın 
üretimi, ticarileştirilmesi ve dönüştürülmesinde 75'ten fazla ülke bu sürece katılmaktadır . 

 


