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HAKKINDA

Bu vizyon ile ⁄lkenin s⁄rd⁄r⁄lebilirlik ve iklim de˝işikli˝i odakl− ekonomik
kalk−nmas−na y‘n verirken, do˝al ve sosyal yaşam−n da olumlu y‘nde
etkilenmesini sa˝lamak amac−yla S⁄rd⁄r⁄lebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Sukuk
(Kira Sertiﬁkas−) k−lavuzunu Metsims Sustainability Consulting ile geliştirmiştir.
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T⁄rkiye’nin ‘nc⁄,
gen≈ ve yenilik≈i kat−l−m bankas− olarak
Emlak Kat−l−m; sa˝duyulu ve s⁄rd⁄r⁄lebilir
yat−r−mlar− desteklemek,
⁄lkenin kalk−nmas−nda sosyal,
ekolojik ve ekonomik kriterleri
g‘z ‘n⁄ne alan bir s⁄rd⁄r⁄lebilir
ﬁnansman sa˝lama
vizyonuna sahiptir.

þşbu S⁄rd⁄r⁄lebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Sukuk k−lavuzu, ≈evresel fonlama
ilkeleri konusunda ‘nemli bir mihenk taş− olarak kabul edilen ve T⁄rkiye’de de
kabul g‘ren uluslararas− standart olan Uluslararas− Sermaye Piyasalar−
Derne˝i (International Capital Market Association - ICMA) Yeşil Tahvil
prensipleri, 1 þslam Kalk−nma Bankas−’n−n (IsDB).2 S⁄rd⁄r⁄lebilir Finans
•er≈evesi, Endonezya Cumhuriyeti Yeşil Tahvil ve Yeşil Sukuk •er≈evesi...3
ve Malezya G⁄venlik Komisyonu S⁄rd⁄r⁄lebilir ve Sorumlu Yat−r−m Sukuk
•er≈evesi 4 dikkate al−narak haz−rlanm−şt−r.

1. Green Bond Principles, ICMA, June 2021, s.4.
2. Sustainable Finance Framework, IsDB, November 2019, s. 3.
3. The Republic of Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework,
The Republic of Indonesia (ROI), 2020, s.1.
4. Sustainable and Responsible Investment Sukuk Framework:
An Overview, The Securities Commission Malaysia, 2014, s.5.
5. Green Bond Principles, ICMA, June 2021, s.4.
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Bu k−lavuz, sosyal ve ≈evresel s⁄rd⁄r⁄lebilirlik
a≈−s−ndan yat−r−mlar− desteklemek, bu ≈er≈evede
yeşil ve/veya sosyal sukuka yat−r−m yapacak olan
potansiyel yat−r−mc−lara bir referans olma amac−
taş−maktad−r.
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Sosyal fonlama ilkeleri, Uluslararas− Sermaye Piyasalar− Derne˝i
(International Capital Market Association - ICMA) Sosyal Tahvil Prensipleri ’ni
takip eder. 5

TARiH•EMiZ
T∫RKþYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. (EMLAK
KATILIM), Mustafa Kemal Atat⁄rk’⁄n talimatlar−
do˝rultusunda, 3 Haziran 1926 tarihinde Emlak ve
Eytam Bankas− olarak Ankara’da kurulmuştur.
Bankan−n kuruluş amac− halk−n inşaat teşebb⁄slerini
desteklemek, gerekli kredileri sa˝lamak ve yetim
haklar−n− korumak olarak belirlenmiştir.
Banka, 1 Eyl⁄l 1946 tarihinde yeniden yap−land−r−lm−ş
ve T⁄rkiye Emlak Kredi Bankas− Anonim Ortakl−˝−
unvan−n− alm−ş, 6 Ocak 1988 tarihinde Anadolu Bankas−
A.Ş. ile birleştirilmiş, T⁄rkiye Emlak Bankas− A.Ş.
unvan−n− alm−şt−r. 29 Kas−m 1992 tarihinde Denizcilik
Bankas− A.Ş. t⁄m aktif ve pasiﬁyle T⁄rkiye Emlak
Bankas− AŞ’ye devredilmiştir.
T⁄rkiye Emlak Bankas− A.Ş. faaliyette bulundu˝u
d‘nem boyunca bankac−l−k faaliyetlerinin yan− s−ra,
kuruluş amac−na uygun olarak nitelikli konut
projelerinin yap−m− konusunda ≈ok ciddi bir marka
olmuş þstanbul, Ankara ve þzmir başta olmak ⁄zere
T⁄rkiye’nin bir≈ok ilinde ‘nemli konut projeleri
⁄retmiştir.
4603 say−l− Kanun ile kamu hukuku stat⁄s⁄nden ‘zel
hukuk stat⁄s⁄ne ge≈işi sa˝lanm−şt−r. 7 Temmuz 2001
tarihinde d⁄zenlenen protokol ile Bankan−n bu tarihten
‘nce yasal takibe intikal etmiş kredi alacaklar− d−ş−nda
kalan, t⁄m aktifleri Ziraat ve Halk Bankas−’na
devredilmiştir.

Bu tarih itibar−yla bankan−n bankac−l−k yapma ve
mevduat toplama izni kald−r−lm−ş ve tasﬁye edilmesine
karar verilmiştir. 27 May−s 2017 tarihi itibar−yla, 7020
say−l− Kanun ile 4603 say−l− Kanun’da yap−lan
d⁄zenleme ile tasﬁyeden ≈−km−şt−r. Banka’n−n
tasﬁyeden ≈−kmas−ndan sonra, stat⁄s⁄ kat−l−m bankas−
olarak belirlenmiştir ve Banka’n−n unvan− 10 Eyl⁄l 2018
tarihinde T⁄rkiye Emlak Kat−l−m Bankas− A.Ş. olarak
tescil edilmiştir.
Bug⁄n T⁄rkiye’nin en gen≈ kat−l−m bankas− olarak
Bankac−l−k D⁄zenleme ve Denetleme Kurulu'ndan
(BDDK) faaliyet iznini alan T⁄rkiye Emlak Kat−l−m
Bankas−, 95 y−ll−k tecr⁄besi ile kat−l−m bankac−l−˝−na
yeni ⁄r⁄n ve hizmet modelleri sunarak kat−l−m
bankac−l−˝−n−n b⁄y⁄mesine, sekt‘r pay−n−n artmas−na
‘nemli katk−lar sa˝lamaktad−r.
Banka 21 Mart 2019 tarihinde Merkez Şube’nin
a≈−lmas− ile faaliyetlerine başlam−ş ve 2019 y−l−n− 11,
2020 y−l−n− da 50 şube ile tamamlam−şt−r.
Emlak Kat−l−m, başta inşaat sekt‘r⁄ olmak ⁄zere
ekonomik b⁄y⁄me ve istihdama katk−s− y⁄ksek olan
stratejik sekt‘rlere y‘nelik olarak, ⁄reticilerden
t⁄keticilere uzanan ekonomik d‘ng⁄de s⁄rd⁄r⁄lebilir
ve herkes i≈in erişilebilir ﬁnansman modelleri
geliştirecektir.
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KRONOLOJþ
1926

MUSTAFA KEMAL ATAT∫RK’∫N EMRþYLE,
“EMLAK VE EYTAM BANKASI” OLARAK ANKARA’DA KURULDU

1930

∫LKENþN YENþDEN þMARI þ•þN KAMU VE ¥ZEL SEKT¥R
PROJELERþNE FþNANSMAN DESTE¸þ SA¸LANDI

1936

T∫RKþYE’NþN þLK KONUT KOOPERATþFþ OLAN
BAH•ELþEVLER PROJESþ HAZIRLANDI VE T∫RKþYE
KONUT FþNANSMANI KONSEPTþYLE TANIŞTI

HAKKIMIZDA
Emlak Kat−l−m
olarak T⁄rkiye’nin yenilik≈i ve ‘nc⁄
kat−l−m bankas− olma vizyonu ve k‘kl⁄
ge≈mişimizden ald−˝−m−z g⁄≈ ile
Kat−l−m Bankac−l−˝− prensipleri
do˝rultusunda başta gayrimenkul
sekt‘r⁄ olmak ⁄zere reel sekt‘r⁄
destekleyecek ﬁnansal ≈‘z⁄mler
⁄reterek ⁄lke ekonomisine katk−da
bulunma misyonu ile faaliyetlerimizi
y⁄r⁄t⁄yoruz.

1938

“EMLAKBANK YAPI LþMþTED” EMLAKBANK’IN þNŞAAT
SEKT¥R∫NDEKþ þŞTþRAKþ OLARAK KURULDU.
KURULUŞ AMACI KAMU PROJELERþ
ARACILI¸IYLA BANKA’YA KAYNAK SA¸LAMAKTI

1946

BANKAMIZIN ADI, ∫LKEMþZþN B∫Y∫MESþNE KAMU VE
þNŞAAT TARAFINDAKþ PROJELER ARACILI¸IYLA KATKI YAPMA
VURGUSUNU ¥NE •IKARMAK ∫ZERE “T∫RKþYE EMLAK KREDþ
BANKASI ANONþM ORTAKLI¸I” OLARAK DE¸þŞTþRþLDþ

1988

ANADOLUBANK BANKAMIZ B∫NYESþNE KATILARAK,
BANKAMIZIN ADI T∫RKþYE EMLAK BANKASI A.Ş. OLARAK YENþLENDþ.

1992

DENþZCþLþK BANKASI A.Ş., ELþNDE BULUNAN T∫M DENþZCþLþK
VARLIKLARI þLE BþRLþKTE, EMLAKBANK’A KATILDI

2001

T∫RKþYE’DE BAŞG¥STEREN BANKACILIK KRþZþ NETþCESþNDE,
EMLAKBANK BANKACILIK FAALþYETLERþNþ SONLANDIRDI.
T∫M VARLIK VE Y∫K∫ML∫L∫KLERþ T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.’YE
DEVREDþLEN EMLAKBANK TASFþYE S∫RECþNE ALINDI.

2017

BANKAMIZ TASFþYE
S∫RECþNDEN •IKARILDI.

2018

BANKAMIZIN KATILIM BANKASI OLARAK KURULMASI þ•þN
KARAR ALINDI. (GENEL KURUL KARARI, 3 EYL∫L)

2019

27 ŞUBAT’TA YENþDEN KURULUŞ S∫RECþ TAMAMLANARAK,
BANKAMIZ LþSANS ALMAYA HAK KAZANDI. MERKEZ ŞUBEMþZ
21 MART’TA A•ILARAK, BANKACILIK þŞLEMLERþNE BAŞLADI.

2020

25 HAZþRAN 2020 TARþHþNDE
T∫RKþYE’NþN þLK äGETþRþSþ KATILMA HAVUZUNA
REFERANSLIô SUKUK þHRACI GER•EKLEŞTþRþLDþ.

2021

19 MART 2021 TARþHþNDE T∫RKþYE’NþN þLK
ORTAKLI¸A DAYALI (EMEK-SERMAYE) SUKUK þHRACI
GER•EKLEŞTþRþLDþ.

4

S∫RD∫R∫LEBiLiR FiNANS,
YEŞiL VE SOSYAL SUKUK KILAVUZU

KURUMSAL

DE¸ERLERþMþZ
MiSYONUMUZ

K‘kl⁄ ge≈mişimizden ald−˝−m−z g⁄≈ ile kat−l−m bankac−l−˝− prensipleri do˝rultusunda başta
gayrimenkul sekt‘r⁄ olmak ⁄zere reel sekt‘r⁄ destekleyecek ﬁnansal ≈‘z⁄mlerin ⁄reterek
⁄lke ekonomisinin gelişimine katk− sunmak.

ViZYONUMUZ
T⁄rkiye’nin ‘nc⁄ ve yenilik≈i kat−l−m bankas− olmak.

TEMEL DE¸ERLER
G⁄ven
Hesap Verebilirlik

M⁄şterilerimiz, paydaşlar−m−z ve
≈al−şanlar−m−zla tutarl−, duyarl− ve g⁄vene
dayal− iş ilişkisi tesis ederiz.

þşimizi en iyi şekilde yapmaya ≈al−ş−r,
taah⁄tlerimizi yerine getirmekten
kendimizi sorumlu tutar−z

Sayg−
•al−şanlar−m−za, m⁄şterilerimize,
paydaşlar−m−za ve ≈evreye sayg−y− temel ve
de˝işmez ‘nceli˝imiz olarak g‘r⁄r⁄z.

Yenilik≈ilik
Yenilik≈i ⁄r⁄n ve hizmetlerimizle reel sekt‘r⁄n
bug⁄n ve gelecekteki ﬁnansal ihtiya≈lar−n−n
karş−lanmas−nda ≈‘z⁄m orta˝− oluruz.
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ORTAKLIK YAPISI
G∫•L∫ DEVLET DESTE¸þ
Orta˝−n Ticaret Unvan− / Ad−-Soyad− Sermayedeki Pay−(%)

Hazine ve Maliye Bakanl−˝− 99,99
Di˝er 0,00001
Toplam 100

ŞUBELERiMiZ
31 iSTANBUL
MERKEZ ŞUBE

ŞUBE

SAMSUN

GEBZE

SAKARYA

BURSA

RiZE

ADAPAZARI

iZMiT

OSTiM

YILDIRIM

ANKARA
ESKþŞEHþR

KIZILAY

SiNCAN

SþVAS

YILDIZ

MANiSA
AFYONKARAHiSAR

iZMiR

ORGANþZE
SANAYþ

B∫SAN

KONYA
AYDIN

DENiZLi

ISPARTA

AKSARAY

BATMAN

MALATYA

KAYSERi

GAZiEMiR

KAHRAMANMARAŞ

DiYARBAKIR

KOBþSAN

ADANA
ANTALYA

ORGANiZE
SANAYi

ŞANLIURFA

K∫•∫KSAAT

GAZiANTEP
MERSiN
ANTAKYA

Ulaş−lmas− Planlanan
Şube Say−s−
2021

71

2022

101

þSTANBUL ŞUBELER
Genel M⁄d⁄rl⁄k (Merkez)

Sultanbeyli

Beşy⁄zevler

Mecidiyek‘y

Maslak

þkitelli

Laleli

Kavac−k

Merter

Maltepe

Fatih

Pendik

Esenyurt

þmes

Osmanbey

∫mraniye

Altunizade

Kaynarca

∫sk⁄dar

Sultan≈iftli˝i

Erenk‘y

Beykent

Sultanhamam

Avc−lar

Sefak‘y

Ba˝c−lar

G⁄neşli

Levent Sanayi

Metrokent

þsto≈
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FþNANSAL

G∫C∫M∫Z
Uluslararas− derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in
bankay− ilk kez de˝erlendirmeye ald−˝− 02/08/2019 tarihli
de˝erlendirmesinde, "uzun vadeli yabanc− para (yp)" cinsinden kredi notunu "b+" olarak g‘r⁄n⁄m⁄ ise negatif olarak
a≈−klam−şt−r.
Fitch Ratings’in Banka’ya b+ notunu vermesinde T⁄rkiye
Emlak Kat−l−m Bankas− A.Ş.’nin bir kamu bankas− olmas− başl−ca
etken olmuştur.
Fitch Ratings, T⁄rkiye’nin kredi notu g‘r⁄n⁄m⁄n⁄ 1 Kas−m’da
‘Negatif’ten ‘Dura˝an’a y⁄kseltmesinin ard−ndan 12/11/2019
tarihinde T⁄rkiye Emlak Kat−l−m Bankas− A.Ş. dahil 20 T⁄rk
bankas−n−n g‘r⁄n⁄mlerini de ‘Dura˝an’a revize etmiştir. Fitch
Ratings, g‘r⁄n⁄mlerin revize edilmesinin gerek≈esi olarak
devletin, bankalar− destekleme kabiliyetine y‘nelik aşa˝−
y‘nl⁄ risklerin azalmas−n− ifade etmiştir.
Fitch
Ratings’in
bankay−
de˝erlendirmeye
ald−˝−
22/05/2020
tarihli
de˝erlendirmesinde,
T⁄rkiye
ekonomisinde yaşananlar ve merkez bankas− d‘viz
rezervlerindeki azalmadan kaynakl− olarak, devletin
potansiyel bir ihtiya≈ta devlet bankalar−na yard−m imkan−n−n
azald−˝− arg⁄man−yla, Banka’n−n daha ‘nce “B+” olan uzun
vadeli yabanc− para (long term foreing currency) olan notu “B”
olarak g⁄ncellenmiştir.
Fitch Ratings, Banka’n−n daha ‘nce “Dura˝an (stable)” olan
g‘r⁄n⁄m notunu da t⁄m sekt‘r⁄n b⁄t⁄n⁄ne y‘nelik ald−klar−
aksiyon paralelinde, “Negatif” olarak belirlenmiştir. Banka’n−n
“uzun vadeli yerel para” cinsinden notu da de˝işmemiş olup,
“BB-“ olarak teyit edilmiştir.
Fitch Ratings’in bankay− de˝erlendirmeye ald−˝− 26/02/2021
tarihli de˝erlendirmesinde ise Banka’n−n uzun vadeli yerel
kredi notunun g‘r⁄n⁄m⁄n⁄ dura˝an olarak g⁄ncellemiştir.
Fitch Ratings’in 18/05/2021 tarihinde yapm−ş oldu˝u
de˝erlendirmede Banka’n−n rating not ve g‘r⁄n⁄mde
de˝işiklik yap−lmam−ş olup mevcut durum teyit edilmiştir.
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FITCH RATINGS
18 MAYIS, 2021
Uzun Vade YP þhra≈≈− Kredi
Derecelendirme Notu
B / Dura˝an (18 May−s 2021)
Uzun Vade TL þhra≈≈− Kredi
Derecelendirme Notu
BB- / Dura˝an (18 May−s 2021)
K−sa Vade TL þhra≈≈− Kredi
Derecelendirme Notu
B
Destek Notu Taban−
B
Destek Notu 4
Ulusal Uzun Vade Kredi
Derecelendirme Notu
AA (TUR) / Dura˝an
(18 May−s 2021)

FiNANSAL TABLOLARIMIZ
Se≈ilmiş Finansal
Tablolar (000 TL)

2020

2018

2019

Aktif Toplam−

1.138.798

9.282.224

20.294.448

25.511.723

Krediler (Net)

-

5.730.333

13.570.624

14.797.341

Toplanan Fonlar

-

5.952.676

11.677.303

16.453.765

Sermaye Benzeri Krediler

-

1.076.666

1.545.981

1.814.896

¥zkaynak

1.101.106

1.169.173

1.539.295

1.598.633

¥denmiş Sermaye

750.000

750.000

1.026.915

1.026.915

Faaliyet K¿r− (Br⁄t K¿r)

-

272.916

500.377

452.796

Karş−l−klar

-

98.577

94.223

63.841

Net Kar

543.696

44.979

80.626

50.945

Sermaye Yeterlilik Rasyosu

% 268,36

% 63,64

% 28,30

% 25,24

-

%0

%0

%0.02

Takibe D‘n⁄ş⁄m Oran− (NPL)

Aktif Toplam−

(TL mn.)

Sermaye Benzeri
Krediler

(TL mn.)
1.815

25.512

3Q21

Net K¿r

(TL mn.)
544

1.545

20.294
1.077
9.282
1.139
2018

45

1
2019

2020

Krediler (Net)

3Q21

(TL mn.)

13.570

14.797

2018

2019

2020

¥zkaynak

3Q21

(TL mn.)
1.539

1.599

2018

2019

81

2020

¥z Sermaye Karl−l−˝−

51
3Q21

(%)

%65,60

1.169

1.101

5.730
% 4,00

1
2018

2019

2020

Toplanan Fonlar

3Q21

(TL mn.)

2018

2019

2020

¥denmiş Sermaye

3Q21

(TL mn.)

16.454

2018

2019

% 6,00
2020

%3,29
3Q21

Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%)
%268,36

11.677

1.027
750

1.027

750

5.953
%63,64

%28,30

0
2018

2019

2020

3Q21

2018

8

2019

2020

3Q21

2018
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2019

2020

%25,24
3Q21

S∫RD∫R∫LEBþLþRLþK
Birleşmiş Milletlerin 1972 y−l−nda Stockholm’de
d⁄zenledi˝i D⁄nya Zirvesi (Earth Summit) ile ilk defa
insano˝lunun ≈evreye ve d⁄nyadaki do˝al kaynak
rezervleri ⁄zerindeki etkisi tart−şmaya a≈−lm−ş oldu.
1979 y−l−nda ger≈ekleştirilen ilk þklim Zirvesi ise, iklim
de˝işikli˝i ger≈ekli˝ini ve bunun hayat−m−zda nas−l
de˝işikliklere yol a≈abilece˝ini bilimsel olarak ortaya
koymuş oldu.
Sanayileşme ile başlayan h−zl− ekonomik b⁄y⁄me,
⁄lkeler aras−ndaki sosyal eşitsizlikleri azaltmas−,
yaşan−lan ≈evre ve do˝al kaynaklar−n korunmas−
ba˝lam−nda yetersiz kalmas− sebebi ile kalk−nma ve
s⁄rd⁄r⁄lebilirlik
kavramlar−n−n
yeniden
tan−mlanmas−na yol a≈m−şt−r. 1987 y−l−nda Gro
Harlem Brundtland taraf−ndan kaleme al−nan ‘Ortak
Gelece˝imiz’ 6 adl− raporda, S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
“gelecek nesillerin kendi ihtiya≈lar−n− karş−lama
yeteneklerinden ‘d⁄n vermeden g⁄n⁄m⁄z⁄n
ihtiya≈lar−n− karş−layan gelişme” olarak tan−mland−.

Bunu takip eden y−llarda Birleşmiş Milletler, iklim
de˝işikli˝i, ekolojik, ekonomik ve sosyal b⁄y⁄meyi
i≈ine alan s⁄rd⁄r⁄lebilir kalk−nma ile ilgili bir≈ok
konferans d⁄zenledi ve ⁄lkelerin takip etmeleri
gereken yol haritalar− belirlemelerinde yard−mc− rol
⁄stlendi. 1997 y−l−nda Japonya’da imzalanan Kyoto
Protokol⁄ ile, iklim de˝işikli˝in olas− tehlikeli
etkilerine karş− bir eylem plan− belirlenmiş oldu,
bunu sosyal eşitli˝i, ≈evrecili˝i ve toplumlar−n
sa˝l−˝−n− konu alan 2000 y−l−nda haz−rlanan
Milenyum Kalk−nma Hedefleri takip etti.
Kyoto ve
Milenyum
Kalk−nma
hedefleri
kalk−nmaya belli ‘l≈⁄de katk− sa˝lasa da etkileri
s−n−rl−
kald−.
Bunun
⁄zerine
⁄lkelerin
sorumluluklar−n−n artt−r−ld−˝− ve ekonomik, ekolojik
sosyal ‘˝elerin kapsamlar−n−n genişletildi˝i ve
2030 y−l−na kadar hedeflere ulaş−lmas− gereken
yeni bir yol haritas− belirlenmiştir.

6. Gro Harlem Brundtland, Our Common Future, Oxford
University Press, 1987, s.25.
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S∫RD∫R∫LEBþLþR

KALKINMA

AMA•LARI
2015
y−l−nda
Paris’te
d⁄zenlenen
Partiler
Konferans−nda (COP21), Birleşmiş Milletlere ⁄ye 196
⁄lke taraf−ndan kabul edilen ve 2030 y−l−na kadar
⁄lkelerin sosyal ve ekonomik refah seviyelerinin
y⁄kselmesi, d⁄nya bar−ş−n−n sa˝lanmas−; ekolojik
d⁄zen ve gezegenin gelece˝inin korunmas− i≈in bir
yol haritas− belirlenmiştir. 17 kategori alt−nda
toplanan bu ama≈lar, ⁄lkelerin ekonomik gelişim
d⁄zeyleri ay−rt etmeksizin uygulamalar− gerekli
olarak b⁄t⁄nsel bir aksiyon plan− olarak kabul
edilmiştir.
K⁄resel Ama≈lar sosyal, ekonomik ve ekolojik
hedeflerin b⁄t⁄nsel de˝erlendirilerek, ayn− anda
geliştirilmesini hedefleyen, yoksullu˝u ortadan
kald−r−rken, karasal ve sudaki yaşam− da koruyan bir
anlay−ş−n ⁄r⁄n⁄ olarak ortaya ≈−km−şt−r.
þklim de˝işikli˝inin d⁄nyadaki canl− hayat−na etkileri;
son on y−l i≈erisinde ≈ok daha g‘zle g‘r⁄l⁄r ve ink¿r
edilemez şekilde ortaya ≈−kt−.
Buzullar−n erimesi, y−llara g‘re artan s−cakl−k
ortalamalar−, d⁄nyan−n farkl− yerlerinde ger≈ekleşen
anormal iklim şartlar−, g⁄nl⁄k hayat−m−z− her ge≈en
g⁄n daha fazla etkileyecek.
D⁄nya Ekonomik Forumu’nun yay−nlad−˝− K⁄resel
Risk Raporu'nda,7 Şiddetli Hava Şartlar− ⁄st ⁄ste 5 y−l
boyunca en b⁄y⁄k risk kabul edilirken, bu riski þklim
De˝işikli˝i Hareketine ge≈ kalmak, insan−n do˝aya
zararlar− ve biyo-≈eşitlili˝in yok olmas− gibi ≈evresel
konu başl−klar− takip etti. Bu durum iklim de˝işikli˝i
ger≈ekli˝inin boyutunu ve aciliyetini bir kez daha
g‘zler ‘n⁄ne sermektedir.

“

Finansal sermayenin,
iklim de˝işikli˝i adaptasyon ve uyum
s⁄recindeki etkisi her ge≈en g⁄n daha
fazla anlaş−lmaktad−r. Başta Avrupa
Birli˝i olmak ⁄zere bir≈ok ⁄lke, sermaye
ak−ş−n−n ‘zellikle ≈evresel ve sosyal
etkileri ‘n plana al−nan projelere
y‘nlendirilmesinin;
iklim de˝işikli˝iyle ilişkili risklerin
azalt−lmas− ve S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na ulaş−lmas− i≈in olmazsa
olmaz g‘rmektedir.
Bu ba˝lamda, ‘nc⁄ ve yenilik≈i kat−lma
bankas− olma vizyonuna sahip olan
Emlak Kat−l−m, S⁄rd⁄r⁄lebilir
Finans,Yeşil ve Sosyal Sukuk
ara≈lar−n−n ‘nemini vurgulamakta ve
⁄lkemizde bu fonlama ≈eşitlerinin
ilerlemesine ‘n ayak olmak
istemektedir.

“

7. The Global Risks Report,
World Economic Forum, 2021, s.15.
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K∫RESEL AMA•LAR

S∫RD∫R∫LEBiLiR
KALKINMA i•iN

S∫RD∫R∫LEBþLþR
FþNANS,
YEŞiL VE SOSYAL
SUKUK
•ER•EVESþ

S⁄rd⁄r⁄lebilir ﬁnans,
≈evre ⁄zerindeki bask−lar− azaltarak
ekonomik b⁄y⁄meyi desteklemeyi
ama≈layan bir ﬁnansman t⁄r⁄d⁄r, ayn−
zamanda iklim ve s⁄rd⁄r⁄lebilirlik
hedeflerine ilişkin uluslararas−
taahh⁄tlerinin yerine getirilmesinde
kilit bir role sahiptir.

S⁄rd⁄r⁄lebilir ﬁnansman,
kamu ve ‘zel yat−r−mlar−n ESG* fakt‘rleriyle ilgili
risklerin belirlenmesi ve azaltmas− i≈in yard−mc−
olmas−n−n yan− s−ra, sa˝lad−˝− ﬁnansal ve kurumsal
şeffafl−k sayesinde d⁄ş⁄k karbonlu, kaynaklar−
daha verimli kullanan ve s⁄rd⁄r⁄lebilir bir
ekonomiye ge≈işi, sosyal ve ≈evresel hassasiyeti
ve sorumlulu˝un ‘n plana alan proje ve girişimleri
g⁄≈l⁄ bir şekilde desteklemektedir.
Son y−llarda þslami ﬁnans gerekliliklere uyumlu,
sosyal ve etik anlamda duyarl−, iklim de˝işikli˝i ve
≈evresel anlamda s⁄rd⁄r⁄lebilir projeleri ﬁnanse
eden sukuk ihra≈lar− d⁄nya ﬁnansal piyasalarda
ilgi ≈ekmiş; d⁄ş⁄k karbon ekonomisine ge≈iş i≈in
kritik ‘nemi olan ve ≈evresel ‘ncelik taş−yan
b⁄y⁄k altyap− projelerin yat−r−m maliyetlerinin
karş−lanmas−nda ‘nemli bir menkul k−ymet
olmuştur.

Sukuk (Kira Sertiﬁkas−),

her t⁄rl⁄ faizsiz/kat−l−m ﬁnans prensiplerine
uygun varl−k, hak, yat−r−m veya faaliyetlerin
(dayanak varl−k) ﬁnansman−n− sa˝lamak amac−yla
‘zel ama≈l− şirketler veya varl−k kiralama şirketleri
taraf−ndan ihra≈ edilen ve sahiplerinin bu varl−k,
hak, yat−r−m veya faaliyetlerden elde edilen
gelirlerden paylar− oran−nda hak sahibi olmalar−n−
sa˝layan faizsiz/kat−l−m ﬁnans prensiplerine
uygun bir sermaye piyasas− ⁄r⁄n⁄d⁄r.

* Environmental, Social, & Governance
(•evresel, sosyal ve y‘netişim)
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Yeşil Sukuk ise,
geleneksel sukuktan farkl− olarak,
iklim de˝işikli˝ine ve ≈evreye katk− sa˝layan projeler
i≈in kullan−labilir. Sukuk ihra≈lar−, Uluslararas− •al−şma
¥rg⁄t⁄ (ILO) dahil t⁄m ulusal ve uluslararas−
s‘zleşmelere uygun, ev sahibi ⁄lkenin hukuk ve
reg⁄lasyonuna uygun olmak zorundad−r.
Yeşil Sukuktan elde edilen gelirler, ≈o˝u zaman
d⁄ş⁄k karbon ekonomisi altyap−s−n− sa˝lamak
ve/veya bu projeleri reﬁnanse etmek, ⁄lkelerin
s⁄rd⁄r⁄lebilir kalk−nmaya ge≈iş girişimlerine ve
S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma Ama≈lar−na uygunluk
projelerine sa˝lad−klar− s⁄bvansiyonlar− fonlamak
i≈in kullan−lmaktad−r.

Sosyal Sukuk ise,

belirli
rli bir sosyal problemi ≈‘z⁄mlemek, toplumun
veya belli bir z⁄mrenin refah−n− azaltan ve/veya
engelleyen durumlar−n ortadan kald−r−lmas− ve
topluma
pozitif
fayda
sa˝lanmas−n−
ama≈lamaktad−r. Sosyal projelerin, ≈evresel yan
faydalar− da olabilmektedir, proje tan−t−m−nda
hedeflenen temel etkinin sosyal ama≈l− oldu˝u
belirtilmelidir.

S⁄rd⁄r⁄lebilir Finans,
Yeşil ve Sosyal Sukuk k−lavuzu
4 temel başl−k
alt−nda oluşturulmuştur.

GELiR
KULLANIMI

GELiRiN
Y¥NETiLMESi

RAPORLAMA

PROJE SE•iMi
VE DE¸ERLENDiRME
G¥STERGELERi

EMLAK KATILIM
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4.

2.

RAPORLAMA

PROJE SE•iMi ve
DE¸ERLENDiRME
G¥STERGELERi

3.

GELiRiN
Y¥NETiLMESi

1.

GELþR

KULLANIMI
Emlak Kat−l−m’−n
Yeşil ve/veya Sosyal Sukuk ihrac− ‘ncesinde,
projenin sa˝layaca˝− ≈evresel ve/veya sosyal
faydalar tespit edilmeli ve sermayenin sadece
belirtilen faydalara hizmet edecek şekilde aktivite ve
işlemler i≈in (Ar-Ge gibi ilgili ve destekleyici di˝er
harcamalar da dahil olmak ⁄zere) kullan−ld−˝−ndan
emin olunmal−d−r.
Bunun yan−nda ≈evresel faydalar, raporlaman−n
yap−labilmesi i≈in m⁄mk⁄n oldu˝unca
nicel ve ‘l≈⁄lebilir olmal−, fakat projeye katk−
yapan sosyal faydalar nitel olarak da
de˝erlendirilebilir.
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Yeşil Sukuk

i≈in proje kategorileri aşa˝−daki gibidir:
Yenilenebilir enerji
(⁄retim, iletim, cihazlar ve ⁄r⁄nler d¿hil);

DESTEKLENEN

PROJE
KATEGORþLERþ

Enerji verimlili˝i
(yeni ve yenilenmiş binalar, enerji depolama, merkezi
−s−tma, ak−ll− şebekeler, cihazlar ve ⁄r⁄nler gibi);

S⁄rd⁄r⁄lebilir Finans,
Yeşil ve Sosyal Sukuk K−lavuzu ≈er≈evesinde
Emlak Kat−l−m taraf−ndan de˝erlendirilmeye
al−nacak proje kategorileri
yan b‘l⁄mde listelenmektedir.
Proje kategorileri, ICMA Yeşil Tahvil prensipleri ve
þslam Kalk−nma Bankas−’n−n S⁄rd⁄r⁄lebilir Finans
•er≈evesi, Endonezya Cumhuriyeti Yeşil Tahvil ve
Yeşil Sukuk •er≈evesi ve Malezya G⁄venlik
Komisyonu S⁄rd⁄r⁄lebilir ve Sorumlu Yat−r−m
Sukuk •er≈evesi vb. gibi di˝er uluslararas−
kapsamdaki proje kategorileriyle paralellik g‘sterir.

Kirlili˝in ‘nlenmesi ve kontrol⁄
(at−k su ar−tma, hava emisyonlar−n−n azalt−lmas−, sera
gazlar− kontrol⁄, toprak iyileştirme, at−k ‘nleme, at−k
azaltma, at−k geri d‘n⁄ş⁄m⁄ ve enerji/emisyon verimli
at−klardan enerji elde etme, at−klardan katma de˝erli
⁄r⁄nler ⁄retme ve yeniden ⁄retim ve bunlarla ilişkili
≈evresel performans izleme dahil);
Yaşayan do˝al kaynaklar ve arazi kullan−m−n−n
≈evresel s⁄rd⁄r⁄lebilir y‘netimi
(≈evresel s⁄rd⁄r⁄lebilir tar−m, ≈evresel s⁄rd⁄r⁄lebilir
hayvanc−l−k, biyolojik bitki koruma veya damla sulama
gibi iklimsel ak−ll− ≈iftlik girdileri, ≈evresel s⁄rd⁄r⁄lebilir
bal−k≈−l−k ve su ⁄r⁄nleri yetiştiricili˝i, ≈evresel
s⁄rd⁄r⁄lebilir ormanc−l−k, do˝al peyzajlar−n korunmas−
veya restorasyonu d¿hil);
Karasal ve sucul biyo-≈eşitlili˝inin korunmas−
(k−y−, deniz ve havza ortamlar−n−n korunmas− d¿hil);
Temiz ulaş−m
(elektrikli, hibrit, kamu, demiryolu, motorlu olmayan, ≈ok
t⁄rl⁄ ulaş−m, temiz enerji ara≈lar−na y‘nelik altyap− ve
zararl− emisyonlar−n azalt−lmas− gibi);
S⁄rd⁄r⁄lebilir su ve at−k su y‘netimi
(temiz ve/veya i≈me suyu, at−k su ar−t−m−, s⁄rd⁄r⁄lebilir
kentsel drenaj sistemleri ve nehir −slah− ve di˝er sel
azaltma bi≈imleri i≈in s⁄rd⁄r⁄lebilir altyap− d¿hil);
þklim de˝işikli˝ine uyumluluk
(iklim g‘zlemi ve erken uyar− sistemleri gibi bilgi destek
sistemleri d¿hil);
Eko-verimli
ve/veya
d‘ng⁄sel
ekonomiye
uyarlanm−ş ⁄r⁄nler, ⁄retim teknolojileri ve s⁄re≈leri
(eko-etiket veya ≈evre sertiﬁkas−, kaynak verimli
ambalajlama ve da˝−t−m ile ≈evre dostu ⁄r⁄nler
geliştirilmesi ve tan−t−lmas− gibi);
B‘lgesel, ulusal veya uluslararas− kabul g‘rm⁄ş
standartlar− veya sertiﬁkalar−n gerekliliklerini karş−layan
yeşil binalar;

EMLAK KATILIM
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Yeşil Tahvil Girişimi 9 (Green Bond Initiative)
prensipleri de dikkate al−narak,
aşa˝−da belirtilen projeler Emlak Kat−l−m taraf−ndan
Yeşil ve Sosyal Kira Sertiﬁkalar− de˝erlendirme
kapsam− d−ş−nda tutulacakt−r:

Fosil yak−tlardan enerji ⁄reten t⁄m projeler;
Sera gazlar− sal−m− y⁄ksek olan projelerde iyileştirme
faaliyetleri (Temiz k‘m⁄r vb.);
Fosil yak−t kullanan termik santrallerin ‘m⁄rlerini
uzatacak enerji verimlili˝i faaliyetleri;

Sosyal Sukuk

Fosil yak−tlar− kullanan merkezi −s−tma sistemleri;

8

Uluslararas− standartlar−n (LEED) en d⁄ş⁄k seviyesinde
olan ve Enerji verimlili˝i (EPC ortalamas−) E veya alt−
olan binalar;

i≈in proje kategorileri aşa˝−daki gibidir:
D⁄ş⁄k maliyetli temel altyap−;
(‘rn. temiz i≈me suyu, kanalizasyon,
sanitasyon, ulaş−m, enerji);

Kamu, nakliye ve kişisel kara taş−mac−l−˝− ara≈lar−;
Suda yolcu veya kargo taş−mac−l−˝−;
Yolcu ve kargo hava taş−mac−l−˝−;

Temel hizmetlere erişim;
(‘rn. sa˝l−k, e˝itim ve mesleki e˝itim, sa˝l−k,
ﬁnansman ve ﬁnansal hizmetler);

Sera gaz− toplama ve de˝erlendirme altyap−s− olmayan
≈‘p sahalar−n−n oluşturulmas−;

Uygun ﬁyatl− konut;

Enerji i≈eri˝inin de˝erlendirilmedi˝i
at−k yakma projeleri;

KOBþ ﬁnansman−n−n ve mikroﬁnansman−n
potansiyel etkisi de d¿hil olmak ⁄zere
istihdam yaratma;

Batakl−k ve sulak alanlardaki tar−msal faaliyetler;

G−da g⁄venli˝i;

•imento, aliminyum ve ≈elik gibi a˝−r sanayi yat−r−mlar−;

Sosyoekonomik ilerleme ve g⁄≈lenme;

Polistiren veya geri d‘n⁄şt⁄r⁄lemez plastik ⁄retimi;

S⁄rd⁄r⁄lebilir sertiﬁka ve y‘netimi olmayan a˝a≈
kesme faaliyetleri;

Ozon tabakas−n− delici kimyasal ⁄retimi;
Bunlar−n d−ş−nda Avrupa þmar ve Kalk−nma Bankas−’n−n
(EBRD) 10 yat−r−m kapsam− d−ş−na ald−˝−, ≈evre etki
de˝erlendirmesinde biyo-≈eşitlili˝i tehlikeye ataca˝−
‘ng‘ren projeler; alkol, kumar ve silahlanma gibi
toplum i≈erisinde anlaşmazl−˝a yol a≈abilecek projeler
ve Yeşil Sukuk kapsam−nda faizsiz/kat−l−m ﬁnans
prensiplerine uygun kabul edilmeyen projeler kapsam
d−ş− olarak kabul edilecektir.

8. Sosyal Tahvil þlkeleri, ICMA, Haziran 2018, s.3.
9. Green Bond Database Methodology,
Climate Bonds Initiative, September 2020, s.23.
10. Environmental and Social Policy, The European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD), May 2014, s.12.
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4.

RAPORLAMA

1.

GELþR
KULLANIMI

3.

GELiRiN
Y¥NETiLMESi

R⁄ZGAR ENERJþSþ
SANTRALLERþ (RES)
G⁄NEŞ ENERJiSi
SANTRALLERi (GES)

2.

HiDROELEKTRiK ENERJiSi
SANTRALLERþ (HES)

PROJE SE•iMi ve
DE¸ERLENDiRME
G¥STERGELERi

JEOTERMAL
ENERJi SANTRALLERi (JES)
BiYOGAZ VE BþYOK⁄TLE
ENERJi SANTRALi (BES)

Proje se≈im ve de˝erlendirme s⁄recinde,
ﬁnansman talep eden ﬁrman−n, projesini tan−t−rken,
Yeşil ve Sosyal Sukuka konu proje kategorilerden
hangi ve/veya hangilerine, ne ‘l≈⁄de uydu˝unu
a≈−klamas− beklenir. Bunun yan−nda, ﬁrman−n
halihaz−rda yapt−˝− sosyal ve ≈evresel etki
de˝erlendirme analizi ve b⁄nyesindeki ESG
yaklaş−m−, mevcutsa projenin riskleri tespit edilip,
nas−l y‘netilece˝ini anlatan bilgilendirme ‘nemli bir
veri olarak kabul edilir. Emlak Kat−l−m, proje se≈im ve
de˝erlendirme s⁄recini banka b⁄nyesindeki uzman
ekipleri taraf−ndan y⁄r⁄tecektir.

ATIKSU
ARITMA TESþSLERþ

Emlak Kat−l−m’−n S⁄rd⁄r⁄lebilir Finans, Yeşil ve
Sosyal Sukuk k−lavuzu kapsam−nda ‘ncelikli
olarak destekleyece˝i proje ‘rnekleri ve ilgili
de˝erlendirme g‘stergeleri yan tarafta
listelenmiştir. Bu g‘stergeler ICMA ’n−n 11 da
tavsiye etti˝i Harmonize Etki Analizi Kriterleri ile
uyum i≈indedir.

TEMþZ ULAŞIM

KOJENERASYON
VE TRiJENERASYON
GRþ SU SþSTEMLERþ
YEŞiL SERTiFiKALI
BiNALAR
AKILLI ŞEHþRLER

D⁄Ş⁄K MALþYETLþ
TEMEL ALTYAPI
TEMEL HþZMETLERE
ERiŞiM
UYGUN FþYATLI KONUT
iSTiHDAM YARATMA
GIDA G∫VENLi¸i

11. Harmonised Framework for Impact Reporting, ICMA, June 2021, s.10.
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YEŞiLVE
VESOSYAL
SOSYALSUKUK
KiRA SERTiFiKASI
KILAVUZUKILAVUZU

R⁄ZGAR ENERJþSþ
SANTRALLERþ
(RES)

R⁄zg¿r enerjisi santralleri, r⁄zg¿r koridorlar−nda
hareket halindeki havan−n kinetik enerjisini ‘ncelikle
mekanik enerjiye ve sonras−nda elektrik enerjisine
d‘n⁄şt⁄ren sistemleridir. Yaln−zca do˝al kaynaklar−
kullanarak enerji ⁄reten, s⁄rd⁄r⁄lebilir enerji tesisleridir.
Katk−da bulundu˝u S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−:
SKA 7.2, 2030 y−l−na kadar yenilenebilir enerjinin
k⁄resel enerji ⁄retimindeki pay−n−n ‘nemli ‘l≈⁄de
artt−r−lmas−n− kapsamaktad−r.

S⁄rd⁄r⁄lebilir Proje Se≈im
Finans ve Yeşil Sukuk ve De˝erlendirme
Kategorisi G‘stergeleri

R⁄zg¿r Enerji
Santrali
(RES)

BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

HEDEF 7.2

Y−ll−k sera gaz− sal−m−
azalt−m miktar−
Y−ll−k ⁄retilen enerji miktar−
Bak−m, onar−m ve y‘netim
i≈in kullan−lan fosil yak−tlar−n
toplam t⁄ketilen enerjinin
% 15’inden fazla
olmamas−

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN KÜRESEL PAYININ ARTIRILMASI
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G⁄NEŞ ENERJiSi
SANTRALLERi
(GES)

G⁄neş enerjisi santralleri, g⁄neşten gelen
−ş−n−mlardaki protonlar− emerek, elektrik enerjisine
≈eviren bir teknolojidir. Yaln−zca do˝al kaynaklar−
kullanarak enerji ⁄reten, s⁄rd⁄r⁄lebilir enerji
tesisleridir.
Katk−da bulundu˝u S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−:
SKA 7.2, 2030 y−l−na kadar yenilenebilir enerjinin
k⁄resel enerji ⁄retimindeki pay−n−n ‘nemli ‘l≈⁄de
artt−r−lmas−n− kapsamaktad−r.
S⁄rd⁄r⁄lebilir Proje Se≈im
Finans ve Yeşil Sukuk ve De˝erlendirme
Kategorisi G‘stergeleri

BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

Y−ll−k sera gaz− sal−m−
azalt−m miktar−

G⁄neş Enerji Santrali
(RES)

HEDEF 7.2

Y−ll−k ⁄retilen enerji miktar−
Bak−m, onar−m ve y‘netim i≈in
kullan−lan fosil yak−tlar−n toplam
t⁄ketilen enerjinin
%15’inden fazla olmamas−

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN KÜRESEL PAYININ ARTIRILMASI

Panel verimlilikleri ve y−pranma
oranlar− %13

Proje kapsam−nda kullan−lacak panellerin verimlilik ve y−llara g‘re kabul edilebilir
y−pranma oranlar− aşa˝−daki tabloda belirtilen de˝erlerden d⁄ş⁄k olamaz.
Teknoloji

Verimlilik Oran−

Y−pranma Oran−

Polikristal Silikon H⁄creler

%15,5

Monokristal Silikon H⁄creler

%16

þlk y−l %3 sonras−nda

Y⁄ksek Konsantre PV

%28

þlk y−l %2 sonras−nda %0,5

%11

T⁄m yaşam d‘ng⁄s⁄
boyunca %20

þlk y−l %2,5 sonras−nda %0,7

S∫RD∫R∫LEBiLiR FiNANS,
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HiDROELEKTRiK ENERJiSi
SANTRALLERþ
(HES)

Hidroelektrik Santraller (HES),
akan sudaki kinetik enerjiyi mekanik enerjiye d‘n⁄şt⁄rerek
elektrik ⁄reten teknolojilerdir. Akan su i≈indeki enerji
miktar−n− suyun ak−ş veya d⁄ş⁄ş h−z− tayin eder. HES
teknolojilerinde biyo-≈eşitlili˝in korunmas− ‘nemli bir kriter
olarak karş−m−za ≈−kmaktad−r.
Katk−da bulundu˝u S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma Ama≈lar−:
SKA 7.2, 2030 y−l−na kadar yenilenebilir enerjinin k⁄resel
enerji ⁄retimindeki pay−n−n ‘nemli ‘l≈⁄de artt−r−lmas−n−
kapsamaktad−r.
Pompaj Depolamal− Hidroelektrik Santrallerin kat−l−m sa˝lad−˝−
şebekedeki yenilenebilir enerji oran− y⁄zde 20 seviyesinden
daha az olamaz.

S⁄rd⁄r⁄lebilir Proje Se≈im
Finans ve Yeşil Sukuk ve De˝erlendirme
Kategorisi G‘stergeleri

BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

Proje alan− hayvan ve
bitki ≈eşitlili˝i

HEDEF 7.2

Hidroelektrik Bak−m, onar−m ve y‘netim i≈in
Enerji Santrali kullan−lan fosil yak−tlar−n toplam
(HES) t⁄ketilen enerjinin %15’inden
fazla olmamas−

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN KÜRESEL PAYININ ARTIRILMASI

Enerji ⁄retim emisyon de˝eri
100 g CO2e/kWh olmal−
Enerji ⁄retimi g⁄≈ yo˝unlu˝u
5 W/m2 dan
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JEOTERMAL

ENERJi SANTRALLERi
(JES)
Jeotermal yerkabu˝unun ≈eşitli derinliklerinde birikmiş −s−n−n
oluşturdu˝u, kimyasallar i≈eren s−cak su, buhar ve gazlard−r.
Jeotermal enerji, bu −s− ve gaz bas−nc−n−n yer y⁄z⁄ne
≈−kart−larak, elektrik ve −s−tma i≈in kullan−lmas− teknolojisidir.
Jeotermal Enerji Santralleri, bu do˝rultuda enerji ⁄retme
amac−yla kurulmuş s⁄rd⁄r⁄lebilir enerji tesisleridir.
Katk−da bulundu˝u S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma Ama≈lar−:
SKA 7.2, 2030 y−l−na kadar yenilenebilir enerjinin k⁄resel enerji
⁄retimindeki pay−n−n ‘nemli ‘l≈⁄de artt−r−lmas−n− kapsamaktad−r.

S⁄rd⁄r⁄lebilir
Finans ve Yeşil Sukuk
Kategorisi

Jeotermal
Enerji Santrali
(JES)

Proje Se≈im
ve De˝erlendirme
G‘stergeleri

BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

Bak−m, onar−m ve y‘netim i≈in
kullan−lan fosil yak−tlar−n toplam
t⁄ketilen enerjinin % 15’inden
fazla olmamas−
Enerji ⁄retim emisyon de˝eri
100 g CO2e/kWh olmal−

HEDEF 7.2

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN KÜRESEL PAYININ ARTIRILMASI
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BiYOGAZ VE BþYOK⁄TLE
ENERJi SANTRALi
(BES)

Biyok⁄tle ve biyogaz enerji santralleri, normal koşullarda
do˝ada ≈⁄r⁄yerek yok olacak biyolojik at−klardan enerji
⁄retmek i≈in tasarlanm−ş santrallerdir. Biyo-k⁄tleler işlenerek
kat−, s−v− ve gaz yak−tlar−na d‘n⁄şt⁄r⁄lebilirler. Bunun
sonucunda biyo-dizel, biyo-etanol, pirolitik gaz gibi ana
⁄r⁄nler ⁄retilirken g⁄bre, hidrojen gibi yan ⁄r⁄nler de elde
edilebilmektedir.
Biyolojik at−klar− ﬁziksel olarak yakarak enerji elde eden
biyo-k⁄tle enerji santralleri elektrik, −s− ⁄retimi ve ulaş−m
alanlar−nda kullan−labilmektedir.
Biyogaz Enerji santralleri, ⁄zeri s−zd−rmayacak bi≈imde kapat−lm−ş bir havuzda biriktirilen
hayvan g⁄bresi ya da di˝er organik at−klar−n ≈⁄r⁄t⁄lmesiyle ortaya ≈−kan metan gaz−n− yakarak
enerji elde eden santrallerdir. Hem ≈evresel at−klar−n ortadan kalkmas− sa˝lan−rken, hem de
yak−t ⁄retimi sa˝larlar.
Katk−da bulundu˝u S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma Ama≈lar−:
SKA 7.2, 2030 y−l−na kadar yenilenebilir enerjinin k⁄resel
enerji ⁄retimindeki pay−n−n ‘nemli ‘l≈⁄de artt−r−lmas−n− kapsamaktad−r.

S⁄rd⁄r⁄lebilir
Finans ve Yeşil Sukuk
Kategorisi
Biyogaz ve
Biyo-k⁄tle Enerji
Santrali (BES)

Proje Se≈im
ve De˝erlendirme
G‘stergeleri

BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

Fosil yak−tla ⁄retilen enerjiye
g‘re %80 civar−nda sal−m
azalt−m−

HEDEF 7.2

Enerji ⁄retim emisyon de˝eri
100 g CO2e/kWh olmal−
S⁄rd⁄r⁄lebilir hammadde
kullan−m−

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN KÜRESEL PAYININ ARTIRILMASI

22

S∫RD∫R∫LEBiLiR FiNANS,
YEŞiL VE SOSYAL SUKUK KILAVUZU

ATIKSU

ARITMA TESþSLERþ
At−ksu ar−tma tesisleri, kullan−m sonucu oluşan at−ksu
i≈erisinde, ≈evre kirlili˝ine neden olabilecek yabanc−
maddelerin ﬁziksel, biyolojik ve gelişmiş di˝er y‘ntemler
yoluyla at−k sudan uzaklaşt−r−ld−˝− tesislerdir. Suyun daha
verimli kullan−lmas− ve mevcut kaynaklar−n korunmas− ad−na
at−k sular−n ar−t−lmas−n−n sa˝lanmas− ≈evre ad−na faydal−, s‘z
konusu tesisler ≈evrenin bozulmas−n−n ‘nlenmesi ad−na
‘nemlidir.
Katk−da bulundu˝u S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma Ama≈lar−:
SKA 6.3, 2030’a kadar kirlili˝i azaltarak, ≈‘p boşaltmay− ortadan kald−rarak,
zararl− kimyasallar−n ve maddelerin sal−n−m−n− en aza indirgeyerek, ar−t−lmam−ş
at−k su oran−n− yar−ya indirerek ve geri d‘n⁄ş⁄m⁄ ve g⁄venli tekrar kullan−m−
k⁄resel olarak ciddi ‘l≈⁄de art−rarak su kalitesinin y⁄kseltilmesi.
S⁄rd⁄r⁄lebilir
Finans ve Yeşil Sukuk
Kategorisi

Proje Se≈im
ve De˝erlendirme
G‘stergeleri

BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

Ar−t−lan
kirli su miktar− (m3)

At−ksu Ar−tma
Tesisi

Kullan−m− engellenen,
tekrar kullan−lan veya azalt−lan
su miktar− (m3)

S∫RD∫R∫LEBiLiR FiNANS,
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KOJENERASYON
VE TRiJENERASYON
Enerjinin t⁄ketildi˝i yerde ⁄retilmesini ifade eden bir
tesis anlay−ş−d−r. Kojenerasyon, birleşik −s−-g⁄≈ ⁄retimi
anlam−na gelirken; Trijenerasyon, birleşik −s− ve g⁄≈
⁄retimine so˝utmay− da ekler. Kojenerasyon sistemleri
ile elektrik ve −s− ayn− yerde ⁄retilir ve bununla beraber
ekonomik y⁄k de azalt−lm−ş olur. Ayr−ca a≈−˝a ≈−kan at−k
−s− kullan−labilecek duruma getirilebilir ve ≈eşitli −s−tma ya
da buhar ihtiya≈lar−n−n ≈‘z⁄m⁄ i≈in kullan−labilir.
Trijenerasyon sistemleri ile elektrik ve −s−ya ek olarak
so˝utman−n da ayn− yerde ⁄retilmesi sa˝lan−r.
Bu y‘ntem ile enerji maliyetleri b⁄y⁄k oranda azal−r.
Katk−da bulundu˝u S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma Ama≈lar−:
SKA 7.2, 2030 y−l−na kadar yenilenebilir enerjinin k⁄resel
enerji ⁄retimindeki pay−n−n ‘nemli ‘l≈⁄de artt−r−lmas−n−
kapsamaktad−r.

S⁄rd⁄r⁄lebilir
Finans ve Yeşil Sukuk
Kategorisi
Kojenerasyon Trijenerasyon
Tesisleri

Proje Se≈im
ve De˝erlendirme
G‘stergeleri
Azalt−lan enerji miktar−

BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

HEDEF 7.2

Emisyonu engellenen
karbon gaz− miktar−

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN KÜRESEL PAYININ ARTIRILMASI
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GRþ
SU SþSTEMLERþ
Foseptik at−˝− i≈ermeyen, duş, k⁄vet ve lavabolardan
gelen az kirli ve evsel nitelikli at−k sulara ‘Gri Su’ denir.
Gri su sistemleri, s‘z konusu evsel at−k sular−n
ar−t−lmas−n−n sa˝lanmas− ile suyun daha verimli
kullan−lmas− ve mevcut kaynaklar−n korunmas−n− sa˝lar.
Katk−da bulundu˝u S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma Ama≈lar−:
SKA 6.A, 2030’a kadar uluslararas− iş birli˝inin ve
gelişmekte olan ⁄lkelere su hasad−, tuzdan ar−nd−rma,
su verimlili˝i, at−k su ar−t−m−, geri d‘n⁄ş⁄m ve tekrar
kullan−m teknolojileri gibi suyla ve s−hhi koşullarla ilgili
faaliyetlerinde ve programlar−nda verilen kapasite
geliştirme deste˝inin art−r−lmas−.

S⁄rd⁄r⁄lebilir
Finans ve Yeşil Sukuk
Kategorisi

Proje Se≈im
ve De˝erlendirme
G‘stergeleri

BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

Azalt−lan
su miktar− (m3)
Gri
Su Kullan−m−

Kullan−m− engellenen,
tekrar kullan−lan veya
azalt−lan su miktar− (m3)

S∫RD∫R∫LEBiLiR FiNANS,
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YEŞiL SERTiFiKALI
BiNALAR

Yeşil Sertiﬁkal− Binalar,
su kullan−m−nda etkinlik, enerji t⁄ketimi ve
atmosfere yap−lan zararl− gaz sal−n−m−, malzeme ve
kaynak kullan−m−, i≈ koşullar yenilik≈i tasar−mlar−n
de˝erlendirilmesi ve bunlara uygunluk g‘sterilmesi
durumunda ulusal ve uluslararas− seviyede
sertiﬁkaland−r−lan binalard−r.
Katk−da bulundu˝u S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma Ama≈lar−:
SKA 11.6. 2030’a kadar hava kalitesine ve belediye at−k y‘netimi ve di˝er at−k
y‘netimlerine ‘zel ‘nem g‘stererek kentlerin kişi baş−na d⁄şen olumsuz ≈evresel
etkilerinin azalt−lmas−.
SKA 6.4. 2030’a kadar b⁄t⁄n sekt‘rlerde su kullan−m etkinli˝inin b⁄y⁄k ‘l≈⁄de
art−r−lmas−, su k−tl−˝− sorununu ≈‘zmek i≈in s⁄rd⁄r⁄lebilir tatl− su tedarikinin sa˝lanmas−
ve su k−tl−˝−ndan muzdarip insan say−s−n−n ‘nemli ‘l≈⁄de azalt−lmas−.
SKA 13.1. þklimle ilgili tehlikelere ve do˝al afetlere karş− dayan−kl−l−˝−n ve uyum
kapasitesinin b⁄t⁄n ⁄lkelerde g⁄≈lendirilmesi.
S⁄rd⁄r⁄lebilir Proje Se≈im
Finans ve Yeşil Sukuk ve De˝erlendirme
Kategorisi G‘stergeleri

Yeşil
Binalar

BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

Binan−n karbon ayak izi
(CO2/m2)
Binan−n su ayak izi
Binan−n at−k y‘netimi
Binaya ait yeşil bina sertiﬁkasyon
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AKILLI

ŞEHiRLER
Ak−ll− Şehirler,
farkl− t⁄rde elektronik cihazlar−n, interneti ve
sens‘rleri kullanarak veri toplamak ve daha sonra bu
verilerden elde edilen bilgiler vas−tas−yla varl−klar−,
kaynaklar− ve hizmetleri daha verimli bir şekilde
y‘netilmesinin sa˝land−˝− şehirlerdir.
Katk−da bulundu˝u S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma Ama≈lar−:
SKA 11.B. 2020’ye kadar kapsamaya, kaynak etkinli˝ine, iklim
de˝işikli˝ine uyuma ve afetlere karş− dayan−kl−l−˝a y‘nelik
b⁄t⁄nleşmiş politikalar− ve planlar− benimseyen ve uygulayan
şehirlerin ve insan yerleşimlerinin say−s−n−n ‘nemli ‘l≈⁄de art−r−lmas−
ve Sendai Afet Riskini Azaltma •er≈eve Eylem Plan− 2015-2030
do˝rultusunda b⁄t⁄nc⁄l bir afet risk y‘netiminin her d⁄zeyde
geliştirilmesi ve uygulanmas−.

S⁄rd⁄r⁄lebilir Proje Se≈im
Finans ve Yeşil Sukuk ve De˝erlendirme
Kategorisi G‘stergeleri

BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

Engellenen, tekrar kullan−lan
veya azalt−lan su miktar− (m3)

Ak−ll−
Şehirler

Azalt−lan enerji miktar−
At−k y‘netimi ve
at−ktan enerji ⁄retimi
Azalt−lan, engellenen sera
gaz− emisyonu
Yap− ≈evresi
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TEMþZ

ULAŞIM
Temiz Ulaş−m,
fosil kaynaklar− kullanan motorlu taş−tlar−n, zararl− sera
gaz− emisyonlar−n−n azalt−lmas−n− sa˝layan hibrit veya
elektrikli motor sistemleriyle ikame edilmesini kapsar.
Bu kamu ara≈lar−nda olabilece˝i gibi, bireysel ara≈lar
i≈in de teşvik edilmektedir. Bunun yan−nda, bireysel
ara≈ kullan−m−n− ve şehirlerdeki traﬁk sorununun
≈‘z⁄m⁄ i≈in ara≈ paylaş−m− (car pooling) uygulamalar−
da dikkate al−nabilir.
Katk−da bulundu˝u S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma Ama≈lar−:
SKA 13.1. 2030’a kadar þklimle ilgili tehlikelere ve do˝al afetlere karş−
dayan−kl−l−˝−n ve uyum kapasitesinin b⁄t⁄n ⁄lkelerde g⁄≈lendirilmesi.

S⁄rd⁄r⁄lebilir Proje Se≈im
Finans ve Yeşil Sukuk ve De˝erlendirme
Kategorisi G‘stergeleri

BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

Azalt−lan karbon emisyonu

Temiz
Ulaş−m

Engellenen, tekrar kullan−lan
veya azalt−lan yak−t miktar−
(varil petrol)
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D⁄Ş⁄K MALþYETLþ
TEMEL ALTYAPI

Toplumun temiz su, kanalizasyon, s−hhi temizlik,
ulaş−m ve enerji vb. gibi temel ihtiya≈lar−n−n
altyap−s−n−n; insanlar−n ulaşabilece˝i maliyetler
karş−l−˝−nda sa˝lanmas−n− veya geliştirilmesini
i≈erir. Su ve kanalizasyon tesisat− olmayan hane
say−s−n−n d⁄ş⁄r⁄lmesi, toplu ulaş−m a˝−na
ulaş−m− olmayan b‘lgelerin say−s−n−n azalt−lmas−
≈abalar−n− bar−nd−r−r.
Katk−da bulundu˝u S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma Ama≈lar−:
SKA 6.1. 2030’a kadar herkesin g⁄venilir ve erişilebilir i≈me suyuna evrensel ve eşit
bi≈imde erişiminin g⁄vence alt−na al−nmas−.
SKA 9.1. Herkes i≈in uygun ﬁyatl− ve eşitli˝e dayal− bir erişime vurguda bulunarak ekonomik
kalk−nmay− ve insanlar−n esenli˝ini desteklemek i≈in b‘lgesel ve s−n−rlar aras− altyap−y−
kapsayan kaliteli, g⁄venilir, s⁄rd⁄r⁄lebilir ve dayan−kl− altyap−lar−n oluşturulmas−.

S⁄rd⁄r⁄lebilir
Finans ve Sosyal Sukuk
Kategorisi

D⁄ş⁄k Maliyetli
Temel Altyap−

Proje Se≈im
ve De˝erlendirme
G‘stergeleri

BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

Temiz Su tesisat− ba˝l−
olmayan hane oran−
Kanalizasyon ba˝lant−s−
olmayan hane oran−
Toplu taş−maya a˝−na ulaş−m−
olmayan hane oran−
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TEMEL HþZMETLERE
ERiŞiM

Sa˝l−k hizmetleri, ‘rg⁄n ve mesleki e˝itim, sa˝l−k ve sosyal
g⁄venli˝e ve ﬁnansal hizmetlere erişim gibi temel hizmetleri
sa˝lanmas−n− ve/veya geliştirilmesini kapsamaktad−r. ¥rg⁄n,
mesleki ve yaşam boyu e˝itimin sa˝lanmas− ve desteklenmesi,
girişimcilik i≈in ekonomik kaynaklara ulaş−m−n kolaylaşt−r−lmas−
ve bunlara ulaşmak i≈in gerekli altyap−n−n sa˝lanmas− temel
hizmetlere ‘rnek olarak g‘sterilebilir.
Katk−da bulundu˝u S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma Ama≈lar−:
SKA 1.4. 2030’a kadar ‘zellikle yoksullar ve k−r−lgan durumdaki insanlar olmak ⁄zere, b⁄t⁄n erkek ve
kad−nlar−n ekonomik kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere erişim, toprak ve di˝er m⁄lk t⁄rlerine sahip olma ve
⁄zerinde kontrol kurabilme, miras, do˝al kaynaklar, uygun yeni teknolojiler ve mikroﬁnans− da kapsayan
ﬁnansal hizmetler gibi konularda eşit haklara sahip olmalar−n−n g⁄vence alt−na al−nmas−.
SKA 3.8. Finansal riskten korunmay−, kaliteli temel sa˝l−k hizmetlerine erişimi ve herkesin g⁄venli, etkili,
kaliteli ve uygun ﬁyatl− temel ila≈lara ve aş−lara erişimini de kapsayan evrensel bir sa˝l−k g⁄vencesi sisteminin
oluşturulmas−.
SKA 4.1. 2030’a kadar b⁄t⁄n k−z ve erkek ≈ocuklar−n−n ⁄cretsiz, hakkaniyetli ve kaliteli bir ilk‘˝retim ve
orta‘˝retimi tamamlamalar−n−n ve b‘ylece ilgili ve etkili ‘˝renme ≈−kt−lar−n−n elde edilmesinin sa˝lanmas−.
SKA 4.2. 2030’a kadar b⁄t⁄n k−z ve erkek ≈ocuklar−n−n onlar− ilk‘˝retime haz−r hale getirecek kaliteli okul
‘ncesi e˝itimine erişimlerinin g⁄vence alt−na al−nmas−.
SKA 4.3. 2030’a kadar b⁄t⁄n kad−n ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik e˝itim, mesleki e˝itim ve
⁄niversiteyi kapsayan y⁄ksek ‘˝retime eşit bi≈imde erişimlerinin sa˝lanmas−.
SKA 9.1. Herkes i≈in uygun ﬁyatl− ve eşitli˝e dayal− bir erişime vurguda bulunarak ekonomik kalk−nmay− ve
insanlar−n esenli˝ini desteklemek i≈in b‘lgesel ve s−n−rlararas− altyap−y− kapsayan kaliteli, g⁄venilir,
s⁄rd⁄r⁄lebilir ve dayan−kl− altyap−lar−n oluşturulmas−.
S⁄rd⁄r⁄lebilir
Finans ve Sosyal Sukuk
Kategorisi

Proje Se≈im
ve De˝erlendirme
G‘stergeleri

BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

Kapsaml− sa˝l−k g⁄vencesi olan
kişi say−s−nda art−ş
Temel Hizmetlere
Erişim

þlk ve orta ‘˝renime ulaş−m oran−
Girişimcilik, iş bulma ve teknik
bilgi ve yaşam boyu e˝itim i≈in
yeterli ve gerekli e˝itim
kurumu say−s−
Finansal hizmetlerde, m⁄lkiyet ve
miras vb. gibi ekonomik kaynaklara
kolay ulaş−m oran−
Dayan−kl− ve kapsay−c− altyap−n−n
a˝−n−n oran−
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UYGUN FþYATLI
KONUT

D⁄ş⁄k gelirli bireyler i≈in b⁄t≈elerine uygun ve insani
konaklama alanlar− oluşturmay− kapsamaktad−r. Kişinin
yemek, giyinme, ulaş−m, e˝itim ve sa˝l−k gibi birincil
temel ihtiya≈lar−n− karş−lad−ktan sonra; konaklama i≈in
gelirinin olmas− durumu ‘uygun ﬁyatl−’ konut olarak
de˝erlendirilir.
Katk−da bulundu˝u S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma Ama≈lar−:
SKA 11.1. 2030’a kadar herkesin yeterli, g⁄venli ve
uygun ﬁyatl− konutlara ve temel hizmetlere erişiminin
sa˝lanmas− ve gecekondu mahallelerinin iyileştirilmesi.

S⁄rd⁄r⁄lebilir
Finans ve Sosyal Sukuk
Kategorisi

Uygun
Fiyatl− Konut

Proje Se≈im
ve De˝erlendirme
G‘stergeleri

BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

D⁄ş⁄k gelirli bireyler i≈in
g⁄venli ve erişilebilir
konut say−s−
Gecekondu, gayri resmi
yerleşim yerlerinin oran−
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iSTiHDAM
YARATMA

Sosyoekonomik krizlerden kaynakl− işsizli˝in azalt−lmas−,
engellenmesi hatta ortadan kald−r−lmas− i≈in yeni iş
imkanlar−n−n yarat−lmas−n− kapsamaktad−r. þstihdam−n
k⁄≈⁄k ve orta ‘l≈ekli işletmeler veya mikro ﬁnansman
yoluyla azalt−lmas−n− hedefleyen projeler
‘nceliklendirilecektir.
Katk−da bulundu˝u S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma Ama≈lar−:
SKA 8.5. 2030’a kadar gen≈ler ve engelliler de d¿hil b⁄t⁄n kad−n ve erkeklerin tam
ve ⁄retken istihdama ve insana yak−ş−r işlere erişimlerinin sa˝lanmas− ve eşit işe
eşit ⁄cret ilkesinin tam olarak benimsenmesi.
SKA 9.3. ¥zellikle gelişmekte olan ⁄lkelerde k⁄≈⁄k ‘l≈ekli sanayi işletmelerinin ve
di˝er işletmelerin uygun koşullu krediyi de kapsayan ﬁnansal hizmetlere
erişimlerinin ve de˝er zincirlerine ve piyasalara entegrasyonlar−n−n art−r−lmas−.

S⁄rd⁄r⁄lebilir
Finans ve Sosyal Sukuk
Kategorisi

þstihdam
Yaratma

Proje Se≈im
ve De˝erlendirme
G‘stergeleri

BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

þnsana yak−ş−r,
eşit iş eşit maaş
prensiplerinin uyguland−˝−
istihdam say−s−
KOBþ’lerin ve girişimcilerin
ﬁnansmana erişim oran−
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GIDA

G∫VENLi¸i
G−da g⁄venli˝i, k⁄resel −s−nman−n etkisiyle artan iklim bask−s− ve
de˝işen koşullar (seller, kurakl−k, ya˝−ş oranlar−ndaki de˝işiklik)
nedeniyle daha fazla ‘nem kazanm−şt−r. ¥zellikle bebek ve
≈ocuklar−n gelişimini sa˝layacak besinlerin sa˝lanmas−, her
bireyin diyet ihtiya≈lar−n− karş−layacak g−da temini, g−da tedarik
zinciri i≈erisindeki g−da kayb−n−n azalt−lmas−, k⁄≈⁄k ve orta
b⁄y⁄kl⁄kteki ⁄reticilerin desteklenmesi ve verimliliklerinin
artt−r−lmas− bu başl−kta de˝erlendirilecektir.
Katk−da bulundu˝u S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma Ama≈lar−:
SKA 2.1. 2030’a kadar a≈l−˝−n sona erdirilmesi ve ‘zellikle yoksullar ve ≈ocuklar da d¿hil
k−r−lgan durumda olan kişiler başta olmak ⁄zere herkesin b⁄t⁄n y−l boyunca g⁄venli,
besleyici ve yeterli miktarda besine erişiminin g⁄vence alt−na al−nmas−.
SKA 12.3. 2030’a kadar perakende ve t⁄ketici d⁄zeylerinde kişi baş−na d⁄şen k⁄resel g−da
at−˝−n−n yar−ya indirilmesi ve hasat sonras− kay−plar d¿hil ⁄retimdeki ve tedarik
zincirlerindeki g−da kay−plar−n−n azalt−lmas−.

S⁄rd⁄r⁄lebilir
Finans ve Sosyal Sukuk
Kategorisi

G−da
G⁄venli˝i

Proje Se≈im
ve De˝erlendirme
G‘stergeleri

BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

G⁄venilir ve besleyici
G−daya erişimin sa˝lanmas−
G−daya ulaş−m− olmayan
insanlar−n t⁄m n⁄fusa oran−
G−da ⁄retiminin t⁄m yaşam
d‘ng⁄s⁄ boyunca g−da kayb−na
neden olan unsurlar−n ortadan
kald−r−lmas−
G−da ⁄retimi ve yaşam d‘ng⁄s⁄
boyunca oluşan kay−p oranlar−
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SOSYOEKONOMiK

iLERLEME VE G∫•LENME
Emlak Kat−l−m
S⁄rd⁄r⁄lebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Kira Sukuk proje
kategorileri ve proje se≈im ve de˝erlendirme
g‘stergeleri d−ş−nda, yukar−da listelenmemiş proje
bazl− farkl− de˝erlendirme kriterleri bulunabilir.
Bunlara ilave olarak ‘zellikle proje ﬁnansman− ve/veya
reﬁnansman yap−l−rken proje spesiﬁk •evresel Etki
De˝erlendirmesi ve ﬁnansmana başvuran kurumun
fosil kaynaklara halihaz−rda yapt−˝− herhangi bir
yat−r−m−n olmamas− de˝erlendirmede dikkate al−n−r.
Sosyoekonomik durum, bireylerinin gelir d⁄zeyinin artmas−ndan,
sosyal ve ekonomik temel ihtiya≈lar−n−n geliştirilmesi, bu ihtiya≈lara
ulaş−m−n artt−r−lmas−na bir≈ok alt başl−˝− kapsamaktad−r. Bireylerin
m⁄lkiyet ve ﬁnansman konusunda eşitlenmesi, toplum ve ekonomiye
kat−l−mlar−nda ayr−mc−l−˝a u˝ramamalar−, e˝itim ve gelir eşitsizliklerinin
giderilmesi, insani, sosyal ve psikolojik kapasitelerinin g⁄≈lendirilmesi
gibi geniş bir yelpazede de˝erlendirilmelidir.
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SOSYOEKONOMiK

iLERLEME VE G∫•LENME
Katk−da bulundu˝u
S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma Ama≈lar−:
SKA 1.1. G⁄nde 1,25 dolardan daha az bir parayla
ge≈inen insanlar−n say−s− şeklinde ‘l≈⁄lerek
tan−mlanan aş−r− yoksullu˝un 2030’a kadar herkes
i≈in, her yerde ortadan kald−r−lmas−
SKA 2.3. 2030’a kadar tar−msal verimlili˝in ve
‘zellikle kad−nlar, yerli halklar, ≈ift≈ilikle u˝raşan
aileler, g‘≈ebe ≈obanlar ve bal−k≈−lar olmak ⁄zere
k⁄≈⁄k ≈apl− g−da ⁄reticilerinin topra˝a, di˝er verimli
kaynaklara ve girdilere, bilgiye, ﬁnansal hizmetlere,
piyasalara ve de˝er temini ve tar−m d−ş− istihdam
olanaklar−na g⁄venli ve eşit erişiminin sa˝lanmas−
arac−l−˝−yla gelirlerinin iki kat−na ≈−kar−lmas−.
SKA 4.b. Mesleki e˝itim programlar−n− ve bilgi ve
iletişim
teknolojileri
programlar−n−,
teknik
programlar−, m⁄hendislik programlar−n− ve bilimsel
programlar−
kapsayan
y⁄ksek
‘˝renim
programlar−na kay−t olana˝− sunan burslar−n
say−s−n−n k⁄resel olarak ‘nemli ‘l≈⁄de art−r−lmas−.

S⁄rd⁄r⁄lebilir
Finans ve Sosyal Sukuk
Kategorisi

Proje Se≈im
ve De˝erlendirme
G‘stergeleri

SKA 5.4. ∫cretsiz bak−m ve ev işlerinin kamu hizmetleri,
altyap− ve sosyal koruma politikalar−n−n sa˝lanmas− ve
hane ve aile i≈inde sorumlulu˝un ulusal a≈−dan uygun
bir bi≈imde paylaş−lmas−n−n geliştirilmesi yoluyla
tan−nmas− ve de˝er g‘rmesi.
SKA 8.3. ∫retim faaliyetlerinin, insana yak−ş−r istihdam
yaratman−n, girişimcili˝in, yarat−c−l−k ve yenilik≈ili˝in
desteklendi˝i
kalk−nma
odakl−
politikalar−n
desteklenmesi ve ﬁnansal hizmetlere erişim yoluyla
mikro, k⁄≈⁄k ve orta b⁄y⁄kl⁄kteki işletmelerin
resmiyet kazanmalar−n−n ve b⁄y⁄melerinin teşvik
edilmesi.
SKA 10.2. 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engellili˝e,
−rka, etnik k‘kene, dine, ekonomik ya da başka bir
stat⁄ye bak−lmaks−z−n herkesin g⁄≈lendirilmesi ve
sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmas−n−n
desteklenmesi.
SKA 11.2. 2030’a kadar ‘zellikle k−r−lgan durumda olan
insanlar−n, kad−nlar−n, ≈ocuklar−n, engellilerin ve
yaşl−lar−n ihtiya≈lar−na ‘zel ‘nem g‘sterilerek, yol
g⁄venli˝inin geliştirilmesi, ‘zellikle toplu taş−ma
sisteminin geliştirilmesiyle herkesin g⁄venli, uygun
ﬁyatl−, erişilebilir ve s⁄rd⁄r⁄lebilir ulaş−m sistemlerine
erişiminin sa˝lanmas−.
BM S⁄rd⁄r⁄lebilir Kalk−nma
Ama≈lar−na Katk−s−

Yoksulluk s−n−r−nda yaşayan
n⁄fusun toplam n⁄fusa oran−
Tar−m ve hayvanc−l−k sekt‘r⁄
≈al−şanlar−n−n gelirlerinin asgari
⁄crete k−yasla oran−
þstihdam
Yaratma

Sa˝lanan burs imk¿n− say−s−
Aile ve Sosyal Politikalardan
yararlanan kişi say−s−
Girişimci say−s− ve girişimciler i≈in
sa˝lanan ﬁnansman−n miktar−
Gelir paylaş−m−n−n eşitlenmesi
(Gini katsay−s−)
Kad−nlar−n y‘netim ve siyasetteki
temsil oran−
Bisiklet yolu uzunlu˝u
Rayl− taş−mac−l−k uzunlu˝u
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4.

RAPORLAMA

1.

GELþR
KULLANIMI

2.

PROJE SE•iMi ve
DE¸ERLENDiRME
G¥STERGELERi

3.
GELiRiN

Y¥NETiLMESi
Emlak Kat−l−m,
Yeşil ve Sosyal Sukuk s‘zleşmelerini haz−rlad−ktan sonra
proje kapsam−ndaki net gelirleri, şeffaf bir şekilde ve
s‘zleşme kapsam−ndaki belirtilen hesaplarda ve anlaşma
hususlar−n− dikkate alarak y‘netir. Yeşil ve Sosyal Sukuk
ihrac−na konu olan t⁄m gelirleri ve gelir kullan−m−yla alakal−
t⁄m s⁄re≈ler Emlak Kat−l−m taraf−ndan takip edilir.
S‘z konusu gelirlerin y‘netimi, kullan−m− ve da˝−l−m−,
Emlak Kat−l−m b⁄nyesindeki uzman ﬁnans kadrosuna
uygun ve şeffaf bir şekilde beyan edilir. þhtiyaca g‘re bu
hesaplar, ba˝−ms−z ⁄≈⁄nc⁄ kuruluşlar taraf−ndan da
do˝rulanabilir ve denetlenebilir.
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3.

GELiRiN
Y¥NETiLMESi

1.

GELþR
KULLANIMI

2.

PROJE SE•iMi ve
DE¸ERLENDiRME
G¥STERGELERi

4.

RAPORLAMA
Emlak Kat−l−m,
S⁄rd⁄r⁄lebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Sukuk ihrac− kapsam−nda ﬁnansman
sa˝lad−˝− şirketin, s‘zleşme s⁄resi boyunca;
proje gelir da˝−l−m− ve y‘netimini ve mevcutsa proje g‘stergeleri kullanarak
de˝erlendirme haz−rlamas−n− teşvik eder. Bu de˝erlendirme, azalt−lan karbon
emisyon oranlar−, temiz ⁄retilen enerji miktar− gibi nicel bilgiler; ﬁnansman
kullanan şirketin s⁄rd⁄r⁄lebilirlik hedefleri ve ilgili yat−r−m−n belirlenen ama≈lara
nas−l ve hangi boyutta hizmet etti˝i gibi nitel bilgiler i≈erebilir. Y−ll−k haz−rlanan
veya proje kapsam−nda ‘nemli bir de˝işiklik olmas− halinde yenilenebilecek bu
de˝erlendirme, aşa˝−daki bilgileri kapsayacak şekilde haz−rlanabilir:
S⁄rd⁄r⁄lebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Sukuk i≈in tahsis edilmiş
ﬁnansman tutar−;
Finansman−n kullan−lan tutar− ve kullan−lmayan miktar−n ne şekilde
de˝erlendirildi˝i;
Proje faaliyetinin co˝raﬁ da˝−l−m−;
Proje tan−m−, mevcutsa nicel ‘zellikleri;
Hedeflenen ve ger≈ekleşen sosyal, ≈evresel etkiler ve bu etkilerin
de˝erlendirilmesinde kullan−lan y‘ntem ve varsay−mlar;
Emlak Kat−l−m, ﬁnansman sa˝lad−˝− projelerden elde etti˝i
de˝erlendirmeleri, kendi ﬁnansal raporlamalar−n−n bir par≈as− olarak veya
tek baş−na proje raporu şeklinde kendi iste˝ine ba˝l− olarak yay−nlayabilir.
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BA¸IMSIZ

DE¸ERLENDþRME
Her ⁄retilen S⁄rd⁄r⁄lebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Sukuk i≈in,
ﬁnansman ≈er≈evesinde de˝inilen 4 temel ilkeye uyumlulu˝unu teyit etmek ve/veya
herhangi bir projenin nicel etki de˝erlendirmesinin yap−lmas−n−n talep edilmesi halinde,
bu k−lavuzu geliştiren Metsims Sustainability Consulting bu konuda da destek sa˝layabilecektir.
þkinci G‘r⁄ş De˝erlendirmesine ihtiya≈ duyulmas− halinde ise,
Emlak Kat−l−m, uygun g‘rd⁄˝⁄ ba˝−ms−z bir kuruluştan bu hizmeti alabilecektir.

METSIMS SUSTAINABILITY
CONSULTING
2005 y−l−nda þngiltere'nin Oxford şehrinde ⁄retimde kaynak verimlili˝i,
malzeme ve s⁄re≈ iyileştirme konular−nda servis sa˝lamak ⁄zere T⁄rk
sermayesi ile kurulan Metsims Sustainability Consulting, ge≈en zaman
i≈inde yaşam d‘ng⁄s⁄ de˝erlendirmesi, ⁄r⁄n ve kurumsal
s⁄rd⁄r⁄lebilirlik alanlar−nda uzmanl−˝−n− geliştirmiş; d‘ng⁄sel ekonomi,
do˝al sermaye muhasebesi, s⁄rd⁄r⁄lebilir ﬁnans ve iş modelleri
konular−nda ≈‘z⁄mler sunmaya başlam−şt−r. Gelişen pazarlara a≈−lma
stratejisinin bir sonucu olarak 2009 y−l−nda þstanbul oﬁsini faaliyete alan
Metsims, sundu˝u m⁄şteri odakl− iş stratejileri ve ⁄lke ‘zelindeki
≈‘z⁄mlerinin yo˝un ilgi g‘rmesi ⁄zerine 2011 y−l−nda Metsims E˝itim
ve Dan. Hiz. Ltd. Şti ad− alt−nda t⁄zel yap−ya ge≈miştir.
Avrupa Birli˝i ECO-Platform kurucu ⁄yesi olan Metsims Sustainability
Consulting, T⁄rkiye Yap− Malzemeleri •evresel Performans− Veri
Taban−-TurCoMDat geliştirerek T⁄rk yap− malzeme ve ⁄r⁄nlerinin
Avrupa ve d⁄nyada tan−t−m−na katk− sa˝lamaktad−r. Yaşam d‘ng⁄s⁄
d⁄ş⁄ncesini sanayide ilk uygulayanlardan olan Metsims Sustainability
Consulting, yap− ve yap− malzemeleri d−ş−nda kimya, enerji, tekstil, g−da
başta olmak ⁄zere bir≈ok farkl− end⁄stride yapt−˝− ≈al−şmalar sayesinde
T⁄rkiye Yaşam D‘ng⁄s⁄ Veri Taban−-TLCID gibi LCA veri taban−
geliştirebilen T⁄rkiye’deki tek ﬁrmad−r. Bu sayede s⁄rd⁄r⁄lebilirli˝i
‘l≈⁄lebilir performans g‘stergelerine indirgeyebilen, hesaplay−p
de˝erlendirebilen ve t⁄m paydaşlar ile iletişimini yapabilen bir
dan−şmanl−k şirketidir.
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SORUMLULUK
REDDþ

Bu K−lavuz, Emlak Kat−l−m taraf−ndan sa˝lanacak olan S⁄rd⁄r⁄lebilir Finans,
Yeşil ve Sosyal Sukuk koşullu ﬁnansman−n kullan−m ve de˝erlendirme
≈er≈evesini yat−r−mc−lara a≈−klamak amac−yla haz−rlanm−şt−r. ¥zellikle belirli
bir yat−r−mc−ya de˝il, genel olarak yat−r−mc−lara y‘neliktir. Sonu≈ olarak, bu
K−lavuz sadece bilgi ama≈l−d−r ve Metsims Sustainability Consulting, bu
k−lavuzun kullan−m−ndan ve/veya i≈inde sa˝lanan bilgilerden kaynaklanan
zararlar i≈in hi≈bir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.
Bu K−lavuzda yer alan hi≈bir bilgi, yat−r−m yap−labilir projeler ve/veya ticari
varl−klara yat−r−m yap−lmas−n−n veya şirketlerin dahil edilmesinin tavsiye
edilebilirli˝ine ilişkin a≈−k veya z−mni bir beyan veya garanti verdi˝i şeklinde
yorumlanamaz. Ayr−ca, bu k−lavuzda yer alan hi≈bir bilgi (mevcut yasalarda
tan−mland−˝− ⁄zere) bir yat−r−m tavsiyesi olarak yorumlanamaz ve yap−lan
ihrac−n ya da sa˝lanan ﬁnansman−n ekonomik performans−n−n ve
g⁄venilirli˝inin bir de˝erlendirmesi olarak yorumlanamaz ve tefsir
edilemez. Emlak Kat−l−m, taahh⁄tlerinin uygunlu˝unun, uygulanmas−n−n ve
izlenmesinin onaylanmas−ndan ve sa˝lanmas−ndan tamamen sorumludur.
à Metsims Sustainability Consulting 2021. Her hakk− sakl−d−r. Bu k−lavuzun
ﬁkri m⁄lkiyet haklar− m⁄nhas−ran Metsims Sustainability Consulting’e aittir.
Metsims Sustainability Consulting taraf−ndan aksi yaz−l− olarak a≈−k≈a kabul
edilmedik≈e, bu K−lavuzun hi≈bir b‘l⁄m⁄ veya burada yer alan bilgiler
≈o˝alt−lamaz, yay−lamaz, uyarlanamaz, herhangi bir şekilde kullan−lamaz,
⁄≈⁄nc⁄ şah−slar−n kullan−m−na sunulamaz veya tamamen veya k−smen,
hi≈bir şekilde veya herhangi elektronik, mekanik, fotokopi veya kay−t
şeklinde yay−nlanamaz.
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