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Takasbank Sürdürülebilirlik Politikası  
 

Amaç 

İklim değişikliği sosyal ve ekonomik hayatı her geçen gün daha çok etkilemekte ve tüm dünyada 

sürdürülebilirlik faaliyetlerinin önemini arttırmaktadır. Ülkemiz finansal piyasalarında önemli bir yere 

sahip olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tüm faaliyetlerini, çevresel, ekonomik 

ve toplumsal bilinçle, uluslararası sürdürülebilirlik standartlarında gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu çerçevede Takasbank, toplumsal faydayı da gözeterek, tüm paydaşları için yarattığı değerleri 

arttırarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun bir şekilde hizmet sunmayı hedeflemektedir.  

Kapsam 

Takasbank tarafından yürütülen tüm faaliyetler işbu politikanın kapsamı dâhilindedir. 

Sürdürülebilirlik İlke ve Esasları 

Takasbank faaliyetlerini aşağıda yer alan sürdürülebilirlik ilke ve esasları dâhilinde yürütür. 

Takasbank;  

i. Sürdürülebilirlik kapsamına giren konulara ilişkin yasal düzenlemeler ile ulusal ve uluslararası 

gelişmeleri takip ederek bunlarla uyumlu şekilde faaliyetlerini yürütür. 

ii. Sürdürülebilirlik faaliyetlerini geliştirmek, uygulamak, yönetmek ve izlemek için etkin bir 

yönetişim modeli benimser. 

iii. Sıfır atık ve atık yönetimi esasları çerçevesinde; atık oluşumunu önlemeyi, atıkların azaltılmasını, 

geri dönüşümünü, geri kazanımını ve yeniden kullanımını arttırmayı önceliklendirir. 

iv. Faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını, enerji tüketimini, su tüketimini ve ilgili 

diğer kaynak tüketimini takip eder ve azaltmayı hedefler.  

v. Enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artırılmasını hedefler. 

vi. Satın alma faaliyetlerinde çevre dostu ürün ve hizmetlerin tercih edilmesi hususunda özen 

gösterir. 

vii. Paydaşlarının çevresel etkilerini azaltmaları, çevresel performanslarını ve çevre duyarlılıklarını 

artırmaları ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık düzeylerini yükseltmeleri için çalışmalar 

yürütür. 
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viii. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını destekleyen sermaye piyasası araçlarının yaygınlaştırılmasına 

yönelik teşvik edici politikalar geliştirir.  

ix. Sürdürülebilirlik bakış açısının kurum kültürüyle bütünleştirilmesini ve kurum içi farkındalığın 

artırılmasını amaçlar. Çalışanlarını sürdürülebilirlik süreçlerine dâhil eder. 

x. Dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç ve mezhep doğrultusunda her türlü ayrımcılığı reddeder.  

xi. İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin ve etik değerlerin gözetildiği çalışma ortamının 

sürekliliğini sağlar.  

xii. Fırsat eşitliği ilkesini dikkate alarak, tüm çalışanların kendilerini geliştirmelerine destek olur.  

xiii. Rüşvete, yolsuzluğa, suç gelirlerine ve suç faaliyetlerinin finansmanına karşı sıfır tolerans ilkesini 

benimser.  

Yürütme 

Takasbank Sürdürülebilirlik Politikası, Genel Müdür tarafından yürütülür. 

Yürürlük 

Takasbank Sürdürülebilirlik Politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 


