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1. AMAÇ VE KAPSAM 

Anadolu Sigorta sürdürülebilirliği iş süreçlerine entegre etmeyi bir prensip haline getirmiştir. Çevresel ve 
Sosyal Etkilerin Yönetimi Politikası, sigortalama süreçlerinde çevresel ve sosyal risklerin belirlenmesi, 
değerlendirilmesi ve yönetimi hakkında bir çerçeve çizmektedir. Bu politika ayrıca çevresel ve sosyal risklerin 
yönetimi konusunda tüm paydaşları bilgilendirmek amacı taşımaktadır.  
 
Çevresel ve Sosyal Etkilerin Yönetimi Politikası, Sürdürülebilirlik Politikası’nı tamamlayıcı ve destekleyici 
niteliktedir. Bu bağlamda işbu Politika, şirketin sigortalama faaliyetlerine sürdürülebilirlik bakış açısını entegre 
eden bir araç olup sınai/ticari işletmelerin risklerini sigortalama faaliyetleri için geçerlidir. 

 

2. UYGULAMA 

Anadolu Sigorta, sigortalama faaliyetlerinde çevresel ve sosyal etkilerin gözetilmesini önemser ve bu konuda 
sorumlu bir oyuncu olmayı taahhüt eder. Bu bağlamda Anadolu Sigorta Birleşmiş Milletler’in 2030 Gündemi 
olarak belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı sigortalama süreçlerine entegre etmeyi hedefler. 
Çevreye ve topluma verilen zararın kurumun kendisine de zarar vereceğinin ve sigortalama işleminde çevresel 
ve sosyal riskleri tespit etmenin,  genel risk değerlendirmesine katkıda bulunarak daha doğru kararlar 
alınmasının önünü açacağının bilincindedir. Çevresel ve sosyal etkilerin de göz önüne alındığı sigortalama risk 
değerlendirmeleri, tüm paydaşlar için bütüncül bir değerlendirme sunar.  
 
Anadolu Sigorta, yukarıda bahsedilen sorumlu sigortacılık yaklaşımı doğrultusunda doğrudan sigortalama 
süreçlerinde çevresel sosyal etki yönetimi yaklaşımını aşağıda açıklanan şekilde yönetir: 
 

i) Yasaklı Faaliyetler: Anadolu Sigorta, ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 

sözleşmelerle yasaklanan ve/veya kısıtlama getirilen faaliyetler ile şirketin sürdürülebilirlik 

yaklaşımı gözetilerek oluşturulan “Yasaklı Faaliyetler Listesi” kapsamındaki faaliyetleri hiçbir 

koşul altında sigortalamayacağını taahhüt eder. Bu faaliyetler bu Politika’nın ekinde ‘Yasaklı 

Faaliyetler Listesi’ altında belirtilmektedir.  Böylece Anadolu Sigorta çevreye ve topluma geri 

dönüşü olmayan zararlar verebilecek faaliyetlerin bir parçası olmaktan kaçınır. 

 

ii) Çevresel ve Sosyal Fayda Sağlayan Faaliyetler: Anadolu Sigorta, Birleşmiş Milletler 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gündemi ile uyumlu olan; yenilenebilir enerji kaynaklarının 

desteklenmesi, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum, çevrenin korunması ve temiz üretim, 

kapsayıcılık ve fırsat eşitliği, insan haklarının korunması gibi unsurları göz önünde bulundurur ve 

sigortalama süreçlerinde bu unsurlar nezdinde pozitif etki yaratan proje ve kurumları destekler.  
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EK: YASAKLI FAALİYETLER LİSTESİ 

Anadolu Sigorta, bilgisi dahilinde, aşağıdaki listede bulunan faaliyetleri/projeleri hiçbir koşul altında 
sigortalamayacağını taahhüt eder: 
 
• Yürürlükteki yerel mevzuat uyarınca ve/veya uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış ürün ve faaliyetlerin 

üretimi ve ticareti. 

İlgili yasaklar bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki faaliyet alanlarını kapsamaktadır: 

 
o Uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış ilaçlar, pestisit, herbisit ve ozon tabakasına zarar veren 

maddelerin üretimi ve/veya ticareti.  

Türkiye 1991 yılında, ozon tabakasını incelten gazlara yönelik uluslararası Montreal 

Protokolü'ne imzacı olmuştur ve bu konuyla ilgili "“Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin 

Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik" bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'de üretim yapan firmaların 

yasal uyumluluk nedeniyle bu yönetmelikte belirlenen kapsamda üretim yapmaları 

gerekmektedir. Pestisit ve herbisit gibi bitki koruma ürünleri mevzuat gereği ruhsatlandırmaya 

tabi olan ürünlerdir. Zararlı organizmalarla savaşımda pestisitlere kolayca ulaşılabilmesi, 

kolaylıkla uygulanabilmeleri ve hızlı etki göstermeleri nedeniyle genellikle kimyasal mücadele 

yöntemi tercih edilmektedir. Ancak hatalı ve/veya bilinçsiz pestisit kullanımı insan, bitki, çevre, 

yaban hayatı ve halk sağlığı bakımından telafisi olmayan zararlara neden olabilmektedir.  Zirai 

ilaçlar konusu, ülkemizde 1999 tarihli Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisit veya Benzeri 

Maddelerin Ruhsatlandırma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 

sınırlandırılmaktadır. Bu alanda üretim ve ticaret yapan şirketlerin faaliyetlerini bu yönetmelikte 

belirlenen kapsamda yapmaları gerekmektedir.  

o CITES Sözleşmesi(1) tahtında düzenlenen vahşi yaşam unsurlarının ve ürünlerinin ticareti.   

CITES (Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu), yabani hayvan ve 

bitki türlerinin canlı ve ölü örnekleri ile bunların kolayca tanınabilen parçaları ile türevlerinin 

sözleşmeye taraf ülkeler arasındaki ithalatını, ihracatını, reeksportunu ve denizden girişini 

kısacası uluslararası ticaretini; temeli izin ve belgelere dayanan ve ancak sözleşmede belirtilen 

bazı şartların yerine getirilmesi halinde bu izin ve belgelerin verilmesini öngören uluslararası bir 

düzenlemedir. Ülkemiz CITES Sözleşmesine 22 Aralık 1996 tarihinde taraf olmuştur. 

o Basel Sözleşmesi ve ülkemizce taraf olunan uluslararası ilgili sözleşmelere uygunluk 

göstermeyen atıkların ve atık ürünlerinin sınır ötesi ticareti.  

Basel sözleşmesi Türkiye’nin de imzacısı olduğu bir anlaşma olduğu için sınırlar ötesi atık ticareti 

yapan bir müşterinin yasal olarak uyması gerekli olan bir anlaşmadır.  

o PCB(2) veya yasaklanmış asbest türlerinin veya bunları içeren ürünlerin üretimi ve/veya ticareti. 

Türkiye'deki işletmeler ve üretim süreçleri 2007 tarihli Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin 

Kontrolü Hakkında Yönetmeliğine tabidir. Dolayısıyla bu madde ile ilgili olarak  yasal uyumluluk 

zorunluluğu bulunmaktadır. 

 Cebri çalıştırmanın(3) ve tehlikeli çocuk işçiliğinin(4) söz konusu olduğu faaliyetler ve ulusal ve 

uluslararası mevzuatla belirlenmiş çocuk işçi çalıştırılması yasaklı olan faaliyetlerde çocuk işçiliğinin 

söz konusu olduğu durumlar. Çocuk işçiliği konusu ülkemizde 2004 tarihli Çocuk ve Genç İşçilerin 

Çalıştırma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında sınırlandırılmaktadır.  

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler bu yönetmelik esasında faaliyet göstermek zorundadır. Cebri 

çalıştırma konusu dünyada ILO’nun 105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi tarafından 

yasaklanmaktadır. Türkiye bu sözleşmeye 1961 yılından beri taraftır.  

 UNESCO Dünya Miras Listesi ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan kültür varlıklarının 

belirgin ölçüde değişime uğraması, hasar görmesi veya ortadan kaldırılmasına sebep olan 

faaliyetler.   

Dünya Miras Listesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından kültürel, 

tarihi, bilimsel veya başka bir öneme sahip oldukları için belirlenen alanların bulunduğu listedir. 

Türkiye UNESCO Dünya Miras Listesi’ni 1998 yılından beri tanımaktadır.  
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 Kitle imha silahları ve kara mayınları üretimi.  

Kitle imha silahları ve kara mayınları, sivil topluluklara yüksek olumsuz zarar verdikleri için 

uluslararası anlaşmalarla sınırlandırılmaktadır. (Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve 

Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik (06.05.2007)) anti 

personel kara mayın üretimini ve kitle imha silahı üretiminde kullanılacak ekipmanın üretimini 

yasaklamaktadır.  

 Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Sözleşmesi 

(RAMSAR Sözleşmesi) tahtında RAMSAR Alanı olarak belirlenen sulak alanlarda yapılan faaliyetler.  

Ramsar Sözleşmesi (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak 

Alanlar Hakkında Sözleşme) sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı 

amaçlayan uluslararası bir sözleşmedir. 

 “Kimberley” sürecine dahil olmayan ülkelerde elmas madenlerinin kullanılması ve elmas ticareti. 

Kimberley Süreci Sertifika Sistemi, Güney Afrika Cumhuriyeti öncülüğünde 2002 tarihli "Interlaken 

Deklarasyonu" ile oluşturulan ve amacı çatışma bölgelerinden çıkarılan elmasta yasadışı ticaretinin 

önlenmesi, elmas ticaretinin kontrol altına alınması olan bir sistemdir. Bu sistem çerçevesinde, 

belirlenmiş ilkeler uyarınca belgelendirilmemiş elmasın ticaretine izin verilmemekte, sisteme taraf 

olmayan ülkelerden ithalat ve bu ülkelere ihracat önlenmektedir. Sisteme, Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulunun bazı toplantılarında; bu toplantıların karar ve tavsiyelerinde 

yapılan atıflarla destek verilmiştir. Kimberley Sürecine, aralarında ülkemizin de bulunduğu 47 ülke 

taraftır. 

 Su ürünleri avcılığında dolanan (sürüklenen) ağların (drift-net) kullanıldığı faaliyetler.  

Troll balıkçılığı(drift-net), balıkçılık yapılan bölgedeki fauna ve marin hayatını ve biyoçeşitliliği 

olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’de troll balıkçılığı yasakları 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su 

Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35) kapsamında düzenlenmektedir.  

 Pornografi veya fuhuş ile ilgili işler 

 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gerekliliklerine uyum sağlamayan tankerler aracılığıyla petrol 

ve diğer tehlikeli maddelerin taşınması faaliyeti.  

IMO gerekliliklerine uyum sağlamayan petrol ve tehlikeli madde taşınması, hem çevre hem insanlar 

için ciddi riskler oluşturabilmektedir. Türkiye IMO üyesi olarak IMO sözleşmelerine taraf olarak 

hareket etmektedir.  

 

 

 

 

_______________________ 
(1) CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora): Nesli 
Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme. 
(2) PCB (Polikarbonat Bifenil): Özellikle 1950-1985 yılları arasına tarihlenen yağlı transformatörler, 
kapasitörler ve anahtarlama donanımlarında (switch-gear) bulunan yüksek derecede zehirli bir kimyasal 
grubu. 
(3) Cebri çalıştırma, ILO (International Labour Organization) sözleşmelerinde tanımlandığı şekilde, gönüllü 
olarak gerçekleştirilmeyen ve bir kişinin güç kullanma veya cezalandırılma tehdidiyle gerçekleştirdiği iş ve 
hizmetler anlamına gelmektedir. 
(4) Çocuk işçilerin asgari yaş sınırı ILO Temel İnsan Hakları Sözleşmeleri’nde ve ulusal mevzuatta tanımlandığı 
şekilde olmak zorundadır. 


