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1. GİRİŞ
YDA Group; inşaat & taahhüt, gayrimenkul geliştirme, havacılık, PPP, medikal & sağlık, enerji,
destek hizmetleri (sağlık, güvenlik, catering, tesis yönetimi), tarım, bilgi teknolojileri (IT) ve açık
hava dijital reklamcılık sektörleri olmak üzere on temel alanda faaliyet göstermektedir. YDA
Group (YDA), talep toplaması 13 Aralık tarihinde, takası 15 Aralık tarihinde planlanan tahvil
ihracı kapsamında sözkonusu ihracın uzun ve kısa vadeli diliminde Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil
ihraç etmeyi planlamaktadır. Şirket, TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. (Escarus) ile ilgili
Tahvil Çerçevesi hakkında ikinci taraf görüşü almak için iletişime geçmiştir. Bir TSKB iştiraki olan
Escarus, çevre, enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma ve kalkınmanın
finansmanı konularında uzman ve kıdemli kadrosuyla danışmanlık hizmeti veren öncü bir
kuruluştur. ICMA1 tarafından yayınlanan Yeşil Tahvil Prensiplerine 2 Türkiye’den gözlemci üye
olan ilk şirkettir. Aynı zamanda Yeşil Tahvil Prensipleri dokümanlarının Türkçe’ye çevirilmesi
sürecinde gönüllü olarak yer almıştır. Escarus’un değerlendirmeleri; YDA’nın tahvil çerçevesinin
Yeşil Tahvil Prensipleri ve Sosyal Tahvil Prensipleri’ne uyumluluğu, YDA’nın sürdürülebilirlik
yaklaşımı ve bu yaklaşımın Çerçeve ile hangi düzlemde ve ne oranda bağdaştığının bağımsız bir
duruşla incelenmesi üzerine odaklanmaktadır.
Bu görüşün hazırlanması sürecinde Escarus proje ekibi, YDA yetkilileri ile bir dizi toplantı
gerçekleştirmiştir. Toplantılarda YDA’nın faaliyetleri sürdürülebilirlik kapsamında ele alınmış,
kamuya açık olan ve Şirket tarafından paylaşılan dahili dokümantasyon incelenmiş ve
Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Çerçevesi yaklaşımı analiz edilmiştir. Bu rapor YDA’nın
sürdürülebilirlik yaklaşımını, YDA Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Çerçevesinin değerlendirilmesini ve
Escarus’un Çerçeve üzerindeki görüşünü içermektedir.

Dünya’da ve Türkiye’de Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma
Bir kavram olarak sürdürülebilirlik, uluslararası alanda da kalkınma gündemi ile
özdeşleştirilmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals, SDGs)
bunun en belirgin örneğidir.
Eylül 2015'te dünya liderleri tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma
Zirvesi'nde “2030 Agenda for Sustainable Development” (Sürdürülebilir Kalkınma için 2030
Gündemi) çalışmasına istinaden kabul edilen SDG’ler 1 Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir. 17
SDG’nin temel amacı önümüzdeki on beş yıl boyunca, herkes için evrensel olarak uygulanacak
olan bu yeni hedefler ile hiçbir ülkenin kalkınma sürecinde geride kalmamasını sağlamaktır.
1

International Capital Markets Association

2

Yeşil Tahvil İlkeleri (Green Bond Principles, GBP) ve Sosyal Tahvil İlkeleri (Social Bond Principles, SBP) ICMA tarafından
yayınlanan; şeffaflık, açıklama ve raporlama öneren yönergeler aracılığıyla Yeşil/Sosyal/Sürdürülebilir Tahvil pazarında
bütünlüğü
teşvik
etmeyi
hedefleyen
uluslararası
kabul
gören
ilkelerdir.
Daha
fazla
bilgi
için
https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-social-and-sustainability-bonds/green-bondprinciples-gbp/ sitesi ziyaret edilebilir.
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SDG’ler temel olarak BM tarafından her türlü yoksulluğa son verme hedefiyle, 2000 yılında 189
ulusun temsiliyle hayata geçen bir inisiyatif olan Binyıl Kalkınma Hedeflerinin (BKH) devamı
olarak hazırlanmıştır. Toplamda 169 hedefi olan ve sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunu
(ekonomik, sosyal ve çevresel) da kapsayan SDG’ler eşitsizliklerin giderilmesi, ekonomik
büyümenin ve istihdamın güçlendirilmesi, şehirler ve yerleşim alanlarının iyileştirilmesi,
sanayileşmenin sağlanması, okyanusların ve ekosistemlerin korunması, enerjinin daha
sürdürülebilir biçimde üretilmesi ve tüketilmesi, iklim değişikliğinin önlenmesi, sürdürülebilir
tüketimin geliştirilmesi ve insan haklarının korunması hedeflerini benimsemektedir. 17 başlıkta
toplanan SDG’ler aşağıda sıralanmaktadır 3:

SDG 1: Yoksulluğa Son

SDG 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

SDG 2: Açlığın Yok Edilmesi
SDG 3: Sağlık ve Refah

SDG 11: Sürdürülebilir Şehirler
Topluluklar
SDG 12: Bilinçli Üretim ve Tüketim

SDG 4: Kaliteli Eğitim

SDG 13: İklim Değişikliğiyle Mücadele

SDG 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

SDG 14: Sudaki Yaşam

SDG 6: Sağlıklı Suya Erişim

SDG 15: Karadaki Yaşam

SDG 7: Erişilebilir Temiz Enerji

SDG 16: Sulh ve Adalet

ve

SDG 8: İstihdam ve Ekonomik
SDG 17: Uygulama Araçları
Büyüme
SDG 9: Sanayi, Yenilikçilik ve
Altyapı

3

SDG’ler hakkında detaylı bilgi için www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr adresini ziyaret ediniz.
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SDG’lerin yasal bağlayıcılığı olmamakla birlikte, hükümetlerin, 17 Hedefi başarmak için sahiplik
göstermeleri ve ulusal çerçeveler kurmaları beklenmektedir.
Türkiye’nin kalkınma perspektifi ulusal 5 Yıllık Kalkınma Planları ile tespit edilmektedir.
Kalkınma Planları ile makro düzeyde politika ve öncelikler belirlenmekte, uygulama döneminde
ise kamu kurum ve kuruluşlarının öngörülen doğrultuda faaliyet göstermelerini temin etmek
üzere Yıllık Programlar ile izleme ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Ana politika belgesi olması
itibarıyla Kalkınma Planları, Türkiye’nin sorun alanları ve gelişme ihtiyaçları kadar, uluslararası
perspektif ve yönelimleri de mümkün olduğunca içermektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilir
kalkınma konusu, Türkiye'nin insan merkezli kalkınma yaklaşımıyla da paralel biçimde, son
dönemde Kalkınma Planlarında ağırlıklı bir yer teşkil etmektedir. Türkiye, 1992'de Rio’da
düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'ndan sonra, 1996'da sürdürülebilir kalkınma
kavramını kamusal düzeyde gündemine almış, sonraki yıllarda bu kavramı Kalkınma Planlarına
yansıtmıştır. En son plan olan 10. Kalkınma Planı’nda ise sürdürülebilirlik, planı şekillendiren
başlıca kavram ve hakim temalardan birisi olmuştur.
Benzer şekilde, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının ve bu yaklaşımla ilgili yeni yönelim ve
yöntemlerin; hem izleme ve uygulama programlarında, hem kamu kurum ve kuruluşlarının
stratejik planlarında, hem de konu ve sektör temelli strateji belgeleri ve eylem planlarında
önemli ölçüde yer bulduğu gözlenmektedir. Sürdürülebilirlik kavramını odağına alan sektörel ve
tematik politika belgelerinin tümü, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma gündeminin önemli bir
parçasını oluşturmaktadır. Keza, hayata geçirilen yasa ve yönetmeliklerin bir bölümünde de
sürdürülebilirlik ilkelerinin esas alındığı veya esaslı bir parametre olarak göz önünde
bulundurulduğu izlenmektedir.
Türkiye’nin kalkınma gündeminde; bütün ekonomik süreçlerde verimliliğin artırılması, sanayi
sektörlerinin güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, güvenli ve temiz enerjinin
temini, temel altyapı yatırımlarının tamamlanması, eğitim standartlarının yükseltilmesi ve
istihdamın artırılması konuları öne çıkan temel başlıklardır. Sayılan bu alanlarda gerçekleştirilen
ya da bu alanlara fayda sağlayacak her türlü proje, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınma
çabalarına destek olacak niteliktedir.

2. YDA GROUP HAKKINDA

Temelleri 1954 yılına dayanan YDA Group, 1993 yılında kurulmuştur. Şirket; inşaat & taahhüt,
gayrimenkul geliştirme, havalimanı işletmeciliği, medikal & PPP sağlık, enerji, hizmet (catering,
tesis yönetimi), tarım, bilgi teknolojileri (IT), madencilik ve açık hava dijital reklamcılık sektörleri
olmak üzere on temel alanda faaliyet göstermektedir.
6

YDA Group; ana faaliyet alanı olan inşaat sektöründe anahtar teslimi projeler, Yap-İşlet-Devret
(YİD) ve Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ/PPP) modelleri ile havalimanları, sağlık kampüsleri, üniversite
ve sosyal yaşam merkezi yatırım projeleri yürütmektedir. Ayrıca yüksek teknolojik binalar,
endüstriyel tesisler, çimento fabrikaları, altyapı projeleri, yollar, köprüler, kavşaklar, yüksek katlı
binalar, toplu konut projeleri, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, hastaneler, okul kompleksleri,
apartmanlar, lüks konutlar, villalar, gayrimenkul geliştirme projeleri gerçekleştirmektedir.
YDA Group, 2000’li yılların başından itibaren uluslararası pazarlara açılarak, Kazakistan,
Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Suudi Arabistan, Afganistan ve Moldova gibi ülkelerde
faaliyet göstermeye başlamıştır. Yurt içinde gerçekleştirmiş olduğu başarılı projelerde kazandığı
know-how’ı ve uluslararası proje finansmanı konusunda edindiği tecrübeleri yurt dışında YİD ve
KÖİ modeli ile hayata geçirilen altyapı, özellikle de şehir hastaneleri projelerinde kullanmayı
hedeflemektedir.

2.1.

YDA’nın Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

YDA İnşaat; gayrimenkul yatırım projelerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında YİD ve KÖİ modeli
ile hayata geçirilen alt yapı projelerinde, özellikle de şehir hastaneleri konusunda öncü ve
deneyimli şirketlerden biri konumundadır. Şirket faaliyet gösterdiği her alanda dünya
standartlarında kaliteli hizmet sunmayı ve bunun yanında çevreye duyarlı olmayı, iş sağlığı ve
güvenliğine önem vermeyi ilke edindiğini Şirket internet sitesinde4 tüm paydaşlarına beyan
etmektedir.
Bu kapsamda YDA, 2015 yılında Kalite, İnsan Kaynakları, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği
Politikalarını Şirket internet sitesinde yayınlamıştır. Bu politikalar, işyerlerinde bulunan ilan ve
duyuru alanları (panolar) aracılığıyla tüm çalışanlara duyurulmuştur.
YDA İnşaat; TS EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemleri Sertifikalarına sahiptir. Bu
kapsamda, Şirketin yukarıda bahsedilen ve her bir sistemi kapsayan politikaları ve prosedürleri
bulunmaktadır.
Her bir proje özelinde, gerek ilgili proje şirketi bünyesinde, gerek sözleşmeli olarak dış kaynak
hizmet alımı yolu ile çevre, İSG, kalite, insan kaynakları, paydaş iletişimi gibi sürdürülebilirlikle
alakalı farklı konuların yönetilmesinden sorumlu kişiler bulunmaktadır. Tüm bu konuların Group
seviyesinde takibini sağlamak üzere temel olarak İnsan Kaynakları Departmanı’nın sorumlu
olduğu öğrenilmiştir.

4

www.yda.com.tr
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YDA İnşaat, tüm projelerinde, inşaata başlamadan önce ilgili mevzuat kapsamındaki Çevresel
Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamlamaktadır. YDA İnşaat özellikle KÖİ projelerinde,
Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İslam Kalkınma
Bankası (IsDB) ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) gibi kalkınma finansmanı
kuruluşlarının performans standartlarını/gereksinimlerini karşılamak adına Çevresel ve Sosyal
Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporu hazırlamaktadır. Projeler için ÇED veya ÇSED Raporu
kapsamında tespit edilecek olası etkileri tüm paydaşlarına duyurmakta ve paydaşlardan gelen
öneri ve şikâyetleri değerlendirmektedir. ÇED veya ÇSED Raporu kapsamındaki her bir projeye
özgü hazırlanan aksiyon planları dâhilindeki taahhütler düzenli olarak ölçüm ya da gözlem
yoluyla izlenmekte ve ÇSED taahhütleri aylık dönemlerle değerlendirilmektedir.
Bu doğrultuda YDA İnşaat, yürüttüğü Tokat-Niksar Karayolu Projesi’nde “Çevrenin Korunması,
Geliştirilmesi, Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılması” konularında
gösterdiği duyarlı yaklaşım ve uygulamalarıyla 5 Haziran 2017 tarihinde Tokat Valiliği tarafından
“Çevre Beratı” ile ödüllendirilmiştir.
YDA İnşaat gerçekleştirdiği projelerde genel olarak işveren veya yüklenici pozisyonunda
bulunmaktadır. Bu nedenle, söz konusu projelerin gerçekleştirilmesi sırasında alt
yüklenicilerden mal temini veya hizmet ifası yoluyla satın almada bulunmakta, tedarik
süreçlerini kendi bünyesinde kurulan satın alma komisyonları çerçevesinde Şirketin satın alma
prensiplerine uygun olarak gerçekleştirmektedir. Şirketin bünyesinde bir Sorumlu Satın Alma
Politikası bulunmaktadır. Tedarik sürecinde tüm ürün ve hizmetler için gerekli kalite
dokümanları tedarikçi tarafından YDA İnşaat’a sunulmaktadır. Bunun dışında YDA İnşaat’a aktif
hizmet veren alt yüklenicilerine; “Sağlık, Emniyet ve Çevre Taahhütnamesi”nin imzalatılması ile
YDA İnşaat kural ve politikaları aktarılmaktadır. Söz konusu alt yüklenicilerin YDA İnşaat kural ve
politikalarına uyumları denetlenmekte olup, uygun kalitede hizmet veremeyen alt yüklenicilere
çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu denetim kapsamında kalite, İSG ve çevre konularının
yanında; çalışma koşullarında yaşlı, engelli, kadın ve çocuk işçiliği gibi özel politika gerektiren
bireylere ilişkin mevzuat ve YDA İnşaat politika kuralları temel olarak gözlemlenmektedir.
YDA İnşaat, projelerinin çevresel ve sosyal etkilerini ve bu alandaki çalışmaların nasıl
yürütüleceğini ÇSED raporları ile şeffaf bir şekilde açıklamakta ve YDA Group web sitesinde
yayınlamaktadır. Ayrıca, faaliyetler konusunda ilgili paydaşların (bölge halkı vb.) bilgilendirilmesi
için toplantılar organize edilmektedir. Bu toplantılarda ve diğer zamanlarda; paydaşların görüş
ve önerileri alınmakta, konuyla ilgili proje yönetiminin değerlendirmesi neticesinde gerekli
adımlar atılmaktadır.
Büyük ölçekli veya hassas bir şekilde yürütülmesi gereken projeler söz konusu olduğunda
Şirketin Paydaş Katılım Prosedürü kapsamında hareket edilmekte ve ilgili projeye özgü Paydaş
Katılım Planı (PKP) hazırlanmaktadır.
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YDA İnşaat, projelerinde ya da iş uygulama faaliyetleri kapsamında çalışanları ve paydaşlarından
gelen şikâyet, görüş ve önerileri dikkate almakta, değerlendirmekte ve nihai çözüm sağlamak
için çalışmaktadır. Şikâyet konularındaki sorunlara çözüm ararken mevzuat şartları, etik ve
ahlaki ilkeleri göz önünde bulundurmaktadır.
YDA İnşaat, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yürüttüğü büyük ölçekli projeleri ile birlikte proje
bölgelerine yerel istihdam olanağı ve çeşitli sosyoekonomik faydalar da sunmaktadır. Ayrıca
YDA, Group olarak sosyal sorumluluk hedeflerine; YDA Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (YDA
Vakfı) vasıtasıyla ulaşmaya çalışmaktadır.
YDA İnşaat, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yürüttüğü büyük ölçekli projeleri ile birlikte proje
bölgelerine yerel istihdam olanağı ve çeşitli sosyoekonomik faydalar da sunmaktadır. Ayrıca
YDA, Group olarak sosyal sorumluluk hedeflerine; YDA Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (YDA
Vakfı) vasıtasıyla ulaşmaya çalışmaktadır.
YDA Group’un kurucusu ve onursal başkanı Yaşar Dede ARSLAN’ın vefatının ardından onun
adına ithafen kurulan YDA Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı; hiçbir dil, din, ırk ve inanç
farklılığı gözetmeksizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ihtiyaç sahibi aile ve toplulukların
temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Bununla birlikte, kabiliyetli fakat imkânları sınırlı
gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve topluma yararlı olmalarını sağlamak amacıyla karşılıksız
burs imkânları sunan Vakıf, eğitim yardımı alacak öğrencilerin seçimini eşitlik ilkesi çerçevesinde
yapmaktadır.
YDA Group; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile birlikte özellikle inşaat sektöründe kadın istihdamını
artırmak, üniversitelerde eğitim gören genç kadın mühendis adayların gelecek umutlarını
güçlendirmek amacıyla; “Pembe Baret” projesine imza atarak Proje kapsamında Türkiye
genelinde toplam 10.000 adet pembe baret dağıtılmasını sağlamıştır.
Dezavantajlı çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlatılan sportif ve zihinsel etkinlik
eğitim programı ile çocukların, serbest zamanlarını olumlu değerlendirmelerine olanak
sağlanmakta; onların kendilerini ve yeteneklerini tanıyıp keşfetmesi, kendini ifade edebilmesi,
yaratıcılıklarının gelişmesi, zihinlerinin çalıştırılması, özgüvenlerinin geliştirilmesi, olumlu
davranış ve kişilik özelliklerinin geliştirilmesi gibi konularında olumlu etki yaratılmıştır.
Her yaş, eğitim, gelir, sosyal statü ve kültür düzeyindeki vatandaşlara hitaben, onların ilgi, istek,
yetenek ve beklentilerine yönelik mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel
alanlarda ücretsiz kurslar düzenleyen yaygın eğitim kurumlarından Ankara Gölbaşı Halk Eğitim
Merkezi ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında “Cam Atölyesi”nin kurulumu hayata
geçirilmiştir.
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Özetlemek gerekirse, YDA İnşaat’ın çevresel ve sosyal performansı ve riskleri yönetme kabiliyeti
iyi olarak değerlendirilmektedir. Şirketin uluslararası finans kuruluşları ile olan işbirliği, sadece
kurumsal yönetim politikalarını iyileştirmekle kalmayıp mali, sosyal ve çevresel riskleri minimize
etmesine ve daha proaktif bir yönetim anlayışına sahip olmasına son derece önemli katkı
sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik, Şirketin uygulamalarıyla geliştirdiği ve üst yönetimin de
desteklediği bir yaklaşım olmaktadır. Bunlara ek olarak Şirket gelecek dönemde aşağıdaki
listedeki aksiyonları gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğini belirtmektedir:
-

-

-

-

YDA’nın sürdürülebilirlikle ilgili politikalarının dış paydaşlar ile kamuya açık bir mecrada
paylaşılması planlanmaktadır.
Tüm proje bazlı çevresel ve sosyal boyutların merkezde entegre tek bir yapı altında
konumlandırılması, her disiplinden temsilcilerin Şirketin sürdürülebilirlik odaklı faydasını
gözeterek katkı sağlaması, üst yönetime bu konuların iletilmesi, yukarıdan aşağı inen
kapsayıcı yönetim yaklaşımının oluşturulması planlanmaktadır.
Group bünyesinde kurumsal yönetişim, çevresel, sosyal, ekonomik boyutların
değerlendirildiği, performansın ölçüldüğü ve tüm iç ve dış paydaşlar ile paylaşılan
konsolide bir doküman hazırlanması ve Group dahilindeki faaliyetlerin bahsi geçen
boyutlarının periyodik olarak sürdürülebilirlik raporu/entegre rapor olarak konsolide
edilip tüm paydaşların bilgisine sunulması planlanmaktadır.
Sürdürülebilirlik olgusunun Group bazında entegre bir perspektifle yönetilmesi amacıyla,
Yönetim Kurulu ya da İcra Kurulu seviyesinde sürdürülebilirlik konularının
yönetilmesinden sorumlu ve farklı disiplinlerden temsilcilerin olduğu bir komite
kurulması planlanmaktadır.
Hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir Şirket olarak,
bağlı bulundukları ulusal mevzuat ve uluslararası finans kuruluşlarının beklentilerini
karşılayabilmek için üst yönetim tarafından desteklenen, kurum içinde rol ve
sorumlulukların dağıtıldığı kalıcı, sürekli ve sistematik bir yapının kurgulanması
hedeflenmektedir.
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3. YDA Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Çerçevesi Değerlendirmesi
YDA tarafından ihraç edilen Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil, Yeşil Tahvil İlkeleri’nin5 ve Sosyal Tahvil
İlkeleri’nin aşağıda belirtilen 4 maddesini gözetmektedir:
1.
2.
3.
4.

Gelir Kullandırımı (çevresel ve sosyal kullanımlar)
Proje Değerlendirme ve Seçim Süreci
Gelir Yönetimi
Raporlama

Tahvilin Yarattığı Pozitif Etki

YDA Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil ihracından sağlanacak kaynak ile finanse edilecek olan projeler,
konu ve tema olarak yukarıda ele alınan Türkiye’nin kalkınma gündemindeki konularla
örtüşmektedir. Projelerin hepsi yeni istihdam olanakları sağlayarak ekonomiye hizmet
etmektedir. Sağlık kampüsleri projeleri bir yandan sağlık altyapısını iyileştirerek tüm kesimlerin
tedavi hizmetlerine erişimini artırmakta, diğer yandan insan odaklı tasarımlar ve güçlü bilgiteknolojileri uygulamalarıyla hizmet kalitesini yükselterek sosyal faydayı artırmaktadır. Hastane
bünyesinde uygulanan cepten sıra takibi, indoor navigasyon, hasta-bileklik eşleşmesi, RFID
bileklik ve pembe kod, kiosklar ile randevu sistemi gibi uygulamalarla hastaların ve hasta
yakınlarının güvenliği, konforu, zaman tasarrufu en yüksek derecede dikkat alınarak “insan
merkezli” bir yaklaşım sergilenmekte, hizmetlere tüm toplumsal kesimlerin eşit biçimde
ulaşabilmesi yönüyle de sosyal fayda maksimize edilmektedir. Diğer yandan, sıcak su
üretiminde kullanılan güneş panelleriyle temiz enerjiye, veri yönetiminde blade sunucular ve
hastane içinde tahlil numunelerin ve malzeme trafiğinin el değmeden yönetilmesini sağlayan
pnomatik tüp taşıma sistemiyle de enerji verimliliğine katkı sağlanmaktadır. Bütün bu
uygulamalar, temiz ve sürdürülebilir altyapı hizmetlerini zenginleştirmektedir. Yeşil bina ise,
çevreye olan etkiyi azaltmakta, çevre dostu uygulamaları ve enerji verimliliğini
desteklemektedir. Uluslararası alanda kabul görmüş yeşil bina sertifikalarından LEED 6 sertifikası
sahibi binalar, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele politikalarını destekleyen bir uygulama
olmaktadır. Tarım projeleri sürdürülebilir uygulamalara odaklanarak bir yandan sağlıklı gıda ve
besin güvenliğine katkı sağlarken bir yandan da arazide yenilenebilir enerji üretimi ile temiz
enerjiye erişim olanaklarını zenginleştirmektedir.

5

Yeşil Tahvil İlkeleri (Green Bond Principles, GBP) ve Sosyal Tahvil İlkeleri (Social Bond Principles, SBP) ICMA tarafından
yayınlanan; şeffaflık, açıklama ve raporlama öneren yönergeler aracılığıyla Yeşil/Sosyal/Sürdürülebilir Tahvil pazarında
bütünlüğü teşvik etmekteyi hedefleyen uluslararası
kabul gören ilkelerdir. Daha fazla bilgi için
https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-social-and-sustainability-bonds/green-bondprinciples-gbp/ sitesi ziyaret edilebilir.
6
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda değerlendirildiğinde, projelerin SDG
hedeflerine ulaşma konusunda da etkisi bulunduğu gözlemlenmektedir. Sürdürülebilir tarım
uygulamalarının geliştirilmesiyle SDG 2: Açlığın Yok Edilmesi ve SDG 15: Karadaki Yaşam
desteklenmektedir. Bu proje kapsamında aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan enerji
üretilerek enerji fazlası sisteme geri yüklenmektedir. Bu sebeple proje SDG 7: Erişilebilir Temiz
Enerji’yi de doğrudan desteklemektedir.
LEED sertifikalı yeşil bina çevre dostu uygulamaları ise; SDG 7: Erişilebilir Temiz Enerji, SDG 11:
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar ve SDG 13: İklim Değişikliğiyle Mücadele hedefleriyle
örtüşmektedir. Proje bu hedeflerin altında yer alan sürdürülebilir altyapıların yaratılması
amaçlarına hizmet etmektedir.
Sağlık alanında yer alan projeler, hem ülkede sağlık hizmetlerinin sunum kalitesinin
iyileştirilmesi hem de sağlık hizmetlerine erişimde kolaylık sağlayacağı için, bu projelerin
topluma farklı katkılar sunacağı ve toplumsal fayda artışı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu
doğrultuda, SDG 3: Sağlık ve Refah hedefini doğrudan destekler niteliktedir. Buna ilaveten,
kamu özel sektör işbirliklerinin artırılması konusu, SDG 17: Uygulama Araçları hedefi altında ele
alınan bir amaçtır. Bu doğrultuda YDA’nın KÖİ olarak içinde bulunduğu hastane projeleri, SDG
17’nin gerçekleşmesine de hizmet etmektedir.
YDA Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil’in desteklediği SDG’ler aşağıda özet olarak listelenmektedir:

Özetle, tahvil kapsamında yer alan projeler, sağlık altyapısında ve hizmete erişim konusunda
iyileştirmeler yapılmasına, sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesine ve halka sağlıklı
besin tedarikinin desteklenmesine, yeşil bina uygulamaları ile çevre dostu altyapılar ve
sürdürülebilir şehirlerin yapılandırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda
Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil kapsamında yer alması planlanan projelerin Türkiye’nin sürdürülebilir
kalkınmasını olumlu ve tamamlayıcı yönde destekleyen projeler olduğu değerlendirilmektedir.

12

3.1 Gelir Kullandırımı
Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil hasılası aşağıdaki kriterleri sağlayan projelere tahsis edilecektir.

3.1.1 Uygunluk Kriterleri
Aşağıdaki kriterlerden en az birini karşılayan projeler Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil için uygunluk
sağlamaktadır.

a) İklim Değişikliğini Önleme ve Azaltma
Bağlam:
İklim değişikliği ile mücadele sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin maddelerinden biridir.
Türkiye’de de hem iklim değişikliğini önleme hem de iklim değişikliğinden doğabilecek sorunları
azaltma yönünde politikalar mevcuttur. YDA Group’un bu kapsamda hem asıl iş kolu olan
inşaat&taahhüt sektöründe hem de tarım sektöründe faaliyetleri vardır.
Gelir Kullanımı:
YDA, enerji verimliliği politikalarına katkı sağlayacak olan bina yatırımlarını ve enerji ve kaynak
verimliliği sağlayacak olan sürdürülebilir tarım projelerini Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil aracılığıyla
finanse edecektir.

Uygunluk Kriterleri:
Enerji Verimliliği



Uluslararası alanda kabul görmüş yeşil bina sertifikalarından minimum seviyeleri LEED
Gümüş veya BREEAM7 İyi olacak şekilde inşa edilen renovasyon ya da yeni yeşil bina
yatırımları.
Sürdürülebilir Tarım



7

Enerjisinin tümünü veya bir bölümünü yenilebilir enerji kaynaklarından sağlayan, sulama
sistemlerindeki yenilikçi çözüm ve iyileştirmelerle su ve enerji tüketimini azaltan tarım
yatırımları.

Building Research Establishment Environmental Assessment Method
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Güneş Enerjisi Projeleri



Elektrik enerjisi üretmeye yönelik “çatı üstü” veya “güneş santrali” projeleri.
b) Sosyal Altyapı (Hastane)

Bağlam:
YDA Türkiye’nin kalkınma planları çerçevesinde başlatılmış Sağlıkta Dönüşüm Programı’na dahil
olmakta, KÖİ projelerinde yer almaktadır. Bir özel sektör kuruluşu olarak yaptığı yatırımlarla,
kamunun finansman ihtiyacını azaltmakta ve bu finansmanın yoksulluğun azaltılması ve
dezavantajlı grupların güçlendirilmesi gibi ekonomik ve sosyal hedefler için kullanılmasına
dolaylı destek vermektedir.

Gelir Kullanımı:
YDA’nın portföyünde sürdürülebilir altyapı kapsamında değerlendirilebilecek projeler
bulunmaktadır. Bu projelerin içerisinde Türkiye’nin sağlık sektörü kapsamında önem verdiği KÖİ
projelerine aşağıdaki kriterleri karşılaması kaydıyla kullandırım yapılabilecektir.

Uygunluk Kriterleri:
İhraç edilecek olan Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil’den finanse edilecek olan projeler nüfusun geniş
bir kesimine hitap etmeli, sağlık sektöründeki mevcut kalite düzeyini yükseltmeyi hedeflemeli
ve kapsayıcılık ilkesini benimsemelidir. Ayrıca, yüksek teknoloji destekli olarak planlanmalı,
erişilebilir olmalı, Türkiye’nin kalkınma planlarına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda
bulunmalıdır. Bölge seçimi kapsayıcılığı teşvik etmeli ve çevresel risk içermeyecek şekilde
planlanmalıdır. Tüm projeler için Çevresel ve Sosyal Etki Analizi yapılmalıdır.

3.1.2 Uygun Projeler
Yukarıda belirtilen uygunluk kriterlerini sağlayan yeni veya yapımı süren projelerin tümü veya
ilgili projenin bir bölümü Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil’den finanse edilebilir.

3.2 Proje Değerlendirme Seçim Süreci
YDA Group’un Gayrimenkul Geliştirme, İnşaat & Taahhüt, PPP ve İştiraklerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcılıkları ve Koordinatörlükler bünyesinde inşaat mühendisliği, mimarlık, makine
mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, çevre mühendisliği, ziraat
mühendisliği vb. başta olmak üzere teknik uzmanlar istihdam edildiği gibi projelerin ekonomik,
mali ve hukuki risklerini değerlendirmek ve fizibiliteleri ile proje seçim kriterlerini Şirket
normlarına uygun biçimde yürütmek üzere hukuk, işletme, iktisat vb. disiplinlerden mezun ve
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proje finansmanı konusunda yetkin uzmanlar da istihdam edilmektedir. Benzer şekilde,
projelerde görselliği zenginleştirmek ve fonksiyonelliği optimize etmek amacıyla peyzaj
mimarlığı ve iç mimarlık gibi disiplinlerden de destek alınmaktadır. Şirket tahvile konu projelerin
seçiminde bu uzman insan kaynağından faydalanmaktadır ve kurumsal hafıza biriktirmeye
yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Şirket’in yürüttüğü projeler bu ekipler tarafından;
a) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil kapsamındaki
değerlendirilecektir.
b) Projelerin kullandırım dağılımı önerilecektir.

uygunluk

kriterlerine

göre

Sonrasında bu öneri göz önünde bulundurularak, harcamalar ve ödemeler Şirket’in Merkez
Finans Departmanı tarafından yapılacaktır.
3.3 Gelir Yönetimi
Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil hasılası, YDA’nın muhasebe sisteminde açılacak bir Özel Hesap
aracılıyla kullanılacak ve bu sayede tüm ödeme ve harcamalar detaylı şekilde izlenecektir. YDA,
uygunluk kriterlerine uyan yatırımların finansmanı için sadece bu hesaptan fon transferine izin
verecektir.
Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil için YDA, uygunluk kriterlerine uyan mevcut portföyündeki
yatırımların veya gelecekteki yeni yatırımlarının finansmanını ve yeniden finansmanını da
sağlamak amacıyla mevcut projeleri arasından seçim yapabileceği gibi uygun olması halinde
gelecekteki yatırımlarını da tahvil çerçevesinde konu edebilir. Şüpheye mahal bırakmamak
adına tahvil hasılası mevcut yatırımların veya gelecekteki yeni yatırımların finansmanını ya da
refinansmanını içerebilir.

3.4 Raporlama
YDA, Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil’in ihracından nihai geri ödeme vadesine kadar geçen süre
boyunca tahvil hasılasının kullandırımı ve kullandırım yapılan projelerin etkilerini içeren yıllık
raporlama yapmayı taahhüt etmektedir. Bu rapor Şirketin internet sitesinde8 yayınlanacaktır.

3.4.1 Kullandırım Raporu
YDA, Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil aracılığıyla yaptığı finansmanı yıllık olarak her projesi için ayrı
ayrı raporlayacaktır. Kullandırım raporu, tahvil ihracını takiben 1 yıl sonra başlayacak şekilde,
takip eden her yıl Şirketin internet sitesi kanalıyla yatırımcılarla paylaşılacaktır. Söz konusu
raporlama, tahvilin itfa olacağı yıla kadar yapılacaktır. Bu raporda YDA, kullandırımların hangi
8

www.yda.com.tr
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kapsamdaki projelere yapıldığını belirtecek, dilediği takdirde proje isimlerini kullanmadan
bölgesel ve temasal alt kırılımlara göre raporlama yapacaktır.
3.4.2 Etki Raporu
YDA, Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil aracılığıyla finanse ettiği projelerin güncel gelişmeleri ile birlikte
çevresel ve sosyal etki ve faydalarını yıllık olarak raporlayacağını taahhüt etmektedir.
Bu raporda aşağıda belirtilen niteliksel ve niceliksel Anahtar Performans Göstergeleri (APG)
kapsamında bilgiler yer alacaktır.

Enerji Verimliliği

Yıllık tasarruf edilen enerji miktarı (kWh/yıl) ve/veya yıllık CO2
emisyon azaltımı (ton/yıl)
Baz binaya göre yaratılacak enerji tasarrufu (%)
Baz binaya göre yaratılacak su tasarrufu (%)

Sürdürülebilir
Tarım

m2 başına üretilen ürün sayısı/ağırlığı
Yenilenebilir enerji kaynağının türü ve üretilen enerji miktarı
(kWh/yıl)
Yıllık bazda tesiste üretilen elektriğin tesiste tüketilen toplam
elektrik miktarına oranı (%)
Yenilenebilir enerji kaynağının türü ve kaynaktan sağlanan ısı miktarı
(kWh/yıl)
Yıllık su tüketim miktarı (m3/yıl)

Güneş
Projeleri

Enerjisi Senelik üretilen elektrik enerjisi miktarı (kWh/yıl)
Senelik azaltılan CO2 emisyonu miktarı (ton/yıl)
Projenin açıklaması, bölgeye sağlayacağı sosyo-ekonomik katkılar
Yatak sayıları
Sosyal Altyapı
Hasta sayısı (yıllık)
Yaratılacak istihdam sayısı
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4. SONUÇ

Şirketin proje kapsamında sağladığı ve kamuya açık bilgiler ışığında, YDA İnşaat’ın çevresel ve
sosyal performansı ve riskleri yönetme kabiliyeti iyi olarak değerlendirilmektedir. Şirketin
uluslararası finans kuruluşları ile olan işbirliği, sadece kurumsal yönetim politikalarını
iyileştirmekle kalmayıp mali, sosyal ve çevresel riskleri minimize ederek daha proaktif bir
yönetim anlayışına sahip olunmasına son derece önemli katkı sağlamaktadır. YDA, çevresel ve
sosyal etkilerin yönetilmesi kapsamında proje bazlı solo faaliyetler yürütmektedir. Bununla
birlikte Şirkette, sürdürülebilirliğin tüm perspektiflerine hâkim olacak şekilde, tüm faaliyetlerini
merkezde yönetebileceği bir yönetim sistemi ve kurumsal yapılanma planı bulunmaktadır.
YDA, Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil ihracı için sosyal ve sürdürülebilir altyapı, enerji verimliliği,
sürdürülebilir tarım ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarına katkı sağlayacak projeleri
geliştirmeye yönelik bir tahvil çerçevesi geliştirmiştir. YDA’nın proje seçim kriterleri, olumlu
çevresel ve/veya sosyal etki yaratan projeleri hedeflemektedir. Şirket tahvil kullandırım ve
etkilerini ölçmek ve takip etmek üzere konuyla ilgili APG’leri belirlemiştir ve şeffaflık ilkesiyle,
periyodik düzenle raporlama yapmayı taahhüt etmektedir.
YDA Yeşil/Sürdürülebilir Tahvili’nin Yeşil Tahvil Prensipleri ve Sosyal Tahvil Prensipleri ile uyumu
hakkında Escarus görüşü aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

PRENSİP

Gelir Kullandırımı

Proje Değerlendirme ve Seçim
Süreci

Gelir Yönetimi

PRENSİP
UYUMLU MU?

İLE

ESCARUS GÖRÜŞÜ

Evet

Şirketin Yeşil/Sürdürülebilir Tahvilden elde
edilen gelirleri uygun kriterlere sahip
projelere kullandırma sürecinde izlediği
yöntem, uyumlu bir yol izlemektedir.

Evet

Şirketin Yeşil/Sürdürülebilir Tahvilinde yer
alacak projelerin seçim ve değerlendirmesi
için takip ettiği süreç, Uluslararası
Sürdürülebilir Tahvil Uygulamalarının Proje
Değerlendirme ve Seçim Süreci prensibi ile
uyumlu bir görünüm arz etmektedir.

Evet

Şirketin
Yeşil/Sürdürülebilir
Tahvil
gelirlerinden elde edilen gelirin yönetimi için
izlemeyi taahhüt ettiği yöntem, Uluslararası
Sürdürülebilir Tahvil Uygulamaları Gelir
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PRENSİP

PRENSİP
UYUMLU MU?

Raporlama

Evet

İLE ESCARUS GÖRÜŞÜ
Yönetimi prensibi ile uyumlu bir çerçeve
sunmaktadır.
Şirketin Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil vadesi
boyunca yapmayı taahhüt ettiği gelir
kullandırımı ve kullandırım yapılan projelerin
etkilerini içeren yıllık raporlama süreci,
Uluslararası
Sürdürülebilir
Tahvil
Uygulamalarının raporlama prensibi ile uyum
göstermektedir.

Sonuç olarak, Escarus, YDA’nın Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil çerçevesinin Yeşil/Sürdürülebilir
Tahvil Prensipleri (Uluslararası Sürdürülebilir Tahvil Uygulamaları) ve Şirketin içsel
sürdürülebilirlik yaklaşım ve stratejileri ile uyumlu ve şeffaf bir yapıda olduğunu
değerlendirmektedir.
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