“AYB Çevre ve Sosyal Standartları” AYB internet sitesinde yayınlanan, Bankanın finanse
ettiği projelerle ilgili gereklilik standartlarını ve çeşitli tarafların sorumluluklarıyla ilgili ana
hatları belirleyen Çevresel ve Sosyal El Kitabını ifade eder.

“Çevre” insan sağlığı ve sosyal refahı etkilediği ölçüde aşağıdakileri ifade eder :
(a)

Bitki örtüsü ve hayvan topluluğu;

(b)

Toprak, su, hava, iklim ve tabiat

(c)

Kültürel miras ve inşa edilen çevre,

(d)

Kurulu çevre

“Çevre ve Sosyal Onay” Projeyle bağlantılı Çevre Kanunu veya Sosyal Kanunlarca gereken
herhangi lisans, yetkilendirme, kabul veya diğer onayları ifade eder.
“Çevre ve Sosyal Standartlar”
(a)

Projeye veya Borçluya uygulanan Çevre Kanunları veya Sosyal Kanunlar; ve

(b)

AYB Çevre ver Sosyal Standartları ifade etmektedir.

“Çevre Yasası” aşağıdakileri ifade eder:
(a)

İstisnalar hariç Banka tarafından işbu Sözleşme açısından kabul edilen (i) veya (ii)
Türkiye ve AB arasındaki herhangi bir anlaşmaya dayanarak Ek Mektupta
belirtilen AB hukuku, standartlar ve prensipler;

(b)

Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve yönetmelikleri ve

(c)

Ana amacı Çevrenin korunması veya iyileştirilmesi olan Türkiye tarafından
imzalanmış veya üzerinde bağlayıcı olan ilgili uluslararası antlaşmalar.

“Kara Para Aklama”
(a)

Mülkün, suç teşkil eden faaliyetlerden veya mülkün gayrimeşru yollardan elde
edildiğini saklama veya gizleme amacıyla hareket edilmesi veya yaptığı işin yasal
sonuçlarından kurtulmak amacıyla bir kişinin bu tür bir faaliyette bulunmasına
yardımcı olunduğu bilinerek dönüştürülmesi veya transfer edilmesi,

(b)

Mülkün gerçek kökenini, kaynağını, yerini, temayülünü, hareketlerini, mülkiyetin
sahipliğiyle ilgili hakları, bu mülkün yasadışı faaliyetler veya bu tür bir faaliyete
katılmış olma sonucunda ortaya çıktığı bilinerek saklamak veya gizlemek,

(c)

Yasadışı faaliyetlerden veya bu tür faaliyetlere katılmış olmaktan kaynaklandığı
elde edildiği zamanda bilinmekte olan bir mülkün edinimi, sahipliği veya
kullanımı,

(d)

Önceki maddelerde belirtilen eylemlerin herhangi birinin gerçekleşmesine
katılmak, edime ortaklık etmek, ortaklığa teşebbüs etmek, gerçekleşmesine
yardımcı olmak, yataklık etmek, kolaylaştırmak veya danışmanlık yapmak.

“Yasaklı Uygulamalar” herhangi bir;
(a)

Zorlayıcı Uygulama, bir tarafın eylemlerini uygunsuz bir şekilde etkilemeye
yönelik olarak tarafı doğrudan veya dolaylı olarak engellemek veya zarar vermek
veya engelleme veya zarar verme tehdidinde bulunmak;

(b)

Muvazaalı Uygulama, iki ya da daha fazla taraf arasında başka bir tarafın
eylemlerini uygunsuz bir şekilde etkilemek de dahil uygunsuz bir amaca yönelik
olarak yapılmış ayarlama/anlaşma;

(c)

Rüşvet Uygulaması, bir tarafça başka bir tarafın eylemlerini uygunsuz bir şekilde
etkilemeye yönelik olarak doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi değerli bir şeyin
teklif edilmesi, verilmesi, alınması veya iş yapılması;
Dolandırıcılık Uygulaması, finansal veya başka bir fayda elde etmek veya bir
yükümlülükten kurtulmak amacıyla bilerek veya kayıtsız bir biçimde yanıltıcı veya
yanıltmaya yönelik olarak yapılan herhangi bir eylem veya ihmal

(d)

(e)

Yanıltıcı Uygulama, bu Kredi veya Proje veya Alt Proje çerçevesinde Zorlayıcı,
Muvazaalı, Rüşvet veya Dolandırıcılık uygulamalarıyla ilgili yürütülen bir
soruşturmayla ilişkili olarak, (a) soruşturma için önemli delilleri bilerek yok
etmek, yalanlamak, değiştirmek veya gizlemek; veya, herhangi bir tarafı
soruşturmayla ilgili meselelerdeki bilgilerini açıklamaktan alıkoymak amacıyla
tehdit etmek, rahatsız etmek veya korkutmak, veya (b) sözleşmeden doğan denetim
ve bilgiye erişim haklarının kullanılmasını sekteye uğratma niyetiyle yapılan
eylemleri ifade eder.

“Yaptırım Listeleri ” aşağıdakini ifade eder :

(a) Zaman zaman değiştirilen ve eklemeler yapılan veya başka bir sayfaya geçirilen
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
ve

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf,
AB
resmi
internet
sitelerinde yer alan Avrupa Birliği Anlaşması Bölüm 2, Başlık V ile Avrupa Birliği
İşleyişine Dair Anlaşma Madde 215 uyarınca Avrupa Birliği tarafından yayınlanan her
türlü ekonomik, finansal ve ticareti kısıtlayıcı önlemler ile silah ambargoları veya,
(b) Zaman zaman tadil edilen veya ekleme yapılan ya da başka sayfaya geçirilen
http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm, resmi BM internet sitesinde yer
alan BM tüzüğü Madde 41 uyarınca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından
düzenlenen her türlü ekonomik finansal ve ticari kısıtlamalar ile silah ambargoları.
“Yaptırım Uygulanan Kişiler” bir veya daha fazla Yaptırım Listesinde yer alan herhangi bir
tüzel kişi veya gerçek kişiyi ifade eder.

“Sosyal Yasa” aşağıdakilerin her birini ifade eder:

(a) Toplumsal konularla ilgili Türkiye Cumhuriyeti`nde yürürlükte olan her kanun, kural
ve düzenleme;
(b) ILO Standartları
(c) Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalan, tasdik edilen veya başka bir şekilde
yürürlükte ve bağlayıcı olan insan haklarıyla ilgili her Birleşmiş Milletler anlaşması,
ortak kararı veya akdi.
“Terörist Finansmanı” Finansal Eylem Çalışma Kolu Önerilerinde zaman zaman düzeltme
ve eklemeye tabi olduğu haliyle yapılan tanımlama.

