
Kaynak: HSBC, Refinitiv, Bloomberg, Uluslararası Finans Kurumu, Kredi Piyasaları

HSBC, 2019 yılının ilk yarısında
 yeşil tahvil ihracına aracılık 
eden banka olarak küresel 
lider oldu ve gelişmekte olan 
pazarlarda da yeşil tahvil 
ihracına aracılık eden en büyük 
banka olarak yer aldı.
Kaynak: https://www.climatebonds.net/resources/league-table

#1        HSBC, 2017 yılında
Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerine uygun bonoyu
yapılandıran ve ihraç eden 
ilk banka olmuştur  
Kaynak: HSBC Müşteri Bilgilendirme Materyalleri

$103.5 İklim değişikliği ile mücadele için 
ortalama küresel sıcaklık artışının 
2 derecenin altında tutulduğu 
senaryoda, küresel altyapı yatırımları
 için 103,5 trilyon ABD doları 
gerekmektedir 
Kaynak: HSBC Müşteri Bilgilendirme Materyalleri

Yeşil kredi ilkelerine uygun olan yeşil krediler, aşağıdaki faaliyetlerin finansmanında kullanılabilir:

Yeşil kredi ilkeleri  (YKİ)

Sürdürülebilir finansman enstrümanlarındaki küresel artış (Milyar ABD doları) Sektör bazında yeşil krediler  (Milyar ABD doları, Nisan 2019)

Kredi Piyasası Birliği, kredilerin sürdürülebilirlik ile ilgili projelerin finansmanında kullanılmasını sağlamak amacıyla dört ilke belirlemiştir

#1 Gelirlerin Kullanımı:
Kredinin yeşil projelerin finansmanında kullanıldığı
belirlenmelidir

#2 Proje Değerlendirme ve Seçme Süreci:
Kredi alan, kredinin kullanım amacını açık bir şekilde
belirtmelidir

#3 Gelirlerin Yönetimi:
Kredi gelirleri özel bir hesaba aktarılmalı veya kredi
alan tarafından takip edilmelidir

#4 Raporlama: 
Kredi alan, kredi gelirlerinin kullanım amacına 
ilişkin bilgileri sağlamalıdır 

Yenilenebilir enerji

Yeşil binalar

Kirliliğin önlenmesi ve hava 
emisyonunun azaltılması 

Temiz ulaşım

Sürdürülebilir arazi kullanımı
Kaynak: https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf

Kaynak: https://www.linklaters.com/en/insights/thought-leadership/sustainable-finance/the-rise-of-green-loans-and-sustainability-linked-lending Kaynak: https://www.iif.com/Portals/0/Files/2_SF_green_loan_issuance%20vf.pdf

Kaynak: https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf

Karada ve suda biyolojik 
çeşitliliğin korunması

Enerji verimliliği

İklim değişikliğine uyum 

Atıkları önleme, azaltma ve geri
dönüştürme 

Sürdürülebilir su ve atık su 
yönetimi

Akıllı tarım uygulamaları

İklim değişikliğinin etkilerini 
azaltabilecek diğer ürünler ve 
uygulamalar
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Devlet Kredileri
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Yeşil kredi kullanımının sunduğu faydalar:
 Daha düşük karbon ayak izi sayesinde şirketler çevreye duyarlı yatırımcılar için daha avantajlı hale gelir
 Risk profili daha düşük olduğundan finansman maliyetleri de daha düşük olur
 Yeşil girişimlerin finansmanına ayrılan havuz giderek büyümektedir
 Karbon vergisi kredilerinden ve dünya genelinde sağlanan devlet teşviklerinden faydalanılabilir

Yeşil Krediler: 
Sürdürülebilir bir geleceğin tohumlarını ekiyor

Bu doküman HSBC Bank A.Ş. tarafından Türkiye’de yerleşik müşterileri bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:128 Şişli 34394 Istanbul.

HSBC, Türkiye’de HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde şube ve kuruluşlarıyla faaliyet göstermektedir. HSBC Bank A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, HSBC Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. de Sermaye Piyasası Kurulu’nun gerekli lisanslarına sahip kuruluşlardır ve Borsa İstanbul üyeleridir. Tüm işlemler HSBC Bank A.Ş.’nin tabi olduğu yerel düzenlemelere uyumlu ve iş uygulama standartlarına bağlı kalınarak 
gerçekleştirilmektedir. Bu dokümanda HSBC tarafından verilen bilgilerin hiçbiri, HSBC’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bankacılık hedefleri kapsamında yaptığı bir teklif anlamına gelmemekte, pazarlama faaliyeti ve satış dahil sınır ötesi bankacılık hizmeti 
sağlama amacıyla sunulmamaktadır.


