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GENEL BİLGİLER

1.1

Amaç

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (Albaraka Türk); Sürdürülebilir Bankacılık Programı
kapsamında yaşanabilir bir dünya için tüm paydaşlarıyla çalışarak insana ve çevreye duyarlı,
ekonomik ve küresel kalkınmaya destek olacak projeler üreterek

Birleşmiş Milletler 2030

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmayı amaçlamakta ve bu konuda katılım bankaları
içerisinde öncü olmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, Albaraka Türk’ün kentsel yaşam
alanlarına kattığı değerler neticesinde doğal çevre tahribatını en aza indirdiği belgelenerek,
uluslararası platformlarda tanınması sağlanıp prestijinin arttırılması hedeflenmektedir.
1.2

Kapsam

Albaraka Türk, Katılım Bankacılığı sektöründeki öncü konumu ve sürdürülebilir bankacılık
hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirirken, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek
amacıyla tüm faaliyetlerinde çevreye karşı saygılı politikalar izlemeyi öncelikli ilke olarak
benimsemiştir.
Bu doğrultuda Albaraka Türk Kurumsal Yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığı, adilliği, hesap
verebilirliği ve çevresel stratejileri içselleştirip hayata geçirmeyi temel ilkeler olarak kabul
etmiştir.
Bu kapsamda bankamızın başlatmış olduğu Sürdürülebilir Bankacılık Programı ile sürdürülebilirlik
stratejisi belirlenerek çalışmalara başlanmış olup, Türkiye’nin LEED GOLD sertifikalı ilk Banka
Genel Müdürlük Binası unvanına sahip olunmuştur. Ayrıca BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Karbon
Saydamlık Projesi (CDP) ve Sıfır Atık Projesi ile ilgili çalışmalar da düzenli bir şekilde takip
edilmektedir.
1.3

İlişkili Dokümanlar

a) Suç

Gelirlerinin

Aklanmasının

ve

Terörizmin

Finansmanının

Önlenmesine

İlişkin

Yükümlülüklere Uyum Hakkında Bankamız Politikası
b) Çevre Yönetim Sistemi
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UYGULAMA

2.1

Çevre Politikası Stratejileri

Albaraka Türk sürdürülebilirlik düzeyini olumlu yönde geliştirebilmek için faaliyetlerinde proaktif
bir tutum sergilemektedir. Bu kapsamda Albaraka Türk;
a) Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yedisini destekler; çalışmalarını
bu kapsamda yürütür ve geliştirir. Desteklenen konular şu şekildedir:


Yoksulluğa Son,



Sağlıklı Bireyler ve Refah,



Nitelikli Eğitim,



Cinsiyet Eşitliği,



Erişilebilirlik ve Temiz Enerji,



İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme,



Sanayi, İnovasyon ve Altyapı.

b) Geleceği düşünerek dünya kaynaklarının tüketimini kontrol altında tutar.
c) Sürdürülebilir bir yaşam için gerekli olan enerji, su, atık ve geri dönüşüm projelerini destekler
ve bu kaynakların tüketimlerini azaltmayı hedefler.
d) Kullanılan elektrik enerjisi, su, kâğıt ve doğalgaz gibi kaynakların tüketimini azaltarak
teknolojik ve sistemsel alt yapının oluşturulmasını sağlar.
e) Sera gazı emisyonlarını hesaplar ve emisyon yönetimine ilişkin azaltım stratejileri geliştirir.
Yenilenebilir malzemelere dayalı yenilikçi enerji yönetimi ve iş modelleri uygulayarak sera
gazı emisyonunu önlemeye katkıda bulunur. Bu kapsamda, şirketlerin, yatırımcıların ve
hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak
ve paylaşmak amacını hedefleyen; dünyanın en kapsamlı ve prestijli çevre projesi olarak kabul
edilen Karbon Saydamlık Projesi (CDP) değerlemesinde yer alır.
f) Türkiye’nin LEED GOLD sertifikalı ilk Banka Genel Müdürlük Binası unvanını alan Albaraka
Türk, binalarda enerji kullanımını azaltmaya çalışan öncü firmalardan birisi olmayı hedefler.
g) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında; israfın
önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması ve
atıkların geri kazanılması çerçevesinde tekrar kullanım, satınalma, kompostlanabilir atıklar
ve önleme/azaltım için çalışmalar yapar.
h) Çalışanlarıyla toplumun çevre duyarlılığını ve sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını
arttıracak çalışmalar yürütür.
i) Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm yasal mercilerin belirlemiş olduğu düzenlemelerin
gerekliliklerini yerine getirmek için çalışır.
j) Sektörün dâhil olduğu hukuk kuralları çerçevesinde çalışmayı taahhüt eder. Bu kapsamda
Albaraka Türk International Chamber of Commerce (ICC) Türkiye üyesidir.
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k) Ulusal mevzuat ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama
getirilen faaliyetleri “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine
İlişkin Yükümlülüklere Uyum Hakkında Bankamız Politikası” kapsamında izler ve bu faaliyetleri
herhangi bir çevresel ve sosyal etki değerlendirilmesine tabi tutmaksızın ya da tutar sınırı
gözetmeksizin finanse etmez.
2.2

Görev ve Sorumluluklar

a) Albaraka Türk’ün sürdürülebilirlik uygulamaları Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından
yönetilir. Sürdürülebilirlik çalışmalarının icra organları içerisindeki koordinasyonu, Stratejik
Planlama Müdürlüğü tarafından sağlanır.
b) Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi; süreçler ve görev tanımlarıyla yapılandırılır ve düzenli
olarak denetime tabi tutulup sonuçları üst yönetime sunulur.
c) Sürdürülebilirlik eylem planları Albaraka Türk’ün iş programı ve stratejik planlarını içeren
dokümanlar altında takip edilir.
2.3

Denetim

Çevre Politikası’nın hükümlerine uyumun denetimi iç denetim kapsamında gerçekleştirilir. Söz
konusu denetimler sonucu saptanan bulguların giderilmesine yönelik eylem planlarının yerine
getirilmesine ilişkin esaslar Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından belirlenir.
2.4

Gözden Geçirme

İşbu politika yılda en az bir kez olmak üzere, gereksinimler ve faaliyet koşullarındaki değişiklikler
doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilir.
Politikada değişiklik yapma yetkisi Sürdürülebilirlik Komitesi’ne ait olup bu politikayı ilga edecek
yeni bir politika yapma ve/veya işbu politikayı tamamen yürürlükten kaldırma yetkisi Yönetim
Kurulu’ndadır. Sürdürülebilirlik Komitesi, politikada yapılan değişiklikler hakkında Yönetim
Kurulu’na bilgi verir. Bu politika ve politikada yapılan değişiklikler Banka’nın internet sitesinde
ilan edilir.
2.5

Yürürlük

İşbu Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
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