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SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ VE SPONSORLUK ÇALIŞMALARI 
(1986-2016) 

1 FAALİYET VE SPONSORLUK / 1986 - 2013 

1.1 Kültürümüzü Yaşatmak 

 1986 - Bereket Vakfı kurularak bağış programı başlatıldı. 

 1997 - Bereket Dergisi yayınlanmaya başlandı. 

 1999 – Kültür Yayınları’ndan ilk prestij kitabı “Hicaz Demiryolu” yayınlandı. 

 2000 - İlk Albaraka hat takvimi basıldı.   

 2000 - İlk çocuk kitabı yayınlandı.  

 2002 - Aliya İzzetbegoviç “Bilge Kral” belgeseli, Albaraka Türk sponsorluğunda yayınlandı. 

 2005 – İlk defa Albaraka Uluslararası Hat Yarışması düzenlendi ve her üç yılda bir 

yapılmasına karar verildi.  

 2010 - Dr. Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi, Albaraka Türk sponsorluğunda Esenler’de 

açıldı.  

 2010 - İstanbul Fotoğraf Müzesi’ne kaynak kitaplarla katkı sağlandı. 

 2012 - Şeb-i arus etkinlikleri Albaraka Türk sponsorluğunda ilk defa İstanbul’da düzenlendi.  

 2013 - Osmanlı’nın Afrikası “Sınırlarda Dolaşmak” belgeseli Albaraka Türk sponsorluğunda 

hayata geçirildi.   

 2013 - Maşuk’un Nefesi (Mevlidhan) belgeseli Albaraka Türk sponsorluğunda yayınlandı. 

 Müteveffa eski çalışanları anma gecesi (mevlid organizasyonu) 

 Şehitleri anma programları 

 Şiir okuma programları 

 Katılım Bankacılığı konulu çalıştay programları  

1.2 İnsani Yardım 

 1999 - Marmara depreminin yaralarını sarmak için Albaraka yardım konvoyu ihtiyaç sahipleri 

ile buluşturuldu. 

1.3 Yeşil Uygulamalar 

 2007 - Albaraka Hatıra Ormanı Çatalca Durusu Bölgesi’nde kuruldu. 

1.4 Spor 

 1990’dan beri banka bünyesinde Albaraka Cup futbol turnuvası düzenlenerek takım ruhunun 

geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır.  

 1999 - Avrasya Maratonu sponsorluğu 
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1.5 İstihdam Oluşturma 

 Genç Albaraka Projesi 

 İş – Kur ortaklı işe alım projeleri (yılda 1, 2 kez) 

 Öğrencilere staj yapma imkânı 

 Vefat eden çalışanların ailesine maddi manevi destek eşini ya da çocuklarını istihdam etme 

 Emekli olarak ayrılan çalışanların çocuklarını istihdam etmede öncelik tanıma 

2 FAALİYET VE SPONSORLUK / 2014 

2.1 Kültürümüzü Yaşatmak 

 Bankamızın sponsor olduğu, unutulmaya yüz tutan 600 yıllık mevlid geleneğini tekrar 

canlandırmak amacıyla yönetmenliğini Murat Pay’ın ve yapımcılığını Semih Kaplanoğlu’nun 

üstlendiği “Maşuk’un Nefesi” adlı belgesel filmin galası Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde kalabalık bir seyirci kitlesinin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilmiştir. 

 Albaraka’nın ana sponsorluğunda Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaklaşık 15 bin izleyicinin 

Mevlana ve Şeb-i Arus ile buluşturulduğu İstanbul Şeb-i Arus Töreni’ne, Cumhurbaşkanı Sn. 

Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyaset, sanat ve kültür camiasından çok sayıda 

önemli isim teşrif ederek programın anlam ve önemine dair konuşma yapmıştır. 

 Medeniyet tarihi alanında yıllardır yaptığı araştırma ve incelemelerle tanınan Lütfi 

Şeyban’ın kaleminden okurlara sunulan ‘’Endülüs’’ kitabı, Dünya tarihinin örnek medeniyeti 

Endülüs’ü tüm yönleriyle ele alan bir eser olarak Albaraka Türk Yayınları’ndan çıkmıştır. 

2.1.1 Hat Sanatı 

 Bankamızın 2005’den beri her üç senede bir düzenlediği ve dünyanın önde gelen hat 

yarışmalarından kabul edilen Albaraka Uluslararası Hat Yarışması’nın 4.’sü 2014 yılında 

hayata geçmiştir. Türkiye’nin en önemli hat ustalarının jüri üyesi olarak yer alacağı 

yarışmanın konusu ‘İnfak’ olarak belirlenmiştir. 

 Hat koleksiyonumuzda yer alan nadide eserler, çeşitli programlar vesilesiyle sanatseverlerin 

beğenisine sunulmuş, Topkapı Sarayı’nın ardından Washington ve New York’ta düzenlenen 

Aşk-ı Nebi sergilerinin yanı sıra, Hünkar Kasrı’nda açılan Hüsn-i Hat sergisinde görücüye 

çıkan eserlerimiz ziyaretçilerden büyük ilgi görmüştür. 

2.2 Sağlık 

 Son yıllarda Bankamız adına adeta geleneksel bir hale gelen kan bağışı kampanyası, 2014’te 

de çalışanlarımız tarafından büyük ilgi görmüş, Genel Müdürlük binamızın fuaye alanında ve 

dış bahçede gerçekleştirilen kampanyaya katılanlara Kızılay tarafından teşekkür belgesi 

takdim edilmiştir. 
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2.3 Bankacılık, Ekonomi ve Finans  

 Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen Islamic Finance News (IFN) Forum Turkey etkinliğine 

Bankamız sponsor olmuştur. Kampüse kurulan standımızda, öğrencilerin yanı sıra programa 

katılan 200’den fazla üst düzey sanayici ve işadamına, faizsiz bankacılıkla ilgili ürün ve 

hizmetler hakkında bilgi verilmiştir. 

3 FAALİYET VE SPONSORLUK / 2015 

3.1 Kültürümüzü Yaşatmak 

 Bireylerin finansal okuryazar, finansal erişim farkındalıklarını ve olanaklarını oluşturabilmek 

için; bilinçlendirme, eğitim, araştırma, uygulamalara destek, politikalar üretilmesi 

çalışmaları yapan ve finansal okuryazar bir Türkiye için ekosistem oluşturmak amacı taşıyan 

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER)’in “Biriktirmeyi, Paylaşmayı, Harcamayı 

Öğrenelim” Kitabı sponsorluğu 2015 yılında Albaraka tarafından gerçekleşmiştir. 

 Albaraka’nın ana sponsorluğunda Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaklaşık 15 bin izleyicinin 

katılımıyla gerçekleşen İstanbul Şeb-i Arus Töreni’ne, Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip 

Erdoğan başta olmak üzere siyaset, sanat ve kültür camiasından çok sayıda önemli isim teşrif 

ederek programın anlam ve önemine dair konuşma yapmıştır. 

 “Gelecekte İnsan Kıymetleri” başlıklı oturumun sponsoru olduğumuz MÜSİAD Vizyoner 2015 

18-19 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. Gümüş sponsorları arasında yer aldığımız 

6. Boğaziçi Zirvesi, 9-11 Aralık tarihlerinde “Daha Az Yoksulluk, Daha Fazla Refah” temasıyla 

80 ülkenin siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle Çırağan Sarayı’nda gerçekleşmiştir. 

3.1.1 Hat Sanatı 

 Geleneksel el sanatımız hattı daha büyük kitlelere duyururken, bu konuda eser veren en 

değerli sanatçıları ödüllendirmeye devam ettiğimiz Albaraka Uluslararası Hat Yarışması’nın 

dördüncüsünü 2015 yılında düzenlendi. Yarışmaya 25 ülkeden 224 sanatçı katıldı. Yarışmanın 

bu yılki konusu İnfak, yani, “insanın sahip olduğu maddi ve manevi her şeyi, muhtaç olanlara 

hiçbir karşılık beklemeden vermek” olarak belirlendi. Yarışmanın birincilerine 30 bin TL ödül 

verilirken, yarışmanın ikincileri 20 bin TL, üçüncüleri ise 15 bin TL değerinde ödüle layık 

görüldü. Yarışmaya 25 ülkeden 224 sanatçı, 303 eserle katıldı. Albaraka Türk’ün 2005 yılında 

başlattığı Albaraka Uluslararası Hat Yarışması’nın ikincisi 2008, üçüncüsü ise 2011 yılında 

düzenlenmişti. Bu yılki jüri üyeleri, hat sanatının önemli isimlerinden Prof. Uğur Derman, 

Hasan Çelebi, Ali Toy, Davut Bektaş, Mehmed Özçay, Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı ve Yrd. Doç. 

Dr. Savaş Çevik oldu. 
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3.2 Bankacılık, Ekonomi ve Finans 

 B-fit Kadın Girişimcileri 9. Olağan Yıllık Kongresi, geçtiğimiz 29-31 Mayıs tarihleri arasında 

Albaraka’nın sponsorluğuyla düzenlendi. B-fit tarafından her yıl kendi franchise’larının 

katılımıyla gerçekleşen etkinlik, İstanbul’da, Radison Blu Hotel & Spa’da gerçekleşti. 

 8-9 Eylül tarihlerinde “Düşük Büyüme ve Düşük Faiz Ortamında Yol Almak” ana temasıyla 

gerçekleştirilen 6. İstanbul Finans Zirvesi etkinliğine Bankamız sponsor olmuştur. Zirveye 

Genel Müdürümüz Sn. Fahrettin YAHŞİ de konuşmacı olarak katılmıştır. 

 Bu yıl ikincisi düzenlenen ve sponsorları arasında olduğumuz Uluslararası İslam Ekonomisi ve 

Finansı Kongresi 21-23 Ekim tarihlerinde Sakarya’da gerçekleşti. Kongrede Genel 

Müdürümüz Sn. Fahrettin YAHŞİ’de katılan konuşmacılar arasındaydı. 

 Bankamız Genel Müdürü Sn. Fahrettin Yahşi’nin katılımıyla Hitit Üniversitesi’nde 

gerçekleşen 19. Finans Sempozyumu’nun sponsorluğunu Bankamız üstlenmiştir. 

 Dünyaca ünlü kalkınma iktisatçısı, Cambridge Üniversitesi ekonomistlerinden Ha-Joon Chang 

katılımıyla gerçekleşen “Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları” Konferansı’nın 

ikincisi Bankamızın sponsorluğunda 12-13 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleşmiştir. 

3.3 Yeşil Uygulamalar 

 Bankamız için enerji verimliliği sağlanması amacıyla Ekim 2015’te ASHRAE Enerji Etüdü 

Raporu hazırlanmış; ASHRAE Level I ve ASHRAE Level II enerji etüdü gerçekleştirilmiştir. 

 Yeşil Bina Sertifikasyon Projesi 

4 FAALİYET VE SPONSORLUK / 2016 

4.1 Kültürümüzü Yaşatmak 

 Bereket Vakfımızın katkılarıyla burs verilen tüm öğrencilerin biraraya getirilerek yemek 

organizasyon süreçleri yönetilmiştir. Bankamızın katkılarıyla etkinlik Sepetçiler Kasrı’nda 

yaklaşık 300 bursiyerin katılımıyla gerçekleştirildi.   

 Meraklı Çocuk Hayy müzikli çocuk oyununun hazırlanması, sahnelenmesi ve galası için 

sponsor olunmuştur. “Kıyıya Vuran Tüm Çocuklara” ithaf edilen tiyatro oyunu konusunu, 

İslam dünyasının tanınmış filozoflarından Endülüs’lü Ibn Tufeyl (ö.1186) tarafından kaleme 

alınan Hayy bin Yakzan isimli klasik İslam eserinden almaktadır. 

4.1.1 Hat Sanatı 

 Tüm Türkiye’de hat sanatını gençlerle buluşturmak üzere 110 adet İmam Hatip Lisesinde 

4200 adet çerçeveli hat eseri hediye edilmiştir.  

 Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi (Ordu): Yaklaşık 400 eserden oluşan ve 10 yılı aşkın 

bir sürelik çalışmanın sonucunda ortaya çıkan Albaraka Hat Koleksiyonu eserleri Ordu 

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde yaklaşık 3000 kişilik ziyaretçi ile buluştu.  
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 Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi (Fatsa): Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisinin 

ikinci durağı olan Fatsa’da 1 hafta içinde yaklaşık 1000 kişilik ziyaretçi ile buluştu.  

4.2 Sosyal - İnsani Yardım 

 İyilik Kulübü kuruldu. İyilik Kulübü; Albaraka Türk çalışanlarının gönüllü olarak katılımıyla 

ve maddi desteklerle sosyal yardım projeleri gerçekleştirdikleri bir kulüptür. 

Bugüne kadar aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilmiştir: 

 Suriyeli çocuklarla Kidzania gezisi 

 Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı 

 Ramazan Bayramında ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı 

 Adana – Sarıçam’da Şadiye Mustafa Caf Ortaokulu’ndaki ihtiyaç sahibi 104 çocuk için 

Mont ve Bot yardımı 

 Halep’e kışlık kıyafet yardımı 

4.3 Sağlık 

 Kızılay Kan Bağışı Etkinliği: Kızılay ile bankamız arasında ortaklaşa yürütülen kan bağışı 

kampanyası tüm çalışanlarımızın katılımı ile 2016 yılında iki defa kan bağış etkinliği 

düzenlenmiştir. Yaklaşık 400 çalışanımız kampanyaya iştirak etmiştir. Ayrıca; bu yıl ilk kez 

TÜRKÖK projesine de personelimiz tarafından destek verilmiştir. 

4.4 Yeşil Uygulamalar 

 Albaraka Türk olarak geliştirdiğimiz çevre politikamız ile karbon ayak izimizin azaltılması 

için çalışmalar yürütmekte; genel müdürlük binamızın hava ve aydınlatma kalitesi, sıcaklık 

ve nem kontrolü, atık yönetimi, malzeme kaliteleri ve özellikleri, kırtasiye ve temizlik 

malzemelerinin sağlığa zararsız olması ve geri dönüşüme uygun olması için özverili bir 

biçimde çalışmaktayız. Bu kapsamda Bankamız Genel Müdürlük binası; çevre 

dostu/sürdürülebilirlik özellikleri açısından mevcut binalar kategorisinde LEED Gold 

sertifikasına sahip ilk banka genel müdürlük binası olmuştur. 

 Gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler ile su ve elektrik tasarrufunun yanı sıra, 2016 yılında 

“Ağaçlar Kağıt Kağıtlar Çöp Olmasın” kampanyası kapsamında yaklaşık 17.000 kg 

(3.300.000 sayfa) daha az A4 kağıt kullanılmış ve böylece 280 ağacın bizlere oksijen 

sunmasına katkı sağlanmıştır. Mart ayından itibaren geri dönüşüme uygun Yağmur Ormanı 

sertifikalı fotokopi kâğıtları kullanılmaya başlanmıştır.  

 Doğanın korunması ve geri dönüşüm sayesinde kaynak israfının önüne geçilmesi adına atık 

pil ve atık kâğıtlar ayrıştırılarak ilgili geri dönüşüm firmalarına gönderilmektedir. 

 Binamızın Dumansız Hava Sahası uygulamasına uyumlu olabilmesi için sigara kullanım 

alanları bina dışına taşınmıştır. 
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 Su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla; lavabo musluklarımıza su tasarruf aparatı 

takılarak su tüketiminde personel başına yaklaşık % 43 oranında azalma sağlanmıştır. 

 Genel Müdürlük binamızın yeşil alanlarına düşük su tüketimi olan ve bölgemizin iklim 

koşullarına uygun bitki türleri dikilmiştir. 

 Dünya Kadınlar Günü’ne farkındalık oluşturmak amacıyla 600 adet, vefat eden Albaraka Türk 

çalışanları için 50 adet ve Tema Vakfı’na bağışlanmak üzere 100 adet fidan dikimi 

gerçekleştirilmiştir.  

4.5 Spor 

 Lotto Şirketler Halı Saha Ligi Şampiyonu Albaraka Türk: Bankamız ilk kez katıldığı Lotto 

Şirketler Halı Saha Ligi’nde şampiyon olmuştur. 

 Bununla birlikte bankamız bünyesinde çalışanlarımızın katılımıyla basketbol ve tenis 

turnuvaları da düzenlenmektedir. 


