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Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonuyla çıktığımız yolda Albaraka Türk olarak, sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz kapsamında,  
ana ortağımız Albaraka Bankacılık Grubu (ABG) öncülüğünde; eğitim, sağlık, çevre ve engelsiz yaşam alanlarını önceliklendirmekteyiz.

ABG ile birlikte, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Hedefleri’ne ulaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla sosyal 
sorumluluk çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Albaraka Türk olarak, “Yoksulluğa Son, Sağlıklı Bireyler, Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır 
İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlıklı küresel hedefler doğrultusunda, Albaraka’nın yerel ve küresel ölçekte sosyal 
etkisini arttırmayı hedeflemekteyiz.

Uygulanabilir ve sürdürülebilir projeler gerçekleştirerek toplumsal sorunlara çözüm üretmek, ekonomik büyümeye ve sosyal kalkınmaya katkı 
sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Özellikle desteklenmesi gereken engelsiz yaşam ve gençler başta olmak üzere tüm 
vatandaşların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişiminde fırsat eşitliği yaratılmasına ve istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak girişimlere ve 
projelere destek vermekteyiz.

Bankamız, çalışan duyarlılığını artırmaya, çalışanlarıyla birlikte insana ve çevreye duyarlı sosyal sorumluluk projeleri üreterek toplumsal 
kalkınmaya destek olacak çalışmaları teşvik etmektedir. Bununla birlikte toplumsal fayda sağlayacak iş alanlarına yatırım yapılmakta, yerel 
ekonomiler ve işletmeler desteklenmekte ve büyütülmesine katkı sağlanmaktadır.

Albaraka Türk olarak sosyal sorumluluğu farz-ı kifaye olarak görüyor; gerçekleştirdiğimiz çalışmaların toplumları iyileştiren bir güce sahip 
olduğuna inanıyoruz. 

Gelecek yıllarda da toplumsal meselelere çözüm bulmak için çalışacak, ülkemizin kalkınmasına Albaraka Türk olarak destek olacağız.  
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için daha çok gayret göstereceğiz.

Melikşah UTKU

Genel Müdür

GENEL  
MÜDÜRÜMÜZÜN  

MESAJI 
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A. SOSYAL  
SORUMLULUK 

ÇALIŞMALARIMIZ

YEDAM ATÖLYE ALBARAKA TÜRK’ÜN KATKILARIYLA AÇILDI

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) 
meslek edindirme ve hobi atölyeleriyle, 
danışanların sosyal uyum ve iş becerilerinin 
geliştirilmesinin amaçlandığı projeye 
destek verdik. YEDAM Grafik Tasarım 
Atölyesi, Bankamızın katkılarıyla hayata 
geçti.

Ayakta rehabilitasyon merkezi olan 
YEDAM Atölye ile bireylerin sosyal hayata 
katılımlarının arttırılmasını amaçlıyoruz. 
Atölye çalışma alanlarında  iyileşme grup 
çalışmaları düzenleyerek tekrar madde 
kullanımını önlemeyi hedefliyoruz.

YEDAM bünyesinde kurulan Grafik Tasarımı, Gastronomi ve 
Pastacılık, Spor Faaliyetleri, Ahşap Oyuncak ve Sanat Atölyeleri 
14 Şubat 2018 tarihinde hizmet vermeye başladı. Açılışta Yeşilay 
tarafından bankamıza plaket takdim edildi.

“Bİ’ LİRAN VAR MI?” KAMPANYA DESTEĞİ

Yeşilay’ın “Bağımlılığa değil, bağımlılıkla mücadeleye destek olun” 
sloganıyla yola çıktığı “Bi’ Liran Var Mı?” kampanyasına 4 bin 
çalışanımız adına katkıda bulunduk. Yeşilay kumbarasını da Genel 
Müdürlük binamızda konumlandırarak kampanyaya destek sağladık. 
Aynı kampanyaya 2018 yılı Strateji ve Vizyon Toplantısı’nda da 
yönetim düzeyinde destek verdik.

1. SAĞLIK DESTEKLERİ
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20 YILDA 17.348 ÖĞRENCİYE DESTEK!

1987 yılından beri toplam 17.348 öğrenciye Bereket Vakfı aracılığıyla 
karşılıksız burs veriyoruz. Bursları, yurt genelinde bütün illeri 
kapsayacak şekilde ve hiçbir branş ayrımı yapmaksızın vermekteyiz. 
2017 yılında 1.973 öğrenciye burs verdik.

Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi için Bankamız bünyesinde 
kitap bağışı kampanyası düzenledik. 
Kampanya kapsamında çalışanlarımızın 
katkılarıyla üniversiteye 480 adet kitap 
bağışladık.

 

Tatvan’daki bir okulun öğrencilerine bölgedeki badminton 
turnuvalarına katılabilmeleri için badminton seti desteği sağladık. 
Gerçekleştirdiğimiz destekle öğrenciler bölge şampiyonu oldu.

Uşak’ta bir ilkokulun 2. sınıf öğrencilerine değer normlarının 
geliştirilmesi için verilecek değerler eğitimine destek sağladık. 
Öğrencilere çevre, hayvanların korunması ve bakımı; resim ve 
müzik gibi sanatsal faaliyetler hakkında bilinçlendirme çalışması 
gerçekleştirdik. 

Sivas Hizmet Vakfı’nın organize ettiği “5 Bin Lisans Öğrencisine Burs“ 
projesi kapsamında 10 öğrenciye burs desteği sağladık. 

Kuran Çalışmaları Vakfı’nın Kur’an Vahyi isimli sempozyumuna 
sponsorluk desteği verdik. 

Eğitim Alanında Gerçekleştirdiğimiz Sponsorluklar:

• İzmir Matematik Konferansı

• 6. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci İşleri Mevzuat Uygulama 
Toplantısı

• KTO Karatay Üniversitesi İslam Ticaret Hukuku Günümüzdeki 
Meseleler Kongresi Bildiri Kitabı

• TKBB bünyesinde İslami finans/bankacılık alanında yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerine yönelik oluşturulan burs fonuna destek

• İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi 
Ve Finansı Uygulama Ve Araştırma Merkezi (ISEFAM) etkinlikleri

• International Congress of Islamic  Economy,  Finance and Ethics 
(ISEFE’17) Kongresi

2. EĞİTİM DESTEKLERİ
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CDP KARBON SAYDAMLIK PROJESİ’NDE “C LEVEL” ELDE ETTİK!

Albaraka Türk olarak geliştirdiğimiz 
çevre politikası ile karbon ayak 
izimizin azaltılması için çalışmalar 
yürütüyoruz. Bu kapsamda 2017 
Haziran ayından itibaren CDP 
Karbon Saydamlık Projesi’ne dahil 
olduk. 6.316 firmanın katıldığı CDP 
derecelendirme çalışmasında C 
derecesini elde ederek başlangıç 
yaptık.

TÜRKİYE’NİN LEED GOLD SERTİFİKALI İLK BANKA GENEL 
MÜDÜRLÜK BİNASI

Çevre dostu ve sürdürülebilirlik 
özellikleri açısından mevcut 
binalar kategorisinde LEED Gold 
Sertifikası’na sahip ilk banka ve 
Genel Müdürlük binası olduk. 
2016 yılında Leed Gold Yeşil Bina 
Sertifikası almaya hak kazanan 
Albaraka Türk Genel Müdürlük 
binamızda, bu sertifikasyonun 
gerekliliklerini 2017 yılında da 

devam ettirmek amacıyla çalışmalar sürdürürek, çevreye karşı 
sorumluluk bilinciyle bankamız çalışanları ve yöneticileriyle işbirliği 
geliştirdik.

Bu kapsamda Genel Müdürlük binamızın hava ve aydınlatma kalitesi, 
sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi, malzeme kaliteleri ve 
özellikleri, kırtasiye ve temizlik malzemelerinin sağlığa zararsız 
olmaması ve geri dönüşüme uygun olması için özverili bir biçimde 
çalışıyoruz.

Lavabo musluklarımıza su tasarruf aparatı takarak su tüketiminde 
%43 oranında azalma sağladık.

Genel Müdürlük binamızın yeşil alanlarına düşük su tüketimi olan ve 
bölgemizin iklim koşullarına uygun bitki türleri diktik.

Kullandığımız bulut sistemi yerel buluttur (private cloud). Tüm 
sunucularımızın merkezi, veri merkezimizdedir ve sunucu altyapımız 
büyük oranda sanal ortamlardan oluşmaktadır.. Bu anlamda sunucu ve 
depolama ortamlarımızla karbon emisyonu ve elektrik tüketimi 
açısından çok verimli bir mimariye sahibiz. Blade sunucularımız 

Green IT uyumlu.

Binamızın dumansız hava sahası uygulamasına uyumlu olabilmesi 
için sigara kullanım alanlarını bina dışına taşıdık. 

Doğanın korunması ve geri dönüşüm 
sayesinde kaynak israfının önüne 
geçilmesi adına atık pil ve atık kâğıtlar 
ayrıştırılarak ilgili geri dönüşüm 
firmalarına gönderiyoruz. 

3. ÇEVRE FAALİYETLERİ
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“AĞAÇLAR KÂĞIT, KÂĞITLAR ÇÖP OLMASIN” PROJESİ

Doğanın korunmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz 
düzenlemeler ile su ve elektrik tasarrufunun yanı sıra, 2016 yılında 
“Ağaçlar Kâğıt, Kâğıtlar Çöp Olmasın” kampanyası kapsamında 
yaklaşık 17.000 kg (3.300.000 sayfa) daha az A4 kâğıt kullanarak 280 
ağacın bizlere oksijen sunmaya devam etmesine katkı sağladık. 

Kağıt tüketimini azaltma çalışmalarımız kapsamında yazıcı 
sistemlerimizi değiştirerek tasarruflu uygulamaya geçtik. Aşağıdaki 
tabloda tasarruf miktarlarımız belirtildi:

2016 Mart ayından itibaren geri dönüşüme uygun yağmur ormanı 
sertifikalı fotokopi kâğıtları kullanmaya başladık.

Dünya Kadınlar Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla 600 vefat 
eden Albaraka Türk çalışanları için, 50  fidan ve Tema Vakfı bağışıyla 
100 adet fidan dikimi gerçekleştirdik.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında çalışanlarımızın çevreyle 
olan ilişkisini ölçebilmek ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirmek 
amacıyla Ekolojik Ayak İzi Anketi gerçekleştirdik. Anket sonuçlarını 
tüm çalışanlarımızla paylaştık ve kurum içi bilinçlendirme iletişim 
çalışması gerçekleştirdik.

Yeni Sistem 
Sayesinde 
Baskısı 
Yapılmayan 
Kağıt Miktarı - 
Kurtarılan Ağaç 
Sayısı

Geri Dönüşüme 
Verilen Kağıt 
Miktarı - 
Kurtarılan Ağaç 
Sayısı

Toplam

2.433.118  
A4 Kağıdı

209 Ağaç

835.400  
A4 Kağıdı

72 Ağaç

3.268.518  
A4 Kağıdı

281 Ağaç
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4. YAŞAMI KOLAYLAŞTIRAN DESTEKLER
4.1. ENGELSİZ YAŞAM DESTEKLERİ

ALBARAKA TÜRK VE ÇALIŞANLARININ  
İBB SESLİ KÜTÜPHANE PROJESİ DESTEĞİ 

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Sesli Kütüphane Projesi’nin amacı; 
görme engellilerin sosyal hayatta daha çok var olabilmeleri ve 
mümkün mertebe yardıma daha az ihtiyaç duyacakları şekilde 
kendilerini geliştirebilmeleri için bütün kamu kuruluşlarını ve 
gönüllü vatandaşları çalışmalarına dâhil ederek hizmetlerini 
gerçekleştirmektir.

Gönüllü vatandaşlarla el ele vererek görme engellilerin toplumların 
mirası olan kütüphanelerden daha iyi seviyede yararlanabilmelerini 
ve okul hayatlarında daha başarılı olarak engellerinin olumsuz 
etkisinden kendilerini bertaraf edip, başkaları için ve de topluma yol 
gösterici olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. 
Sesli Kütüphane Projesi’ne Albaraka Türk olarak destek sağlamak 
amacıyla görme engelli öğrencilere karne hediyesi olarak MP4 çalar 
hediye ettik.

OSTİM SPOR OTURARAK VOLEYBOL (PARAVOLLEY) 
TAKIMI ANA SPONSORLUĞU 

Bununla birlikte 
bankamız çalışanları 
görme engelli 
öğrencilerin derslerine 
gönüllü olarak 
yardımcı olup; Sesli 
Kitap Projesi için kitap 
okuyarak projeye 
destek sağladılar.

 

BANKACILIK HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

Albaraka Türk olarak, bankacılık hizmetlerinin engelli 
müşterilerimizin erişim ve kullanımına uygun hale getirilmesi 
amacıyla çağrı merkezlerimizde engelli müşterilerimize öncelik 
verilmesi, online destek menüsünden destek alınabilmesi, Genel 
Müdürlük ve şubelerimizin engelli vatandaşların erişimine uygun 
hale getirilmesi vb. altyapı geliştirme çalışmalarına devam 
ediyoruz.
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5. ÇALIŞAN GÖNÜLLÜLÜĞÜ
5.1. KULÜP FAALİYETLERİ

5.1.1. İyilik Kulübü

İyilik Kulübü; Albaraka Türk 
çalışanlarının gönüllü olarak 
katılımıyla ve maddi desteklerle 
sosyal yardım projeleri 
gerçekleştirdikleri bir kulüptür.

Gerçekleştirilen etkinlikler:

• Suriyeli çocuklarla Kidzania gezisi

• Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı

• Ramazan Bayramında ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı

• Adana – Sarıçam’daki bir ortaokulda ihtiyaç sahibi 104 çocuk için 
mont ve bot yardımı

• Halep’e kışlık kıyafet  yardımı

• Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri Banka çalışanları ile tespit 
ettik ve 100 aileye 100 liralık alışveriş çeki.

• Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi 60 çocuğa kıyafet hediye kartı

• Emekli çalışanımıza destek kampanyası düzenledik İşitme engelli 
bir çocuk için işitme cihazı temin ettik. 
 

5.1.2. Doğa Kulübü

Doğa Kulübü; Albaraka Türk çalışanları 
arasında doğayı koruma ve çevre bilincini 
geliştirerek, çevrenin korunmasına ve 
doğanın tahrip edilmesini önlemeye yönelik 
faaliyetlerde bulunmaktadır. Albaraka Türk 
çalışanlarının ülkemizdeki doğa güzelliklerini 
gezip görmelerini ve tanımalarını sağlamak 
ve bu sayede dostluk, sevgi, kardeşlik ve 
dayanışma bilincini oluşturmak suretiyle 
kurum kültürüne katkıda bulunmak, yapılan 
faaliyetlerle çalışanlarımıza sağlıklı yaşam 
için spor yapma alışkanlıkları kazandırmak, 
motivasyonuna katkı sağlamak suretiyle iş 
yerinde verimliliklerini arttırmak amaçlarıyla 
kuruldu. 

ÇALIŞANLARIMIZIN KATILIMIYLA BEYKOZ RİVA PLAJI’NI 
TEMİZLEDİK!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Albaraka Doğa Kulübü işbirliği ve 
çalışanlarımızın katılımıyla Beykoz Riva Plajı’nda çevre temizleme 
etkinliği gerçekleştirdik. 2 saat süren etkinlikte çalışanlarımız hem 
eğlendi hem de çevremize verilen zararın ne kadar büyük olduğuna 
üzülerek şahit oldular. Yapılan etkinlikle; kirletmenin temizlemekten 
daha kolay olduğunu hatırladık. Zararın yalnızca geri dönüşmeyen 
plastiklerden ibaret olmadığı; özellikle deniz canlılarının, kuş türlerinin 
ve diğer dostlarımızın, insanlığın bu umarsız davranışları sebebiyle yok 
olmaya mahkûm edildiğini gözlemledik. Gerçekleştirilen çalışmada 
görüldü ki, atılması gereken çok adım var ve dünyamızın bize ihtiyacı 
var!



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

12

5.3. KULÜP DIŞI FAALİYETLER

KIZILAY KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞI

2016 yılında Kızılay 
ile Bankamız 
arasında ortaklaşa 
yürütülen kan 
bağışı kampanyasını 
yaklaşık 400 
çalışanımızın katılımı 
ile gerçekleştirdik. 
Ayrıca; bu yıl ilk kez 
TÜRKÖK projesine 

personelimiz tarafından destek verildi. 2017 yılında kampanya 
kapsamında 429 çalışanımız 1.287 canın kurtarılmasına katkı sağladı.

ALBARAKA TÜRK SOSYAL SORUMLULUK YARIŞMASI DÜZENLEDİK 

Bankamızda çalışanlarımızın yenilikçi iş ve teşebbüs fikirlerinin 
oluşmasına öncülük etmek ve destek vermek için Sosyal Sorumluluk 
Proje Yarışması düzenledik. Yarışma kapsamında 15 çalışanımız 
mansiyon ödülüne layık görüldü.

Birinci, ikinci ve üçüncü seçilen projelerin sahipleri yurt dışı gezisi 
kazanmış olup; yarışmada birinci seçilen projenin hayata geçirilmesi 
için çalışmalara başladık.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

13

Meraklı Çocuk Hayy müzikli çocuk oyununun hazırlanması, 
sahnelenmesi ve galası için sponsor olduk. “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.

Tüm Türkiye’de hat sanatını gençlerle buluşturmak üzere 110 adet 
imam hatip lisesine 4.200 adet çerçeveli hat eseri hediye ettik.

Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergileri:

• 2017 yılında Albaraka Hat Koleksiyonu Eserleri sergisini Muş, 
Bingöl, Ordu ve Fatsa’da gerçekleştirdik. Yaklaşık 400 eserden 
oluşan ve 10 yılı aşkın bir sürelik çalışmanın sonucunda ortaya 
çıkan Albaraka Hat Koleksiyonu’ndan seçilmiş 60 eser, 2017 yılı 
boyunca binlerce sanatseverle buluştu.

• Üsküdar/Altunizade’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
kampüsünde yer alan Albaraka Sanat Akademisi’nde 250 kişiye 
hat, tezhip, ebru, minyatür ve ney dersleri verdik.

6. KÜLTÜR – SANAT – SPOR 
Albaraka Sanat Galerisi’nde Düzenlenen Sergiler:

• Şubat 2017: Albaraka Sanat Galerisi açılışı ve 4. Uluslararası 
Albaraka Türk Hat Yarışması’nda dereceye giren eserler sergisi

• Mayıs 2017: Hasan Çelebi öğrencilerinin eserlerinden oluşan 
“Nokta Kalemin Secdesi Hat Sergisi”

• Mayıs 2017: Sadreddin Özçimi ve öğrencilerinin ebru eserlerinden 
oluşan “Tevhid Akkase Ebru Sergisi”

• Haziran 2017: Ahmet Sabri Mandıracı’nın eserlerinden oluşan “Kırk 
Yılın Sonunda Eslafın Yolunda” isimli hat, ebru ve resim sergisi

•  Kasım - Aralık 2017: Topçu Koleksiyonu’ndan “Hilye-i Şerifeler 
Sergisi”

• Aralık 2017: Bünyamin Kınacı ve Mehtap Kocaağa’nın “Ey Can Biz 
Sayılar ve Yazılarız” Kaligrafi Sergisi

• Aralık 2017 - Ocak 2018: Kanadalı sanatçı Lauralie Rae’nin 
“İstanbul’u Hissetmek” İllüstrasyon Sergisi

Albaraka Türk 5. Uluslararası Hat Yarışması için yarışma eserleri 
kabul edildi.

Albaraka Türk Hat Koleksiyonu’ndan eserler Yunus Emre Enstitüsü  
iş birliği ile 2017’de Avusturya ve İngiltere’de sergilendi.

Miraciye Film Sponsorluğu

Türkiye Dergiler Birliği Uluslararası Dergi Fuarı sponsorluğu

Şiir dinletisi, Türk Sanat Müziği/türkü gecesi, söyleşi ve anma 
etkinlikleri

LOTTO ŞİRKETLER HALI SAHA LİGİ ŞAMPİYONU ALBARAKA TÜRK 

Bankamız ilk kez katıldığı Lotto Şirketler Halı Saha Ligi’nde şampiyon 
oldu.

Bununla birlikte bankamız bünyesinde çalışanlarımız arasında futbol, 
basketbol ve tenis turnuvaları da düzenlemektedir.



14

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Bankamız çalışanlarının gönüllülük konusundaki eğilimlerini 
ölçebilmek ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla 
gönüllülük anketi gerçekleştirdik.

ALBARAKA’DAN OKULLARA CİHAZ BAĞIŞI

Mersin, Şanlıurfa, Konya, Elazığ ve İstanbul’daki okullara, vakıf, 
dernek ve çeşitli devlet kurumlarına bilgisayar, yazıcı, projeksiyon 
cihazı bağışında bulunduk. Ayrıca Konya’daki bir imam hatip 
ortaokulunda bilgisayar sınıfı oluşturduk.

Şubelerimizin yeni yerlerine taşınmaları sebebiyle kullanılmayan 
eşyaları ihtiyaç sahibi okullara, dernek ve vakıflara bağışladık.

Bankamızca verilen kredilerde sorumluluk bilincinin müşterilerimiz 
tarafından benimsenmesi amacıyla; kredi komitelerinin de 
bilgilendirildiği “Kredi Anketi” ve altyapısal çalışmaları tamamlanmış 
olup, müşterilerimizin kullanacağı kredilerde eğitim, sağlık, 
istihdam oluşturma, engelliler, çocuklar vb. alanlara olan eğilimleri 
ölçmekteyiz.

7. DİĞER UYGULAMALAR
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B. ÇALIŞMA
ESASLARIMIZ

 1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN STRATEJİK ALANLARI

1.1. YÖNETİM

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Kurumsal Yönetim 
İlkelerinin zorunlu ilkelerine tam uyum sağlanır ve henüz zorunlu 
olmayan ilkelere uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılır. 
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Metodolojisi çerçevesinde yönetime 
ilişkin konularda da uyum izlenir ve gerekli aksiyonların alınmasına 
yönelik çalışmalar yapılır.

1.2. ÇEVRE

ABG’nin Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında ve BIST 
Sürdürülebilirlik Endeksi metodolojisi çerçevesinde; Bankanın, 
Çevre Politikası oluşturulur. Politika ile belirlenen çevre konularına 
ilişkin Banka içi gerekli aksiyonların alınması, yönetilmesi ve 
kamuyla da paylaşılacak biçimde raporlanması sağlanır. 

1.3. İNSAN HAKLARI

Albaraka Türk BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ilkelerine uygun 
olarak faaliyet gösterme gayretindedir. Bu sebeple;

• İnsanın yaşama, beslenme, barınma, seyahat ve çalışma gibi 
temel haklarını destekler nitelikte faaliyet gösterir. 

• Çalışanlarına yaklaşımda dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle 
ayırımcılık yapmaz ve bu anlayışı topluma yaymaya çalışır.

• Faaliyetlerinde adalet duygusu ön plandadır.

• Kayıt dışı işçi çalıştırmamak ve yasal mevzuat çerçevesi 
dâhilinde işçi çalıştırmak temel değiştirilemez kurallarıdır.

• Diğer ülkelerdeki şubelerimizde o ülke halkından istihdam 
 yapmaya öncelik verir. 

• İnsanın temel haklardan faydalanmasını kısıtlamayan bir 
finansal model önerisinde bulunur.

1.4. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

BDDK, SPK ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Rüşvet ve Yolsuzlukla 
Mücadele politikası oluşturur; üst yönetim dahil tüm Banka 
personelinin bilgilendirilmesi ve gerekli zorunlu eğitimlerin 
alınması ile Banka içi ve ilgili paydaşlar için gerekli aksiyonların 
alınması, yönetilmesi ve kamuyla da paylaşılacak biçimde 
raporlanması sağlanır.

1.5. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM YÖNETİMİ

Meydana gelebilecek herhangi bir acil durum anından önce acil 
durum senaryoları hazırlanır, fiziki güvenlik senaryoları güncellenir, 
acil durum ekipleri belirlenerek acil durum eğitimleri organize 
edilir, acil durum tatbikatları planlanır ve uygulanır. Konu ile ilgili 
yazışma, raporlama, gerekli bilgilendirme ile acil ve beklenmedik 
durum faaliyetlerinin koordine edilerek gerekli aksiyonların 
alınması sağlanır.

1.6. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İlgili mevzuatlara göre, ABG’nin Sosyal Sorumluluk Programı 
çerçevesinde; sağlık ve güvenlik konularında yapılan çalışmaların 
(eğitimler, iş sürekliliği faaliyetleri, sağlık kuruluşlarından alınacak 
ödüller, banka içi sağlık kampanyaları vb.) kamuyla da paylaşılacak 
biçimde raporlanması, sağlık ve güvenlik konularından sorumlu bir 
üst düzey yöneticinin belirlenmesi gibi gerekli aksiyonların alınması 
sağlanır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SOSYAL SORUMLULUK RAPORU
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1.7. İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

Albaraka Türk üst yönetimin liderliğinde, olağanüstü durumlara 
karşı kendi itibarı ve varlıklarıyla paydaşlarının varlıklarını korumak 
amacıyla; uluslalar arası ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi 
standardı, banka stratejik hedefleri, BDDK yönetmelik ve tebliğleri 
doğrultusunda; iş sürekliliği yönetim sistemini kurar, buna uygun 
olarak işletir ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak iyileştirir.

Eğitim, test, iç ve dış denetim faaliyetleri ile sistemin, stratejilerin, 
planların ve iş sürekliliği yönetimi organizasyon yapısının yeterliliği 
ve etkililiği gözden geçirilerek geliştirilir.

1.8. BANKACILIK FAALİYETLERİ

Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Sektörü İçin Sürdürülebilirlik 
Kılavuzu ve Albaraka Türk Kredi Politikası çerçevesinde; 
kredilendirme faaliyetleri ile ilgili çevresel ve sosyal risk yönetimi 
yapılır. Diğer bankacılık ürün ve hizmetlerinde sürdürülebilirlik 
parametrelerinin dikkate alınmasıyla sürdürülebilir bankacılık 
hedefi doğrultusunda ürün geliştirmeleri yapılır. Tüm fonlama 
stratejisinde “Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG)” unsurları kredi 
süreçlerine dâhil edilirken en iyi uygulamalar dikkate alınarak gerekli 
aksiyonların alınması sağlanır.

 2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SOSYAL SORUMLULUK 
         İLKELERİMİZ

Eğitim, sağlık, engelsiz yaşam, çevre, kültür vb. alanlarda veya bu 
alanlarda faaliyet gösteren kişi, kurum ya da sivil toplum kuruluşlarıyla 
Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirilir.

• Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk faaliyetlerinde işbirliği 
yapılacak kişi, kurum ya da sivil toplum kuruluşlarının 
belirlenmesinde; faizsiz finans ve katılım bankacılığı ilkeleri, 
Albaraka Türk vizyon, misyon ve etik ilkeleri göz önünde 
bulundurulur. 

• Sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında Karbon Saydamlık 
Projesi (CDP), BİST Sürdürülebilirlik Endeksi ve LEED Yeşil Bina 
Sertifikasyon çalışmaları yürütülür.

• Sürdürülebilirlik strateji alanları olarak belirlenen Yönetim, Çevre, 
İnsan Hakları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Acil ve Beklenmedik 
Durum Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sürekliliği Yönetimi, 
Bankacılık Faaliyetleri alanlarında çalışmalar yürütülür.

• Banka çalışanları tarafından kurulan ve Sosyal Sorumluluk 
faaliyetleri gerçekleştiren kulübün faaliyetlerine destek verilir.

• Banka tarafından nakdi ve gayri nakdi kredi kullandırımlarında 

tüm toplumun nitelikli eğitime erişimine ve kaliteli sağlık 
hizmetlerinden yararlanmasına katkı sağlayacak, yeni istihdam 
yaratacak projeler önceliklendirilir.

• Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk alanında dünyadaki en 
iyi uygulamalar takip edilerek, Bankanın temel değerleri ve etik 
ilkeleriyle örtüşen, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak Sosyal 
Sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi sağlanır. 

• Birleşmiş Milletler Küresel Hedefleri’ne ulaşılmasına katkıda 
bulunmak amacıyla Bankanın öncelediği başlıklarda çalışmalar 
yürütülür.

 3. BAĞIŞ VE YARDIM İLKELERİMİZ

Banka üst yönetiminin kararıyla tüm bağış ve yardımların yapılacağı 
kişi, kurum ya da sivil toplum kuruluşlarının belirlenmesinde; faizsiz 
finans ve katılım bankacılığı ilkeleri, Albaraka Türk vizyon, misyon ve 
etik ilkeleriyle yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurulur. 

• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. olarak sosyal sorumluluk 
bilinciyle sağlık, eğitim, kültür, engelsiz yaşam vb. alanlarda 
faaliyet gösteren kişi, kurum ya da Sivil Toplum Kuruluşlarına, 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu’nda belirtilen çerçeve dâhilinde ayni ve 
nakdi bağış ve yardım yapılır. 

• Bağış ve yardım yapılırken Bankanın tabi olduğu yasal mevzuat 
düzenlemeleri dikkate alınır.

• 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 59’uncu maddesi uyarınca 
“Bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca bir malî yılda 
yapılabilecek bağış miktarı, banka öz kaynaklarının binde dördünü 
aşamaz. Ancak, yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, 
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak 
dikkate alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması zorunludur. Bu 
hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.”

• SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10. 
sayılı ilkesi çerçevesinde “bağış ve yardımlara ilişkin politika 
oluşturularak genel kurul onayına sunulur. Genel kurul tarafından 
onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış 
ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri 
hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile 
ortaklara bilgi verilir”.

• Yapılan bağış ve yardımlar hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda ortaklarına detaylı bilgi verilir. Bankanın bağış ve 
yardımlar ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bu 
Politika hükümleri ile uygunluğu ve etkinliği, iç denetim kapsamında da 
düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulur.  
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4. KOMİTELER

4.1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SOSYAL SORUMLULUK KOMİTESİ

4.1.1. Komitenin Görevleri

• Kurumsal Sürdürülebilirlik farkındalığının kurum içinde 
içselleştirilmesini sağlamak, sürdürülebilir bankacılık hedefini 
somut bir biçimde ortaya koymak ve uzun vadeli değerler 
oluşturmak amacıyla ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin 
kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte Banka faaliyetlerinde ve karar 
mekanizmalarında dikkate alınmasına öncelik verir.

• Çevreyi koruma bilincini Bankanın tüm kademelerinde öncelik 
haline getirir; gerekli etik kuralları oluşturur, tüm bu faktörlerle 
bağlantılı risklerin etkin bir biçimde yönetilmesini sağlar.

• Bankanın vizyon ve misyonu ile uyumlu kurum kimliğini ve 
anlayışını tüm topluma, paydaşlara ve iş ortaklarına anlatabilecek 
Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk projelerinin hayata 
geçirilmesi için Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk ve İletişim İcra 
Komitesi’ne yönlendirmelerde bulunur.

• Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk alanında dünyadaki en 
iyi uygulamaları takip ederek, Bankanın temel değerleri ve etik 
ilkeleriyle örtüşen projelerin hayata geçirilmesini sağlar.

• Banka faaliyetlerinin topluma olan etkilerini değerlendirir.

• Banka faaliyetlerinin toplum üzerindeki etkileri ile bu çerçevede 
alınan önlemleri denetler.

• Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk ve İletişim İcra Komitesi’nin 
rapor ettiği konuları görüşerek, sonuçlandırılması için gerekli 
kararları verir.

• Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk alanında ABG’nin ilgili 
komitesi ile koordineli olarak çalışır.

4.2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, SOSYAL SORUMLULUK VE İLETİŞİM 
İCRA KOMİTESİ

4.2.1. Komitenin Görevleri

• Bankanın vizyon ve misyonuyla uyumlu, kurum kimliğini ve 
anlayışını tüm topluma, paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza 
anlatabilecek Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk projelerini 
hayata geçirir.

• Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin aldığı kararların 
uygulanmasını takip eder.

• Banka adına hazırlanacak Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk 
projelerinin zamanlaması, mecrası ve bütçesiyle ilgili Stratejik 
Planlama Müdürlüğü’nden gelen talepleri değerlendirerek karar 
verir.

• Stratejik Planlama Müdürlüğü tarafından yılın belli dönemlerinde 
önerilen Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk projelerinin ön 
değerlendirmesini yapar, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk 
Komitesi gündemine taşır ve hayata geçirilen projeleri takip eder.

• Belirlenen konularda yapılacak Sürdürülebilirlik ve Sosyal 
Sorumluluk faaliyetlerine ilişkin bütçe, konsept, prodüksiyon ve iş 
ortakları onaylarını verir.

• Yıllık ve periyodik olarak hazırlanacak Sürdürülebilirlik ve Sosyal 
Sorumluluk raporlarını onaylar.

 5. YAPILANMA

6. KAYNAK KULLANIMI

A. Projeler

B. Bağış ve Yardım

C. Sponsorluk

D. İletişim

Yönetim Kurulu

Sürdürülebilirlik ve 
Sosyal Sorumluluk Komitesi

Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk 
ve İletişim İcra Komitesi

Stratejik Planlama Müdürlüğü

7. FAALİYET ALANLARI

A. Sağlık-Eğitim 

B. Çevre 

C. Yaşamı Kolaylaştıran Destekler

D. Çalışan Gönüllülüğü

E. Kültür – Sanat – Spor
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Sosyal sorumluluk ile ilgili fikir ve önerilerini bizimle paylaşır mısın?
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Sosyal sorumluluk ile ilgili fikir ve önerilerini bizimle paylaşır mısın?
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değerlerinize değer katıyoruz


