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A. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE
SOSYAL SORUMLULUK 

ÇALIŞMALARIMIZ
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1. VİZYONUMUZ

Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk; Albaraka Bankacılık 
Grubu felsefesi ve vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Ticari 
faaliyetlerimizde yaklaşımımız sadece organizasyonumuz, 
hissedarlarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamak değil; aynı zamanda uzun vadeli ekonomik büyümeyi 
ve sosyal kalkınmayı sağlama konusunda ortak bir vizyona sahip 
olmaktır.

Albaraka Türk olarak toplumların önemli zorluklarla mücadele 
edebilme kabiliyetlerini geliştirebilmeleri için ön saflarda yer 
almaya gayret ediyor; bu doğrultuda üretimi ve gelişimi teşvik 
ediyoruz.

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Programımız kapsamında 
eğitim, sağlık, çevre ve erişilebilirlik alanlarına öncelik veriyor, 
çalışanlarımızın da katkılarıyla insana ve çevreye duyarlı, 
ekonomik ve küresel kalkınmaya destek olacak sosyal sorumluluk 
projeleri gerçekleştiriyoruz.

Bu bağlamda Bankamız, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni 
desteklemektedir. 

Albaraka Türk olarak toplumsal meselelere çözüm oluşturup, 
ülkemizin değerlerine değer katmaya ve dünyamızı 
güzelleştirmeye tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Değer Katan İyilikler Raporu
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2. GÖSTERGELER
Çalışma Alanımız ve Ulaştıklarımız

4 Ülkede 37 Şehirde
Yaklaşık 24 bin

insanın hayatına 
dokunduk

4 Ülkede 37 Şehirde
Yaklaşık 24 bin

insanın hayatına 
dokunduk

4 Ülkede 37 Şehirde
Yaklaşık 24 bin

insanın hayatına 
dokunduk

Değer Katan İyilikler Raporu
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Çalıştığımız Ülkeler

Türkiye

Pakistan

Kamerun

Suriye

Değer Katan İyilikler Raporu
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Çalıştığımız Şehirler

Değer Katan İyilikler Raporu
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3. EĞİTİM DESTEKLERİ
Bereket Vakfı Eğitim Bursları

Bereket Vakfı aracılığıyla 2018 Ocak-Haziran 

döneminde 1.840 Lisans ve 77 Doktora olmak

üzere toplamda 1.917 öğrenciye eğitim bursu 

sağladık.

Lisans Öğrencileri İçin Aylık Burs Tutarı: 400 TL

Doktora Öğrencileri İçin Aylık Burs Tutarı: 1.200 TL

Değer Katan İyilikler Raporu
9
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Arduino Atölyesi

Hicaz Demir Yolu Projesi

Esenler’deki bir okulda yazılım, robotik teknolojisi, kodlama 
ve 3D tasarım derslerinin verildiği bilim sınıfını oluşturduk.

Gerçekleştirdiğimiz destek ile 128 öğrenci atölyede eğitim 
almaktadır.

Abdülhamid Han’ın yadigarı Hicaz Demir Yolu’nun 
öğrencilere tanıtılması amacıyla İzmir’de bir okula destek 
verdik. Bu sayede okul koridorlarına giydirme ve zemin 
düzenlemeleri yapıldı, koridorlar maketlerle donatıldı 
ve Hicaz Demir Yolu’nu anlatan fotoğraflar sergilendi. 
Kültürümüzün tanıtımına katkı sağlayan bu proje ile 850 
öğrenciye ulaştık.

Değer Katan İyilikler Raporu
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Sevgi Evleri Projesi

Ailesi tarafından ihmal/istismar edilmiş, devlet tarafından 
koruma altına alınmış, barınma yeri olmayan ve uyum 
güçlüğü çeken ortaokul çağındaki 55 öğrenciye yönelik 
olarak Sevgi Evleri Projesi’ni başlattık. Çocukların temel 
eğitim haklarından yararlanması ve rehabilite edilerek 
topluma kazandırılması amacıyla, eğitim gördükleri okulda 
yatakhaneler dairelere dönüştürüldü. Proje; Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 
koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

11
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Suriye Okul Restorasyonu

Suriye’deki savaşta zarar görmüş ve kullanılamaz hale 
gelmiş olan, Fırat Kalkanı Bölgesinde bulunan okulu 
restore ettirerek, yaklaşık 1.215 öğrenciyi eğitim hayatına 
kazandırdık. Bu sayede Suriyeli öğretmenler, öğrenci 
aileleri ve öğrenciler normal yaşam döngüsüne kavuştu. 
Okulun fiziki koşulları iyileştirilirken, öğrencilerin temel 
eğitim ve kışlık kıyafet ihtiyaçları da karşılandı.
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Tadilat Sonrası Suriye AlBab Şehit İsa Hasun El 
Cebeli Okulu, 2018

Suriye Okul Restorasyonu

13
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Bir Kitap Bir Tohum Projesi

11 okuldaki 7.500 öğrenciye 8.000 tohumlu kalem ve 8.500 
kitap hediye ettik. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı 
kazandırmanın yanı sıra, çevre bilincinin aşılanmasını 
hedeflemekteyiz.

14
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Ekipman Destekleri

9 okulun ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar, yazıcı, 
projeksiyon cihazı, kulaklık, akıllı tahta gibi eğitim 
materyalleri gönderdik ve bu sayede yaklaşık 3.200 öğrenciye 
ulaştık. Ayrıca Bankamızda kullanılmayan demirbaşları da 
bu kapsamda okullara gönderdik.
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Renkli Okullar

Şanlıurfa’da 2 köy okulunun iç mekan duvarları 
boyanarak yenilendi.

16
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Güçlü Hafıza 
Güçlü Gelecek

Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ndeki 15 şehirdeki 33 
okulda hafıza teknik leri ve etkili öğrenme konularında 
1 aylık eğitim programı düzenledik. Proje kapsamında 
yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaştık.

Değer Katan İyilikler Raporu
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Bir Kitap Da Sen Koy Kampanyası

Bankamız çalışanlarının katkıları ve katılımlarıyla 
Şanlıurfa’da 162 öğrencinin eğitim gördüğü bir köy 
okuluna kitap ve kırtasiye malzemeleri götürdük ve 
kütüphane kurulumu gerçekleştirdik. Ayrıca okul 
duvarları da gönüllü çalışanlarımızca boyanarak yeni 
renklerine kavuştu.

Değer Katan İyilikler Raporu
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4. SAĞLIK DESTEKLERİ
Göz Hastalıkları Tedavi Programı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre; Dünyada 100 
milyon katarakt ve 285 milyon görme bozukluğu çeken 
hasta bulunmaktadır. Bunların %80’i önlenebilir veya 
tedavi edilebilir boyuttadır.

Yeryüzü Doktorları tarafından yürütülen tedavi edici sağlık 
hizmetleri kapsamında, Bankamızın destekleriyle Pakistan 
ve Kamerun’da 600 katarakt hastasının ameliyatları 
gerçekleştirildi.

Bu ameliyatlar çalışanlarımız adına gerçekleştirilmiş olup, 
çalışanlarımızın doğum günlerinde e-posta ile kendilerine 
bildirilmektedir.

Değer Katan İyilikler Raporu
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5. YEŞİL DESTEKLER
Fidan Dikimi Etkinliği

21 - 26 Mart Orman Haftası kapsamında, Çevre 
Kuruluşları Dayanışma Derneği iş birliği ile 
Hatay, Kahramanmaraş, Konya ve Gaziantep’te; 
24 Kasım’da Ankara’da şube ve bölge 
müdürlüklerinden çalışanlarımızın katılımıyla 
toplamda 10.000 fidanı doğayla buluşturduk. 

Değer Katan İyilikler Raporu
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Plastik Kapaklar Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor!

Genel Müdürlük binamızın katlarında konumlandırdığımız plastik kapak toplama kutuları ile çevre 
ve erişilebilirliğe katkı sağlıyoruz.

Değer Katan İyilikler Raporu
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Karbon Saydamlık Projesi

Proje kapsamında;
• Kâğıt Tüketim Hesaplamaları
• Akaryakıt Tüketim Bilgileri
• Uçak Kullanım Mili
• Bankamız Yıllık Faaliyet Raporları
• Bankamız Yıllık Finansal Tabloları
• Yatırımcı Sunumları
• ABG Faaliyet Raporları

• Kurumsal Risk Yönetimi Raporları
• Proje Finansmanı ve Kurumsal Finansman 
Portföy Bilgisi
• Jeneratör Yakıt Bilgileri (mazot/lt)
• Elektrik Tüketim (kwh) Bilgileri
• Klima Gazı Kullanım Verileri (Kg)
• Isınma Verileri (Fueloil, Kömür vb.)

alanlarında detaylı analizler yapılmıştır. 

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Bankamız
ikinci kez “C” derecesini elde etmiştir.

Değer Katan İyilikler Raporu
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Sıfır Atık Projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır 
Atık Projesi kapsamında Bankamızda yapılan çalışmalar 
şu şekildedir:

• Kağıt israfının önlenmesi için fotokopi makinaları  
   yeniden programlanmıştır.
• Kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla genel  
   müdürlük, bölge müdürlükleri ve şubelerde su, enerji  
   ve araç kullanımlarıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
• Atık ların geri kazanılması amaçlanarak geri dönüşüm  
  kutuları gerekli yerlerde konumlandırılmıştır.
•   Tekrar kullanım için bazı araç gereçlerin periyodik                    
   bakımları yapılmakta; Genel Müdürlük binası  
   tuvaletlerinde, lavabolarında, havuz ve bahçe   
   sulamalarında ve temizlik işlerinde şebeke suyu 
   yerine artezyen suyu ve gri su kullanılmaktadır.
• Satın alma süreçlerinde çevre duyarlılığı gözetilerek  
   alımlar gerçekleştirilmektedir.
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Üsküdar’da zihinsel ve bedensel engelli öğrencilere 
akademik eğitimin yanı sıra meslek edindirme 
atölyelerinde eğitim veren bir okulda mutfak atölyesi 
oluşturduk. Atölyeden 1 yılda ortalama 10 öğrencinin 
faydalanması hedefleniyor. Öğrenciler mezun 
olduğunda eğitim aldık ları alanda çalışma fırsatı da 
bulacak ve böylece istihdama da katkı sağlanacaktır.

6. ERİŞİLEBİLİRLİK
Mutfak Atölyesi



25

Görme Engelliler İçin 
Braille Baskı Makinası

İstanbul İl Müftülüğü tarafından yürütülmekte olan görme 
engellilere yönelik Kuran-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi için 
Braille baskı makinası hibe ettik.

Bu sayede görme engelli bireyler Braille dokümantasyona 
(Kuran-ı Kerim, ilmihal, tecvit vb.) daha kolay ulaşabilecekler. 

Değer Katan İyilikler Raporu
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Yuvarla; kredi kartıyla gerçekleştirilen alışverişlerde 
kuruşların yuvarlanarak aradaki farkın seçilen sivil 
toplum kuruluşuna bağışlanmasını sağlayan bir sosyal 
girişimdir.

Albaraka Türk kredi kartlarıyla entegrasyonu 
tamamlanan Yuvarla uygulaması ile kişi ve kuruluşlar 
iyilik için birlikte çalışmaya başlamıştır.

Entegrasyonu:

Değer Katan İyilikler Raporu
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B. ÇALIŞMA
ESASLARIMIZ
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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. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN
STRATEJİK ALANLARI

Değer Katan İyilikler Raporu
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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. 

1.7 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ
Albaraka Türk üst yönetimin liderliğinde, olağanüstü durumlara karşı kendi itibarı ve varlık larıyla paydaşlarının varlık larını korumak 
amacıyla; uluslararası 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.

Değer Katan İyilikler Raporu
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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 nitelik li eğitime erişimine ve kaliteli sağlık 
hizmetlerinden yararlanmasına katkı sağlayacak, yeni istihdam yaratacak projeler öncelik lendirilir.

• 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. 

• Kültürümüz değerlerini yaşatmak ve Birleşmiş Milletler Küresel Hedefleri’ne ulaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla Bankanın 
öncelediği başlık larda 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.

Değer Katan İyilikler Raporu
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• 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 özkaynaklarının 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 değişik lik leri 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.

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.
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• Çevreyi koruma bilincini Bankanın tüm kademelerinde öncelik haline getirir; gerekli etik kuralları oluşturur, tüm bu faktörlerle 
bağlantılı risk lerin 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.
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• 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 7. FALİYET ALANLARI

6. KAYNAK
KULLANIMI

Yönetim Kurulu

Sürdürülebilirlik ve Sosyal
Sorumluluk Komitesi

Sürdürülebilirlik, Sosyal
Sorumluluk ve İletişim İcra Komitesi

Stratejik Planlama
Müdürlüğü

6. KAYNAK
KULLANIMI

a. Projeler

b. Bağış ve Yardım

c. Sponsorluk

d. İletişim

7. FAALİYET
ALANLARI

a. Sağlık

b. Eğitim

c. Erişilebilirlik

d. Çevre
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