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Rapor Hakkında

Rapor Hakkında
Anadolu Hayat Emeklilik olarak sürdürülebilirlik
uygulamalarımızı bu ilk sürdürülebilirlik
raporumuz aracılığı ile tüm paydaşlarımızın
görüşüne sunmaktayız. Şirketimizin ilk
sürdürülebilirlik raporunda Türkiye’de yer alan tüm
faaliyetlerimizden kaynaklanan sürdürülebilirlik
performansımızı, stratejik bakış açımız ve
taahhütlerimizi siz değerli paydaşlarımızla
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Bu rapor, “GRI Standartları: Temel” seçeneğine
uyumlu olarak hazırlanmıştır. Raporumuzun ana
çerçevesini oluşturan öncelikli sürdürülebilirlik
konularını, geniş bir araştırma ve paydaş analizi
süreci içeren çalışmalar ile belirledik. Raporumuzda
yer verilen içeriklerin belirlenmesi ve düzenlenmesi
aşamasında GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması
Standartları’nda yer alan temel raporlama ilkelerini
takip ettik.
Bu raporda yer verilen tüm bilgiler aksi beyan
edilmediği sürece Anadolu Hayat Emeklilik’in
01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasındaki
faaliyetlerini kapsamaktadır. Raporlama
periyodundan sonra gerçekleşmiş faaliyetlere,
ilgili olabilecek bölümlerde yer verilmiştir. Anadolu
Hayat Emeklilik olarak, paydaşlarımızın beklentileri
doğrultusunda sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi
yıllık olarak raporlamayı hedefliyoruz.
Anadolu Hayat Emeklilik Sürdürülebilirlik Raporu ile
ilgili görüş ve önerilerinizi
surdurulebilirlik@anadoluhayat.com.tr adresi
üzerinden bize iletebilirsiniz.
Zühal Deniz Tetik / Torlukçu Çocukları
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler
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Genel Müdür Mesajı

Genel Müdür
Mesajı

Şirketimiz sosyal sorumluluk faaliyetlerini de
kapsayıcılık odağında düzenlemektedir. 2007 yılında
başlayan “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf
yarışmasına bugüne kadar 23 bini aşkın kadın
fotoğrafçı, 88 bin civarında fotoğrafla katılmışlardır.
Kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine
katkıda bulunmayı hedefleyen fotoğraf yarışmamız,
sayımız %6 artarak 2 milyona, toplam fon büyüklüğümüz

Türkiye'de kadınlara özel ilk ve tek olma özelliği taşır ve

ise %33 artarak 31 milyar TL’ye yaklaşmıştır. 2020

2020 yılında “Hayata Dair” temasıyla düzenlenmiştir.

yılında 1,7 milyar TL prim üreterek hayat sigortasındaki

Her sene yarışma sonunda gerçekleştirilen sergi, 2020

performansını bir önceki yıla göre %37 oranında

yılında ilk kez dijital ortamda fotoğrafseverleri bir araya

artıran Şirketimiz, 30. kuruluş yılında, öncü faaliyetleri

getirmiştir.

sağladığı desteği ödün vermeden
devam ettirmiş ve her faaliyetinde
sürdürülebilirliği iş modelinin
merkezinde konumlandırmıştır.
gazı emisyonlarımızda 2020 yılında %42,0 oranında bir

Tüm çalışanlarına insan ve çalışan haklarına saygılı,
adil bir çalışma ortamı sunan Şirketimiz, salgın

Müşterilerinin ihtiyaç duyacağı geniş bir yelpazede

Sürdürülebilirlik, kuruluşundan itibaren Şirketimizin

sürecinde çalışanlarının ve ailelerinin sağlığını en ön

ürün ve hizmete sahip olan Şirketimiz; dijital

ana öncelikleri arasında yer almaktadır. Sürdürülebilir

plana koymuştur. Salgın süreci ve öncesinde yapılan

kanallardan ulaşılabilen ürünlerinin çeşitliliğini artırarak,

gelecek için faaliyet gösteren Anadolu Hayat Emeklilik,

yatırımlar sayesinde sorunsuz şekilde uzaktan çalışma

müşterilerinin beklentilerini karşılamak amacıyla

bireylerin hayat kalitelerinin sürekliliğini sağlayarak

modeline geçilerek çalışanlarımızın ve yakınlarının

teknik altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalarını

sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ederken, toplumun her

sağlığını korumaya yönelik birçok önlem alınmıştır. Söz

hızlandırmıştır. Şirketimizin mevcut müşterilerine

kesimine yönelik ürünleri ve sosyal sorumluluk projeleri

konusu önlemler halen titizlikle uygulanmaya devam

yönelik tutundurma faaliyetleri inovatif geliştirmeler

ile de sektörüne öncülük etmektedir.

etmektedir.

ile desteklenmekte ve yeni müşteri kazanımı da bu

Değerli Paydaşlarımız,

gelişmelerden olumlu etkilenmektedir. Bu doğrultuda,
Sürdürülebilir kalkınma için en önemli konuların başında

Başarısının, nitelikli insan kaynağı sayesinde

dijital kanalların kapsamının genişletilmesi, robotik

2020 yılı, günümüzde de etkilerini hissetmeye devam

gelen kapsayıcılık ve çeşitlilik, Şirketimizde özel bir

gerçekleştiğinin bilincinde olan Şirketimizde, çalışan

süreç otomasyonu (RPA) ve yapay zekâ ile süreçlerin

ettiğimiz COVID-19 salgını kaynaklı gelişmelerin

yere sahiptir. 2020 yıl sonu itibarıyla Şirketimizin kadın

gelişimine yönelik faaliyetler 2020 yılında da kesintisiz

otomasyonu konularında başlatılan çalışmalarla dijital

tüm dünyayı etkilediği bir yıl olmuştur. Tüm ülkelerin

çalışan oranı %62 ile sektör ortalamasının oldukça

devam etmiş ve çalışan başına ortalama 25,7 saatlik

dönüşüme ilişkin çok sayıda proje yürütmekteyiz.

küresel ölçekte bir salgın ile mücadele ettiği bu

üzerinde gerçekleşmiştir . Kadın müşteri sayısında da

eğitim ve öğrenim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

dönemde dünya ekonomisindeki büyüme de salgın

%50,8 ile sektör ortalamasının üzerinde bir konuma

kaynaklı etkilerin altında olumsuz yönde etkilenmiştir.

sahibiz. Kapsayıcılık ve çeşitlilik konusunda Şirketimiz

Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşebilmesi için

finansal ve sürdürülebilirlik performansını daha da üst

COVID-19, sürdürülebilirliğin şirketler için ne kadar

sadece kendi operasyonlarında değil, ürün yönetimi

küresel iklim değişikliği ile mücadelenin öneminin

seviyelere taşıyarak önemli bir başarıya imza atmıştır.

önemli olduğunun bir kez daha anlaşılmasını

ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de

farkında olan Anadolu Hayat Emeklilik, yenilenebilir

30. yıl dönümümüzü kutladığımız 2020 yılındaki

sağlamıştır. Anadolu Hayat Emeklilik salgın sürecinde

önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Kadınlara,

enerji projelerine destek vererek, faaliyetlerinden

performansımızın arkasındaki en önemli etken olan

müşterilerine, çalışanlarına ve tüm iş ortaklarına

engellilere, gençlere ve çocuklara yönelik geliştirdiğimiz

kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2016 yılından beri

çalışanlarımız başta olmak üzere, müşterilerimize,

sağladığı desteği ödün vermeden devam ettirmiş ve her

özel ürünler aracılığıyla toplumun farklı sosyo-

nötrlemektedir.

hissedarlarımıza, acentelerimize, brokerlerimize ve tüm

faaliyetinde sürdürülebilirliği iş modelinin merkezinde

ekonomik kesimlerinden oluşan müşterilerimize

konumlandırmıştır.

hizmet etmekte ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı

Yatırımlarının dolaylı çevresel ve sosyal etkilerinin

sağlamaya çalışmaktayız. Şirketimiz, 2018 yılında

bilincinde olarak çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi

Şirketimiz salgın döneminde de sürdürülebilir büyümesini

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının

gerçekleştiren Şirketimiz, operasyonlarının verimliliğine

artırmaya devam etmiştir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla,

Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan, özel

de azami dikkati göstererek kaynak tüketimini mümkün

Yılmaz Ertürk

gönüllü BES ve otomatik katılım sistemi toplamında katılımcı

sektörün en önemli küresel girişimlerinden biri olan

olduğunca azaltmaktadır. Salgın sürecinin de etkilediği

Genel Müdür

Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin imzacısı olmuştur.

operasyonel kaynaklı faaliyetlerimiz sonucu oluşan sera

1
2
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sürecinde müşterilerine,
çalışanlarına ve tüm iş ortaklarına

düşüş gerçekleşmiştir.

sonucu sigorta ve emeklilik sektöründen Borsa İstanbul
Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kabul edilen ilk şirket olmuştur.

Anadolu Hayat Emeklilik salgın

1

2

Anadolu Hayat Emeklilik, zorlu bir yılda yüksek

paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla,

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 2020 yılı istihdam verilerine göre sektörde %55 kadın, %45 erkek çalışan yer almaktadır.
E meklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, 30 Nisan 2021 itibarıyla sektörümüzde kadın-erkek müşteri oranları sırasıyla %40,8 ve %59,2’dir.
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Anadolu Hayat Emeklilik Hakkında

Anadolu Hayat
Emeklilik
Hakkında
Anadolu Hayat Emeklilik, 1990 yılında Türkiye’nin ilk
hayat sigortası şirketi olarak faaliyete geçmiştir. Bir
Türkiye İş Bankası A.Ş. iştiraki olan Şirketimiz, Türkiye’nin
halka açık ilk emeklilik şirketidir. Anadolu Hayat Emeklilik
sermayesini temsil eden payların %17’si Borsa İstanbul’da
(BIST) yerli ve yabancı yatırımcılara arz edilerek işlem
görmektedir.
Katma değerli ürün ve hizmet karmasıyla geniş bir müşteri
kitlesine hitap eden Anadolu Hayat Emeklilik, yaygın
hizmet ağı ve teknolojik altyapısıyla yüksek müşteri
memnuniyeti sağlamaktadır.
İstanbul’daki Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra İstanbul (3),
Ankara (2), İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Trabzon, Kocaeli
ve Diyarbakır’da bulunan Bölge Satış Müdürlükleri ve
KKTC’deki şubesi aracılığıyla hizmet sunan Anadolu Hayat
Emeklilik, güçlü bankasürans ağı, direkt satış ekibi ve 260’ı
aşan acentesi ile yaygın bir hizmet yapılanmasına sahiptir.
Anadolu Hayat Emeklilik, sektörüne yön veren şirket
olmanın ötesinde, hayat sigortaları ve bireysel emeklilik
branşları toplamında, “özel sermayeli şirketler arasında en
büyük fon yaratan şirket” kimliğini korumakta ve sektörün
büyümesinde öncü rol üstlenmektedir.
Anadolu Hayat Emeklilik, Türkiye’nin her alanda en
büyük ve en çok tercih edilen hayat sigortası ve emeklilik
şirketi olmak, her geçen gün ekonomik ve dijital anlamda
entegre olan dünyanın, büyüklüğü ve niteliği itibarıyla
önde gelen şirketleri arasında yer almak vizyonu ile
faaliyetlerine devam etmektedir.
Berrin Kahraman / Samanyolu
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler
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Anadolu Hayat Emeklilik Hakkında

Başlıca Finansal Göstergeler

Başlıca Finansal Olmayan Göstergeler

Özet Finansal Bilgiler

Kullanım Alanına Göre Sera Gazı Emisyon Yoğunluğu

Finansal Göstergeler (bin TL)
Toplam Prim ve Katkı Payı Üretimi (*)
Matematik Karşılıklar
Emeklilik Fon Büyüklüğü (**)

2019

2020

Değişim (%)

3.148.700

4.681.154

49

2.231.797

3.185.639

43

22.913.666

30.434.760

33

353.733

472.210

33

27.134.778

36.067.123

33

430.000

430.000

-

1.273.673

1.581.264

24

Genel Teknik Kâr
Toplam Aktifler
Ödenmiş Sermaye
Özkaynaklar
Mali Gelir

167.325

246.998

48

Vergi Öncesi Kâr

476.840

647.678

36

Net Kâr

357.535

519.341

45

(%)

(%)

Net Kâr / Ortalama Özkaynaklar

35

40

Prim ve Katkı Payı Üretimi / Toplam Aktifler

12

13

5

4

Başlıca Rasyolar

Özkaynaklar / Toplam Aktifler

(tCO2e/m2)

0,114
0,106

0,066

2018

2019

2020

(*) Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından ilan edilen veriler esas alınmıştır. Toplam prim tutarına ferdi kaza branşından elde edilen primler dâhildir.
(**) Otomatik katılım da dahil olup bilançoda yer alan “Saklayıcı Şirketten Alacaklar” kalemi baz alınmıştır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı
%
% 15,11

Emeklilik Fon Büyüklüğü (*)
(Milyon TL)

Toplam Aktifler
(Milyon TL)

% 1,00

2020

%62

36.067

30.435

%62

27.135
22.914
%

%

33

33

Kadın Çalışan
Oranı3

Değişim

Değişim
* Otomatik katlım dahildir.

% 20,00

% 63,89

Vergi Öncesi Kâr
(Milyon TL)

Genel Teknik Kâr
(Milyon TL)

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Çalışan Başına
Düşen Eğitim
Saati4

2019
2020

472

Halka Açık

477

Milli Reasürans T.A.Ş.
354

%

%

12

25,7

Toplumun çeşitli
sosyo-ekonomik gruplarına
yönelik oluşturulmuş bireysel
emeklilik ve hayat sigortası
ürünleri ile hizmet verilen
müşteri sayısı5

648

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti.

* Halka açık payların oranı %17’dir. Türkiye İş
Bankası A.Ş. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla
halka açık payların %1,89’unu iktisap etmiş
bulunmaktadır.

620 BİN

2019

33

Değişim

36

Değişim

3

2020 yıl sonu verisidir.

4

2020 yıl sonu verisidir.

5

 Ev Hanımları Emeklilik Planı, Genç Emeklilik Planı, Kadına Özel Kritik
Hastalık Sigortası, Çocuğum İçin Yatırım Sigortası, Çocuğum İçin
Eğitim Sigortası, DEV BES Planı, Temel Emeklilik Planı, Standart
Kritik Hastalık Sigortası, Çiftçilere Özel Emeklilik Planı, Doktorlara
Özel Grup Emeklilik Planı, Türk Eczacıları Birliği Emeklilik Planı. 2020
yıl sonu verisidir.
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Tasarruf Bilincinin Geliştirilmesi

Tasarruf Bilincinin
Geliştirilmesi
Yurt içi sermaye yatırımlarının finansmanı için temel kaynak olan hanehalkı
tasarrufları, uzun soluklu sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından büyük
öneme sahiptir. Ülkemizde hanehalkı tasarruflarının düşük olması sonucu
yatırımlar ve dolayısıyla ekonomik büyüme büyük oranda dış kaynaklar
sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. Hanehalkı finansal varlıkları ise 2020
yılı Eylül ayı itibarıyla yıllık %41,3’lük, 2021 Mart ayı itibarıyla yıllık %39,0'lık
büyüme sergilemiştir. 6,7 Bununla birlikte yurt içi tasarruflar, yatırımları finanse
etmeye yetmediğinden cari işlemler dengesi açık vermektedir. Türkiye için hem
kaynaklar bazında hem de finansman açısından dışa bağımlılığın azaltılabilmesi
ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi noktasında tasarruf seviyesinin
artırılması ve istikrarının sağlanması oldukça önemlidir. Diğer taraftan COVID-19
salgınının iş yapış şekillerini ve müşteri tercihlerini yeniden şekillendirmekte
olduğu gibi, tasarruf kararları üzerinde de etkili olduğu görülmektedir. Bireylerin
geleceğe dönük endişeleri ve salgını önlemeye yönelik kısıtlamaların dünya
genelinde de hanehalkı tasarruflarını yükselttiği gözlemlenmektedir.
Anadolu Hayat Emeklilik, hayat sigortaları ve bireysel emeklilik sistemi
toplamında özel sermayeli şirketler arasında Türkiye’nin en büyük fon yaratan
şirketi konumundadır. Yurt içi finansman kaynağı yaratılmasında ciddi bir katkısı
olan Anadolu Hayat Emeklilik, müşterilerinin tasarruf bilincini geliştirmek
ve birikimlerini doğru değerlendirilmesini sağlamak adına öncü çalışmalarda
bulunmaktadır. Anadolu Hayat Emeklilik, toplumun çeşitli sosyo-ekonomik
gruplarına yönelik oluşturduğu bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünleri
ile, yurt içi tasarrufları artırıcı etkisi olan finansal kapsayıcılık ve okuryazarlık
açısından da yüksek bir etki yaratmaktadır.
Şirketimiz, 30 yıllık tecrübesi, inovasyon ve dijitalleşme odaklı yaklaşımı ile hem
müşterilerinin uzun vadeli finansal planlamalarının doğru şekilde yapılmasını
sağlamak hem de yurt içi tasarruflarını artırıcı temel faaliyetleri ile Türkiye’nin yurt içi
finansman ihtiyacına ve sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan destek olmaktadır.
Türkiye’nin ve Türk insanının geleceğini ilgilendiren tüm finansal planlama
konularında Türkiye’nin en büyük şirketi olma vizyonuna sahip olan Anadolu
Hayat Emeklilik, tasarruf bilincini artırmak ve sürdürülebilir kalkınmaya destek
olmak amacıyla sürdürülebilirliği faaliyetlerinin odağına alarak ilerlemektedir.

6
7
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2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
M erkez Bankası Finansal İstikrar Raporu, Mayıs 2021, Kasım 2020, Mayıs 2020

Hilal Gümüşkazma / Kayıp Zaman
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler
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Anadolu Hayat Emeklilik ve Sürdürülebilirlik

Anadolu Hayat
Emeklilik ve
Sürdürülebilirlik
Şirketimiz, sürdürülebilirlik stratejisi
Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektöründe

doğrultusunda hem iş modellerine

faaliyet gösteren bir şirket olarak kurulduğumuz

sürdürülebilirliği entegre etmeye hem

günden bu yana, bireylerin üretken oldukları
dönemlerdeki hayat standartlarının sürekliliği

de sürdürülebilirlik kavramını kurum

hedefiyle sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ediyoruz.

kültürü haline getirmeye yönelik

“Sürdürülebilir Gelecek” için hem ürünlerimiz hem de

çalışmalar yürütmektedir.

sosyal sorumluluk projelerimiz ile sektöre öncülük
etmekten gurur duyuyoruz.
Melek Kaya / Grafik
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler

Toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak ve gelecek
kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için
sürdürülebilirliği işimizin ayrılmaz bir parçası olarak

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi

görüyor, “Herkese İyi Gelecek” sloganımızdan hareketle

Sürdürülebilirliği iş modelimizin önemli bir parçası olarak

insanı, doğayı ve toplumsal faydayı odağa alan projeleri

görüyor ve etkin stratejik yönetim için kritik bir araç olarak

hayata geçiriyoruz.

konumlandırıyoruz. 2020 yılında bu çalışmalarımızın
sonucu olarak Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda hem iş

Endeksi’ne sigorta ve emeklilik sektöründen seçilen ilk

modellerimize sürdürülebilirliği entegre etmeye

şirket olma başarısını gösterdik. Aralık 2020 – Ekim 2021

hem de sürdürülebilirlik kavramını kurum kültürü

döneminde Anadolu Hayat Emeklilik olarak BIST’te işlem

haline getirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst

Gerçekleştirdiğimiz ilklerle sektörümüze yön veren

seviyede olan 58 şirketin arasında yer almaktayız.

bir şirket olarak bireylerin sürdürülebilirlik bilincinin
arttırılmasına ve yaşam kalitelerinin sürdürülebilirliğine

Sürdürülebilirlik Felsefemiz

de katkı sağlıyoruz.

Bireylerin geleceklerini güvence altına alma bilincini
geliştirme ve yaşam kalitelerini yükselten finansal
çözümler sunma misyonuyla hareket ediyor, sosyal

''Herkese İyi Gelecek'' sloganımızdan
hareketle insanı, doğayı ve toplumsal
faydayı odağa alan projeleri hayata
geçiriyoruz.

sorumluluk projelerimizi de bu misyon doğrultusunda
yönlendiriyoruz. Bunun yanında, uzun vadeli fonlar
yaratarak ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda
bulunmayı önemsiyoruz. ''Herkese İyi Gelecek''
sloganımızdan hareketle sürdürülebilirliği tüm
süreçlerimize entegre eden projeleri hayata geçiriyoruz.

Toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak ve gelecek

Çok katmanlı hedefler üzerine kurulu olan sürdürülebilirlik

kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için

stratejimiz aşağıdaki şekilde özetlenmektedir:

hedeflerimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz kurumsal
sosyal sorumluluk projeleriyle sektörde örnek ve lider
bir rol sergilerken, bu kapsamdaki çalışmalarımızı
değerlendirme ölçütümüzün şeffaf ve hesap verebilir bir

ve sosyal değer yaratmayı gözetiriz.

¬¬ İklim değişikliği ile mücadele ve uyarlama kapsamında

yapıda olmasını önemsiyoruz. İç ve Dış Çevresel ve Sosyal

üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket

Etkilerin Değerlendirilmesi prosedürlerimiz kapsamında

eder, iklim değişliğinin etkilerini azaltmak için projeler

şirketimizin ve müşterilerimizin iş ve diğer faaliyetlerine

geliştiririz.

ilişkin olumsuz çevresel ve sosyal etkilerini asgari düzeye
indirmeyi, olumlu etkileri ise azami ölçülere yükseltmeyi
hedefliyoruz.*

¬¬ Faaliyetlerimizde sorumlu yatırım anlayışını gözeterek
pozitif etkiyi artırmayı amaçlarız.

¬¬ Toplumun sürdürülebilirliği için ihtiyaç ve beklentileri
karşılayacak finansal çözümler sunarız.

Sürdürülebilirlik Stratejimiz
2017 yılında Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemimizin
kurulması ile başlayan sürdürülebilirlik odağındaki
yönetim faaliyetlerimizi etkin bir şekilde yürütmeye
devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin
temel çıkış noktasını sürdürülebilirlik stratejimiz
oluşturmaktadır.

¬¬ Paydaş iletişim çalışmalarımız ile toplumda geleceği
güvence altına alma bilincini geliştiririz.

¬¬ Uzun vadeli ve istikrarlı emeklilik fonları yaratırız.
¬¬ İnsan haklarına ve çalışan haklarına saygılı, adil bir
çalışma ortamı sunarız.

¬¬ Sürekli müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışırız.
¬¬ Sürdürülebilirlik kavramını kurum içinde içselleştirir,
bu eksendeki uygulamalarımızı sürekli geliştirir ve tüm

* Detaylar için bkz. “Çevresel Etki Yönetimi” bölümü, s. 46.
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¬¬ Tüm etkinliklerimizle uzun vadede ekonomik, çevresel

paydaşlarımızla paylaşırız.
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Sürdürülebilirlik Yönetimi

Yolsuzlukla Mücadele, Hediye ve Ağırlama, İnsan Hakları

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. İcra Kurulu’na

Sürdürülebilirlik politikamız gerek Şirketimizin gerekse

ve İnsan Kaynakları politikalarımız da tüm çalışanlarımız

Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda önceliklerimizi

bağlı olarak görev yapan komite bir İcra Kurulu üyesi

müşterilerimizin iş ve diğer faaliyetlerine ilişkin olumsuz

ve paydaşlarımızla intranetimiz ve kurumsal internet

belirleyip hem iş modellerimize sürdürülebilirliği

başkanlığında şirket genelini temsil eden birim

çevresel ve sosyal etkileri asgari düzeye indirmeye,

sitemiz üzerinden düzenli olarak paylaşılır.

entegre etmek hem de sürdürülebilirlik kavramını kurum

temsilcilerinden oluşan bir yönetim organıdır.

olumlu etkileri ise azami ölçülere yükseltmeye yönelik

kültürü haline getirmek amacıyla 2017 yılında “Anadolu

temel ilke ve esasları ortaya koymaktadır. Sürdürülebilirlik

Şirketimizde sürdürülebilirlik yönetiminden sorumlu

Hayat Emeklilik Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi”

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kapsamındaki

politikamızın güncellenmesinden ve yürütülmesinden

en üst düzey yapı, Stratejiden Sorumlu Genel Müdür

projesini hayata geçirdik. Sürdürülebilirlik Komitemiz

uygulamalar üst yönetim tarafından bir süreç dahilinde

Genel Müdürlüğümüz sorumludur. Politikamızı; her

Yardımcısı’nın başkanlık yaptığı Sürdürülebilirlik

tarafından yönetilen bu sistemin temeli sürdürülebilirlik

takip edilir; sistem dahilinde belirlenen hedefler, çevresel

yıl gözden geçirir, gerekli durumlarda güncelleriz.

Komitesi’dir. Altı ayda bir toplanan Sürdürülebilirlik

politikalarımıza dayanıyor. Böylece, tüm sürdürülebilirlik

ve sosyal performansın sürekli olarak geliştirilmesi

Sürdürülebilirlik Politikamızın genel ilkelerine ve güncel

Komitemiz; sürdürülebilirlik stratejimizin, hedeflerimizin

faaliyetlerimizi prosedürler aracılığıyla iç paydaşlarımız ile

misyonuyla gerekli durumlarda güncellenir.

haline internet sitemizin sürdürülebilirlik bölümünden

ve ilgili politikalarımızın oluşturulmasından ve Şirketimizin

paylaşıyoruz.

ulaşılabilmektedir.8

tüm iş süreçlerine entegre edilmesinden, sürdürülebilirlik

Anadolu Hayat Emeklilik Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

kapsamındaki çalışmaların koordinasyonundan,

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nin yıllık olarak gözden

kapsamında aşağıdaki konularla ilgili kurum içindeki

Sürdürülebilirlik politikamız ve bu politikada yapılan tüm

performansının takibinden ve sürdürülebilirlik

geçirilmesi ve düzenli bir temelde güncellenmesinden

süreçleri tanımlayan, rol ve sorumlulukları tayin eden,

değişiklikler, Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanarak

kapsamında gerekli eğitimlerin belirlenmesinden

onaylandıkları tarihte yürürlüğe girer. Sürdürülebilirlik

sorumludur. Anadolu Hayat Emeklilik Sürdürülebilirlik

Politikamıza ek olarak oluşturduğumuz Rüşvet ve

Komitesi’nin yapısı şu şekildedir:

Komite Başkanı

Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Destek Hizmetleri ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

periyodik olarak güncellenen prosedürler bulunur:

Anadolu Hayat Emeklilik Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

Sürdürülebilirlik
Politikası

İnsan Hakları ve İnsan
Kaynakları Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele Polİtİkası

Hedİye ve Ağırlama
Polİtİkası

İnsan Kaynakları ve Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Eğitim

Destek Hizmetleri ve Satın Alma Müdürü

Amaç ve Hedeflerin
Belirlenmesi

Fon Yönetimi Müdürü
İletişim Müşaviri
Komite Üyeleri
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

P4
P3

P5

Doküman
Kontrol

P6

Dış Çevresel
Etkilerin
Değerlendirilmesi

P2

İç Denetim ve
Düzeltici Önleyici
Faaliyetler
P7

Kurumsal Mimari Müdürü
Pazarlama Müdürü

İç ve Dış İletişim

İç Çevresel
Etkilerin
Değerlendirilmesi

P1

Yönetim
Gözden
Geçirme
P8

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürü
Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Müdürü

8
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https://www.anadoluhayat.com.tr/surdurulebilirlik

Çevresel ve sosyal etkilerimizin takip prensipleri

Sistem ve ilgili prosedürler ışığında çevresel ve sosyal

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemimizin bir parçası olan

risklerimizi belirler, hedeflerimizi oluşturur ve bu hedefler

İç Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Dış Çevresel

ışığında eylem planlarımızı önceliklendiririz.

Etkilerin Değerlendirilmesi prosedürlerinde açıklanır.
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İç Denetim ve Yönetim Gözden Geçirmesi

Paydaş Katılımı ve Önceliklendirme

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemimiz kapsamında

GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46

Öncelikli Konu

Anadolu Hayat Emeklilik’in Konuya Yaklaşımı

Dijitalleşme ve
inovasyon, siber
güvenlik ve
müşteri gizliliği

Anadolu Hayat Emeklilik sürdürülebilir büyüme ve iş süreçlerinde verimliliği
sağlamada dijital dönüşümü en önemli anahtar olarak görmektedir.

Sürdürülebilir
finansal
performans

Yenilikçi ürün ve uygulamalar ile sektördeki öncü konumun pekiştirilmesi,
dijitalleşme hedefi, müşteri grupları ve satış kanallarının ihtiyaçları
doğrultusunda etkin ürün ve hizmet konumlandırmasının her alanda
maksimum seviyede sağlanması, operasyonel mükemmellik hedefi ile
müşteri deneyimi ve hizmetlerinde en üst seviyeye ulaşılması Şirket’in temel
öncelikleri arasında yer almaktadır.

Yetenek
yönetimi, çalışan
hakları ve
memnuniyeti

Anadolu Hayat Emeklilik’in ulaştığı başarı, çalışanlarının bilgi ve teknoloji
açısından donanımlı, yetkin, yaratıcı ve dinamik olmalarının yanı sıra, köklü
kurum kültürünü tüm faaliyetlerine yansıtmalarından ve ortak paydada
buluşabilmelerinden kaynaklanır.

Kurumsal
yönetişim, iş
etiği ve kurumsal
risk yönetimi
uygulamaları

Anadolu Hayat Emeklilik hem ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının
gelişmesi hem de şirket menfaatleri açısından büyük yararı olduğunu
düşündüğü için Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum performansını en az
finansal performans kadar önemsemektedir.

Kapsayıcılık ve
çeşitlilik

Tüm bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sürekliliğinin
sağlanmasına katkıda bulunma hedefi doğrultusunda kapsayıcılık ve
çeşitlilik Anadolu Hayat Emeklilik için en önemli kurumsal değerlerin başında
gelmektedir.

Çevresel ve
sosyal risklerin
yönetimi

Anadolu Hayat Emeklilik ekonomik büyüme ile ekolojik denge üzerinde oluşan
etkinin birbirinden ayrılmasına gerçekleştirdiği uygulamalarla doğrudan destek
verirken, yatırım kararlarında yaptığı pozitif ve negatif değerlendirmeler ile
dolaylı çevresel ve sosyal etkilerini yönetmeye katkı sağlar.

Sürdürülebilir
yatırımlar ve etki
yatırımcılığı

Anadolu Hayat Emeklilik çevresel ve sosyal etkilerinin yalnızca operasyonel
faaliyetleri ile sınırlı olmadığının bilincindedir. Şirketimiz, yatırım
faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerin yönetimi için
olası etkileri değerlendirirken, çevresel ve sosyal açıdan olumsuz etki
oluşturabilecek yatırımlardan kaçınmayı; çevreye, topluma ve müşterilerimize
katma değer sağlayacak yeni ürünler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

İklim değişikliği
ve çevresel
etkilerin yönetimi

İklim krizinin insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri
olduğunun bilinci ile Anadolu Hayat Emeklilik iklim değişikliği ile mücadele
kapsamında sera gazı emisyonlarının takibi, raporlanması ve azaltılması
amacıyla karbon ayak izinin hesaplanmasını sağlayıp aynı miktar karbon kredisi
satın alarak yenilenebilir enerji projelerine finansal destek vermektedir.

Kurumsal sosyal
sorumluluk

Anadolu Hayat Emeklilik çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği konularında
sektörünün öncü şirketi olarak kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de
kadının güçlendirilmesine yönelik destekleriyle öne çıkmaktadır. Şirketimiz
ülkemizin gelişimi için kadını temel itici güç olarak görmekte, bu misyondan
hareketle hem ürün geliştirme süreçlerinde hem de sosyal sorumluluk
projelerini hayata geçirirken her zaman kadınlara öncelik vermektedir.

gerçekleştirilen tüm çalışmalar her yıl iç denetime tabi
tutulur. İç denetimlerin kapsamı, sıklığı, metodolojisi ve

Anadolu Hayat Emeklilik olarak sürdürülebilirlik

sorumlulukları İç Denetim ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler

yolculuğumuzda paydaşlarımızın görüşlerine yüksek

Prosedürü’nde tanımlanmaktadır.

önem veriyoruz. Çevresel, sosyal ve yönetişim açısından
odak alanlarımızı ve sürdürülebilirlik önceliklerimizi

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile takip ettiğimiz

uluslararası olarak kabul edilen yöntemler ışığında

çevresel ve sosyal performansımızı her yıl İcra

geliştirdik. Sürdürülebilirlik raporunda yer vermek

Kurulumuza sunarız. Bu yönetim değerlendirme

istediğimiz önceliklerimizi belirlemek için sektörümüzde

toplantıları ile sistemin uygunluğu, yeterliliği ve

öne çıkan konuların genel bir listesi ile yola çıktık. Bu

etkinliğini sağlarız. Yönetim değerlendirme toplantılarının

kapsamda sektörde sürdürülebilirlik açısından lider

prensipleri Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü’nde

kurumlar, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Riskler

tanımlanmaktadır.

Raporu, Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri
(UN-PRI) ve sektörel araştırmaların da incelendiği
araştırmaların sonucu olarak 9 adet öncelikli konu
belirledik. Belirlenen konuları Şirketimizin faaliyetlerine
etkisi ekseninde bir ön puanlamaya tabi tuttuktan sonra
paydaşların değerlendirmeleri için de bir anket çalışması
düzenledik. İlk sürdürülebilirlik raporumuz için üst
yönetimimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımızın oylamasına
açılmış olan ankette belirlenen konu başlıklarını öncelik
seviyelerine göre puanlamalarını istedik.

Önceliklendirme Matrisi
GRI 102-47
8

Öncelikli Konu ile
İlgili Sürdürülebilir
Kalkınma Amacı

7

Paydaşlar için öncelik

Yetenek yönetimi, çalışan
hakları ve memnuniyeti

6

İklim değişikliği ve
çevresel etkilerin
yönetimi

5

4

Dijitalleşme ve
inovasyon, siber güvenlik
ve müşteri gizliliği

Kapsayıcılık (Toplumsal cinsiyet
eşitliği, sosyal kapsayıcılık ve
finansal kapsayıcılık)

Kurumsal yönetim,
iş etiği ve kurumsal risk
yönetimi uygulamaları

Çevresel ve
sosyal risklerin
yönetimi

Kurumsal sosyal
sorumluluk

4

Sürdürülebilir finansal
performans

Sürdürülebilir
yatırımlar ve etki
yatırımcılığı
5

6

Kurumun Faaliyetlerine etkisi
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Dijitalleşme ve Üst Seviye Müşteri Deneyimi

Dijitalleşme
ve Üst Seviye
Müşteri
Deneyimi
Müşterilerimizin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri
dijital kanallardan sunabilmek, beklentilerine en uygun
cevabı veren ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmak, en iyi
müşteri deneyimi odağımızı dijitalleşme ile bir bütün olarak
yönetmek temel önceliklerimizdendir. İnovatif geliştirimler,
mevcut müşterilerimizin deneyimini iyileştirirken yeni
müşteri kazanımımıza da katkı sağlamaktadır. Dijital
kanalların kapsamının genişletilmesi, dijital müşteri
deneyiminin optimizasyonu, yapay zekâ destekli çözümlerin
geliştirilmesi ve robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik
çalışmalarımızla dijital dönüşüme ilişkin çok sayıda proje
yürütüyor ve planlıyoruz.
Şirket içinde düzenli olarak paydaşların katılımlarıyla
gerçekleştirilen Öneri Komitesi toplantılarımızda
çalışanlarımız tarafından iletilen fikir ve önerileri sürekli
olarak değerlendiriyoruz. 2020 yılında çalışanlarımızdan
30’un üzerinde fikir aldık. Şirketimiz, ilerleyen dönemde
hayata geçirilebilecek fikirler konusunda sürekli açık olma
ilkesindedir.
Şirketimiz bünyesindeki Mutlu Müşteri Ekibi, Şirketimize
ya da ilgili mecralara iletilen şikayetleri düzenli olarak takip
etmekte ve incelemektedir. Şikayetlerin analizi ile kök
nedenlerine ulaşılmakta, hizmet kalitesinin artırılmasına
yönelik anlık aksiyonlar alınmaktadır.
Müşteri şikayetleri; telefon, e-posta, sikayetvar.com ve
resmi kurumlar aracılığı ile Şirketimize iletilmekte ve CRM
platformunda kayıt altına alınarak “Şikayet Karşılama
Süreci” yürütülmektedir. Kayıt altına alınan müşteri şikayeti
Goncagül Haklar / Mavi Düş
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler
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Salgın sürecinin getirdiği
yeni şartlar ve dijital
dönüşüm süreçlerimize
yönelik değişiklikler göz
önüne alınarak, kurumsal
internet sitemiz ve dijital
hizmet kanallarımız
AHE Mobil ve AHE
Online üzerinden çeşitli
ürünlerimizin satışına
başladık.

ön değerlendirme ve müşteriyle temas aşamasından
geçmekte ve devamında şikayete sebep kök neden
belirlenmektedir. Söz konusu şikayet kaydı açıldığında,
şikayet sonuçlandığında ya da ek bilgi ihtiyacı olduğunda
müşteri tercihlerine göre SMS veya e-posta ile müşteri
bilgilendirilmektedir. Müşteri şikayetlerinin çözüme
ulaştırılmasına yönelik temel performans göstergeleri
müdürlükler arası imzalanan “Şikayet Karşılama Süreci Hizmet Seviyesi Anlaşması” ve mevcut şikayet kayıtlarını

Salgın sürecinin getirdiği yeni şartlara uyum ve dijital
dönüşümün sağlanmasına yönelik katkıları da dikkate
alarak çeşitli ürünlerimizin kurumsal internet sitesi ile dijital

FonMatik ROBO

hizmet kanalları AHE Mobil ve AHE Online üzerinden online

FonMatik ROBO, müşterilerimizin yatırım karakterlerine göre en

satışına başladık. Portföyümüzde yer alan diğer ürünlerin

uygun fon dağılımını belirleyen ve beklentilerine uygun şekilde

de online satışa sunulması için çalışmalara devam ediyoruz.
Üst seviye müşteri deneyimi, hızlı ve son teknolojilerle
tasarlanan ara yüzleri ile yeni Mobil Şube Nisan 2020’de

piyasa koşullarına göre değiştiren bir fon robotudur. “Hangi
fonu seçmeliyim?” sorusuna kişiye özel yanıt veren, profesyonel
portföy yönetimi hizmeti sunan ve kişilerin fon dağılımını

Şirketimiz müşterilerinin kullanımına sunulmuştur.

otomatik değiştiren FonMatik ROBO’yu müşterilerimizin birikim

İş Bankası mobil uygulaması olan İşCep'ten şifresiz

tutarından bağımsız olarak kendilerine sunuyoruz. FonMatik

olarak AHE Mobil'e geçiş ve İşCep şifresiyle internet

ROBO’nun en büyük farkı, çıktılarının sadece öneri olarak

şubesi AHE Online ve mobil uygulama AHE Mobil'e giriş
fonksiyonlarıyla müşterilere kullanım kolaylığı sağlamıştır.
Salgın süreci nedeniyle yüz yüze iletişimdeki engellerin

kalmaması, katılımcının yatırımcı karakterini belirledikten sonra
fon dağılımını buna göre oluşturması ve piyasa koşullarına göre
düzenli olarak otomatik değiştirmesidir.

etkisini azaltmak için, kurum içi iletişim platformumuz
AHE BizBize’yi Direkt Satış Ekibimizin kullanımına açtık.
BES katılımcılarının hayatını kolaylaştıran, birikimlerini

Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi çalışmaları

karşısında şirketin tüm aksiyonları Kurumsal Kriz Yönetimi

kendilerine en uygun fonlarda tamamen robotik ve

sürdürülmüş; müşteri bakış açısıyla tüm süreçlerin

ile uyumlu Kurumsal Kriz Yönetim Ekibi tarafından

otomatik süreçlerle değerlendirebilmeleri için hayata

izlenmesi, iyileştirilmesi ve müşteri temas noktalarındaki

koordine edilip, kriz sonrasında Kurumsal Kriz Yönetim

geçirdiğimiz FonMatik ROBO, raporlama döneminde 50

bilgilendirme içeriklerinin müşteri ihtiyaç ve beklentileri

Ekibi tarafından yapılan işlemler hayata geçirilerek etkili

bine yakın müşteriye ve yaklaşık 2 milyar TL’lik bir fon

gözetilerek üretilmesi sağlanmıştır.

iletişim sağlanmaktadır.

teknolojisi ve proaktif bilgilendirme altyapısıyla öne çıkan

Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında kurumsal strateji

Siber Güvenlik

FonMatik ROBO’ya olan ilgi her geçen gün artmaktadır.

baz alınarak Anadolu Hayat Emeklilik dijital dönüşüm

Risk değerlendirmeleri çalışmalarında, siber risklere ilişkin

Raporlama yılında, FonMatik ROBO’ya eklediğimiz “Risk

yol haritası belirlenmiş ve dijitalleşme yolunda Şirketi

riskler de değerlendirilmektedir. Bu kapsamda şirketimiz

Analizi” ve “Getiri Analizi” raporlarını AHE Online ve AHE

ileriye taşıyacak ve 3 seneden fazla zamanı kapsayan

çeşitli siber güvenlik önlemleri almaktadır. Şirketin

Mobil’den de kullanıma sunduk.

dijitalleşme projelerini hayat geçirmek üzere planlamalara

karşılaşabileceği siber risklere karşı; Denial-of-Service

başlanmıştır.

Attack Protection System, Intrusion Detection/Prevention

büyüklüğüne ulaşmıştır. Tasarımı, kullandığı yapay zekâ

gösteren CRM yönetim paneli ile takip edilmektedir.

Yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı ve müşterilerimize
anında, hızlı destek sağlamayı hedefleyen AHE Asistan

İş Sürekliliği Yönetim Politikası

Protection Sytems both on network and email gateway,

Raporlama Döneminde Gerçekleştirilen Dijitalleşme

(chatbot) kullanımı da yaygınlaşmıştır. AHE Asistan, %95

Anadolu Hayat Emeklilik, beklenmedik acil durumlara

Anti-Spam Filtering Systems both inbound and outbound,

karşılama oranı ile yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan

yanıt vermek ve gerekli aksiyonları almak için bir

Secure Web Gateway System, Anti-virus software, EDR

bir hizmet olmuştur.

İş Sürekliliği Yönetim Politikası oluşturmuştur. Bu

software, DLP software at endpoints, Identity Security

kapsamda faaliyet kesintisi olması durumunda, kesintinin

and Access Management Software, Continuous Security

İnsan kaynağının daha verimli kullanılması, operasyonel

şirket üzerindeki etkisini en aza indirmeyi ve normal

Validation and Mitigation software, Sandbox solution,

hataların ve yüklerin en aza indirilmesi, kesintisiz

çalışma düzenine geçmeyi amaçlayan tedbirler en kısa

For vulnerability scanning Cybersecurity & Compliance

çalışmanın sağlanması, yapay zeka destekli karar

sürede hayata geçirilmektedir. İş sürekliliği planları,

Solution, MFA, SIEM, Privileged Access Management

mekanizmalarını desteklemesi gibi birçok konuda fayda

yetkinliğinin ve etkinliğinin sağlanması amacıyla düzenli

Solution kullanılmaktadır.

sağlayacak robotik süreç otomasyonu (RPA) çalışmalarına

periyotlarda gözden geçirilmektedir. Ayrıca, şirketin iş

da raporlama dönemi içerisinde başladık. Seçilen süreçlerin

yapma kabiliyetini etkileyebilecek beklenmedik bir olay

Uygulamaları
Anadolu Hayat Emeklilik olarak sürdürülebilir büyüme,
iş süreçlerinde verimlilik ve müşteri deneyiminde
mükemmellik için en kritik araç olan dijital dönüşüme
yönelik çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Söz konusu
çalışmaların entegre, çevik ve kullanıcı odaklı sistemlerle
yürütülmesi en temel hedeflerimizdendir. 2020 yılında
Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen dijitalleşme ve
üst seviye müşteri deneyimi projelerinden bazıları bu
bölümde özetlenmektedir.
26

Dijitalleşme ve Üst Seviye Müşteri Deneyimi

System, Internal and external firewalls, Advanced Threat

RPA ile yürütülmesine yönelik çalışmalara devam ediyoruz.
27

Anadolu Hayat Emeklilik 2020 Sürdürülebilirlik Raporu

Kurumsal Yönetişim ve Etik İş Süreçleri

Kurumsal
Yönetişim
ve Etik İş
Süreçleri
Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları dallarında halka açık
bir şirket olarak faaliyet gösteren Anadolu Hayat Emeklilik
A.Ş. verimlilik, kârlılık ve sürekli büyüme hedefine,
mevzuat ve bu konudaki düzenlemelerin yanında, dahil
olduğu grubun kurum kültürü ve iş ahlakı ile aşağıda yer
alan “etik kurallar” çerçevesinde yaratılan kurum bilinci
ile ulaşmaya çalışmaktadır. Her seviyedeki kurum çalışanı
ve aracılar, etik kurallara uymak ve tüm faaliyetlerinde bu
kurallara uyulmasını sağlamakla yükümlüdür.
Finansal performansımız kadar önemli olduğuna
inandığımız Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum
sağlanmasının hem ulusal ve uluslararası sermaye
piyasalarının gelişmesi hem de Şirketimiz menfaatleri
açısından büyük yararı olduğunu düşünüyoruz.
Şirketimizin kârlılık ve sürekli büyüme hedeflerine,
mevcut yasal mevzuat ve düzenlemelerin yanında, kurum
kültürü ve iş ahlakı ile yazılı olarak belirlenip duyurulmuş
olan “Etik Kurallar” çerçevesinde yaratılan kurum bilinci ile
ulaşmayı amaçlıyoruz.
Anadolu Hayat Emeklilik, başta Sigortacılık Kanunu,
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve
söz konusu kanunlara ilişkin düzenlemeler olmak üzere,
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve tüm
diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken her türlü
finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmelerini,
genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal
yönetim prensiplerini de gözeterek yerine getirir; bu
kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma
politikası güder. Bilgilendirme politikamızın temel amacı,
ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların
pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, alacaklılar,
Tuğba Erdoğan / Terminalde Yalnız Bekleyiş
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler
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Kurumsal Yönetişim ve Etik İş Süreçleri

Kurumsal yönetim yapımız, çalışanlarımız ve çalışan temsilcileri dâhil
tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere
ilişkin kaygılarını Denetimden Sorumlu Komite’ye veya Kurumsal Yönetim
Komitesi’ne iletmesine imkân tanır ve bu hakkı korur.

Yönetimi Politikası çerçevesinde, şirket faaliyetlerinin

Üçüncü kişiler ile yapılan tüm sözleşmelerin hukuki

veya çalışanlarının tutum ve davranışlarının devamlı

uygunluğu, imza sürecine geçilmeden önce Hukuk

surette mevzuat ve standartlara uygun ve uyumlu

Müşavirliği tarafından incelenir. Hukuk Müşavirliği

olması ile uyum riskinin etkin bir biçimde yönetilerek

ayrıca, birimlerden gelen talepler doğrultusunda

kontrol altında tutulmasından Yönetim Kurulu’na karşı

şirket uygulamalarını hukuki açıdan inceler, görüş

sorumludur. Bu kapsamda Risk Yönetimi ve İç Kontrol

verir ve uyuşmazlığa yol açan süreç ve uygulamalarda

Müdürlüğü tarafından hazırlanan uyum raporları üçer

yapılabilecek iyileştirmelere ilişkin hukuki görüşlerini iletir.

aylık dönemler halinde Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Hukuk Müşavirliği ek olarak Şirketimiz faaliyetlerini ve
uygulamalarını etkileyecek tüm mevzuat değişikliklerini,

reasürörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru,

ve Şirketimiz hakkında sunumlar yapılmış ve yatırımcı

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüğü, uyum riskinin

ilgili birimlere bildirir ve mevzuat uyum sürecine hukuki

eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir

sorularına cevap verilmiştir. Yatırımcılarımızın sorularını

ilgili mevzuat ve standartlar ile Şirketimizin risk yönetimi

destek sağlar.

olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

cevaplandırmak üzere açılan yatirimciiliskileri@

politika ve usulleri çerçevesinde etkin bir şekilde

anadoluhayat.com.tr ve investorrelations@

yönetilerek kontrol altına alınmasını sağlamak üzere;

2020 yılı içerisinde Şirketimiz aleyhine açılan ve mali

Bilgilendirme Politikası ve Kurumsal Yönetime İlişkin

anadoluhayat.com.tr e-posta adreslerine 1 Ocak - 31

uyum risklerini tanımlama, değerlendirme, izleme ve

durumumuz ve faaliyetlerimizi etkileyecek önemli bir dava

Politikalar, Anadolu Hayat Emeklilik 2020 Faaliyet

Aralık 2020 tarihleri arasında gelen 65 adet soru ve bilgi

raporlama faaliyetlerini yürütür ve koordine eder. Bu

bulunmamaktadır. Raporlama dönemi içerisinde mevzuat

Raporu’nun 55 – 60. sayfaları arasında incelenebilir.

talebi yanıtlanmıştır.

kapsamda tüm yeni ürün, hizmet ve faaliyetlerimize dair

hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle önemli nitelikte

düzenlemeler yürürlüğe alınmadan önce ilgili müdürlük

bir ceza ve yaptırımla da karşılaşılmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin benimsenerek uygulanması

Şirket çalışanlarına yönelik olarak Öneri Sistemi

konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Şirketimiz,

Yönetmeliği, 01.05.2006 tarihi itibarıyla uygulamaya

kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili

konmuş, 02.07.2020 tarihinde güncellenmiştir. Satış

mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların

ekibimizle de yılda 2 kere bilgilendirme ve önerilerin

hayata geçirilmesine azami gayreti göstermektedir. Bu

dinlenmesine ilişkin toplantı düzenlenmektedir. Ayrıca,

çerçevede hazırlanan Bilgilendirme Politikası, yukarıda

müşterilerimize ve çalışanlarımıza yönelik anket

yer verilen çerçevede oluşturularak Yönetim Kurulu

uygulamaları yapılmıştır.

tarafından incelenir.

tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.
Şirket yapısı ve kurumsal yönetim ile ilgili konular
Kurumsal yönetim yapımız, çalışanlarımız ve çalışan

düzenli olarak Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı ve

temsilcileri dâhil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu aracılığıyla kamuoyu ile

etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını

paylaşılmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite’ye veya Kurumsal Yönetim
Komitesi’ne iletmesine imkân tanır ve bu hakkı korur.

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı ve Kurumsal Yönetim

Şirketimizin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız

Bilgi Formu’na ilişkin tüm bilgilendirmeler Anadolu Hayat

denetimiyle ilgili olarak gelen tüm şikayetler

Emeklilik 2020 Faaliyet Raporu’nun 61 – 77. sayfaları

dsk@anadoluhayat.com.tr adresine iletilmektedir.

arasında incelenebilir.

2020 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi 4 toplantı

Yasal Uyum

gerçekleştirmiş ve Komite faaliyetleri hakkında Yönetim

Faaliyetlerimizin büyük bir bölümü çeşitli yasal

Kurulu’na 7 adet rapor sunmuştur. Belirtilen dönemde

düzenlemelere tabi olduğu için tüm faaliyetlerde yasalar

Denetimden Sorumlu Komite 5, Riskin Erken Saptanması

ile tam uyumu sağlamak kritik önem taşımaktadır. Tüm

Komitesi ise 4 toplantı yaparak Yönetim Kurulu'na sırasıyla

faaliyetlerimizin mevzuat ve standartlara uygun ve

4 ve 6 adet rapor sunmuştur.

uyumlu olarak doğru ve dürüst bir biçimde yürütülmesi
ile uyum riskinin etkin bir biçimde yönetilmesi konusunda

Yatırımcı ilişkileri kapsamında 2 adet sunum ve 25 adet

nihai yetki ve sorumluluk, Yönetim Kurulumuza aittir.

telekonferans gerçekleştirilerek yatırımcılara sektör

Şirketimizin Üst Yönetimi ise; Uyum ve Uyum Riski

Elif Kürleyen / Çeltik
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler
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Risk Yönetimi ve İç Kontrol

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Kasım 2020’de

Risk Yönetimi Politikamızın temel amacı, risk ölçme,

revize edilmiş olup güncel politika doğrultusunda

değerlendirme ve kontrol usullerinin saptanması ve

online eğitimlerin Temmuz 2021’de düzenlenmesi

nihai olarak Şirketimizin aktif kalitesi ile belirli bir getiri

planlanmaktadır. Çalışanlara yönelik Hediye ve Ağırlama

karşılığında üstlenmeyi göze aldığı risk düzeyinin,

Politikası da mevcuttur.

tabi olduğumuz mevzuatın öngördüğü sınırlar ve risk
toleransımız ile uyumunun sağlanmasıdır. Risk Yönetimi

Yönetim Kurulumuz, ilgili yönetim kurulu seviyesi

Politikamızın tüm hükümleri ve yapılacak değişiklikler için

komitelerin görüşünü de dikkate alarak Şirketin iç kontrol

Yönetim Kurulu onayı gerekmektedir.

sistemlerini oluşturur ve risk yönetimi ile iç kontrol
sistemlerinin etkinliğini yılda bir kez gözden geçirir. Risk

Asgari olarak, politikamızda belirtilen risk yönetimi sistem

yönetimi sistem ve süreçlerinin denetimi, Teftiş Kurulu

ve süreçlerinin uygulamaya konulması ve belirlenen

tarafından gerçekleştirilir.

risk limitlerine uyum sağlanması esastır. Şirketimiz
genelinde uygulanan risk yönetimi ilke ve standartlarının

İç Denetim Çalışmaları

belirlenmesi, faaliyet koşullarındaki değişimlere bağlı

Yıllık İç Denetim Plan ve Programımız çerçevesinde iç

olarak risk politikalarının güncellenmesi, etkin risk

denetim faaliyetlerimizi Teftiş Kurulu Başkanlığımız

yönetimi sistem ve süreçlerinin tesis edilerek işletilmesi,

yürütür. Bu çerçeve; iç kontrol ve risk yönetimi

Şirket’in risklilik düzeyinin izlenmesi, risk limitlerinin

uygulamalarının yeterlilik ve etkinliklerinin

tesis edilmesi, bu limitler karşısındaki durumun kontrol

değerlendirilmesini, suç gelirlerinin aklanmasının ve

edilmesi ve gerekli tedbirlerin uygulamaya konulması

terörün finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat

Yönetim Kurulumuzun sorumluluğundadır. Gerekli

hükümleri doğrultusunda oluşturulan uyum programının

ve önemli görülen hususlarda, risklilik düzeylerinin

etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence sağlanmasını,

ölçülmesi, değerlendirilmesi ve takibi amacıyla belirlenen

operasyonel faaliyetlerin, belirlenmiş olan usullere

risk limitleri de Yönetim Kurulumuz kararıyla yürürlüğe

uygunluğu ile bunlara ilişkin iç kontrol uygulama

girmektedir.

usullerinin işleyişinin denetlenmesini içermektedir.
Buna ek olarak, dağıtım kanallarından sorumlu birimlerin

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüğü, risklerin

denetimleri esnasında aracılar tarafından gerçekleştirilen

tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, izlenmesi,

işlemler ile dış hizmet sağlayan firmaların hizmet seviyesi

raporlanması, risk yönetimine ilişkin gelişmelerin

anlaşmaları doğrultusundaki işlemleri de mevzuat uyumu

takip edilmesi, uygulanan yöntemlerin geliştirilmesi,

Aytül Akbaş / Orman

gerekli yasal raporlama, bildirim ve takip işlemlerinin

32

ve şirket uygulamaları doğrultusunda incelenmektedir.

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler

Yönetim Kurulu’na raporlanması amacıyla faaliyette

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye

bulunur. Müdürlük faaliyetleri doğrudan Genel Müdür

düşürebilecek riskleri erken teşhis etmek, tespit edilen

ile risk azaltıcı nitelikteki sistem, donanım ve benzeri

dış kaynak denetimleri dahil olmak üzere 35 adet denetim

tarafından sevk ve idare edilir. Müdürlüğün kuruluşu

risklerle ilgili gerekli önlemlerin çarelerini uygulamak

tüm unsurları kapsayan ve Şirketin tüm faaliyetlerini

gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerin 18 adedi iş birimlerine

ile işlerliğinin, yeterliliğinin ve etkinliğinin sağlanması,

2020 yılı denetim çalışmaları kapsamında süreç, birim ve

ve riski yönetmek amacıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri

kapsayacak şekilde yapılandırılmış bir iç kontrol sistemi

yönelik gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri olmuştur.

takibi ve eşgüdümü konusunda, İç Sistemlerden Sorumlu

arasından seçilecek en az 2 üyeden meydana gelen bir

işletilmektedir.

İç denetim faaliyetleri sonucu; aracıların müşterilerin

Yönetim Kurulu Üyesi de Yönetim Kurulu’na karşı ayrıca

Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

sorumludur. Risklerin icrai fonksiyonlardan bağımsız bir

Şirketin faaliyetleri ile ilişkili risklerin uygun ve etkin

Şirketimizde mevcut “Etik Kurallar ve Uygulama İlkeleri”

tahsilat ve ödeme süreçlerinde müşteriler adına işlem

şekilde incelenmesi sonucunda ulaşılan tüm bulgular

bilgilerini kullanarak müşteriler adına işlem yapmaları,

bir biçimde yönetilerek azaltılmasını ve kontrol altında

çerçevesinde her seviyedeki kurum çalışanı ve tüm

tahsis etmeleri, komisyon ve prim ödeme süreçlerinin

müdürlükçe, İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu

tutulmasını sağlayan; her kademedeki çalışanın tam,

iş ortakları ile aracılar, etik kurallara uymak ve tüm

ve kotalarının aracılar tarafından suiistimal edilmesi gibi

Üyesi’ne, Genel Müdür’e ve Yönetim Kurulu’na düzenli

doğru ve etkin bir şekilde uymak ve uygulamakla

faaliyetlerinde bu kurallara uyulmasını sağlamakla

suiistimal ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili çeşitli risklere

olarak raporlanır.

sorumlu olduğu kurallar, mevzuat, yöntem ve talimatlar

yükümlüdür. Tüm çalışanlar ve iş ortaklarını kapsayan

yönelik 7 adet soruşturma raporu düzenlenmiştir.
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Kapsayıcılık
ve Çeşitlilik
Bireylerin yaşam standartlarının
yükseltilmesi ve sürekliliğinin
sağlanmasına katkıda bulunma
hedefi, Anadolu Hayat Emeklilik’in
en önemli kurumsal değerlerinin
başında gelmektedir. Finansal
kapsayıcılık ve çeşitlilik
çerçevesinde yalnızca insan
kaynakları faaliyetlerimizle değil,
ürün geliştirme süreçlerimizle
de toplumun tüm kesimleri için
değer yaratıyoruz. Söz konusu
uygulamalarımız sonucunda
%50,8’lik kadın müşteri oranımız
ile sektör ortalamasına9 göre
oldukça eşit bir profilde müşteriye
hizmet veriyoruz.

Kadınlara, gençlere, çocuklara ve engellilere yönelik
çalışmalarımız ile sektörde ilklere imza atarken,
tüm bireylerin aynı şartlar ve fırsatlara sahip olması
adına güçlendirilmeleri ve desteklenmeleri için
önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Toplumun
çeşitli sosyoekonomik gruplarına yönelik
oluşturmuş olduğumuz bireysel emeklilik ve hayat
sigortası ürünleri ile 620 bine yakın müşteriye
hizmet veriyoruz.
Anadolu Hayat Emeklilik olarak fırsat eşitliğini bir
ayrıcalık değil hak olarak görüyoruz. Bu doğrultuda
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve
Kadının Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan,
özel sektörün en önemli küresel girişimlerinden
biri olan Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin de
(Women’s Empowerment Principles – WEPs) 2018
yılından beri imzacısıyız.
Kadınlara, gençlere ve çocuklara büyük önem
gösteriyor, sigorta ve tasarruf bilincinin erken
yaşlarda geliştiği gerçeğiyle hareket ediyoruz.
Bu grupların özel ihtiyaçlarına yönelik ürünler
tasarlayıp sunarken sosyal medyada hedefli

Hayat Çaylı / Yedi
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler

çalışmalar yaparak kendilerine ulaşmayı
amaçlıyoruz. Benzer süreçler ev hanımları ve
çiftçiler gibi özel müşteri gruplarına sunduğumuz

Kadının Güçlendirilmesi

tutarları ile bütçelerini zorlamadan Bireysel Emeklilik

ürünler için de geçerlidir. Instagram, Facebook gibi

Güvence ve gelecek kaygısı açısından kadınların önemli

Sistemi’ne dahil olabiliyor ve düzenli tasarruflarla

sosyal medya platformlarında haftada ortalama

karar vericiler olduğunun farkında bir Şirket olarak

emeklilik birikimi elde edebiliyorlar. Planımızın en önemli

4 içerik paylaşmaktayız. Ev Hanımları Emeklilik

sektörde sosyal güvenlik güvencesi altında olmayan

özelliği ise; katkı payı ödeme teminatıdır. Sektörde

Planı, Genç Emeklilik Planı ve Çocuğum için BES

ev hanımlarına özel bireysel emeklilik planı çıkaran ilk

kadınlara yönelik böyle bir hizmeti sunan ilk şirket

Planı gibi farklı müşteri gruplarına özel ürünler için

kurum olma özelliğini taşıyoruz.

olma özelliğini taşıdığımız “katkı payı ödeme teminatı”
kapsamında plana dâhil olan katılımcının eşinin vefatı ,ya

Şirketimizin tüm sosyal medya hesaplarında sigorta
ve emeklilik bilincini geliştirmeye yönelik düzenli

Ev hanımlarını düşünerek hazırladığımız “Ev Hanımları

da tam/daimi maluliyeti ya da katılımcının bekar olması

paylaşımlarda bulunuyoruz.

Emeklilik Planı” sayesinde ev hanımları düşük katkı payı

durumunda kendisinin tam ve kalıcı sakatlığı halinde,

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, 30 Nisan 2021 itibarıyla sektörümüzde kadın-erkek müşteri oranları sırasıyla %40,8 ve %59,2’dir.

9
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onuncu yılın sonuna kadar katkı payı ödemelerini
üstleniyoruz. 2020 yıl sonu itibarıyla 120 bin
müşterimiz “Ev Hanımları Emeklilik Planı”mıza
dahildir.
"Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası” ürünümüz

2020 yıl sonu itibarıyla 150 bine
yakın gencin geleceğine güvence
sağlıyoruz.

ise kadınlara özgü kritik hastalıklara karşı finansal
koruma sağlamaktadır. Toplu para güvencesi ile
hem tedavi masraflarını hem de hastalık sebebiyle
oluşabilecek gelir kaybını mevcut birikimlere
dokunmadan karşılamaya yarayan ürün ile 19 bin
kadın müşterimize teminat sağlıyoruz.
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü ve Finlandiya
JAMK University iş birliğiyle ortak değer yaratma
(ODY) stratejisinin her sektörde fırsat yaratıp
yaratamayacağını görmek amacıyla bir vaka analizi
çalışması gerçekleştirilmiş ve bu çerçevede Bireysel
Emeklilik Sistemi'ne kadınların katılımını artırmak
için yaptığımız çalışmalar incelenmiştir. Şirketimizin
ortak değer yaratma stratejisiyle hareket ederken
rekabet avantajı kazandığı faaliyetlerinin anlatıldığı
akademik çalışma Harvard Business Review’de
yayımlanmıştır.10
Gençlere ve Çocuklara Yönelik Ürünlerimiz
18-25 yaş arası gençlerin tasarruf bilincini
geliştirmek, erkenden birikim yapmayı özendirmek
amacıyla geliştirilmiş sosyal sorumluluk boyutu da
taşıyan ve sektörde bir ilk olma özelliğini taşıyan
“Genç Emeklilik Planı” ile gelecek kaygısının yüksek
olduğu gençlerde, beklentinin de üzerinde bir

Anadolu Hayat Emeklilik, çocuğunun geleceğini
bugünden planlayan ebeveynlere yönelik “Çocuğum
için Yatırım Sigortası” ürünü ile 15 bin müşterisine;
çocuğunun eğitiminin hiçbir koşulda kesintiye
uğramamasını isteyen kişilere yönelik “Çocuğum
için Eğitim Sigortası” ile 32 bin müşterisine destek
olmaktadır. 18 yaşından küçük çocuklara yönelik
“Çocuğum için BES” ürünü ile ebeveynlerin çocuklarını
bireysel emeklilik sistemine dahil etmesine ve
çocuklarının geleceğini güvence altına almasına imkân
sağlamaktadır.
Engelli Bireylere Yönelik Ürünlerimiz
Dezavantajlı kesimlerin finansal okuryazarlığını artırmayı
ve nitelikli finansal hizmetlere ulaşımını destekleyen
Anadolu Hayat Emeklilik, avantajlı yatırım yapmak
isteyen engelli bireylere yönelik sektörde bir ilke imza
atarak Dünya Engelliler Vakfı (DEV) iş birliği ile DEV
BES Planı’nı hayata geçirmiştir. DEV BES Planı’nda %25
devlet katkısına ek olarak, Şirketimiz tarafından ilk
yıla özel %5 ek katkı payı verilerek engelli bireylerin
ilk yıl kazanabilecekleri toplam katkı payı %30’a
yükseltilmektedir.

talep ile karşılaştık ve bizzat gençlerin kendilerinin
sisteme dahil olmaları ile bu yaş grubunda sektör
ortalamasının 2 katı oranında müşteriye sahip
olduk. 2020 yıl sonu itibarıyla 150 bine yakın gencin
geleceğine güvence sağlıyoruz.

Demet Cevrim / Sıcacık

10

https://hbrturkiye.com/dergi/sirketler-ortak-deger-yaratma-stratejisiyle-rekabet-avantaji-kazanabilir
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Çalışma Hayatı
Hayat sigortacılığı ve bireysel
emeklilik alanında nitelikli insan
gücünün en fazla tercih ettiği
sektör şirketi olmak amacıyla etkin
yetenek geliştirme sistemlerini
kuruyor, çalışan memnuniyetini
en üst düzeyde tutma hedefiyle
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Kapsayıcılık ve fırsat eşitliği
temelinde kurguladığımız insan
kaynakları uygulamalarımızla, din,
mezhep, dil, ırk, cinsiyet, yaş ve
siyasal düşünce ayrımı yapmadan
tüm çalışanlara eşit fırsatlar
sunuyoruz.

Çalışanlarımız kurumumuza, işimize ve vizyonumuza
inandıkları sürece kazanmaya, kazandırmaya ve
sürdürülebilir büyümemize devam edeceğiz.
Anadolu Hayat Emeklilik olarak tüm insan kaynakları
uygulamalarında kapsayıcılık ve fırsat eşitliği
prensiplerini dikkate alırız. Din, mezhep, dil, ırk, cinsiyet,
yaş ve siyasal düşünce ayrımı yapmadan tüm çalışanlara
eşit fırsatlar sunarız. İş gücümüzün %62’sini oluşturan
ve sektör ortalamasının oldukça üzerinde11 olan kadın
çalışan oranımız ile gurur duyuyoruz.
Çalışan Hakları
Anadolu Hayat Emeklilik’te çalışma hayatı ve insan
kaynaklarına yönelik tüm uygulamalar İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yönetilmektedir.
Şirket’in İnsan Kaynakları Politikası kapsamında:

¬¬ Tüm işe alım süreçlerinde eşit koşullardaki kişilere eşit
fırsat sağlanması ilkesi benimsenmektedir. İşe alım
kriterleri unvan bazında yazılı olarak belirlenmiş olup,
uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır. Şirketimiz
çalışanları arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı
yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve
çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü
muamelelere karşı korunması için gerekli tüm önlemler
alınmaktadır. Çocuk işçilerin çalıştırılmasına, zorla ve
cebri çalıştırmaya da asla izin verilmemektedir.

Cinsiyete Göre Çalışan Dağılımı

¬¬ Görev tanımları ve dağılımları ile performans
kriterleri şirket yönetimi tarafından belirlenmiş olup,
çalışanlara duyurulmaktadır. Eğitim, tayin ve yükselme
Erkek

Kadın

401;

650;

%38

%62

kararlarında, objektif verilerin kullanılmasına ve şirket
menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına özen
gösterilmektedir.

¬¬ Şirketimiz çalışanları Banka-Finans ve Sigorta İşçileri
Sendikası’na (BASİSEN) üyedir. Çalışanlar ile ilgili olarak

11

40

Güneş Melahat Çiçek / Islak Şehir
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alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler

Çalışan Gelişimi ve Performans Yönetimi

çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki

Şirketimizin ulaştığı başarı, çalışanlarımızın bilgi ve

kararlarda ilgili sendikadan görüş alınır. Şirketimiz

teknoloji açısından donanımlı, yetkin, yaratıcı ve dinamik

ile çalışanlarımız arasındaki ilişkilerin yürütülmesi
sürecinde sendika temsilcisi çalışanlarımız önemli rol
oynamaktadır. Öte yandan, toplu iş sözleşmesinde
yer alması istenen hususlar tüm çalışanlarımızdan
yazılı olarak alınıp sözleşme süreci kapsamında
değerlendirilmektedir.

¬¬ Şirketimizce güvenli çalışma ortamı ve koşulları
sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik

olmalarının yanı sıra, köklü kurum kültürümüzü tüm
faaliyetlerine yansıtmalarından ve ortak paydada
buluşabilmelerinden kaynaklanır.
Çalışanlarımızın tüm kişisel gelişim ihtiyaçlarını
desteklemek amacıyla sunduğumuz eğitimler ile mevzuat
gereği zorunlu olan tüm eğitimleri AHE Akademi aracılığıyla
düzenliyoruz. AHE Akademi’yi tüm çalışanlarımızın
eğitim ve gelişimlerinin, kültürel boyutu da dahil edilerek
sistematik biçimde yürütülmesi amacıyla yapılandırdık.

ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar
düzenli olarak yapılmaktadır.

AHE Akademi ile en önemli sermayemiz olarak gördüğümüz
insan kaynağına yatırım yaparak müşteri deneyimi

¬¬ Şirket içi iletişimi daha etkin kılmak amacıyla
oluşturulan Şirketimiz kurumsal portalı ile güncel
duyurular, sigortacılık ve bireysel emeklilik mevzuatı ile
yardımcı kaynaklar çalışanlarımız ile paylaşılmaktadır.

¬¬ Şirket çalışanlarının, şirket faaliyetleri ve
uygulamalarıyla ilgili yaratıcı fikirlerinin teşvik edilmesi,
bireysel fikirlerinin toplanması ve değerlendirilerek
başarılı bulunanların takdir ve ödüllendirilmesinde,
öneri sistemi yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır.

odaklı kültürün sürekliliğini amaçlıyoruz. Çalışanlarımızın
mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklerken onlara kariyer
planlarına uygun çeşitli aktiviteler sunuyor ve farklı
perspektifler kazandırmayı hedefliyoruz.
2020 yılında, ağırlıklı olarak bireysel emeklilik sistemi
ile mesleki ve kişisel gelişim başlıklarında eğitimler
düzenledik. 400’ün üzerinde katılımcı ürün, finansal
okuryazarlık, ikna ve satış becerileri konularında eğitim aldı.
Direkt satış ekibi yöneticilerimiz ve yönetici adaylarımıza
yönelik “Vizyoner Liderlik Programı”nı düzenledik.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 2020 yılı istihdam verilerine göre sektörde %55 kadın, %45 erkek çalışan yer almaktadır.
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Yıllara göre Çalışan Memnuniyeti ve İç Müşteri Memnuniyeti Anket Sonuçları
(5 üzerinden) 12

COVID-19 salgınının başlangıcı ile birlikte binalarımızda

kademeli olarak, direkt satış ekibimiz dahil olmak üzere

ve personel servis araçlarımızda temizlik ve hijyen

tüm çalışanlarımızı uzaktan çalışma düzenine taşıdık.

koşullarını geliştirirken, ek dezentfektan temini ile
temizlik sıklıklarımızı da artırdık. Genel Müdürlük
binalarımızdaki taze hava sisteminin kapasitesini

4,15
4,09

%100’e çıkardık ve tüm çalışanlarımıza ihtiyaç
duydukları kadar maske ve kolonya sağladık. Salgının
seyrini yakından takip ederek Mart 2020 itibarıyla
çalışanlarımızın toplantı, etkinlik ve seminerlere

3,90

katılımları, yurtdışı seyahatleri iptal ettik ve

3,92

yurtdışından dönen çalışanlarımızın karantina

3,87

Çalışan Memnuniyeti
2018

İç Müşteri Memnuniyeti

2019

2020

2020 yılında toplam 26.899 kişi*saatlik eğitim

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

düzenleyerek çalışanlarımızın yılda ortalama 25,7

Çalışanlarımızın memnuniyeti, refahı ve sağlıklı bir

saatlik eğitim görmelerini sağladık. AHE Akademi

çalışma ortamına erişimi en öncelikli kriterlerimiz

kapsamında yalnızca çalışanlarımızın gelişimine değil,

arasındadır. Çalışanlarımızın mümkün olan en

dış kaynak firma çalışanlarının da gelişimlerine katkıda

ergonomik, stresten uzak ve güvenli çalışma

bulunuyoruz. 2020 yılında 189 dış kaynak firma

ortamlarında bulunmalarının ve kendilerini güvende

çalışanının 2.531 kişi*saatlik eğitim görmesini sağladık.

hissetmelerinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız.

Maaş ve ücretler toplamı, 2019 yılı için 167.464.628 TL;

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili tüm konular

2020 yılı için 186.034.275 TL olarak gerçekleşmiştir.

çalışanlarımızı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi’nde

süreçlerini de titizlikle takip ettik.
Çalışanlarımız, aileleri ve yakınlarının güvenliği

COVID-19 salgın sürecinde ek olarak; fiziken işyerinde
bulunarak görevini yürütmek durumunda olan
çalışanlarımıza belirlenen periyotlarda Corona Pandemisi
Görev Ödeneği ödenmiştir. Ayrıca, 2020 Aralık ayından
itibaren uzaktan çalışmada bulunan çalışanlarımıza data
kullanımı destek ödemesi yapıyoruz. Salgının seyri ve
resmi otoritelerin duyuruları ilgili birimlerimiz tarafından
yakından takip edilmekte, Şirketimiz bünyesinde
maske, mesafe ve hijyen kurallarına yüksek derecede
önem verilmeye devam edilmektedir. Kronik hastalık
kapsamında değerlendirilenler ile hamile ve süt izninde
olan çalışanlarımız uzaktan çalışmalarına devam etmiştir.

açısından ülkemizde ilk COVID-19 vakasının görüldüğü

Vaka sayıları ve aşılama uygulamalarının olumlu seyri

tarihi takip eden ilk haftadan itibaren uzaktan çalışma

doğrultusunda Genel Müdürlük ofislerimizde en fazla

düzenine geçtik. Sonrasındaki iki haftalık süreçte de

%25’lik kapasite ile dönüşümlü çalışılmaktadır.

yer almakta olup tüm iş yerlerimizde İSG Kurulları
Performans değerlendirme sistemimiz kapsamında tüm

mevcuttur. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm

çalışanlar yılda bir kez performans değerlendirmesine

uygulamalar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

tabi olurlar. Performans değerlendirme sistemi ile

Kanununa göre gerçekleştirilmektedir. Raporlama

çalışanlarımızın kariyer gelişiminde objektif kriterlere

dönemi içerisinde 41 üyesi ve 19 çalışan temsilcisi

ulaşmalarını ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini

bulunan 7 adet İSG Komitesi aktif olarak faaliyet

amaçlıyoruz.

göstermiştir.

Çalışanlarımıza keyif aldıkları ve verimli bir çalışma

İSG prosedürleri kapsamında işe başlayan her yeni

hayatı sunma amacıyla gerçekleştirdiğimiz “Çalışan

çalışanımıza İSG ile ilgili bilgilendirme eğitimi ile

Memnuniyeti Anketi” ve “İç Müşteri Memnuniyeti Anketi”

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin bir kopyası

çalışmaları ile de önemli ve dönüşüm yaratacak projelere

verilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince tüm

girdiler alıyoruz.

çalışanlarımıza düzenli olarak temel İSG eğitimleri
verilmekte olup 2020 yılında 8.948 kişi*saatlik İSG

2020 yılının büyük bir bölümünde etkisini gösteren

eğitimi düzenlenmiştir.

COVID-19 salgın sürecinde tüm yetenek yönetimi
uygulamalarımız dijital süreçlerle kesintisiz olarak
yönetilmeye devam etmiştir.
F.Dilek Uyar / Zaman Makinesi
12

42

Anket sonuçları, bağımsız araştırma şirketleri tarafından belirlenmektedir.

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler
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Kurumsal
Sosyal
Sorumluluk
Anadolu Hayat Emeklilik
kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetleri kapsamında
eğitime de öncelik vermektedir.
Şirketimiz 2020 yılında eğitime
destek sağlayan vakıflara
bağış ve yardım desteğinde
bulunmuştur.

kadınlara özel ilk ve tek fotoğraf yarışması olan “Kadın
Gözüyle Hayattan Kareler”, Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu (TFSF) danışmanlığında 2007 yılından
itibaren kesintisiz olarak düzenlenen tek fotoğraf
yarışmasıdır.
Başladığı günden bu yana 23 bini aşkın kadın
fotoğrafçının, 88 bini aşkın fotoğrafla katıldığı;
kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine
katkıda bulunmayı hedefleyen yarışma ile kadınlara
kendilerini ve hayata bakışlarını özgürce ifade
edebilecekleri bir platform sunuyoruz. 2020 yılında
14’üncüsü gerçekleştirilen yarışma “Hayata Dair”
temasıyla her yıl olduğu gibi tüm kadınlara açık olarak

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği konularında

düzenlenmiştir. 2020 yılında salgın sürecinde de sergiyi

sektörümüzün öncü şirketi olarak kurumsal

devam ettirdik ve ilk kez dijital ortamda gerçekleştirdik.

sosyal sorumluluk faaliyetlerimizde de kadının
güçlendirilmesine yönelik desteklerimizi öne çıkarıyoruz.

2020 yılında düzenlenen “Kadın Gözüyle Hayattan

Ülkemizin gelişimi için kadını ana itici güç olarak

Kareler ’20” dijital sergisi internet sitesinde

görüyor, bu misyondan hareketle hem ürün geliştirme

gezilebilmektedir.

süreçlerimizde hem de sosyal sorumluluk projelerimizi
hayata geçirirken kadınlara öncelik veriyoruz.

Bugüne kadar düzenlenen sergilerde ödül ve sergileme
alan tüm fotoğraflara ise Kadın Gözüyle Hayattan

Kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal açıdan

Kareler internet sitesi adresinden ulaşılabilmektedir.

güçlendirilmesi üzerine kurguladığımız sosyal

44

sorumluluk projelerimiz arasında en çok öne çıkan

Anadolu Hayat Emeklilik kurumsal sosyal sorumluluk

projemiz Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf

faaliyetleri kapsamında eğitime de öncelik vermektedir.

yarışmasıdır. Kadınların yaratıcılıklarını fotoğraf sanatı

Şirketimiz 2020 yılında eğitime destek sağlayan

aracılığıyla özgürce ifade edebilecekleri bir platform

vakıflara 433.700 TL tutarında bağış ve yardım

sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz ve Türkiye’nin

desteğinde bulunmuştur.

Nüket Uluç / Çocuk Oyunu
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler
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Çevresel Etki
Yönetimi
Anadolu Hayat Emeklilik olarak ekonomik büyüme ile

2020 yılında emeklilik sözleşmelerinde kağıt

Anadolu Hayat Emeklilik olarak, fiziksel olarak katılım

Salgın sürecinin yoğun şekilde yaşandığı 2020

ekolojik denge üzerinde oluşan etkinin birbirinden

kullanımının dijital ortama taşınması projesi ile

göstereceğimiz toplantılara ulaşımda ortaya çıkan

raporlama periyodunda salgın sürecinde sınırlı fiziki

ayrılmasına gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla doğrudan

ciddi miktarda kağıt kullanımının önüne geçecek

yakıt emisyonlarını azaltmak için uçak veya bireysel

çalışma yürütüldüğü için çevresel etkilerimizde önceki

destek verirken, yatırım kararlarımızda yaptığımız pozitif

çalışmalar gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra çevrimiçi

otomobillerle seyahat etmek yerine çevrimiçi konferans

yıllara göre bir düşüş gözlenmiştir.

ve negatif değerlendirmeler ile de ek katkı sunmaktayız.

satış platformumuzun da Ar-Ge'si tamamlanarak kağıt

görüşmelerini tercih ediyoruz. Ayrıca, çalışanlarımıza

Toplumsal kalkınma yolunda çevre üzerindeki olumsuz

kullanımını ciddi miktarda azaltacak bir adım atılmıştır.

bireysel araçlarının kullanımını azaltmaları için metro

etkilerin azaltılmasının kritik önemde olduğu bilinciyle

2021 yılı içerisinde tamamlamayı planladığımız proje

istasyonlarına düzenlediğimiz ring seferleriyle toplu

hareket ediyoruz.

ile birlikte; yeni bireysel emeklilik sistemi mevzuatı ile

taşıma kullanılmasını teşvik ediyoruz.

müşterilerden dijital ortamda gelen talepler ve yapılan
Operasyonlarımızdan kaynaklanan çevresel etkileri

bildirimler de fiziksel çıktının ortadan kaldırılması

Yeşil elektrik kullanımı gibi uygulamalarla çevresel

etkin ve düzenli şekilde takip eder ve yönetiriz.

çalışmalarımız devam etmektedir.

etkilerimizi yönetmeyi hedeflerken merkezi otomasyon

Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkiler; iş

sistemleri, etkin bakım ve kontrol uygulamaları, kağıt

yerlerimizde ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi

İş yerlerimizde verimli ve modern çalışma ortamlarının

tüketiminin azaltılması ve atık yönetimi uygulamalarımız

sırasında tükettiğimiz kullanım suları, elektrik, doğalgaz

yaratılması adına merkezi otomasyon sistemlerinden

ile operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz

ile şirket araçlarımız, personel servislerimiz ve iş

yararlanıyor. Tüm sistemlerimizin bakım ve kontrolleri

etkileri azaltıyor veya kullanılan kaynağın daha az etkisi

seyahatlerimizden kaynaklanan yakıtlardır.

etkin bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda

olan bir kaynak ile değiştirilmesi seçeneklerini düzenli

Müşteri Hizmetleri Merkezimizin bulunduğu Manzara

olarak değerlendiriyoruz.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan enerji, su, kağıt

Adalar Ofislerimiz, Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC)

tüketimlerimiz ve oluşturduğumuz atık miktarını takip

tarafından verilen LEED (Leadership in Energy and

ediyor, şeffaf biçimde raporluyor ve her yıl bu etkileri

Environmental Design) Gold yeşil bina sertifikasına sahiptir.

azaltma yönünde çeşitli adımlar atıyoruz. Çevre yönetimi
çalışmalarımıza ek olarak dolaylı etkilerimizi de yönetebilmek
amacıyla ajanda ve faaliyet raporları gibi basılı malzemelerde

Faaliyetler Sonucu Gerçekleşen Çevresel Etkiler
Su çekimi
(şebeke suyu – m3)

geri dönüştürülmüş kağıt ve malzeme kullanıyoruz.

2018

Kağıt tüketimi
(ton)

2020

Atık oluşumu
(ton)
39

52

14.748

2019

28
6.831

6.042

2018

48

30

26
11

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020
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İklim Değişikliği
ve Enerji
Büyüyen nüfus ile artan tüketimin çevreye olumsuz

yılından itibaren Karbon Ayak İzi Yönetimi çalışmalarımızı

Faaliyetlerimizde kullanılan elektrik ve doğalgaz kaynaklı

Bahsi geçen çalışmalarımıza ek olarak 2020 yılında

etkisinin katlanarak artması ve küresel iklim

sürdürüyor, bu kapsamda faaliyetlerimiz sonucu oluşan

etkilerin azaltılması amacıyla merkezi otomasyon

imzaladığımız enerji alımı sözleşmesi kapsamında

değişikliği sebebiyle bozulan ekolojik denge, gelecek

karbon ayak izimizi hesaplayıp aynı miktar karbon kredisi

sistemlerinden yararlanıyoruz. Bu sayede gereksiz enerji

operasyonlarımızın tamamına yakınında elektrik

nesilleri etkileyen bir tehdit haline gelmektedir. İklim

satın alarak yenilenebilir enerji projelerine finansal

tüketimlerinin önüne geçerken sera gazı emisyonlarının

ihtiyacımızın önemli bir bölümünü yenilenebilir

değişikliğinin beraberinde getirdiği etkiler özellikle

destek veriyoruz. Karbon ayak izi hesabımıza doğrudan

önlenmesine de katkı sağlıyoruz. Binalarımızda tüm

kaynaklardan sağlamaya başladık. Bu şekilde normal

son yıllarda ülkemizde de görülmeye başlanmıştır.

(Kapsam 1), enerji dolaylı (Kapsam 2) ve dolaylı

klimaların, elektrik tesisatının ve diğer sistemlerin

şartlar altında etkimizin en yüksek olduğu elektrik

İklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarının

(Kapsam 3) emisyonlar dahil edilmektedir.

bakım ve kontrolleri Destek Hizmetleri ve Satın Alma

tüketimi ve dolayısıyla gerçekleşen Kapsam 2 sera gazı

yakın gelecekte azaltılması amacıyla gerçekleştirilecek

Müdürlüğümüz yönetiminde gerçekleştiriyoruz.

emisyonlarımızın da önüne geçmek için önemli bir adım

uygulamalar iklim değişikliği ile mücadelede önem

2020 yılında faaliyetlerimiz kapsamında 1.304,1 ton

Şirketimizin etkin bakım ve kontrol süreçleri ile özellikle

attık.

kazanmaya devam edecektir.

karbon dioksit eşdeğeri (tCO2e) sera gazı emisyonu

soğutucu gazlar gibi yüksek küresel ısınma potansiyelleri

gerçekleşmiştir. Temel performans göstergesi olarak

sebebiyle çevreye ve iklim değişikliğine etkisi yüksek

Anadolu Hayat Emeklilik olarak iklim değişikliği ile

takip edilen toplam kullanım alanı-metre kare başına

olan zararlı dışsallıkların oluşumunun önüne geçiyoruz.

mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının takibi,

toplam sera gazı emisyonu oranımız bir önceki yıla

Bölge müdürlüklerine ait ofislerde ise ortaya çıkan

raporlanması ve azaltılması gerekliliğinin bilinciyle 2016

kıyasla %42,0 oranında azalarak 0,07 tCO2e/m

ihtiyaçlar çerçevesinde akıllı bina, sistem ve ofislerin

2

olmuştur.

kullanılması sağlanarak sürdürülebilirlik stratejisi ile
uyumlu olarak ilerlenmektedir.

Sera Gazı Emisyonları (tCO2e)
Kapsam 1

2018

Kapsam 2

Doğrudan Emisyonlar

Kapsam 3

Enerji Dolaylı Emisyonlar

683,0

2.248,3

582,4

841,7

1.904,2

463,5

480,1

1.304,1
266,0

355,1

2018

50

2020

Toplam

Diğer Emisyonlar

1.016,9

767,9

2019

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Kapsam-1
Doğrudan Emisyonlar: AHE Kapsam-1 hesaplaması, doğal
gaz tüketimi, şirket araçları, jeneratörler, soğutma grupları,
havalandırma ve yangın söndürme sistemlerinden kaynaklanan
sera gazı emisyonlarını içermektedir.

Kapsam-3
Diğer Dolaylı Emisyonlar: AHE Kapsam-3 hesaplaması,
personel taşıma servis hizmetleri, taksi, otobüs, iş amaçlı
uçak seyahatleri ve kâğıt tüketiminden kaynaklanan sera gazı
emisyonlarını içermektedir.

Kapsam-2
Enerji Dolaylı Emisyonlar: AHE Kapsam-2 hesaplaması, elektrik
tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonlarını içermektedir.

*2 019 yılında bazı ofislerin taşınması sebebiyle Anadolu Hayat Emeklilik
çalışanlarının ofis kullanım alanı artmışken, 2020 yılında salgın sürecinde
fiziki çalışmalar sınırlandırıldığı için toplam sera gazı emisyonlarında düşüş
gerçekleşmiştir.
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Sorumlu Yatırım
Uygulamalarımız
Kapsama Göre Sera Gazı Emisyonları
(tCO2e)
Kapsam 1

Kapsam 2

Enerji tüketimi (GJ)
Satın alınan elektrik

Kapsam 3

2018

2019

Doğal gaz
6.527

6.705
464
582

2018

6.059

5.479
1.017
266

842

480

2020

2.720

355
768

Etkilerin Değerlendirilmesi prosedürleri aracılığıyla

etkilerimizin yalnızca operasyonel faaliyetlerimiz ile

gerçekleştirilmektedir. Tüm dış çevresel ve sosyal

sınırlı olmadığının bilincindeyiz. Yatırım faaliyetlerinden

etkilere yönelik yıllık performansımızı da yine bu

kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerin yönetimi için

prosedür kapsamında takip ediyor ve raporluyoruz.

olası etkileri değerlendirirken, çevresel ve sosyal açıdan

Sorumlu yatırım faaliyetlerimizi “Pozitif Değerlendirme”

olumsuz etki oluşturabilecek yatırımlardan kaçınmayı,

ve “Negatif Değerlendirme” süreçleri olarak iki

çevreye, topluma ve müşterilerimize katma değer

başlık altında yönetiyoruz. “Pozitif Değerlendirme”

sağlayacak yeni ürünler geliştirmeyi amaçlıyoruz.

süreci altında sürdürülebilirlik temalı BES fonlarının
kurulması ve yönetimi faaliyetleri yürütülmektedir.

1.464

683
2018

2019

Anadolu Hayat Emeklilik olarak çevresel ve sosyal

2020

2019

2018

2020

Mazot

Benzin

(Yedek güç üniteleri, şirket
araçları)

(Şirket araçları)

2020

2.485

3.087

Kullanım Alanına Göre Sera Gazı Emisyon
Yoğunluğu (tCO2e/ m2)

2019

2.642

2.623

1.804
1.447

Sorumlu yatırımcılık faaliyetlerimiz kapsamında 2017

Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu, Fon Kurulu

yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans

ve Fon Yönetimi Müdürlüğümüz sorumluluğunda

Girişimi’ne (UNEP-FI) üye olarak, bu küresel ortaklığa

gerçekleştirilen değerlendirmelerde sürdürülebilirlik

Türkiye’den kabul edilen ilk ve tek bireysel emeklilik

temalı BES fonlarının kapsamının belirlenmesi, yönetimi

ve hayat sigortası şirketi olduk. Bu girişim kapsamında

ve performansı süreçleri takip edilir. 2020 yılında bu

finans sektöründe sürdürülebilirlik ile ilgili uygulamaları

kapsamda yatırım portföyümüze rüzgar enerjisi başta

olan şirketlerle bilgi alışverişi, yeni ürünler oluşturulması

olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları vb. altyapı ve

ve emeklilik/sigortacılık faaliyetlerine sürdürülebilirlik

hizmetlerini yürüten şirketlere yatırım yapmakta olan

ekseninden sağlanacak faydalar konusunda paylaşımlar

IAG’yi (İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi

yapılmaktadır.

Yatırım Fonu) dahil ettik.

Fon yönetimi faaliyetlerimizin pozitif ve negatif

Şirketimiz tarafından yatırım yapılan hisse senedi yatırım

çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri

portföylerinin sürdürülebilirlik endeksi yatırım oranı %71

Sürdürülebilirlik Politikamız ve Sürdürülebilirlik Yönetim

olarak gerçekleşmiştir.

0,114
0,106

0,066

2018

2019

2020

2018

2019

2018

2020

Toplam

2019

2020

Sistemimiz kapsamındaki Dış Çevresel ve Sosyal

18.123
12.867

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Yatırım Oranı, 31.12.2020

12.051

Toplam Hisse Senedi
Yatırımı Büyüklüğü
(Milyon TL)
İş Portföy
HSBC Portföy
Toplam

2018

52

2019

BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi Yatırımı
Büyüklüğü
(Milyon TL)

BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi Yatırım Oranı
(%)

4.606

3.210

70

422

364

86

5.028

3.574

71

2020
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“Negatif Değerlendirme” süreci kapsamında yüksek

termik santraller, kumar ve şans oyunları ile ateşli

seviyede çevresel ve/veya sosyal riske sahip, tahribata

silahlar sanayii sektörlerini “hassas sektörler” olarak

yol açabilecek, Sürdürülebilirlik Politikamızda yer

tanımlamıştır ve bu sektörler içinde yer alan özel

verilen Yatırım Yapılmayan Faaliyetler Listesi’ndeki

sektör borçlanmaları ve menkul kıymet yatırım

2020 yılında çalışmalarına başladığımız ve 2021 yılında müşterilerimize

hiçbir faaliyete yatırım yapmayız. Yatırım Yapılmayan

kararları kurumsal bilgiler dahilinde değerlendirilerek

sunduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi

Faaliyetler Listesi kurumsal internet sitemizdeki

Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Emeklilik Yatırım Fonu’nu; geleceği ve çevreyi önemseyen, çevreye duyarlı
yatırım yapmak isteyen yeni ve mevcut müşterilerimiz için geliştirdik.
Fonun kuruluş amacı Sürdürülebilirlik Stratejimiz doğrultusunda çevre bilinci
yüksek müşterilerimizin de sorumlu yatırımlar yapabilmelerini mümkün

Sürdürülebilirlik Politikamız bölümünde incelenebilir.

İcra Kurulu’nun onayına sunulur. Borsa İstanbul
13

Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan şirketler de
çevresel ve sosyal risk değerlendirmesine tabiilerdir,

Ayrıca şirket borçlanmaları ve menkul kıymet yatırım

fakat söz konusu şirketler detaylı incelemeye gerek

kararları aşamalarında “Hassas Sektör Değerlendirmesi”

duyulmaksızın düşük riskli kabul edilip yatırım

yapıyoruz. Şirketimiz nükleer enerji, kömür yakıtlı

süreçlerine devam edilir.

kılmak ve geleceğe değer katan bir fon kurmaktır.
Portföyünün en az %80’i devamlı olarak yurt içi ve yurt dışı Sürdürülebilirlik
Endekslerinde yer alan hisse senetlerinden oluşan fonun temel amacı
ağırlıklı olarak yerli/yabancı Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan pay
senetlerine fon portföyünde yer vererek kazanç elde etmektir.
Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonumuz ile;
•

Sürdürülebilirlik ve teknoloji gibi, kolay anlaşılabilecek ve yakınlık
kurulabilecek alanlar sayesinde müşterilerimizin güncel fırsatları
yakalamasına imkân tanımayı

•

Değişen koşullar ve trendler doğrultusunda, müşteri ihtiyaç ve
beklentilerini dikkate alarak yeni yatırım enstrümanları geliştirmeyi

•

Çevreye ve sürdürülebilir geleceğe önem veren duyarlı bir şirket olarak
müşterilerimizin de bizimle aynı yolda yürümelerini teşvik etmeyi

•

Kendisinin ve dünyanın geleceğine yatırım yapmak isteyen
müşterilerimizin ihtiyacına cevap vermeyi

hedefliyoruz.

13
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https://www.anadoluhayat.com.tr/surdurulebilirlik
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Ekler

Sosyal Performans Göstergeleri
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Çevresel Performans Göstergeleri
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WEPs İlerleme Bildirimi
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Berrin Kahraman / Sevgi
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler
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Sosyal Performans
Göstergeleri
2018

2019

2020

Eğitim ve Öğrenim
Eğitim Saati (kişi*saat)

2018

2019

2020

Mesleki Hastalık Oranı

0

0

0

Doğrudan İstihdam

0

0

0

26.769

32.304

26.899

Kadın

18.738

20.997

18.659

Kadın

0

0

0

Erkek

8.031

11.307

8.240

Erkek

0

0

0

26,8

29,5

25,7

0

0

0

Kadın

34,1

34,8

28,9

Kadın

0

0

0

Erkek

17,84

22,8

20,4

Erkek

0

0

0

94

96

95

0

0

0

12.634

7.536

2.531

Kadın

0

0

0

Kadın

7.580

4.522

1.719

Erkek

0

0

0

Erkek

5.054

3.014

812

0

0

0

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri (kişi*saat)

2.261

942

976

11

1

0

Eğitim Bütçesi (bin TL)

2.407

3.536

1.056

Kadın

11

1

0

Erkek

0

0

0

0

0

0

Kadın

0

0

0

Erkek

0

0

0

0

0

0

Kadın

0

0

0

Erkek

0

0

0

14,10

13,43

13,33

Kadın

11,02

9,69

9,44

Erkek

3,08

3,74

3,89

0

0

0

Çalışan Başına Yıllık Ortalama Eğitim Saati

Düzenli Performans Değerlendirme Sürecine
Dahil Olan Çalışan Oranı (%)
Dış Kaynak Firma Eğitim Saati (kişi*saat)

Dış Kaynak Firma Çalışanı

Toplam

Kayıp Gün Oranı
Doğrudan İstihdam

İş Sağlığı ve Güvenliği
Yaralanma Oranı

0

0

0

Doğrudan İstihdam

3

1

1

Kadın

3

1

0

Erkek

0

0

1

0

0

0

Kadın

0

0

0

Erkek

0

0

0

0

0

0

Kadın

0

0

0

Erkek

0

0

0

Dış Kaynak Firma Çalışanı

Toplam
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Dış Kaynak Firma Çalışanı

Toplam

Devamsızlık Oranı

Ölümlü Kaza

59

Anadolu Hayat Emeklilik 2020 Sürdürülebilirlik Raporu

Ekler

2018

2019

2020

1.064

1.087

1.051

Kadın

651

667

650

Erkek

413

420

Sözleşme Türüne Göre Toplam İş gücü

1.064

Belirsiz Süreli İş Akdi

2018

2019

2020

86

92

95

Kadın

46

48

52

401

18-30

-

-

-

1.087

1.051

31-45

33

38

43

1.049

1.067

1.043

45+

13

10

9

Kadın

643

661

648

Erkek

40

44

43

Erkek

406

406

395

18-30

-

-

-

15

20

8

31-45

16

23

28

Kadın

8

6

2

45+

24

21

15

Erkek

7

14

6

175

166

55

1.064

1.087

1.051

Kadın

116

101

34

Eğitimsiz

-

-

-

Erkek

59

65

21

İlköğretim

4

4

4

123

143

91

Lise

28

23

19

Kadın

90

85

50

Üniversite ve Üstü

1.032

1.060

1.028

Erkek

33

58

41

1.064

1.087

1.051

49

39

53

Kadın

651

667

650

Kadın

35

18

25

18-30

165

201

203

Erkek

14

21

28

31-45

461

446

431

47

34

39

45+

25

20

16

Kadın

47

34

39

Erkek

413

420

401

Erkek

-

-

-

18-30

74

103

104

38

42

39

31-45

290

274

261

Kadın

38

42

39

45+

49

43

36

Erkek

-

-

-

8

8

8

30

40

35

Kadın

-

-

-

Kadın

30

40

35

18-30

-

-

-

Erkek

-

-

-

31-45

-

-

-

15

13

13

45+

-

-

-

Kadın

5

5

4

Erkek

8

8

8

Erkek

10

8

9

18-30

-

-

-

964

967

943

31-45

-

-

-

45+

8

8

8

Toplam İşgücü

Geçici İş Akdi

Eğitim Düzeyine Göre Toplam Çalışanlar

Yaş Gruplarına Göre Toplam Çalışanlar

Üst Yönetim

60

Orta Düzey Yönetim

İşe Alınan Çalışanlar

İşten Ayrılan Çalışanlar

Çalışan Devri (İstifaya göre)

Doğum İznine Ayrılan Çalışanlar

Doğum İzninden Dönen Çalışanlar

Doğum İzninden Döndükten Sonra İşine Devam Eden
Çalışan Sayısı

Toplam Engelli Çalışan Sayısı

Toplu Sözleşme Kapsamında Çalışan İş gücü (Sayı)

GRI 102-41
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Çevresel Performans
Göstergeleri
2018

2019

2020

1.904

2.248

1.304

Kapsam 1

480

768

683

Kapsam 2

842

1.017

355

Kapsam 3

582

464

266

Spesifik sera gazı emisyonları (tCO2e/m2 kullanım alanı)

0,11

0,11

0,07

Spesifik sera gazı emisyonları
(tCO2e/tam zamanlı çalışan sayısı)

1,82

2,06

1,22

12.051

18.123

12.867

Satın alınan elektrik

5.479

6.705

2.720

Doğalgaz

1.464

6.527

6.059

Mazot (yedek güç üniteleri, şirket araçları)

2.623

3.087

2.642

Benzin (şirket araçları)

2.485

1.804

1.447

Spesifik enerji tüketimi (GJ/m2 kullanım alanı)

0,67

0,92

0,66

Spesifik enerji tüketimi (GJ/tam zamanlı çalışan sayısı)

11,34

15,77

13,51

6.042

14.784

6.831

Kağıt Tüketimi (ton)

52

30

26

Atıklar (ton)

39

28

11

Sera Gazı Emisyonları (tCO2e)

Enerji Tüketimi (GJ)

Su Tüketimi (m3)
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Kadının Güçlendirilmesi
Prensipleri (WEPs)
İlerleme Bildirimi
Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) İlkeleri

İlgili Bölüm ve Sayfa Numarası

İlke 1 – Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s.36-39
Çalışma Hayatı, s.40

İlke 2 – Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım
yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s.36-39
Çalışma Hayatı, s.40

İlke 3 – Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s.36-39
Çalışma Hayatı, s.42

İlke 4 – Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s.36-39
Çalışma Hayatı, s.41-42

İlke 5 – Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama
yöntemlerinin uygulanması

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s.36-39
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, s.44

İlke 6 – Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s.36-39
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, s.44

İlke 7 – Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlen-dirilmesi ve
halka açık raporlanması

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s.36-39
Sosyal Performans Göstergeleri, s.56-57
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Ekler

GRI İçerik Endeksi

GRI 102-55

GRI Hizmetleri Ekibi, Materiality Disclosures Service
kapsamında GRI içerik endeksinin açık bir şekilde
raporda yer aldığını ve 102-40 – 102-49 arası
bildirimlerin referanslarının rapor içeriğinde ilgili
yerlerde bulunduğunu incelemiştir.
Bu hizmet raporun Türkçe versiyonu üzerinde
gerçekleştirilmiştir.
GRI Standardı

Bildirim

Sayfa Numaraları, Açıklamalar ve/veya URL

Hariç tutulanlar

GRI Standardı

GRI 101: Temel 2016

GRI 101: Temel 2016

Genel Bildirimler

Genel Bildirimler
Kurumsal Profil

GRI 102:
Genel Bildirimler
2016

Bildirim

Hariç tutulanlar

Paydaş Katılımı

102-2

https://www.anadoluhayat.com.tr/hakkimizda

-

102-40

Paydaş Katılımı ve Önceliklendirme, s.22

-

102-3

İstanbul, Türkiye

-

102-41

Sosyal Performans Göstergeleri, s.59

-

102-4

Anadolu Hayat Emeklilik Hakkında, s.10

-

102-42

Paydaş Katılımı ve Önceliklendirme, s.22

-

102-5

Başlıca Finansal Göstergeler, s.12

-

102-43

Paydaş Katılımı ve Önceliklendirme, s.22

-

102-6

Anadolu Hayat Emeklilik Hakkında, s.10

-

102-44

Paydaş Katılımı ve Önceliklendirme, s.22

-

102-7

Başlıca Finansal Göstergeler, s.12

-

Raporlama Uygulaması

102-8

Sosyal Performans Göstergeleri, s.56

-

102-45

Anadolu Hayat Emeklilik 2020 Faaliyet Raporu, s.204

-

102-9

Anadolu Hayat Emeklilik Hakkında, s.10

-

102-46

Paydaş Katılımı ve Önceliklendirme, s.22

-

102-10

Anadolu Hayat Emeklilik 2020 Faaliyet Raporu, s.48

-

102-47

Önceliklendirme Matrisi, s.22

-

102-48

Rapor periyodu içerisinde herhangi bir yeniden
düzenleme gerçekleşmemiştir.

-

102-49

Bu rapor Anadolu Hayat Emeklilik’in ilk sürdürülebilirlik
raporudur.

-

102-50

01.01.2020 – 31.12.2020

-

102-51

Bu rapor Anadolu Hayat Emeklilik’in ilk sürdürülebilirlik
raporudur.

-

102-52

Yıllık

-

102-53

surdurulebilirllik@anadoluhayat.com.tr

-

102-54

Rapor Hakkında, s.6

-

102-55

GRI İçerik Endeksi, s.62

-

102-56

Sürdürülebilirlik raporu kapsamında dış denetim
gerçekleşmemiştir.

-

102-11

Anadolu Hayat Emeklilik ve Sürdürülebilirlik, s.18

-

102-12

https://www.anadoluhayat.com.tr/surdurulebilirlik

-

102-13

https://www.anadoluhayat.com.tr/surdurulebilirlik

-

Strateji
102-14

Genel Müdür Mesajı (s.8)

-

Kurumsal Yönetişim ve Etik İş Süreçleri, s.28

-

GRI 102:
Genel Bildirimler
2016

Etik ve Dürüstlük
102-16
Yönetişim
102-16

64

Sayfa Numaraları, Açıklamalar ve/veya URL

Kurumsal Yönetişim ve Etik İş Süreçleri, s.28
Anadolu Hayat Emeklilik ve Sürdürülebilirlik, s.18

-
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Ekler

GRI İçerik Endeksi
Öncelikli Konular
GRI Standardı

Öncelikli Konular
Bildirim

Sayfa Numaraları, Açıklamalar
ve/veya URL

Hariç tutulanlar

Sürdürülebilir Finansal Performans

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 201: Ekonomik
Performans 2016

GRI 302: Enerji
2016

GRI 305:
Emisyonlar 2016

Hariç
tutulanlar

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s.36-39
Çalışma Hayatı, s.40-43

-

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s.36-39
Çalışma Hayatı, s.40-43

-

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s.36-39
Çalışma Hayatı, s.40-43

-

GRI 203: Dolaylı
Ekonomik Etkiler
2016

203-2 Önemli Dolaylı Ekonomik Etkiler

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s.36-39

-

GRI 405: Çeşitlilik ve
Eşit Olanaklar 2016

405-1 Yönetim Organlarında ve Çalışanlarda
Çeşitlilik

Sosyal Performans Göstergeleri, s.56, 58

-

406-1 Ayrımcılık Vakaları ve Alınan Tedbirler

2020 yılında herhangi bir ayrımcılık vakası
gerçekleşmemiştir.

-

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı

Sorumlu Yatırım Uygulamalarımız, s.51

-

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Sorumlu Yatırım Uygulamalarımız, s.51

-

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Sorumlu Yatırım Uygulamalarımız, s.51

-

201-1 Üretilen ve dağıtılan ekonomik değer

Başlıca Finansal Göstergeler, s.12

-

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı

Çevresel Etki Yönetimi, s.48-49

-

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Çevresel Etki Yönetimi, s.48-49

-

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Çevresel Etki Yönetimi, s.48-49

-

302-1 Organizasyonun Enerji Tüketimi

Çevresel Etki Yönetimi, s.48-49

-

GRI 406: Ayrımcılık
Karşıtlığı 2016

302-4 Enerji Tüketiminin Azaltılması

Çevresel Etki Yönetimi, s.48-49

-

Kurumsal Yönetişim, İş Etiği ve Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

305-1 Doğrudan (Scope 1) Sera Gazı Emisyonları

Çevresel Etki Yönetimi, s.49-50

-

305-2 Dolaylı Enerji (Scope 2) Sera Gazı Emisyonları

Çevresel Etki Yönetimi, s.49-50

-

305-3 Diğer Dolaylı (Scope 3) Sera Gazı Emisyonları

Çevresel Etki Yönetimi, s.49-50

-

305-4 Sera Gazı Emisyonları Yoğunluğu

Çevresel Etki Yönetimi, s.48-49

-

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Kurumsal Yönetişim ve Etik İş Süreçleri,
s.28-33

-

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Kurumsal Yönetişim ve Etik İş Süreçleri,
s.28-33

-

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Kurumsal Yönetişim ve Etik İş Süreçleri,
s.28-33

-

205-1 Yolsuzluk Riskine Karşı Değerlendirilen
Operasyonlar

Risk Yönetimi ve İç Kontrol, s.32-33

-

205-2 Yolsuzlukla Mücadele Politika ve
prosedürlerine Yönelik Eğitim ve İletişim
Çalışmaları

Risk Yönetimi ve İç Kontrol, s.32-33

-

205-3 Kesinleşmiş Yolsuzluk Vakaları ve Alınan
Önlemler

2020 yılında aracıların müşterilerin bilgilerini
kullanarak müşteriler adına işlem gerçekleştirmesi, aracıların tahsilat ve ödeme süreçlerindeki
eksiklikler/açıklardan faydalanmak suretiyle
işlem tesis etmesi, komisyon ve prim ödeme
süreçlerinin ve kotalarının aracılar tarafından
haksız kazanç sağlamak amacıyla suiistimal
edilmesi konuları özelinde 7 adet soruşturma
raporu düzenlenmiştir.

GRI 415: Kamu
Politikaları 2016

415-1 Siyasi Destekler

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
gereklilikleri ile uyumlu olarak hiçbir siyasi
parti ve adaya destek yapılmamaktadır.
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
Madde 4.1.

-

GRI 419: Sosyal,
Ekonomik Alanlarda
Yasal Uyum 2016

419-1 Sosyal, Ekonomik Alanlarda Yasa ve
Düzenlemelerine Uyumsuzluk

Yasal Uyum, s.31

-

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

Yetenek Yönetimi, Çalışan Hakları ve Memnuniyeti

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 401: İstihdam
2016

GRI 404: Eğitim ve
Öğretim 2016

66

Bildirim

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

İklim Değişikliği ve Çevresel Etkilerin Yönetimi

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

Sayfa Numaraları, Açıklamalar
ve/veya URL

GRI Standardı

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı

Çalışma Hayatı, s.40-43

-

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Çalışma Hayatı, s.40-43

-

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Çalışma Hayatı, s.40-43

-

401-1 Yeni İşe Alım ve Çalışan Sirkülasyonu

Sosyal Performans Göstergeleri, s.59

-

401-3 Doğum İzni

Sosyal Performans Göstergeleri, s.59

-

404-1 Çalışan Başına Eğitim Saati

Sosyal Performans Göstergeleri, s.56

-

404-1 Çalışan Becerilerini Artırma ve Geçiş Yardım
Programları

Çalışan Gelişimi ve Performans
Yönetimi, s.40-41

-

404-3 Düzenli Performans ve Kariyer Gelişim
Değerlendirmelerinden Geçen Çalışan Yüzdesi

Çalışan Gelişimi ve Performans
Yönetimi, s.41

-

GRI 2015: Yolsuzlukla
Mücadele 2016

67

Anadolu Hayat Emeklilik 2020 Sürdürülebilirlik Raporu

Ekler

GRI İçerik Endeksi

İletişim

Öncelikli Konular
GRI Standardı

Bildirim

Sayfa Numaraları, Açıklamalar
ve/veya URL

Hariç tutulanlar

Dijitalleşme ve İnovasyon, Siber Güvenlik ve Müşteri Gizliliği

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 418: Müşteri
Gizliliği 2016

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı

Dijitalleşme ve Üst Seviye Müşteri
Deneyimi, s.24-27

-

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Dijitalleşme ve Üst Seviye Müşteri
Deneyimi, s.24-27

-

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Dijitalleşme ve Üst Seviye Müşteri
Deneyimi, s.24-27

-

418-1 Müşteri Gizliliğinin İhlali ve Müşteri
Verilerinin Kaybı ile İlgili Doğrulanmış Şikayetler

2020 yılında müşteri gizliliğinin ihlali ve
müşteri verilerinin kaybı ile ilgili herhangi
bir durum gerçekleşmemiştir.

-

hizmet@anadoluhayat.com.tr
surdurulebilirlik@anadoluhayat.com.tr

www.anadoluhayat.com.tr
hizmet@anadoluhayat.com.tr
surdurulebilirlik@anadoluhayat.com.tr

Genel Müdürlük
İş Kuleleri Kule: 2 Kat: 16-20 Levent 34330
Beşiktaş / İstanbul
Tel: (0212) 317 70 70
Faks: (0212) 317 70 77

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı

Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20
Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi, s.21

-

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20
Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi, s.21

-

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20
Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi, s.21

-

Müşteri Hizmetleri Merkezi
Karlıktepe Mah. Yakacık Cad. Manzara Adalar
E Blok No: 67/A Kat: 7-8-9 34870
Kartal / İstanbul
Tel: 0850 724 55 00
Faks: (0212) 317 70 77

Sürdürülebilir Yatırımlar ve Etki Yatırımcılığı

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

anadoluhayat.com.tr

Meltem Sokak No: 10

İklim Değişikliği ve Çevresel Etkilerin Yönetimi

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

Ticaret Sicil No: 265737

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi, s.21
Sorumlu Yatırım Uygulamalarımız, s.51-53

-

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi, s.21
Sorumlu Yatırım Uygulamalarımız, s.51-53

-

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi, s.21
Sorumlu Yatırım Uygulamalarımız, s.51-53

-

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağla-yıcılığı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, s.44

-

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, s.44

-

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, s.44

-

KKTC Şube Müdürlüğü
Şerif Arzık Sokak No: 25 Köşklü Çiftlik
Lefkoşa / KKTC
Tel: (0392) 227 01 27
Faks: (0392) 227 01 26

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016
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