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Rapor Hakkında
Anadolu Hayat Emeklilik olarak sürdürülebilirlik 
uygulamalarımızı 2021 yılı Sürdürülebilirlik 
Raporu'muz aracılığı ile tüm paydaşlarımızın 
görüşüne sunmaktayız. Şirketimizin ikinci 
sürdürülebilirlik raporu ile Türkiye’de yer alan tüm 
faaliyetlerimizden kaynaklanan sürdürülebilirlik 
performansımızı, stratejik bakış açımızı ve 
taahhütlerimizi siz değerli paydaşlarımızla 
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu rapor, “GRI Standartları: Temel” seçeneğine 
uyumlu olarak hazırlanmıştır. Raporumuzun ana 
çerçevesini oluşturan öncelikli sürdürülebilirlik 
konuları, geniş bir araştırma ve paydaş analizi 
süreci içeren çalışmalar ile belirlenmiştir. 
Raporumuzda yer verilen içeriklerin belirlenmesi 
ve düzenlenmesi aşamasında GRI Sürdürülebilirlik 
Raporlaması Standartları’nda yer alan temel 
raporlama ilkelerini takip edilmiştir.

Bu raporda yer verilen tüm bilgiler aksi beyan 
edilmediği sürece Anadolu Hayat Emeklilik’in 
01.01.2021 - 31.12.2021 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.

GRI 102-46, GRI 102-50, GRI-102-52 GRI, 102-54

Aysen Karadeniz / Güven
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler
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Genel Müdür 
Mesajı

Saygıdeğer Paydaşlarımız,

2021 yılında dünya gündemini büyük ölçüde COVID-19 
salgınıyla mücadele sürecinde gerçekleşen ekonomik 
değişim ve teknolojik dönüşüm belirledi.  Bu dönemde 
şirketler iş stratejilerini, çalışma modellerini ve operasyonel 
yapılarını gözden geçirerek oluşan yeni duruma ayak 
uydurmak için yoğun bir çaba harcadılar. Önemi daha da 
artan sürdürülebilirlik, salgın sürecinde en çok odaklanılan 
konular arasında yer aldı. Dönem içinde Anadolu Hayat 
Emeklilik de müşterileri, çalışanları, hissedar ve iş ortakları 
için değer üretme süreçlerini yeniden değerlendirmiş ve 
sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezine almıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik, dönem içinde gerçekleştirdiği 
çalışmalarla istikrarlı büyümesini sürdürmüştür. Aktiflerini 
reel olarak artırmaya, özkaynaklarını güçlendirmeye 
ve kârlılıkta başarılı neticeler elde etmeye, finansal 
performansın sürdürülebilirliği açısından büyük bir önem 
taşıyan müşteri tabanını genişletmeye devam etmiştir. 
Nitekim 2021 yılında aktif müşteri sayısı %18,2 oranında 
artarak ilk kez 4 milyon eşiğini aşmıştır. 

Şirketimiz Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcı sayısında 
%14,9, fon büyüklüğünde ise %17,7 pazar payına sahiptir. 
En çok emekli veren şirket olma unvanını korumaya devam 
etmektedir. Hayat sigortaları varlık büyüklüğünde ise 
sektörünün lideri konumundadır.

Türkiye’nin en çevik dijital sigorta ve bireysel emeklilik 
şirketi olma vizyonuyla yapılandırdığımız stratejik 
hedeflerimizi desteklemek ve pazardaki yeni fırsatlara 
hızlı ve rekabetçi yanıt verebilmek amacıyla geliştirdiğimiz 
dijital dönüşüm programını hayata geçirmeye 2021 yılında 
da devam ettik. Bu kapsamda dijital müşteri deneyimi, 
operasyonel mükemmellik, dijital altyapı ve kurumsal 
gelişim üzerine temellenen ve ilgili tüm paydaşları da 
kapsayacak şekilde dijitalleşme stratejimizi ve dijital 
dönüşüm yol haritamızı oluşturarak dijital kanalların 
kapsamının genişletilmesi, robotik süreç otomasyonu 
(RPA) ve yapay zekâ ile süreçlerin otomasyonu alanlarında 
çok sayıda projeyi başlattık.

Bir sigorta şirketi olarak sürdürülebilirlik konusundaki 
etkimizin önemli bir bölümünün yatırımlarımızdan 
kaynaklandığının bilincindeyiz. Bu sebeple yatırım 
faaliyetlerimize yönelik çevresel ve sosyal etki 
değerlendirmeleri gerçekleştirerek bu riskleri de 
yönetiyoruz. Bu vizyonun bir parçası olarak 2021 yılında 
dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi olan 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global 
Compact) ve sürdürülebilir bir finansal sistem yaratmayı 
amaçlayan Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım İlkeleri 
(UN Principles for Responsible Investment) imzacısı 
olduk. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesinin (UN Global Compact) 10 ilkesine uyum 
konusundaki taahhüdümüz ve çalışmalarımız devam 
etmektedir. Yatırımcılarımıza karşı sürdürülebilirlik 
taahhüdümüzün bir parçası olarak da 2020 yılında 
sektörümüzde bir ilki gerçekleştirerek listelendiğimiz 
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerimizi 
2021 yılında da koruduk.

2021 yılında, Anadolu Hayat Emeklilik olarak 
müşterilerimizin beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
yeni emeklilik fonları geliştirmeye devam ettik. Bu 
kapsamda, teknolojinin önemine inanan ve teknoloji 
sektörüne yatırım yapmak isteyen müşterilerimiz 
için “Anadolu Hayat Emeklilik Teknoloji Sektörü Hisse 
Senedi Emeklilik Yatırım Fonu”nu; çevreye ve doğaya 

duyarlı müşterilerimiz için “Anadolu Hayat Emeklilik 
Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu”nu 
kurduk.

Finansal kapsayıcılık, sürdürülebilir kalkınmanın 
güçlendirilmesi bakımından önemli enstrümanlar arasında 
yer almaktadır. Bu kapsamda 2021 yılının haziran ayında 18 
yaş altı bireylerin de BES kapsamına dâhil edilmesi önemli 
bir milattır. Bu uygulamaya da öncülük eden Anadolu Hayat 
Emeklilik, pazara sunduğu “Çocuğum için BES” ürünüyle 
91,7 milyon TL fon büyüklüğü yarattı. Fon büyüklüğü 
bakımından %27,2, katılımcı sayısı kategorisinde ise %31,9 
pazar payı elde ettiğimiz bu yeni ürün segmentinde de 
pazar liderliğine ulaştı.1

Finansal kapsayıcılık bakımından Anadolu Hayat Emeklilik’i 
özel bir konuma taşıyan diğer bir alan da kadınların 
finansal güvenceye erişiminin artırılmasıdır. Raporlama 
döneminde %50,3 ile sektör ortalamalarının üzerinde 
kadın müşteri oranına ulaştık.2 Bu başarıda şirketimizde 
kadın çalışan oranının da %60 ile sektör ortalamasının 
üzerinde olmasının önem taşıdığını düşünüyoruz.3 Şirket 
organizasyonunda çeşitlilik güçlendikçe kadınlar, engelliler, 
gençler ve çocuklar gibi çeşitli toplumsal grupların 
beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp ürünlerimizle yanıt 
verebiliyoruz. Bu bakışın bir uzantısı olarak 2018 yılında 
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının 
Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan, özel sektörün 
en önemli küresel girişimlerinden biri olarak kabul gören 
Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) 
imzaladık. Bu doğrultuda ürün yönetimi ve organizasyonel 
uygulamaların yanında sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi de 
kapsayıcılık odağında düzenliyoruz. Raporlama döneminde 
kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal mecralarda 
görünümünün artırılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen 
ve Türkiye'de kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olma 
özelliği taşıyan "Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf 
yarışmamızla kadınları desteklemeye devam ettik. 2007 
yılında bugüne kadar 88 binden fazla fotoğraf ile 23 bini 
aşkın kadın fotoğrafçının katıldığı bu yarışma, 2021 yılında 
PSM (Payment Systems Magazine) tarafından düzenlenen 
PSM Ödülleri’nde Altın Ödül’ün sahibi olmuştur.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin önemli bir boyutunu da 
çevresel performansımızı artırıcı çalışmalar oluşturuyor. 
2021 yılında başlattığımız “İleri Dönüşüm Hareketi” 

programıyla atık oluşumunu azaltmaya destek sağlayacak 
projeler üretiyoruz. Bu programla kolay uygulanabilir 
fikirlerle ileri dönüşümü, toplum genelinde hayatın bir 
parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. 
İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarımızın bir parçası 
olarak yenilenebilir enerji projelerine destek veriyor, 2016 
yılından beri faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı 
emisyonlarını nötrlüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz operasyonel 
verimlilik çalışmalarıyla da 2021 yılında operasyon kaynaklı 
sera gazı emisyonlarında %31,5 düşüş elde ettik. Yıl içinde 
tükettiğimiz elektrik enerjisini de sertifikalı yenilenebilir 
enerji tedarikçilerinden gerçekleştirdik.
 
Üretimden tüketime ekonominin farklı noktalarında 
var olan her bireye dokunan bir iş alanında faaliyet 
gösteriyor olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Bu 
bakışımızı çalışanlarımızla olan ilişkimizde de koruyor; tüm 
çalışanlarımıza insan ve çalışan haklarına saygılı, adil bir 
çalışma ortamı sunuyoruz. Bunun yanında çalışanlarımızın 
mesleki gelişimlerini destekleyen faaliyetlerimizi raporlama 
döneminde bir önceki yıla kıyasla %50 oranında artırarak kişi 
başı ortalama 52,6 saatlik eğitim faaliyeti gerçekleştirdik. 

Zorlu bir dönemde bir yandan yüksek finansal başarı elde 
ederken diğer yandan da sürdürülebilirlik performansımızı 
daha da arttırdık. 2021 yılındaki performansımızın 
arkasındaki en önemli etken olan çalışanlarımız başta 
olmak üzere, müşterilerimize, broker ve acentelerimize, 
hissedarlarımıza, yatırımcılarımıza ve başarımızda emeği 
bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Yılmaz Ertürk
Genel Müdür

Anadolu Hayat Emeklilik, Türkiye’nin en 
çevik dijital sigorta ve bireysel emeklilik 
şirketi olma vizyonuyla yapılandırdığı 
stratejik hedeflerini desteklemek 
ve pazardaki yeni fırsatlara hızlı ve 
rekabetçi yanıt verebilmek amacıyla 
geliştirdiği dijital dönüşüm programına 
devam etmiş, sürdürülebilirliği 
faaliyetlerinin merkezine almıştır.

1 Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan 31 Aralık 2021 tarihli verilere göre.
2 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre 31 Aralık 2021 itibarıyla sektör genelinde kadın-erkek müşteri oranları sırasıyla %40,7 ve %59,3’dir.
3 Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 2020 yılı istihdam verilerine göre sektörde %55 kadın, %45 erkek çalışan yer almaktadır.

GRI 102-14 GRI 102-14
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Anadolu Hayat 
Emeklilik 
Hakkında
Anadolu Hayat Emeklilik, 1990 yılında Türkiye’nin ilk hayat 
sigortası şirketi olarak faaliyete başlamıştır. Bir Türkiye İş 
Bankası A.Ş. iştiraki olan Şirket, 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 Şube Müdürlüğü aracılığıyla hizmet sunan 
Anadolu Hayat Emeklilik; güçlü bankasürans ağı, direkt 
satış ekibi ve 290’ı aşan acentesi ile yaygın bir hizmet 
yapılanmasına sahiptir.

Anadolu Hayat Emeklilik, sektörüne yön veren şirket 
olmanın ötesinde, hayat sigortası, bireysel emeklilik ve 
otomatik katılım 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 çok 
tercih edilen hayat sigortası ve bireysel emeklilik şirketi 
olmak, her geçen gün ekonomik ve dijital anlamda 
entegre olan dünyada, büyüklük ve nitelik itibarıyla 
önde gelen şirketleri arasında yer almak vizyonu ile 
faaliyetlerine devam etmektedir.

Esengül Alıcı / Balıkçı
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler

GRI 102-2, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-9
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(*) Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından ilan edilen veriler esas alınmıştır. Toplam prim tutarına ferdi kaza branşından elde edilen primler dâhildir.
(**) Şirketimizin kurucusu olduğu bireysel emeklilik yatırım fonlarını BEFAS üzerinden satın alan diğer emeklilik şirketlerinin katılımcılarına ait fon tutarları da tabloya dahil edilmiştir

1 2021 yıl sonu verisidir.   

Başlıca Finansal Olmayan Göstergeler

Özet Finansal Bilgiler

Sermaye ve Ortaklık Yapısı 
%

Başlıca Finansal Göstergeler

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

Genel Teknik Kâr
(Milyon TL)

Net Kâr 
(Milyon TL)

Vergi Öncesi Kâr
(Milyon TL)

%60,40
Kadın Çalışan 
Oranı1

52,56
Çalışan Başına 
Düşen Eğitim 
Saati2

688 BİN
Toplumun çeşitli
Sosyo-ekonomik gruplarına 
yönelik oluşturulmuş bireysel 
emeklilik ve hayat sigortası 
ürünleri ile hizmet verilen 
müşteri sayısı3

Finansal Göstergeler (bin TL)  2020 2021 Değişim (%)

Toplam Prim ve Katkı Payı Üretimi (*) 4.681.154 4.356.478 -7

Matematik Karşılıklar 3.185.639 5.252.354 65

Emeklilik Fon Büyüklüğü (**) 30.434.760 43.127.826 42

Genel Teknik Kâr 472.210 501.022 6

Toplam Aktifler 36.067.123 51.464.651 43

Ödenmiş Sermaye 430.000 430.000 -

Özkaynaklar 1.581.264 1.849.173 17

Mali Gelir 246.998 534.505 116

Vergi Öncesi Kâr 647.678 880.043 36

Net Kâr 519.341 685.585 32

*  Halka açık payların oranı %17’dir. Türkiye İş Bankası 
A.Ş. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla halka açık payların 
%1,89’unu iktisap etmiş bulunmaktadır.

2020
2021

Türkiye İş Bankası A.Ş.
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti.
Halka Açık
Milli Reasürans T.A.Ş.

% 63,89% 20,00

% 15,11 % 1,00

3   Ev Hanımları Emeklilik Planı, Genç Emeklilik Planı, Kadına Özel Kritik 
Hastalık Sigortası, Çocuğum için BES Planı Çocuğum için Yatırım 
Sigortası, Çocuğum için 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. 2021 yıl sonu verisidir.

Emeklilik Fon Büyüklüğü
(Milyon TL)

Toplam Aktifler
(Milyon TL)

2020
2021

43.128
51.465

30.435
36.067

%42 
Değişim

%43 
Değişim

%36 
Değişim

%6 
Değişim

%32 
Değişim

501

686

472

519

880

648

2 2021 yıl sonu verisidir.

0,106 0,114

0,066

0,043

2019 202120202018

GRI 102-5, GRI 102-7

%60,40
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BES'in Yurt içi 
Tasarruflarına Yönelik 
Olumlu Etkisi

Bireylerin tasarruf alışkanlığını küçük yaşlardan itibaren 
kazanması, tasarruf bilincinin toplumda yaygın hale 
getirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Tasarruf yapma 
eylemini içselleştiren bireyler; sadece finansal kaynakları 
değil, çevre, doğa, enerji gibi diğer kaynakları da verimli 
kullanmakta ve geleceğini iyi bir şekilde planlayabilmektedir. 
Böylelikle, toplumun gelişimine ve sürdürülebilir geleceğe 
katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda, anne ve babaların 
çocuklarına kazandırabileceği en büyük öğretilerden 
biri, onlara küçük yaşta tasarruf bilincini aşılamaktır. 
Küçük yaşlarda tasarruf alışkanlığı kazanan kişiler, kendi 
geleceğini güvence altına alırken aynı zamanda içinde 
yaşadığı toplum için de faydalı bireyler olarak ülke refahına 
katkı sağlamaktadır. Toplumda tasarruf bilincine sahip 
bireylerin artması, yurt içi tasarrufların artmasına ve finansal 
piyasaların derinleşmesine olanak sağlamaktadır.
  
Tasarruf bilincinin küçük yaşlarda kazanılması ve finansal 
kapsayıcılığın artırılması hedefi ile 2021 yılında, 18 yaş 
altı bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil 
edilmelerini sağlayan mevzuat düzenlemesi hayata 
geçirilmiştir. Söz konusu düzenleme ile bireylerin küçük 
yaşlardan itibaren düzenli birikim yapma alışkanlığı 
edinmeleri ve aynı zamanda finansal araçlara ilişkin 
farkındalıklılarının artırılması amaçlanmaktadır. Tasarruf 
oranı ve finansal okuryazarlığın yükselmesi ile ekonomiye 
uzun vadeli kaynak yaratılarak sürdürülebilir ekonomik 
büyümeye katkı sağlanmış olacaktır. 
 
Anadolu Hayat Emeklilik, bu yasal düzenleme sonrasında, 
1 Haziran 2021’de “Çocuğum için BES” ürününü satışa 

sunmuş ve sektörde bu yeni pazar için ürün çıkaran 
ilk şirket olmuştur. Kaynakların doğru kullanımının 
sürdürebilirliğe olan olumlu etkisi kapsamında doğayı 
ve çevreyi korumanın, tasarruf bilinci ile bir bütünü 
oluşturması vizyonu ile Şirketimiz, “Çocuğum için BES” 
ürünü ile Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil edilen 
çocuklar adına TEMA Vakfı’na destek olmaktadır. 
Şirketimiz böylelikle vakfın ortaokul ve lise öğrencilerinin 
ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmek amacıyla 
yürüttüğü doğa eğitimi çalışmalarına katkı sağlamaktadır. 
18 yaş altı bireyler için satışa sunulan ilk ürün olan 
“Çocuğum için BES” ürünümüz pazarda sahip olduğu 
öncü konumunu korumaktadır. Emeklilik Gözetim Merkezi 
tarafından yayımlanan 31 Aralık 2021 tarihli verilere göre
BES’e dâhil edilen her 3 çocuktan 1’inin ebeveynleri
tasarruf yapmak için Şirketimizi tercih etmektedir.
Şirketimiz bu yeni müşteri segmentindeki katılımcı
sayısında elde ettiği %31,9’luk pay ile ilk sırada yer
almaktadır.

Anadolu Hayat Emeklilik, faaliyet gösterdiği bireysel 
emeklilik ve hayat sigortası sektörlerinde geliştirdiği 
ürünlerle toplumda tasarruf bilincini ve finansal 
kapsayıcılığı arttırmakta ve böylelikle yurt içi yatırımların 
finansmanına uzun vadeli kaynak yaratarak sürdürülebilir 
ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Şirketimiz, ekonomiye 
sağladığı katkıların yanı sıra, gelecek kuşaklara daha 
yaşanabilir bir dünya bırakabilmek adına çevresel ve 
sosyal etkileri arttırmaya yönelik toplumun tüm alanlarını 
kapsayan faaliyetleri ile sürdürülebilirliği desteklemeye 
devam edecektir.

Anadolu Hayat Emeklilik  2021 Sürdürülebilirlik Raporu
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Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektöründe 
faaliyet gösteren bir şirket olarak kurulduğumuz 
günden bu yana, bireylerin üretken oldukları 
dönemlerdeki hayat standartlarının sürekliliği 
hedefiyle sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ediyoruz. 
“Sürdürülebilir Gelecek” için hem ürünlerimiz hem de 
sosyal sorumluluk projelerimiz ile sektöre öncülük 
etmekten gurur duyuyoruz.

Toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak ve gelecek 
kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için 
sürdürülebilirliği işimizin ayrılmaz bir parçası olarak 
görüyor, “Herkese İyi Gelecek” sloganımızdan hareketle 
insanı, doğayı ve toplumsal faydayı odağa alan projeleri 
hayata geçiriyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda hem iş 
modellerimize sürdürülebilirliği entegre etmeye 
hem de sürdürülebilirlik kavramını kurum kültürü 
haline getirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz ilklerle sektörümüze yön veren 
bir şirket olarak bireylerin sürdürülebilirlik bilincinin 
arttırılmasına ve yaşam kalitelerinin sürdürülebilirliğine 
de katkı sağlıyoruz.

Anadolu Hayat 
Emeklilik ve 
Sürdürülebilirlik

Uluslararası angajmanlara uyum sürdürülebilirlik 
stratejimizde önemli yer tutar. 2021 yılında, şirketleri 
sürdürülebilir ve sosyal sorumluluklara uygun 
faaliyetlere teşvik eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin (UNGC-United Nations Global Compact) 
imzacısı olan Anadolu Hayat Emeklilik aynı zamanda 
sorumlu yatırım ilkelerini uygulamak için oluşturulan 
Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım İlkeleri’nin  
(UNPRI-United Nations Principles for Responsible 
Investment) de katılımcısı olmuştur.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi 
Sürdürülebilirliği iş modelimizin önemli bir parçası olarak 
görüyor ve etkin stratejik yönetim için kritik bir araç olarak 
konumlandırıyoruz. 2020 yılında bu çalışmalarımızın 
sonucu olarak Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik 
Endeksi’ne sigorta ve emeklilik sektöründen seçilen ilk 
şirket olma başarısını gösterdik. Anadolu Hayat Emeklilik 
olarak Mart 2022 dönemi itibarıyla Borsa İstanbul 
(BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan, kurumsal 
sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan 62 
şirketin arasında yer almaktayız.

Sürdürülebilirlik Felsefemiz
Bireylerin geleceklerini güvence altına alma bilincini 
geliştirme ve yaşam kalitelerini yükselten finansal 
çözümler sunma misyonuyla hareket ediyor, sosyal 
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 
kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için 
hedeflerimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz kurumsal sosyal 
sorumluluk projeleriyle sektörde örnek ve lider bir rol 
sergilerken, bu kapsamdaki çalışmalarımızı değerlendirme 
ölçütümüzün şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda olmasını 
önemsiyoruz. İç ve Dış Çevresel ve Sosyal Etkilerin 
Değerlendirilmesi prosedürlerimiz kapsamında şirketimizin 
ve müşterilerimizin iş ve diğer faaliyetlerine ilişkin olumsuz 
çevresel ve sosyal etkilerini asgari düzeye indirmeyi, olumlu 
etkileri ise azami ölçülere yükseltmeyi hedefliyoruz. *

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.

Çok katmanlı hedefler üzerine kurulu olan sürdürülebilirlik 
stratejimiz aşağıdaki şekilde özetlenmektedir:

 ¬ Tüm etkinliklerimizle uzun vadede ekonomik, çevresel ve 
sosyal değer yaratmayı gözetiriz.

 ¬ İklim değişikliği ile mücadele ve uyarlama kapsamında 
üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket eder, iklim 
değişikliğinin etkilerini azaltmak için projeler geliştiririz.

 ¬ Faaliyetlerimizde sorumlu yatırım anlayışını gözeterek 
pozitif etkiyi artırmayı amaçlarız.

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

 ¬ 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 
paydaşlarımızla paylaşırız.

Şirketimiz, sürdürülebilirlik stratejisi 
doğrultusunda iş modellerine ve 
kurum kültürüne sürdürülebilirliği 
entegre etmeye yönelik çalışmalar 
yürütmektedir

Her faaliyetimizde sürdürülebilirliği 
iş modelimizin merkezinde 
konumlandırarak insanı, çevreyi ve 
toplumsal faydayı odağa alan projeleri 
"Herkese İyi Gelecek" sloganımız ile 
hayata geçiriyoruz.

Arzu İbranoğlu / Eski Okul
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler

* Detaylar için bkz. “Çevresel Etki Yönetimi” bölümü, s. 48.
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Sürdürülebilirlik Yönetimi
Sürdürülebilirlik politikamız gerek Şirketimizin gerekse 
müşterilerimizin iş ve diğer faaliyetlerine ilişkin olumsuz 
çevresel ve sosyal etkileri asgari düzeye indirmeye, olumlu 
etkileri ise azami ölçülere yükseltmeye yönelik temel ilke ve 
esasları ortaya koymaktadır. Sürdürülebilirlik politikamızın 
güncellenmesinden ve yürütülmesinden Genel 
Müdürlüğümüz sorumludur. Politikamızı; her yıl gözden 
geçirir, gerekli durumlarda güncelleriz. Sürdürülebilirlik 
Politikamızın genel ilkelerine ve güncel haline internet 
sitemizin sürdürülebilirlik bölümünden ulaşılabilmektedir.1 

Sürdürülebilirlik politikamız ve bu politikada yapılan tüm 
değişiklikler, Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanarak 
onaylandıkları tarihte yürürlüğe girer. Sürdürülebilirlik 
Politikamıza ek olarak oluşturduğumuz Rüşvet ve 

Yolsuzlukla Mücadele, Hediye ve Ağırlama, İnsan Hakları 
ve İnsan Kaynakları politikalarımız da tüm çalışanlarımız 
ve paydaşlarımızla intranetimiz ve kurumsal internet 
sitemiz üzerinden düzenli olarak paylaşılır.

Şirketimizde sürdürülebilirlik yönetiminden sorumlu en üst 
düzey yapı, Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’nın 
başkanlık yaptığı Sürdürülebilirlik Komitesi’dir. Altı ayda 
bir toplanan Sürdürülebilirlik Komitemiz; sürdürülebilirlik 
stratejimizin, hedeflerimizin ve ilgili politikalarımızın 
oluşturulmasından ve Şirketimizin tüm iş süreçlerine 
entegre edilmesinden, sürdürülebilirlik kapsamındaki 
çalışmaların koordinasyonundan, performansının 
takibinden ve sürdürülebilirlik kapsamında gerekli 
eğitimlerin belirlenmesinden sorumludur. Anadolu Hayat 
Emeklilik Sürdürülebilirlik Komitesi’nin yapısı şu şekildedir:

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi
Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda önceliklerimizi 
belirleyip hem iş modellerimize sürdürülebilirliği entegre 
etmek hem de sürdürülebilirlik kavramını kurum kültürü 
haline getirmek amacıyla 2017 yılında “Anadolu Hayat 
Emeklilik Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi” projesini hayata 
geçirdik. Sürdürülebilirlik Komitemiz tarafından yönetilen 
bu sistemin temeli sürdürülebilirlik politikalarımıza 
dayanıyor. Böylece, tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi 
prosedürler aracılığıyla iç paydaşlarımız ile paylaşıyoruz.

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nin yıllık olarak 
gözden geçirilmesinden ve düzenli bir temelde 
güncellenmesinden Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. 

İcra Kurulu’na bağlı olarak görev yapan komite bir İcra 
Kurulu üyesi başkanlığında şirket genelini temsil eden 
birim temsilcilerinden oluşan bir yönetim organıdır.

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kapsamındaki 
uygulamalar üst yönetim tarafından bir süreç dahilinde 
takip edilir; sistem dahilinde belirlenen hedefler, çevresel 
ve sosyal performansın sürekli olarak geliştirilmesi 
misyonuyla gerekli durumlarda güncellenir.

Anadolu Hayat Emeklilik Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi 
kapsamında aşağıdaki konularla ilgili kurum içindeki 
süreçleri tanımlayan, rol ve sorumlulukları tayin eden, 
periyodik olarak güncellenen prosedürler bulunur.

Anadolu Hayat Emeklilik Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi 

P1

P2

P3

P4
P5

P6

P7

P8

Dış Çevresel 
Etkilerin 
Değerlendirilmesi

İç Çevresel 
Etkilerin 
Değerlendirilmesi

Amaç ve Hedeflerin 
Belirlenmesi

Eğitim İç ve Dış İletişim

Doküman 
Kontrol

İç Denetim ve 
Düzeltici Önleyici 

Faaliyetler

 Yönetim 
Gözden 

Geçirme

Sürdürülebilirlik 
Politikası

İnsan Hakları ve İnsan 
Kaynakları Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla 
Mücadele Politikası

Hediye ve Ağırlama 
Politikası

Çevresel ve sosyal etkilerimizin takip prensipleri 
Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemimizin bir parçası olan 
İç Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Dış Çevresel 
Etkilerin Değerlendirilmesi prosedürlerinde açıklanır.

Sistem ve ilgili prosedürler ışığında çevresel ve sosyal 
risklerimizi belirler, hedeflerimizi oluşturur ve bu hedefler 
ışığında eylem planlarımızı önceliklendiririz.

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

Destek Hizmetleri ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

İnsan Kaynakları ve Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Destek Hizmetleri ve Satın Alma Müdürü

Fon Yönetimi Müdürü

İletişim Müşaviri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Kurumsal Mimari Müdürü

Pazarlama Müdürü

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürü

Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Müdürü

Komite Başkanı Stratejiden Sorumlu  Genel Müdür Yardımcısı

Komite Üyeleri
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İç Denetim ve Yönetim Gözden Geçirmesi
Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemimiz kapsamında 
gerçekleştirilen tüm çalışmalar her yıl iç denetime tabi 
tutulur. İç denetimlerin kapsamı, sıklığı, metodolojisi ve 
sorumlulukları İç Denetim ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler 
Prosedürü’nde tanımlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile takip ettiğimiz 
çevresel ve sosyal performansımızı her yıl İcra 
Kurulumuza sunarız. Bu yönetim değerlendirme 
toplantıları ile sistemin uygunluğunu, yeterliliğini ve 
etkinliğini sağlarız. Yönetim değerlendirme toplantılarının 
prensipleri Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü’nde 
tanımlanmaktadır.

Paydaş Katılımı ve Önceliklendirme
Anadolu Hayat Emeklilik olarak sürdürülebilirlik 
yolculuğumuzda paydaşlarımızın görüşlerine yüksek önem 
veriyoruz. Çevresel, sosyal ve yönetişim açısından odak 
alanlarımızı ve sürdürülebilirlik önceliklerimizi uluslararası 
kabul gören yöntemler ışığında geliştirdik. Sürdürülebilirlik 
raporunda yer vermek istediğimiz önceliklerimizi belirlemek 
için sektörümüzde öne çıkan konuların genel bir listesi 

ile yola çıktık. Bu kapsamda sektörde sürdürülebilirlik 
açısından lider kurumlar, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 
Küresel Riskler Raporu, Birleşmiş Milletler Sorumlu 
Yatırım Prensipleri (UN-PRI) ve sektörel araştırmaların 
da incelendiği araştırmaların sonucu olarak 11 öncelikli 
konu belirledik. Araştırma çalışmamızı aralarında şirket 
çalışanları, iş ortakları, tedarikçiler, finans kuruluşları, 
Grup şirketleri temsilcileri gibi iç ve dış paydaşlarımızın 
bulunduğu 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. 

Anadolu Hayat Emeklilik olarak paydaşlarımızla olan 
ilişkilerimizi karşılıklı güvene dayalı şekilde, şeffaflık 
ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kuruyoruz. 
Anadolu Hayat Emeklilik Bilgilendirme Politikası 
doğrultusunda paydaşlarımıza çeşitli yöntem ve sıklıkta, 
eksiksiz ve doğru bilgilendirmelerde bulunuyoruz. (bkz. 
Ekler, Paydaş İletişimi)

Her paydaş grubunun beklentileri ve şirketle ilişkileri 
farklı niteliktedir. Bu nedenle kurulacak iletişimin yöntemi 
ve sıklığını da bu niteliklere göre belirliyor, şirketin 
faaliyetleri, faaliyet sonuçları ve gelecek hedeflerine 
yönelik bilgilendirmelerde bulunuyoruz.
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Yetenek yönetimi, çalışan 
hakları ve memnuniyeti

Dijitalleşme ve 
inovasyon, siber güvenlik 
ve müşteri gizliliği

Müşteri 
deneyimi

Kapsayıcılık

Sürdürülebilir 
finansal performans

Kurumsal sosyal 
sorumluluk

Çevresel ve sosyal 
risklerin yönetimi

Sürdürülebilir yatırımlar 
ve etki yatırımcılığı

İklim değişikliği 
ile mücadele

Kurumsal yönetim, 
iş etiği ve kurumsal 
risk yönetimi 
uygulamaları

Çalışan sağlığı 
ve güvenliği

Öncelikli Konu Anadolu Hayat Emeklilik’in Konuya Yaklaşımı
Öncelikli Konu İle İlgili 
Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları (SKA)

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 ve 
değer zincirinde operasyonel mükemmelliğin artırılması ile finansal başarının 
yakalanması Şirket’in temel öncelikleri arasında yer almaktadır.

Yetenek yönetimi, 
çalışan hakları ve 
memnuniyeti

Anadolu Hayat Emeklilik’in ulaştığı başarı, çalışanlarının bilgili 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
Bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunma hedefi 
doğrultusunda kapsayıcılık ve çeşitlilik Anadolu Hayat Emeklilik'in kurumsal 
değerleri arasında yer almaktadır.

Çevresel ve sosyal 
risklerin yönetimi

Anadolu Hayat Emeklilik ekonomik büyüme ile ekolojik denge üzerinde oluşan 
etkinin birbirinden ayrılmasına gerçekleştirdiği uygulamalarla doğrudan destek 
verirken, yatırım karar süreçlerinde yaptığı değerlendirmelerle çevresel ve 
sosyal etkilerini yönetmeyi amaçlar.

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.

Müşteri deneyimi
Müşteri gruplarının beklentileri doğrultusunda ürün, hizmet ve uygulamalar 
geliştirerek müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak Şirket’in ana 
önceliklerindendir.

Çalışan sağlığı ve 
güvenliği

Çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışa ortamı sunmak, bu doğrultuda gerekli 
tedbirleri alarak bir iş güvenliği kültürü oluşturmak Şirket'in çalışma kültürünün 
ayrılmaz parçasıdır.

GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-46, GRI 102-47

6,50 7 7,50 8
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Dijitalleşme 
ve Üst Seviye 
Müşteri Deneyimi 
İnovasyon ve dijitalleşme vizyonumuz 
doğrultusunda online kanallarımız üzerinden 
satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlere 
yenilerini ekledik. İşCep üzerinden AHE 
Mobil ve AHE Online platformlarına geçiş 
yapılmasını sağlayarak kullanıcılarımızın 
hayatını kolaylaştıran, entegre ve kesintisiz 
bir müşteri deneyimi sunduk.

Müşterilerimizin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri dijital 
kanallarımızdan sunabilmek, beklentilerine en uygun cevabı 
veren ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmak, en iyi müşteri 
deneyimini sağlama 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 yürütmekteyiz.

Şirket içindeki ilgili paydaşların düzenli katılımlarıyla 
gerçekleştirilen Öneri Komitesi toplantılarımızda 
çalışanlarımız tarafından iletilen fikir ve önerileri sürekli 
olarak değerlendiriyoruz. 2021 yılında çalışanlarımızdan 
dijitalleşme, ürünler ve hizmetler kapsamında 15’in üzerinde 
fikir almış durumdayız. Çalışanlar tarafından iletilen önerilerden 
uygun bulunanların hayata geçirilmesi konusu önceliklerimiz 
arasındadır.

Hediye Topçuoğulları / Panayır
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 
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Raporlama Döneminde Gerçekleştirilen Dijitalleşme 
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. 
2021 yılında Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen 
dijitalleşme ve üst seviye müşteri deneyimi 
projelerinden bazıları bu bölümde özetlenmektedir.

Şirket olarak inovasyon ve dijitalleşme vizyonumuzla 
müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler üretmek 
her zaman olduğu gibi 2021 yılında da temel amacımız 
oldu. Dijitalleşme alanındaki yenilikçi çalışmalara 
hız kesmeden devam ettik. Online kanallarımız olan 
kurumsal internet sitemiz, AHE Mobil ve AHE Online 
üzerinden satışını sürdürdüğümüz ürünlere yenilerini 
ekledik. 5 hayat sigortası, 6 bireysel emeklilik ürünü 
olmak üzere toplam 11 adet ürünü dijital kanallardan 
online satışa sunduk. Ürünlerimizi Türkiye İş Bankası 
mobil bankacılık uygulaması İşCep üzerinden de app-
to-app entegrasyonu vasıtasıyla online satışa açtık 
ve ürünlerimizin İş Bankası dijital kanallarını kullanan 
müşteri portföyü ile buluşmasını sağladık.

Otomatik katılım tarafında kurumların yaklaşık 
8-10 dakikada online teklif alabildiği ve sözleşme 
oluşturabildiği Online Otomatik Katılım kanalımızla 
hizmet vermeye devam ettik.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve geleceğe yönelik 
beklentilerine en uygun ürünü kolayca bulmalarını 
sağlayacak Size Özel Gelecek Planlaması modülü 
kapsamında çalışmalara başlanmıştır. Modülün, 
2022 yılı ilk yarısında müşterilerimiz ve aracılarımızın 
hizmetine sunulması planlanmaktadır.

2021 yılında dijital hizmet kanallarımız AHE 
Online ve AHE Mobil’in daha çok tercih edilmesini 
sağlamak için 12 ayrı takımdan 61 kişinin katılımı ile 
dijital etkinliğimiz olan Gamesurance Hackathon’u 

servisi, e-mail ekinde gelen formun Ayrılma Talep 
Formu (ATF) olduğunu anlayıp talepleri otomatik 
kontrollerden geçirerek ayrılma işleminin talep 
oluşturma aşamasının insansız olarak tamamlanmasını 
mümkün hale getirmiştir.

İş akışı otomasyonunu sağlamak için Robotik 
Süreç Otomasyonu (RPA) araçlarının kullanımına 
başlanmıştır. İnsan kaynağının daha verimli 
kullanılması, hataların en aza indirilmesi, operasyonel 
yüklerin azaltılması, kesintisiz çalışmanın sağlanması, 
yapay zeka ile birleştirilerek karar alınması olanağı 
gibi birçok konuda yarar sağlayacak olan robotik süreç 
otomasyonu çalışmaları kapsamında 2021 yılında 19 
süreç için çalışma tamamlanmıştır.

BES katılımcılarının hayatını kolaylaştıran, birikimlerini 
kendilerine en uygun fonlarda tamamen robotik 
ve otomatik süreçlerle değerlendirebilmeleri için 
2 yıl önce hayata geçirdiğimiz FonMatik ROBO, 

FonMatik ROBO
FonMatik ROBO, müşterilerimizin yatırım karakterlerine göre en 
uygun fon dağılımını belirleyen ve beklentilerine uygun şekilde 
piyasa koşullarına göre değiştiren bir fon robotudur. “Hangi 
fonu seçmeliyim?” sorusuna kişiye özel yanıt veren, profesyonel 
portföy yönetimi hizmeti sunan ve kişilerin fon dağılımını 
otomatik değiştiren FonMatik ROBO’yu müşterilerimizin birikim 
tutarından bağımsız olarak kendilerine sunuyoruz. FonMatik 
ROBO’nun en büyük farkı, çıktılarının sadece öneri olarak 
kalmaması, katılımcının yatırımcı karakterini belirledikten sonra 
fon dağılımını buna göre oluşturması ve piyasa koşullarına göre 
düzenli olarak otomatik değiştirmesidir.

raporlama döneminde 57 bin müşteriye ve yaklaşık 
3.4 milyar TL’nin üstünde fon büyüklüğüne ulaşmıştır. 
Tasarımı, kullandığı yapay zekâ teknolojisi ve proaktif 
bilgilendirme altyapısıyla öne çıkan FonMatik ROBO’ya 
olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Raporlama yılında,
FonMatik ROBO fon dağılımı değişikliği hakkı
adedinde yapılan mevzuat değişikliği doğrultusunda
güncellenmiştir.

Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi çalışmaları 
sürdürülmüş; müşteri bakış açısıyla tüm süreçlerin 
izlenmesi, iyileştirilmesi ve müşteri temas noktalarındaki 
bilgilendirme içeriklerinin müşteri ihtiyaç ve beklentileri 
gözetilerek üretilmesi sağlanmıştır.

Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında kurumsal strateji 
baz alınarak Anadolu Hayat Emeklilik dijital dönüşüm 
yol haritası belirlenmiş ve dijitalleşme yolunda Şirketi 
ileriye taşıyacak ve 3 seneden fazla zamanı kapsayan 
dijitalleşme projeleri açılmaya başlanmıştır. 

düzenledik ve oyunlaştırma içeren fikirler üretecek 
gençleri etkinliğimize davet ettik. Gençlerin dijital 
ve yenilikçi fikirlerini sigorta sektörüne uyarladıkları 
etkinlikte yarışmacı ekipler müşteri memnuniyetini 
sağlayacak ve online kanallardan işlem yapılmasını teşvik 
edecek oyunlaştırma içerikli fikirler üreterek, inovatif 
bakış açılarını sergileme fırsatı buldu. Fikirleri beğenilen 
öğrenci gruplarını ödüllendirdik. Organizasyondan 
edinilen kazanımlar ışığında 2022 yılında başlanması 
planlanan Müşteri Sadakat Programı ve Oyunlaştırma 
projesi için kapsam belirleme çalışmalarına başladık. 

Yapay zekâ teknolojisinin kullanıldığı ve müşterilerimize 
anında, hızlı destek sağlamayı hedefleyen AHE Asistan 
(chatbot) kullanımı yaygınlaşmıştır. Raporlama yılında 
müşterilere soruları için anlık destek sağlayan AHE 
Asistan altyapısının Chatbot’tan Softtech’in Sofie 
ürününe entegrasyonu sağlanmış, ihtiyacı karşılama 
oranı 6 ay içinde önemli bir seviyede artış göstermiştir. 
Temmuz 2021’de günlük ortalama 6.500 olan mesaj 
adedi büyük bir artış göstererek Aralık 2021 itibarıyla 
16.000 olmuştur. AHE Asistan, %88,55’lik doğruluk 
oranı ile yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan bir 
hizmet olmaya devam etmiştir.
 
Şirket içi operasyonel süreçlerin geliştirilmesi ve şirket 
çalışan memnuniyetinin en üst noktaya getirilmesi 
hedefiyle operasyonel süreçlerin geliştirilmesine yönelik 
proje çalışmaları devam etmiştir. 2021 yılında çalışmalarına 
başlanan Grup Hayat Teklif ve Kabul Otomasyonu 
projesi ile tüm dağıtım kanallarının grup hayat teklifleri 
ve kabul işlemleri sistem üzerinden yürütülerek hızlı 
teklif alınmasına imkan sağlanması beklenmektedir. 
Çağrı Merkezi Ekranlarının Tekilleştirilmesi projesi ile 
tek ekran kullanılarak personel verimliliğinin artırılması; 
telefonda geçen işlem süresinin kısaltılması, yeni işe 
başlayan personelin eğitimini daha hızlı tamamlaması 
ve çağrı karşılamaya daha kısa sürede başlayabilmesi 
hedeflenmektedir. Proje kapsamında, 2021 yılında güvenlik 
doğrulama ekranı ve müşteri genel bilgileri ekranı (ürünler 
ve ürün detayları gösterimi) ile geliştirmelere başlanmıştır. 
İş dağıtım noktasına (dispatcher) eklenen yapay zeka 
tabanlı anlamlandırma teknolojisi ile form recogniser 
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Üst Seviye Müşteri Deneyimi
Müşteri odaklı bir yaklaşım doğrultusunda kusursuz 
müşteri yolculukları yaratma, şirketimizin vazgeçilemez 
stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. Sahip 
olduğumuz bu vizyon doğrultusunda, proaktif, dinamik 
ve koşullara hızlı uyum sağlayan bir organizasyon 
yaratarak, müşterilerimize sürdürülebilir ve katma değer 
sağlayan bir deneyim yaşatmaya devam ediyoruz.

Müşterilerimizin markamız ile olan tüm temas noktalarını 
analiz etmek ve bu yolculukta onların beklentilerine en 
kapsamlı şekilde yanıt vermek, eşsiz ve sürdürülebilir 
bir müşteri deneyimi için önemlidr. Bu doğrultuda, 
kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi ile iş süreçlerimizi 
zenginleştirmeye gayret ediyoruz.
 
Müşteri deneyimini mükemmelleştirme stratejimiz 
doğrultusunda, müşterilerimizle olan bağımızı 
güçlendirme ve ilişkimizi derinleştirme faaliyetlerine hız 
kesmeden devam ediyoruz. Müşterilerimizin işlemlerini 
hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebildikleri 
yenilikçi ve kullanıcı dostu altyapımız ile operasyonel 
süreçlerde de kolaylık ve hız sağlamaya önem veriyoruz. 
Müşterinin tüm temas noktalarını gözden geçirerek 
süreçleri dijitalleştirmeye, robotik süreç otomasyonunu 
kullandığımız süreçlerin sayısını artırmaya devam 
ediyoruz.  Değişen müşteri davranışları ve beklentilerine 
hızla uyum sağlıyoruz.

2021 yılında da yeni ürün geliştirme çalışmalarımızı 
titizlikle sürdürerek sektördeki ihtiyaçları karşılamaya 
odaklandık. Bununla birlikte, farklı müşteri gruplarına 
odaklanarak segment bazlı ürünlerimizi özelleştirilmiş ek 
fayda ve hizmetlerle satışa sunduk.

Hizmetin gelişim alanlarının tespit edilebilmesi adına 
müşteri memnuniyet anketleri yaparak farklı demografik 
grupların değişen müşteri beklenti ve davranışlarını 
analiz etmekteyiz. 2021 yılında da, müşterilerimizin 
memnuniyet seviyesini bağımsız şirketler aracılığıyla 
yaptırdığımız müşteri memnuniyet araştırmaları ve 
işlem bazlı müşteri memnuniyet anketleri ile ölçmeyi 
sürdürdük. Net Tavsiye Skoru’muz 48 seviyesinde 

ölçümlenmiş olup bir önceki yıla göre artış kaydedilmiştir.  
Memnuniyet anketleri neticesinde tespit edilen 
gelişim alanlarının her biri özelinde müşteri deneyimini 
iyileştirmeye yönelik aksiyonlar alınmaktadır. Online 
satış, şikâyet çözüm süreci, iletişimi canlı tutma 
aramaları, ayrılma işlemi gibi müşteri temas noktalarında 
da işlem sonrası anket ile memnuniyeti arttıracak süreç 
iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Müşterilerimizin yürürlükte olan bireysel emeklilik 
sözleşmelerinin bir sonraki ay hangi oranda devam 
ettiğini gösteren aylık devamlılık oranımız Aralık 2021 
itibarıyla %98,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Pazardaki güçlü pozisyonumuzu daha da kuvvetlendirmek 
için müşteri devamlılığının sağlanmasına yönelik 
aksiyonlar alıyor, ayrıca yeni müşteri kazanımı 
faaliyetlerimize de hız kazandırıyoruz. Bu doğrultuda, 
önemli bir açılım elde ettiğimiz 18 yaş altındaki bireylere 
yönelik hizmetlerde yoğunlaşmanın yanı sıra farklı 
müşteri gruplarına odaklanmak da yol haritamızda önemli 
bir yer tutuyor. Çocuklar, gençler, ev hanımları, emekliler, 
doktorlar, çiftçiler gibi çeşitli yaşam evrelerine ve meslek 
gruplarına yönelik hayata geçirdiğimiz segment bazlı 
kampanyalar ile hem satış faaliyetlerimizi destekliyor 
hem de müşterilerimizin ürün ve hizmetlerden alabileceği 
faydayı maksimumda tutmayı hedefliyoruz.

Müşteri tutundurma faaliyetlerimiz kapsamında; 
Şirketimiz bünyesindeki Mutlu Müşteri Ekibi, Şirketimize 
ya da ilgili mecralara iletilen şikayetleri düzenli olarak 
takip etmekte ve incelemektedir. Şikayetlerin analizi ile 
kök nedenlerine ulaşılmakta, satış öncesi, satış ve satış 
sonrası süreçlerde müşteri deneyimini iyileştirmeye 
yönelik aksiyonlar alınmaktadır.

Müşteri şikayetleri; telefon, e-posta, sosyal mecralar 
ve resmî kurumlar aracılığı ile Şirketimize iletilmekte 
ve CRM platformunda kayıt altına alınarak “Şikâyet 
Karşılama Süreci” yürütülmektedir. Kayıt altına alınan 
müşteri şikâyeti ön değerlendirme ve müşteriyle temas 
aşamasından geçmekte ve devamında şikâyete sebep 
olan kök neden belirlenmektedir.

Söz konusu şikâyet kaydı açıldığında, şikâyet 
sonuçlandığında ya da ek bilgi ihtiyacı olduğunda 
müşteriler tercihlerine göre SMS veya e-posta ile 
bilgilendirilmektedir. Müşteri şikayetlerinin çözüme 
ulaştırılmasına yönelik temel performans göstergeleri 
müdürlükler arası imzalanan “Şikâyet Karşılama Süreci- 
Hizmet Seviyesi Anlaşması” ve mevcut şikâyet kayıtlarını 
gösteren CRM yönetim paneli ile takip edilmektedir.

Önümüzdeki dönemde müşterilere dokunan dijital 
kanallarımıza, güncel teknolojik gelişmelerin yanı sıra 
müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini takip ederek 
yatırım yapmayı sürdüreceğiz. 2022 yılında da ana 
stratejik hedeflerimiz olan dijitalleşme ve müşteri 
deneyiminde mükemmellik odağında; otomatik katılım 

dahil bireysel emeklilik ve hayat sigortası pazar 
payımızda artış kaydedilmesi, müşteri tutundurma 
faaliyetlerine odaklanmanın sürdürülmesi, dijitalleşme 
çalışmalarının ivmelenerek sürdürülmesi, global ve yerel 
trendler ile müşteri ve müşteri adaylarının ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak müşteri deneyimi çalışmalarına 
devam edilmesi planlanmaktadır. Yapay zekâ tabanlı 
kişiselleştirilmiş kampanya ve iletişim optimizasyonuna 
yönelik çalışmaların yürütülmesi, 18 yaşın altındaki 
kişilere yönelik ürünlerde ve yeni mevzuatın olanak 
sağlayacağı müşteri segmentleri ve ürün gruplarında 
derinleşilmesi, yeni teknolojilerin ve salgın sonrası 
dönemde ön plana çıkan yeni ürünlere yönelik 
gelişmelerin takip edilerek müşteri memnuniyetinin en 
üst seviyeye yükseltilmesi hedeflenmektedir.

İnci Gülsüm Erden /  Sosyal Mesafesizler
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler
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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 mevzuat 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, 
reasürörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, 
eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle 
ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin 
sağlanmasıdır.

Kurumsal 
Yönetişim 
ve Etik İş 
Süreçleri 

Sadiye Yaralı / Özgürce
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler

GRI 102-11, GRI 102-16 GRI 102-11, GRI 102-16
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Bilgilendirme Politikası ve Kurumsal Yönetime İlişkin 
Politikalar, Anadolu Hayat Emeklilik 2021 Faaliyet 
Raporu’nun 61 – 66. sayfaları arasında incelenebilir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin benimsenerek uygulanması 
konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Şirketimiz, 
kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili 
mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların 
hayata geçirilmesine azami gayreti göstermektedir. Bu 
çerçevede hazırlanan Bilgilendirme Politikası, yukarıda 
yer verilen çerçevede oluşturularak Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Kurumsal yönetim yapımız, çalışanlarımız ve çalışan 
temsilcileri dâhil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik 
açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını Kurumsal 
Yönetim Komitesi’ne iletmesine imkân tanır ve bu hakkı korur. 
Şirketimizin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız 
denetimine ilişkin olarak gelen şikayetler ise Denetimden 
Sorumlu Komite ‘ye, dsk@anadoluhayat.com.tr  e-posta 
adresi vasıtasıyla iletilmektedir.

2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi 5 toplantı 
gerçekleştirmiş ve Komite faaliyetleri hakkında Yönetim 
Kurulu’na 8 adet rapor sunmuştur. Belirtilen dönemde 
Denetimden Sorumlu Komite 5, Riskin Erken Saptanması 
Komitesi ise 4 toplantı yaparak Yönetim Kurulu'na sırasıyla 
5 ve 6 adet rapor sunmuştur.

Yatırımcı ilişkileri kapsamında 1 adet sunum ve 28 adet 
telekonferans gerçekleştirilerek yatırımcılara sektör 
ve Şirketimiz hakkında sunumlar yapılmış ve yatırımcı 
sorularına cevap verilmiştir. Yatırımcılarımızın sorularını 

cevaplandırmak üzere açılan yatirimciiliskileri@ 
anadoluhayat.com.tr ve investorrelations@ 
anadoluhayat.com.tr  e-posta adreslerine 1 Ocak- 31 
Aralık 2021 tarihleri arasında gelen 75 adet soru ve bilgi 
talebi yanıtlanmıştır.

Şirket çalışanlarına yönelik olarak Öneri Sistemi 
Yönetmeliği, 01.05.2006 tarihi itibarıyla uygulamaya 
konmuş, 02.07.2020 tarihinde güncellenmiştir. Satış 
ekibimizle de yılda 2 kere bilgilendirme ve önerilerin 
dinlenmesine ilişkin toplantı düzenlenmektedir. Ayrıca, 
müşterilerimize ve çalışanlarımıza yönelik anket 
uygulamaları yapılmıştır.

Şirket yapısı ve kurumsal yönetim ile ilgili konular 
düzenli olarak Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı ve 
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu aracılığıyla kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı ve Kurumsal Yönetim 
Bilgi Formu’na ilişkin tüm bilgilendirmeler Anadolu Hayat 
Emeklilik 2021 Faaliyet Raporu’nun 67 – 83. sayfaları 
arasında incelenebilir.

Yasal Uyum
Faaliyetlerimizin büyük bir bölümü çeşitli yasal 
düzenlemelere tabi olduğu için tüm faaliyetlerde yasalar 
ile tam uyumu sağlamak kritik önem taşımaktadır. Tüm 
faaliyetlerimizin mevzuat ve standartlara uygun, doğru 
ve dürüst bir biçimde yürütülmesi ile uyum riskinin 
etkin bir biçimde yönetilmesi konusunda nihai yetki ve 
sorumluluk, Yönetim Kurulumuza aittir. Şirketimizin Üst 
Yönetimi ise; Uyum ve Uyum Riski Yönetimi Politikası 

çerçevesinde, şirket faaliyetlerinin veya çalışanlarının 
tutum ve davranışlarının devamlı surette mevzuat ve 
standartlara uygun olması ile uyum riskinin etkin bir 
biçimde yönetilerek kontrol altında tutulmasından 
Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Bu kapsamda Risk 
Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
uyum raporları üçer aylık dönemler halinde Yönetim 
Kurulu'na sunulmaktadır.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüğü, uyum riskinin 
ilgili mevzuat ve standartlar ile Şirketimizin risk yönetimi 
politika ve usulleri çerçevesinde etkin bir şekilde 
yönetilerek kontrol altına alınmasını sağlamak üzere; 
uyum risklerini tanımlama, değerlendirme, izleme ve 
raporlama faaliyetlerini yürütür ve koordine eder. Bu 
kapsamda tüm yeni ürün, hizmet ve faaliyetlerimize dair 
düzenlemeler yürürlüğe alınmadan önce ilgili müdürlük 
tarafından incelenir.

Kurumsal yönetim yapımız, çalışanlar ve temsilcileri dâhil tüm menfaat 
sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun  olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını 
Kurumsal Yönetim Komitesi’ne iletmesine imkân tanır ve bu hakkı korur.

Üçüncü kişiler ile yapılan tüm sözleşmelerin hukuki 
uygunluğu, imza sürecine geçilmeden önce Hukuk 
Müşavirliği tarafından incelenir. Hukuk Müşavirliği 
ayrıca, birimlerden gelen talepler doğrultusunda 
şirket uygulamalarını hukuki açıdan inceler, görüş 
verir ve uyuşmazlığa yol açan süreç ve uygulamalarda 
yapılabilecek iyileştirmelere ilişkin hukuki görüşlerini iletir. 
Hukuk Müşavirliği ek olarak Şirketimiz faaliyetlerini ve 
uygulamalarını etkileyecek tüm mevzuat değişikliklerini, 
ilgili birimlere bildirir ve mevzuat uyum sürecine hukuki 
destek sağlar.

2021 yılı içerisinde Şirketimiz aleyhine açılan ve mali 
durumumuz ve faaliyetlerimizi etkileyecek önemli bir dava 
bulunmamaktadır. Raporlama dönemi içerisinde mevzuat 
hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle önemli nitelikte 
bir ceza ve yaptırımla da karşılaşılmamıştır.
 

Aylin İsfendiyar Ceylan / Gölde Hayat
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler

GRI 102-11, GRI 102-16 GRI 102-11, GRI 102-16
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Risk Yönetimi ve İç Kontrol
Risk Yönetimi Politikamızın temel amacı, risk ölçme, 
değerlendirme ve kontrol usullerinin saptanması ve 
nihai olarak Şirketimizin aktif kalitesi ile belirli bir getiri 
karşılığında üstlenmeyi göze aldığı risk düzeyinin, 
tabi olduğumuz mevzuatın öngördüğü sınırlar ve risk 
toleransımız ile uyumunun sağlanmasıdır. Risk Yönetimi 
Politikamızın tüm hükümleri ve yapılacak değişiklikler için 
Yönetim Kurulu onayı gerekmektedir. 

Asgari olarak, politikamızda belirtilen risk yönetimi sistem 
ve süreçlerinin uygulamaya konulması ve belirlenen 
risk limitlerine uyum sağlanması esastır. Şirketimiz 
genelinde uygulanan risk yönetimi ilke ve standartlarının 
belirlenmesi, faaliyet koşullarındaki değişimlere bağlı 
olarak risk politikalarının güncellenmesi, etkin risk yönetimi 
sistem ve süreçlerinin tesis edilerek işletilmesi, Şirket’in 
risklilik düzeyinin izlenmesi, risk limitlerinin tesis edilmesi, 
bu limitler karşısındaki durumun kontrol edilmesi ve gerekli 
tedbirlerin uygulamaya konulması Yönetim Kurulumuzun 
sorumluluğundadır. Gerekli ve önemli görülen hususlarda, 
risklilik düzeylerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve takibi 
amacıyla belirlenen risk limitleri de Yönetim Kurulumuz 
kararıyla yürürlüğe girmektedir.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüğü, risklerin 
tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, izlenmesi, 
raporlanması, risk yönetimine ilişkin gelişmelerin takip 
edilmesi, uygulanan yöntemlerin geliştirilmesi, gerekli 
yasal raporlama, bildirim ve takip işlemlerinin Yönetim 
Kurulu’na raporlanması amacıyla faaliyette bulunur. 
25.11.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık 
ve Özel Emeklilik Sektörlerinde iç Sistemlere Dair 
Yönetmelik kapsamında, 25.02.2022 tarihi itibarıyla Risk 
Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüğü Riskin Erken Saptanması 
Komitesi’ne ve dolayısıyla Yönetim Kurulu’na bağlanmıştır. 
Risklerin icrai fonksiyonlardan bağımsız bir şekilde 
incelenmesi sonucunda ulaşılan tüm bulgular Müdürlükçe, 
Yönetim Kurulu’na ve Şirket Üst Yönetimine düzenli olarak 
raporlanır.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 
düşürebilecek riskleri erken teşhis etmek, tespit edilen 

risklerle ilgili gerekli önlemlerin çarelerini uygulamak ve 
riski yönetmek amacıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından 
seçilecek en az 2 üyeden meydana gelen bir Riskin Erken 
Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Şirketin faaliyetleri 
ile ilişkili risklerin uygun ve etkin bir biçimde yönetilerek 
azaltılmasını ve kontrol altında tutulmasını sağlayan; 
her kademedeki çalışanın tam, doğru ve etkin bir şekilde 
uymak ve uygulamakla sorumlu olduğu kurallar, mevzuat, 
yöntem ve talimatlar ile risk azaltıcı nitelikteki sistem, 

donanım ve benzeri tüm unsurları kapsayan ve Şirketin 
tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılandırılmış bir iç 
kontrol sistemi işletilmektedir.

Şirketimizde mevcut “Etik Kurallar ve Uygulama İlkeleri” 
çerçevesinde her seviyedeki kurum çalışanı ve tüm 
iş ortakları ile aracılar, etik kurallara uymak ve tüm 
faaliyetlerinde bu kurallara uyulmasını sağlamakla 
yükümlüdür. Tüm çalışanlar ve iş ortaklarını kapsayan 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Kasım 2020’de 
revize edilmiştir. Güncel politika doğrultusundaki 
eğitimlerin 2022 ikinci çeyrek başı itibarıyla düzenlenmesi 
planlanmaktadır. Şirketimizde çalışanlara yönelik Hediye 
ve Ağırlama Politikası da mevcuttur.

Yönetim Kurulumuz, ilgili yönetim kurulu seviyesi 
komitelerin görüşünü de dikkate alarak Şirketin iç kontrol 
sistemlerini oluşturur ve risk yönetimi ile iç kontrol 
sistemlerinin etkinliğini yılda bir kez gözden geçirir. Risk 
yönetimi sistem ve süreçlerinin denetimi, Teftiş Kurulu 
tarafından gerçekleştirilir

İç Denetim Çalışmaları
Yıllık İç Denetim Plan ve Programımız çerçevesinde iç 
denetim faaliyetlerimizi Teftiş Kurulu Başkanlığımız 
yürütür. Bu çerçeve; iç kontrol ve risk yönetimi 
uygulamalarının yeterlilik ve etkinliklerinin 
değerlendirilmesini, suç gelirlerinin aklanmasının ve 
terörün finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat 
hükümleri doğrultusunda oluşturulan uyum programının 
etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence sağlanmasını, 
operasyonel faaliyetlerin, belirlenmiş olan usullere 
uygunluğu ile bunlara ilişkin iç kontrol uygulama 
usullerinin işleyişinin denetlenmesini içermektedir. 
Buna ek olarak, dağıtım kanallarından sorumlu birimlerin 
denetimleri esnasında aracılar tarafından gerçekleştirilen 
işlemler ile dış hizmet sağlayan firmaların hizmet seviyesi 
anlaşmaları doğrultusundaki işlemleri de mevzuat uyumu 
ve şirket uygulamaları doğrultusunda incelenmektedir.

2021 yılı denetim çalışmaları kapsamında süreç, birim 
ve dış kaynak denetimleri dahil olmak üzere 40 adet 
denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerin 34 adedi iş 
birimlerine yönelik gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri 
olmuştur. İç denetim faaliyetleri sonucu; aracıların 
müşterilerin bilgilerini kullanarak müşteriler adına işlem 
yapmaları, tahsilat ve ödeme süreçlerinde müşteriler 
adına işlem tesis etmeleri, komisyon ve prim ödeme 
süreçlerinin ve kotalarının aracılar tarafından suiistimal 
edilmesi gibi suiistimal ve yolsuzlukla mücadele ile 
ilgili çeşitli risklere yönelik 8 adet soruşturma raporu 
düzenlenmiştir.

Elife Uludeveci / Kar
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler
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Kapsayıcılık 
ve Çeşitlilik
Bireylerin yaşam standartlarının 
yükseltilmesi ve sürekliliğinin 
sağlanmasına katkıda bulunma 
hedefi, Anadolu Hayat Emeklilik ’in 
önemli misyonlarının başında 
gelmektedir. Finansal kapsayıcılık 
ve çeşitlilik çerçevesinde, 
yalnızca ürün geliştirme 
süreçlerimizle değil, kurumsal 
sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle 
de toplumun tüm kesimleri için 
değer yaratıyoruz. Söz konusu 
uygulamalarımız sonucunda 
%50,3’lük kadın müşteri 
oranımız ile sektör ortalamasının  
üzerinde, eşit sayıdaki kadın-
erkek müşterilerimize hizmet 
sunuyoruz.*

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 690 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 çalışmalar yaparak kendilerine ulaşmayı 
amaçlıyoruz. Benzer süreçler ev hanımları, esnaflar 
ve çiftçiler gibi özel müşteri gruplarına sunduğumuz 
ürünler için de geçerlidir. Ev Hanımları Emeklilik Planı, 
Genç Emeklilik Planı ve Çocuğum için BES Planı gibi farklı 
müşteri gruplarına özel ürünler için Şirketimizin tüm 
sosyal medya hesaplarında sigorta ve emeklilik bilincini 
geliştirmeye yönelik düzenli paylaşımlarda bulunuyoruz. 
Amatör ve profesyonel tüm kadın fotoğrafçılara açık olan 
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışmasında 
dereceye giren ve sergileme alan eserleri her hafta 
sosyal medya hesaplarımızdan da fotoğraf severlerle 
buluşturuyoruz.

Kadının Güçlendirilmesi 
Güvence ve gelecek kaygısı açısından kadınların önemli 
karar vericiler olduğunun farkında bir Şirket olarak 
sektörde sosyal güvenlik güvencesi altında olmayan 
ev hanımlarına özel bireysel emeklilik planı çıkaran ilk 
kurum olma özelliğini taşıyoruz.

Ev hanımlarını düşünerek hazırladığımız “Ev Hanımları 
Emeklilik Planı” sayesinde ev hanımları düşük katkı payı 
tutarları ile bütçelerini zorlamadan Bireysel Emeklilik 

Sistemi’ne dahil olabiliyor ve düzenli tasarruflarla emeklilik 
birikimi elde edebiliyorlar. Planımızın en önemli özelliği ise; 
katkı payı ödeme teminatıdır. Sektörde kadınlara yönelik 
böyle bir hizmeti sunan ilk şirket olma özelliğini taşıdığımız 
“katkı payı ödeme teminatı” kapsamında plana dâhil olan 
katılımcının eşinin vefatı, ya da tam/daimi maluliyeti ya da 
katılımcının bekar olması durumunda kendisinin tam ve 
kalıcı sakatlığı halinde, onuncu yılın sonuna kadar katkı payı 
ödemelerini üstleniyoruz. 2021 yıl sonu itibarıyla 120 bin 
müşterimiz “Ev Hanımları Emeklilik Planı” mıza dahildir.

* Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, 31 Aralık 2021 itibarıyla sektörümüzde kadın-erkek müşteri oranları sırasıyla %40,7 ve %59,3’tür. 

Özlem Düzenli / Yürüyüş
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 
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"Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası” ürünümüz 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 15 bin kadın müşterimize teminat 
sağlıyoruz.

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 gençlerin 
kendilerinin sisteme dahil olmaları ile bu yaş grubunda 
sektördeki diğer şirketlerden ayrışıyoruz.2021 yıl sonu 
itibarıyla 155 bine yakın gencin geleceğine güvence 
sağlıyoruz.

2021 yıl sonu itibarıyla 155 bine 
yakın gencin geleceğine güvence 
sağlıyoruz.

Anadolu Hayat Emeklilik olarak, çocuğunun geleceğini 
bugünden planlayan ebeveynlere yönelik “Çocuğum 
için Yatırım Sigortası” ile 17 bin çocuğunun eğitiminin 
hiçbir koşulda kesintiye uğramamasını isteyen kişilere 
yönelik “Çocuğum için Eğitim Sigortası” ürünlerimiz 
ile 22 bin müşterimize destek oluyoruz. 18 yaşından 
küçük çocuklara yönelik sunduğumuz ve 70 bini aşkın 
çocuğa ulaştığımız “Çocuğum için BES” ürünümüz ile 
ebeveynlerin çocuklarını bireysel emeklilik sistemine 
dahil etmesine ve çocuklarının geleceğini güvence altına 
almasına imkân sağlıyoruz.

Özge Aslankara / Leblebici
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 

Çocuğum için BES
18 yaşından küçüklerin BES’e dahil edilmesi katılımcı 
tabanının genişlemesi anlamında sektörde beklenen 
düzenlemeler arasında yerini alarak, Haziran 2021'de 
hayata geçmiştir. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 
tarafından yayımlanan sektör verilerine göre 31 Aralık 
2021 itibarıyla, 18 yaş altındaki katılımcı sayısı yaklaşık 
172 bin seviyesine, devlet katkısı dahil fon büyüklüğü de 
336,8 milyon TL’ye ulaşmıştır. 

18 yaş altındaki katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında, 
en fazla paya 0-7 yaş aralığındaki çocukların sahip 
olduğu görülmektedir. 7 yaş ve altındaki çocukların 
toplam içerisinde sahip olduğu pay %54 seviyesinde 
olup en kalabalık grubu 12 bine yaklaşan sayısı ile 2 
yaşındakiler oluşturmaktadır. Sisteme 1 yaşında giriş 
yapanlar (11.882 kişi) da toplam içerisindeki %6,9’luk 
payı ile ön plana çıkmakta, kişi başına düşen toplam katkı 
payı tutarına göre ise en yüksek katkı payının 10 yaş 
grubu için ödendiği görülmektedir.

Sektör istatistikleri incelendiğinde, bu düzenlemenin 
çocuklarının gelecekleri için şimdiden birikim yapmak 
isteyen ebeveynler tarafından yoğun bir ilgiyle 
karşılandığı gözlemlenmektedir. Ebeveynler; ileride 
oluşabilecek eğitim, iş kurma, evlilik, sağlık, vb. masraflar 
ya da kendilerinin karşılaşabileceği işini kaybetme riski 
gibi nedenlerle çocukları için şimdiden para biriktirmeye 
yönelmektedirler. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı son verilere göre 
ülkemizde 18 yaş altı nüfus, nüfus 23 milyon seviyesinde 
bulunuyor. Toplam nüfus içindeki payı yüzde 30 civarında 
olan bu kitlenin BES’in büyümesine önemli katkılar 
sağlayacağına inanılıyor. Bu düzenleme kapsamında, 
ülkemizdeki çocuk nüfusunun yaklaşık %10-15’ini sisteme 
dahil etmek yönünde belirlenen hedef doğrultusunda 
çalışmalara devam ediliyor.  Yurt içindeki tasarruf 
bilincinin gelişmesiyle birlikte sisteme dahil olacak 18 yaş 
altı çocukların her geçen gün artacağı öngörülmektedir. 
Sektörün, sahip olduğu potansiyel doğrultusunda 
gelişmesi ve geniş kitlelere yayılması açısından bu durum 
önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Anadolu Hayat Emeklilik çok uzun yıllardır çocukları 
ayrıcalıklı bir müşteri grubu olarak değerlendirmekte ve 
çocuklara yönelik faaliyetlere titizlikle odaklanmaktadır. 
Şirket, 18 yaş altının BES’e dahil edilmesi uygulamasında 
öncü şirketlerden biri olarak çocuklara özel ek fayda ve 
hizmetler içeren “Çocuğum için BES” ürününü 1 Haziran 
tarihinde satışa sunmuştur. Ürünün hem yüzyüze 
hem de dijital kanallar üzerinden müşterilerimiz  ile 
buluşturulması sağlanmıştır.

“Çocuğum için BES” ürününün en önemli özelliklerinden 
biri; plan kapsamında katılımcılara sunulan katkı payı 
ödeme teminatıdır. Çocuğum için BES’e dâhil olarak 
bireysel emeklilik hesabına düzenli katkı payı ödemesi 
yapılan çocukların, anne veya babasının yaşam kaybı ya da 
tam ve kalıcı sakatlığı halinde, kalan katkı payı ödemeleri 
10 yıla kadar düzenli olarak Şirket tarafından karşılanır. 

18 yaşından küçüklerin geleceğe yönelik yatırım 
yapmaya başlamasını mümkün kılan “Çocuğum için BES” 
ürünü ile EGM tarafından yayımlanan 31 Aralık tarihli 
veriler ışığında, Şirketin sözleşme adedinde sektördeki 
pazar payı %30,7, katılımcı sayısında %31,9,  fon 
büyüklüğünde ise %27,2 seviyesinde bulunmaktadır.
 
18 yaş altı çocuklarda sektördeki her 3 katılımcıdan 
1’i Şirket müşterisidir. "Çocuğum için BES" ürününe 
gösterilen ilginin önümüzdeki dönemde de devam 
etmesi ve pazar payının mevcut seviyesinin korunması 
beklenmektedir.

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 hayata geçirdiği DEV (Dünya Engelliler Vakfı) BES 
Planı’nı sunmaya devam etmektedir. DEV BES Planı’nda 
yer alan yaklaşık 200 müşterimize %30 devlet katkısına 
ek olarak, Şirketimiz tarafından ilk yıla özel %5 ek katkı 
payı verilerek ilk yıl kazanabilecekleri toplam katkı payı 
%35’e yükseltilmektedir.
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Çalışma Hayatı
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 %60’ını oluşturan 
ve sektör ortalamasının* oldukça üzerinde  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.

 ¬ Görev tanımları ve dağılımları ile performans 
kriterleri şirket yönetimi tarafından belirlenmiş olup, 
çalışanlara duyurulmaktadır. Eğitim, tayin ve yükselme 
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 
alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler 
çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki 
kararlarda ilgili sendikadan görüş alınır.   

Cinsiyete Göre Çalışan Dağılımı

Erkek
398;
%39,60

Kadın
607;

%60,40

Bireysel emeklilik ve hayat 
sigortası sektöründe nitelikli 
insan gücünün en çok tercih 
ettiği şirket olma hedefiyle 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.

Gülhiz Arslan Öztürk / Minimal
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 

* Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 2021 yılı istihdam verilerine göre sektörde %55 kadın, %45 erkek çalışan yer almaktadır.

31.12.2021 tarihi itibariyle



Anadolu Hayat Emeklilik  2021 Sürdürülebilirlik Raporu Sosyal Etki Yönetimi

44 45

Şirketimiz 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 
ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalar düzenli olarak yapılmaktadır.

 ¬ 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.

Çalışan Gelişimi ve Performans Yönetimi
Şirketimizin ulaştığı başarı, çalışanlarımızın bilgi ve 
teknoloji açısından donanımlı, yetkin, yaratıcı ve dinamik 
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.

AHE Akademi ile en önemli sermayemiz olarak gördüğümüz 
insan kaynağına yatırım yaparak müşteri deneyimi 
odaklı kültürün sürekliliğini amaçlıyoruz. Çalışanlarımızın 
mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklerken onlara kariyer 

planlarına uygun çeşitli aktiviteler sunuyor ve farklı 
perspektifler kazandırmayı hedefliyoruz.

2021 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. BT grubu yöneticilerimize yönelik “Liderlik Okulu 
Programı”nı düzenledik.

2021 yılında toplam 52.830 kişi*saatlik eğitim 
düzenleyerek çalışanlarımızın yılda ortalama 52,56 
saatlik eğitim görmelerini sağladık. AHE Akademi 
kapsamında yalnızca çalışanlarımızın gelişimine değil, 
dış kaynak firma çalışanlarının da gelişimlerine katkıda 
bulunuyoruz. 2021 yılında 124 dış kaynak firma 
çalışanının 1.167 kişi*saatlik eğitim görmesini sağladık.

Performans değerlendirme sistemimiz 
kapsamında çalışanlarımız yılda bir kez performans 
değerlendirmesine tabi olurlar. Performans 
değerlendirme sistemi ile çalışanlarımızın kariyer 
gelişiminde objektif kriterlere ulaşmalarını ve eğitim 
ihtiyaçlarının belirlenmesini amaçlıyoruz. Düzenli 
performans değerlendirme sürecine dahil olan 
çalışanlarımızın oranı %97’dir.

Çalışanların keyif aldığı, güvendiği, verimli ve mutlu 
çalışabildiği bir iş ortam yaratmayı amaçlayan Anadolu 
Hayat Emeklilik, bu amaca yönelik olarak düzenli şekilde 
“Çalışan Memnuniyeti Anketi” ve “İç Müşteri Memnuniyeti 
Anketi” çalışmaları gerçekleştirir. Bu çalışma sonuçları, 
önemli ve dönüşüm yaratacak projelerin girdisini 
oluşturmaktadır. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz son 
anket çalışmamızda çalışan memnuniyetimiz 5 tam puan 
üzerinden 4,09 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılının büyük bir bölümünde etkisini gösteren 
COVID-19 salgın sürecinde tüm yetenek yönetimi 
uygulamalarımız dijital süreçlerle kesintisiz olarak 
yönetilmeye devam etmiştir.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanlarımızın memnuniyeti, refahı ve sağlıklı bir çalışma 
ortamına erişimi en öncelikli kriterlerimiz arasındadır. 
Çalışanlarımızın mümkün olan en ergonomik, stresten 
uzak ve güvenli çalışma ortamlarında bulunmalarının 
ve kendilerini güvende hissetmelerinin ne kadar önemli 
olduğunun farkındayız.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili tüm konular 
çalışanlarımızı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi’nde yer almakta 
olup tüm iş yerlerimizde İSG Kurulları mevcuttur. İş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili tüm uygulamalar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununa göre gerçekleştirilmektedir. Raporlama 
dönemi içerisinde 41 üyesi ve 19 çalışan temsilcisi bulunan 7 
adet İSG Komitesi aktif olarak faaliyet göstermiştir.

İSG prosedürleri kapsamında işe başlayan her yeni 
çalışanımıza İSG ile ilgili bilgilendirme eğitimi ile İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetmeliği’nin bir kopyası verilir. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu gereğince tüm çalışanlarımıza düzenli 
olarak temel İSG eğitimleri verilmekte olup 2021 yılında 
8.259 kişi*saatlik İSG eğitimi düzenlenmiştir.

2021 yılında COVID-19 salgını etkilerini göstermeye 
devam etmiştir. Yine salgının seyri yakından takip edilerek, 
uzaktan ya da ofisten çalışma modelleri uygulamaya 
alınmıştır.

Çalışanlarımızın ve ailelerinin maruz kalabilecekleri sağlık 
risklerini asgariye indirmek amacıyla ilave tedbirler alındı. 
Ofis ortamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına 
yüksek derecede önem verilmeye devam edilmiştir. 
Çalışanlarımızın uzaktan çalışması ve aşı takvimlerini 
tamamlamaları teşvik edildi.

Vaka sayıları ve aşılama uygulamalarının olumlu seyri 
doğrultusunda Genel Müdürlük ofislerimizde en fazla 
%25’lik kapasite ile dönüşümlü çalışılma yapılmıştır.

2020 Aralık ayından itibaren uzaktan çalışmada bulunan 
çalışanlarımıza data kullanımı destek ödemesi yapılmaya 
devam edilmektedir.  Kronik hastalık kapsamında 
değerlendirilenler, engelli ve hamile olan çalışanlarımız 
uzaktan çalışmalarına devam etmiştir.

Yaralanma Oranı (IR)

2020 20212019

0,11

0,35

0,11

Mihraç Kulu / Van Gölü Ekspresi
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler
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Kurumsal 
Sosyal 
Sorumluluk

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği konularında 
sektörümüzün öncü  şirketi  olarak  kurumsal sosyal 
sorumluluk faaliyetlerimizde de kadının güçlenmesine 
yönelik desteklerimizi öne çıkarıyoruz. Ülkemizin gelişimi 
için kadını ana itici güç olarak görüyor, bu misyondan 
hareketle hem ürün geliştirme süreçlerimizde hem 
de sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçirirken 
kadınlara öncelik veriyoruz.

Kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal açıdan 
güçlenmesi üzerine kurguladığımız sosyal sorumluluk 
projelerimiz arasında en çok öne çıkan projemiz Kadın 
Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışmasıdır. 
Kadınların yaratıcılıklarını fotoğraf sanatı aracılığıyla 
özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunmak 
amacıyla hayata geçirdiğimiz ve Türkiye’nin 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. 2021 yılında 
15’incisi gerçekleştirilen yarışma “Hayata Dair” 
temasıyla her yıl olduğu gibi tüm kadınlara açık olarak 
düzenlenmiştir. 2021 yılında salgın sürecinde de 
sergiyi devam ettirdik ve yarışmanın 15. senesine özel 
hazırlanan 15. Yıl Özel Sergisi ve 2021 Yılı Sergimizi 
dijital ortamda gerçekleştirdik.

2021 yılında düzenlenen “Kadın Gözüyle Hayattan 
Kareler ’21’’ ve “15. Yıl Özel” dijital sergileri internet 
sitesinde gezilebilmektedir.

Bugüne kadar düzenlenen sergilerde ödül ve sergileme 
alan tüm fotoğraflara ise Kadın Gözüyle Hayattan 
Kareler internet sitesi adresinden ulaşılabilmektedir.

Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği dünyamızda, atık 
miktarımızı düşürmeye yardımcı olacak “İleri Dönüşüm 
Hareketi” adını verdiğimiz bir sosyal sorumluluk projesini 

Anadolu Hayat Emeklilik 
kurumsal sosyal sorumluluk 
faaliyetleri kapsamında, kadının 
toplumsal gelişimine katkı 
sağlayan ve sürdürülebilir 
gelecek için çözüm üreten 
sürdürülebilirlik faaliyetlerine 
öncelik vermektedir.

Sevgi Mersin Ödemiş / Mona Liza
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 

Aralık ayında, çıkış noktamızı anlatan manifesto filmini 
yayınlayarak başlattık. Kullanılmayan, eskimiş ya da 
bozulmuş eşyaları çöpe atmak ve yenilerini almak yerine 
biraz yaratıcılıkla farklı ürünlere dönüştürüp, yeniden işlev 
kazandıran ileri dönüşüm çalışmaları ile sürdürülebilir bir 
gelecek yaratmayı ve böylece çevre ve ekonomiye olumlu 
katkı sağlamayı hedefliyoruz. Projede, konusunda uzman 
influencerlar tarafından sunulan, kolayca uygulanabilecek 
basit ileri dönüşüm fikirlerinden oluşan videoları sosyal 
medya hesaplarımızdan paylaşıyor, dünyanın geleceği 
için çözümün bir parçası olmaya davet ettiğimiz “İleri 
Dönüşüm Hareketi”ne mümkün olduğunca çok kişiyi dâhil 
etmeyi amaçlıyoruz. ‘’İleri dönüştür, geleceği değiştir” 
sloganıyla hayata geçirdiğimiz ileri dönüşüm fikirleri 

Anadolu Hayat Emeklilik Youtube kanalında ve AHE 
Blog’da yer almaktadır. Ayrıca bu projeler, çalışanlarımıza 
da ilham vermesi amacıyla “İleri Dönüşüm Atölyesi” adıyla 
aylık e-bültenlerle ve kurumiçi dergimiz Hayata Dair’de de 
paylaşılmaktadır.

2021 yılında Şirketimiz, başta ülkemizde yaşanan 
yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeniden 
canlandırmak için TEMA vakfının başlattığı kampanyaya 
5500 adet fidan desteği sağlanması olmak üzere; 
eğitime ve doğal varlıkların korunmasına destek 
sağlayan vakıflara toplam 56.800 TL tutarında bağış ve 
yardım harcaması gerçekleştirmiştir.*

* 2021 yılında, hesaplamada kapsam değişikliği yapılmıştır.

https://www.anadoluhayat.com.tr/kadin-gozuyle-hayattan-kareler-dijital-sergi
https://www.anadoluhayat.com.tr/kadin-gozuyle-hayattan-kareler-dijital-sergi
https://www.anadoluhayat.com.tr/kadin-gozuyle-hayattan-kareler
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Çevresel Etki 
Yönetimi 

İklim Değişikliği  
ve Enerji

Anadolu Hayat Emeklilik olarak ekonomik büyüme ile 
ekolojik denge üzerinde oluşan etkinin birbirinden 
ayrılmasına gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla doğrudan 
destek verirken, yatırım kararlarımızda yaptığımız pozitif 
ve negatif değerlendirmeler ile de ek katkı sunmaktayız. 
Toplumsal kalkınma yolunda çevre üzerindeki olumsuz 
etkilerin azaltılmasının kritik önemde olduğu bilinciyle 
hareket ediyoruz.

Operasyonlarımızdan kaynaklanan çevresel etkileri etkin ve 
düzenli şekilde takip eder ve yönetiriz. Faaliyetlerimizden 
kaynaklanan çevresel etkiler; iş yerlerimizde ve iş 
süreçlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında tükettiğimiz 
kullanım suları, elektrik, doğalgaz ile şirket araçlarımız, 
personel servislerimiz ve iş seyahatlerimizden kaynaklanan 
yakıtlardır.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan enerji, su, kâğıt 
tüketimlerimiz ve oluşturduğumuz atık miktarını 
takip ediyor, şeffaf biçimde raporluyor ve her yıl bu 
etkileri azaltma yönünde çeşitli adımlar atıyoruz. Çevre 
yönetimi çalışmalarımıza ek olarak dolaylı etkilerimizi de 
yönetebilmek amacıyla ajanda ve faaliyet raporları gibi 
basılı malzemelerde geri dönüştürülmüş kâğıt ve malzeme 
kullanıyoruz.

Büyüyen nüfus ile artan tüketimin çevreye olumsuz 
etkisinin katlanarak artması ve küresel iklim 
değişikliği sebebiyle bozulan ekolojik denge, gelecek 
nesilleri etkileyen bir tehdit haline gelmektedir. İklim 
değişikliğinin beraberinde getirdiği etkiler özellikle 
son yıllarda ülkemizde de görülmeye başlanmıştır. 
İklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarının 
yakın gelecekte azaltılması amacıyla gerçekleştirilecek 
uygulamalar iklim değişikliği ile mücadelede önem 
kazanmaya devam edecektir.

Anadolu Hayat Emeklilik olarak iklim değişikliği ile 
mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının takibi, 
raporlanması ve azaltılması gerekliliğinin bilinciyle 2016 

İş yerlerimizde verimli ve modern çalışma ortamlarının 
yaratılması adına merkezi otomasyon sistemlerinden 
yararlanıyor. Tüm sistemlerimizin bakım ve kontrolleri etkin 
bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Müşteri 
Hizmetleri Merkezimizin bulunduğu Manzara Adalar 
Ofislerimiz, Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından 
verilen LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) Gold yeşil bina sertifikasına sahiptir.

Yeşil elektrik kullanımı gibi uygulamalarla çevresel etkilerimizi 
yönetmeyi hedeflerken merkezi otomasyon sistemleri, 
etkin bakım ve kontrol uygulamaları, kâğıt tüketiminin 
azaltılması ve atık yönetimi uygulamalarımız ile operasyonel 
faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz etkileri azaltıyor 
veya kullanılan kaynağın daha az etkisi olan bir kaynak ile 
değiştirilmesi seçeneklerini düzenli olarak değerlendiriyoruz. 
Bu bilinçle Anadolu Hayat Emeklilik 2021 yılında yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisini satın almış 
ve kullanmıştır. Bu sayede 2021 yılı için Kapsam-2 emisyonu 
sıfırlanmıştır.

Salgın sürecinin yoğun şekilde yaşandığı 2021 raporlama 
periyodunda salgın sürecinde sınırlı fiziki çalışma 
yürütüldüğü için çevresel etkilerimizde önceki yıllara göre bir 
düşüş gözlenmiştir.

Sera Gazı Emisyonları  (tCO2e)

yılından itibaren Karbon Ayak İzi Yönetimi çalışmalarımızı 
sürdürüyor, bu kapsamda faaliyetlerimiz sonucu oluşan 
karbon ayak izimizi hesaplayıp aynı miktar karbon kredisi 
satın alarak yenilenebilir enerji projelerine finansal 
destek veriyoruz. Karbon ayak izi hesabımıza doğrudan 
(Kapsam 1), enerji dolaylı (Kapsam 2) ve dolaylı (Kapsam 3) 
emisyonlar dahil edilmektedir.

2021 yılında faaliyetlerimiz kapsamında 864,0 ton 
karbon dioksit eşdeğeri (tCO2e) sera gazı emisyonu 
gerçekleşmiştir. Temel performans göstergesi olarak takip 
edilen toplam kullanım alanı-metre kare başına toplam 
sera gazı emisyonu oranımız bir önceki yıla kıyasla %34,9 
oranında azalarak 0,043 tCO2e/m2 olmuştur.

Faaliyetler Sonucu Gerçekleşen Çevresel Etkiler 2019 2020 2021

2019 2020 2021

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-2 
Enerji Dolaylı Emisyonlar: AHE Kapsam-2 hesaplaması, elektrik 
tüketimi kaynaklı 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.

Anadolu Hayat Emeklilik 2021 yılında kullandığı elektriği 
tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmiştir. 
Sürdürülebilirlik bakış açısına paralel olarak yeşil elektrik satın 
alımı yapan Anadolu Hayat Emeklilik Kapsam-2 emisyonlarını 
sıfırlamıştır. Bir önceki yıl 355 ton olarak gerçekleşen Kapsam-2 
CO2e emisyonunun 2021’de tamamen önüne geçmiştir. Yeşil 
elektrik kullanımına bağlı Kapsam-2 de sıfırlanan emisyon ile 
2021 yılında emisyonumuzda toplam 440,1 ton CO2e azalım 
gerçekleşmiştir.

Su çekimi
(şebeke suyu – m3)

Kapsam 3
Diğer Emisyonlar

Kapsam 2
Enerji Dolaylı Emisyonlar

Kapsam 1
Doğrudan Emisyonlar

Kağıt tüketimi
(ton)

Toplam

Atık oluşumu
(ton)

2019

2019 2019

2019

2019 2019

201920212020

2020 2021 2020 2021

2020 2021

2020 2021 2020 2021

2020 2021

5.839 

14.748

768,9

463,5

30

1.017 2.248,3

286.831

683,0

605,7

266,0 258,3

26 29

355,1

0

1.304,1

864,0

11
6,3
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Faaliyetlerimizde kullanılan elektrik ve doğalgaz kaynaklı 
etkilerin azaltılması amacıyla merkezi otomasyon 
sistemlerinden yararlanıyoruz. Bu sayede gereksiz enerji 
tüketimlerinin önüne geçerken sera gazı emisyonlarının 
önlenmesine de katkı sağlıyoruz. Binalarımızda tüm 
klimaların, elektrik tesisatının ve diğer sistemlerin bakım ve 
kontrolleri Destek Hizmetleri ve Satın Alma Müdürlüğümüz 
yönetiminde gerçekleştiriyoruz. Şirketimizin etkin bakım 
ve kontrol süreçleri ile özellikle soğutucu gazlar gibi 
yüksek küresel ısınma potansiyelleri sebebiyle çevreye ve 
iklim değişikliğine etkisi yüksek olan zararlı dışsallıkların 
oluşumunun önüne geçiyoruz. Bölge satış müdürlüklerine 
ait ofislerde ise ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde 
akıllı bina, sistem ve ofislerin kullanılması sağlanarak 
sürdürülebilirlik stratejisi ile uyumlu olarak ilerlenmektedir.

Anadolu Hayat Emeklilik olarak çevresel ve sosyal 
etkilerimizin yalnızca operasyonel faaliyetlerimiz ile 
sınırlı olmadığının bilincindeyiz. 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 amaçlıyoruz. Sorumlu 
yatırımcılık faaliyetlerimiz kapsamında 2017 yılında 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’ne 
(UNEP-FI) üye olarak, bu küresel ortaklığa Türkiye’den 
kabul edilen ilk ve tek bireysel emeklilik ve hayat sigortası 
şirketi olduk. Bu girişim kapsamında finans sektöründe 
sürdürülebilirlik ile ilgili uygulamaları olan şirketlerle 
bilgi alışverişi, yeni ürünler oluşturulması ve emeklilik/
sigortacılık faaliyetlerine sürdürülebilirlik ekseninden 
sağlanacak faydalar konusunda paylaşımlar yapılmaktadır.

Fon yönetimi faaliyetlerimizin pozitif ve negatif 
çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri 
Sürdürülebilirlik Politikamız ve Sürdürülebilirlik Yönetim 
Sistemimiz kapsamındaki Dış Çevresel ve Sosyal 
Etkilerin Değerlendirilmesi prosedürleri aracılığıyla 
gerçekleştirilmektedir. Tüm dış çevresel ve sosyal 
etkilere yönelik yıllık performansımızı da yine bu 

prosedür kapsamında takip ediyor ve raporluyoruz. 
Sorumlu yatırım faaliyetlerimizi “Pozitif Değerlendirme” 
ve “Negatif Değerlendirme” süreçleri olarak iki başlık 
altında yönetiyoruz. “Pozitif değerlendirme” süreci 
altında sürdürülebilirlik temalı BES fonlarının kurulması 
ve yönetimi faaliyetleri yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik 
Komitesi, Yönetim Kurulu, Fon Kurulu ve Fon Yönetimi 
Müdürlüğümüz sorumluluğunda gerçekleştirilen 
değerlendirmelerde sürdürülebilirlik temalı BES fonlarının 
kapsamının belirlenmesi, yönetimi ve performansı 
süreçleri takip edilir. 2020 yılında bu kapsamda Şirketimiz 
yatırım portföyüne rüzgar enerjisi başta olmak üzere 
yenilenebilir enerji kaynakları vb. altyapı ve hizmetlerini 
yürüten şirketlere yatırım yapmakta olan IAG’yi (İş Portföy 
Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu) 
dahil ettik. Şirketimiz yatırım portföyüne 2021 yılında ise 
enerji sektöründe faaliyet gösteren yenilenebilir enerji 
şirketlerine yatırım yapmakta olan MAI’yi (Maxis Girişim 
Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim 
Sermayesi Yatırım Fonu) dahil ettik.

Şirketimizin kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonlarının 
portföylerinde yer alan BIST Sürdürülebilirlik Endeksine 
dahil şirketlerin ihraç ettiği (*) menkul kıymet büyüklüğü 
%19 olarak gerçekleşmiştir.

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

2020 20212019

0,066

0,043

0,114

Enerji tüketimi (GJ)Kapsama Göre Sera Gazı Emisyonları  
(tCO2e)

2019 2020 2021

Kapsam 1 Kapsam 2 Kapsam 3

2020 20212019

464

258
266

0355

1.017

768
606

683

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Yatırım Oranı, 31.12.2021

Toplam Fon Büyüklüğü
(Milyon TL)

Sürdürülebilirlik Endeksine 
Dahil Şirketlerin İhraç Ettiği 
Menkul Kıymet Büyüklüğü 

(Milyon TL)

Sürdürülebilirlik
Yatırım Oranı 

(%)

İş Portföy 41.010 7.630 19

HSBC Portföy 2.118 631 30

Toplam 43.128 8.262 19

Satın alınan elektrik

Toplam

Mazot 
(Yedek güç üniteleri, şirket 
araçları)  

Benzin
(Şirket araçları) 

Doğal gaz

2019 2021

2021

2020

2.662

12.049

6.705

2.720

Sorumlu Yatırım 
Uygulamalarımız

2019

2019

2021

2021

2020

2020

4.405

3.500

6.527

1.804

6.059

1.447

2019 20212020

1.482

3.087
2.642

*2019 yılında bazı ofislerin taşınması sebebiyle Anadolu Hayat Emeklilik 
çalışanlarının ofis kullanım alanı artmıştır. 2020 ve 2021 yılında salgın sürecinde 
fiziki çalışmalar sınırlandırıldığı için toplam sera gazı emisyonlarında ve emisyon 
yoğunluğunda düşüş gerçekleşmiştir.

* BIST Sürdürülebilirlik Endeksine dahil şirketlerin ihraç ettiği hisse senetleri ile birlikte diğer menkul kıymetlerin büyüklüğünü ifade etmektedir.

2019 2020

18.123

12.867
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“Negatif Değerlendirme” süreci kapsamında yüksek 
seviyede çevresel ve/veya sosyal riske sahip, tahribata 
yol açabilecek, Sürdürülebilirlik Politikamızda yer 
verilen Yatırım Yapılmayan Faaliyetler Listesi’ndeki 
hiçbir faaliyete yatırım yapmayız. Yatırım Yapılmayan 
Faaliyetler Listesi kurumsal internet sitemizdeki 
Sürdürülebilirlik Politikamız bölümünde incelenebilir.*

Ayrıca şirket borçlanmaları ve menkul kıymet yatırım 
kararları aşamalarında “Hassas Sektör Değerlendirmesi” 
yapıyoruz. Şirketimiz nükleer enerji, kömür yakıtlı 

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

Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

2020 yılında çalışmalarına başladığımız ve 2021 yılında müşterilerimize 
sunduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi 
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 
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.

termik santraller, kumar ve şans oyunları ile ateşli 
silahlar sanayii sektörlerini “hassas sektörler” olarak 
tanımlamıştır ve bu sektörler içinde yer alan özel 
sektör borçlanmaları ve menkul kıymet yatırım 
kararları kurumsal bilgiler dahilinde değerlendirilerek 
İcra Kurulu’nun onayına sunulur. Borsa İstanbul 
Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan şirketler de 
çevresel ve sosyal risk değerlendirmesine tabiilerdir, 
fakat söz konusu şirketler detaylı incelemeye gerek 
duyulmaksızın düşük riskli kabul edilip yatırım 
süreçlerine devam edilir.
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Paydaş Grubu İletişim Yöntemi ve Sıklığı

Hissedarlar

Genel Kurul (yıllık), Faaliyet Raporu (yıllık), Ara Dönem Faaliyet Raporları ve Mali Raporlar (çeyrek 
dönemler), Sürdürülebilirlik Raporu (yıllık), Kamuyu Aydınlatma Platformu Açıklamaları (anlık), 
İnternet Sitesi (sürekli), Ticaret Sicil Gazetesi (anlık), MKK sistemi (anlık), Yatırımcı İlişkileri Birimi 
Faaliyetleri (sürekli)

Resmi Kuruluşlar
Faaliyet Raporu (yıllık), Ara Dönem Faaliyet Raporları ve Mali Raporlar (çeyrek dönemler), 
Sürdürülebilirlik Raporu (yıllık), İnternet Sitesi (sürekli), Dış Yazışmalar (anlık), Komite ve Sektör 
Toplantıları (anlık), Hazine Portalı (anlık), KAP (anlık)

Müşteriler

Faaliyet Raporu (yıllık), Ara Dönem Faaliyet Raporları ve Mali Raporlar (çeyrek dönemler), 
Sürdürülebilirlik Raporu (yıllık), Sigorta Poliçeleri (sürekli), Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri (sürekli), 
Pazar Araştırmaları & Memnuniyet Anketleri, Odak Grup Çalışmaları (yıllık), Dağıtım Kanalları (sürekli), 
İnternet Sitesi, AHE Online ve AHE Mobil (sürekli), İletişim Merkezi (anlık), Sosyal Medya (sürekli), 
Pazarlama İletişimi (sürekli)

Çalışanlar

Faaliyet Raporu (yıllık), Ara Dönem Faaliyet Raporları ve Mali Raporlar (çeyrek dönemler), Hayata 
Dair Dergisi (yılda 3 kez), Sürdürülebilirlik E-bülten (aylık) ve İleri Dönüşüm Atölye E-Bülten (aylık), 
Sürdürülebilirlik Raporu (yıllık), İç İletişim Portalı (sürekli), İnternet Sitesi (sürekli), Çalışan Memnuniyeti 
Anketi (yıllık), Eğitim (sürekli)

Toplum
Faaliyet Raporu (yıllık), Ara Dönem Faaliyet Raporları ve Mali Raporlar (çeyrek dönemler), 
Sürdürülebilirlik Raporu (yıllık), İnternet Sitesi ve Sosyal Medya (sürekli), Ulusal ve Yerel Gazeteler 
(anlık), Sosyal Sorumluluk Projeleri (sürekli)

Bağımsız Denetim 
Firmaları

Faaliyet Raporu (yıllık), Ara Dönem Faaliyet Raporları ve Mali Raporlar (çeyrek dönemler), 
Sürdürülebilirlik Raporu (yıllık), İnternet Sitesi (sürekli), Denetim Faaliyetleri (yıllık), Görüşmeler 
(sürekli)

Paydaş Grubu İletişim Yöntemi ve Sıklığı

Anlaşmalı Servisler, 
Eksperler Anlaşmalı 
Sağlık Kuruluşları, 
Tedarikçiler 

Faaliyet Raporu (yıllık), Ara Dönem Faaliyet Raporları ve Mali Raporlar (çeyrek dönemler), 
Sürdürülebilirlik Raporu (yıllık), İnternet Sitesi (sürekli), Hizmet Sözleşmeleri (sürekli), Şirket 
Politikaları (sürekli), Eğitimler (sürekli), Ziyaret ve Görüşmeler (sürekli), Denetimler (yıllık)

Sendikalar
Faaliyet Raporu (yıllık), Ara Dönem Faaliyet Raporları ve Mali Raporlar (çeyrek dönemler), 
Sürdürülebilirlik Raporu (yıllık), İnternet Sitesi (sürekli), Görüşmeler (sürekli), Toplu İş Sözleşmesi (iki 
yıllık)

Acente ve Brokerlar
Faaliyet Raporu (yıllık), Ara Dönem Faaliyet Raporları ve Mali Raporlar (çeyrek dönemler), 
Sürdürülebilirlik Raporu (yıllık), İnternet Sitesi (sürekli), Acenteler Zirvesi (yıllık), Şirket Politikaları 
(sürekli), Ziyaret, Toplantı ve Birebir Görüşmeler (anlık), Hizmetler (sürekli), Eğitimler (sürekli), 

Direkt Satış Ekibi
Faaliyet Raporu (yıllık), Sürdürülebilirlik Raporu (yıllık), İç İletişim Portalı (sürekli), İnternet Sitesi 
(sürekli), Direkt Satış Zirvesi (yıllık), Ziyaret ve Birebir Görüşmeler (anlık), Çalışan Memnuniyeti Anketi 
(yıllık), Eğitim (sürekli), Ahebizbize (iç iletişim sosyal medya platformu) (sürekli)

Banka ve Finans 
Kuruluşları 

Faaliyet Raporu (yıllık), Ara Dönem Faaliyet Raporları ve Mali Raporlar (çeyrek dönemler), 
Sürdürülebilirlik Raporu (yıllık), İnternet Sitesi (sürekli), Görüşmeler (anlık)

Rakipler
Faaliyet Raporu (yıllık), Ara Dönem Faaliyet Raporları ve Mali Raporlar (çeyrek dönemler), 
Sürdürülebilirlik Raporu (yıllık), İnternet Sitesi (sürekli), TSB Komite Toplantıları (sürekli), Sektör 
Organizasyonları (sürekli)

Reasürörler
Faaliyet Raporu (yıllık), Ara Dönem Faaliyet Raporları ve Mali Raporlar (çeyrek dönemler), 
Sürdürülebilirlik Raporu (yıllık), İnternet Sitesi (sürekli), Uluslararası Sektör Organizasyonları (anlık), 
Reasürans Anlaşmaları (sürekli), Görüşmeler (anlık)

Paydaş İletişimi

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43 GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43
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Sosyal Performans 
Göstergeleri

2018 2019 2020 2021

Eğitim ve Öğrenim

Eğitim Saati (kişi*saat) 26.769 32.304 26.899 52.830

Kadın 18.738 20.997 18.659 32.326

Erkek 8.031 11.307 8.240 20.504

Çalışan Başına Yıllık Ortalama Eğitim Saati 26,8 29,5 25,7 52,56

Kadın 34,1 34,8 28,9 54

Erkek 17,84 22,8 20,4 51,5

Düzenli Performans Değerlendirme Sürecine 
Dahil Olan Çalışan Oranı (%) 94 96 95 97

Dış Kaynak Firma Eğitim Saati (kişi*saat) 12.634 7.536 2.531 1.167

Kadın 7.580 4.522 1.719 754

Erkek 5.054 3.014 812 413

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri (kişi*saat) 2.261 942 976 8.259

Toplam Eğitim Bütçesi (bin TL) 2.407 3.536 1.056 4.500

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yaralanma Oranı (IR)
(İşle ilgili yaralanma sayısı/Toplam çalışma saati*200.000)

- 0,11 0,11 0,35

Kayıp Gün Oranı (LDR)
(İşle ilgili kayıp gün sayısı/Toplam çalışma saati*200.000)

- 0,11 0 3,63

Mesleki Hastalık Oranı (ODR)
(Mesleki hastalık sayısı/Toplam çalışma saati*200.000)

- 0 0 0

Ölümlü Kaza Sayısı - 0 0 0

Yaralanma Sayısı - 1 1 3

Mesleki Hastalık Sayısı - 0 0 0

Kayıp Gün Sayısı - 1 0 31

Tedarikçi Yaralanma Oranı (IR) - 0,73 0 0,47

Tedarikçi Kayıp Gün Oranı (LDR) - 0 0 0

Tedarikçi Meslek Hastalığı Oranı (ODR) - 0 0 0

Tedarikçi Ölümlü Kaza Sayısı - 0 0 0

Tedarikçi Yaralanma Sayısı - 2 0 1

Tedarikçi Mesleki Hastalık Sayısı - 0 0 0

Tedarikçi Kayıp Gün Sayısı - 0 0 0

2018 2019 2020 2021

Toplam İşgücü  1.064 1.087 1.051 1.005

Kadın 651 667 650 607

Erkek 413 420 401 398

Sözleşme Türüne Göre Toplam İş gücü 1.064 1.087 1.051 1.005

Belirsiz Süreli İş Akdi 1.049 1.067 1.043 972

Kadın 643 661 648 601

Erkek 406 406 395 371

Geçici İş Akdi 15 20 8 33

Kadın 8 6 2 6

Erkek 7 14 6 27

Eğitim Düzeyine Göre Toplam Çalışanlar 1.064 1.087 1.051 1.005

İlköğretim 4 4 4 4

Lise 28 23 19 17

Üniversite ve Üstü 1.032 1.060 1.028 984

Yaş Gruplarına Göre Toplam Çalışanlar 1.064 1.087 1.051 1.005

Kadın 651 667 650 607

18-30 165 201 203 181

31-45 461 446 431 410

45+ 25 20 16 16

Erkek 413 420 401 398

18-30 74 103 104 116

31-45 290 274 261 247

45+ 49 43 36 35

GRI 102-7, GRI 102-8 GRI 102-7, GRI 102-8
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2018 2019 2020 2021

Üst Yönetim 8 8 8 8

Kadın - - - 2

18-30 - - - -

31-45 - - - 2

45+ - - - -

Erkek 8 8 8 6

18-30 - - - -

31-45 - - - -

45+ 8 8 8 6

Orta Düzey Yönetim 86 92 95 93

Kadın 46 48 52 45

18-30 - - - -

31-45 33 38 43 36

45+ 13 10 9 9

Erkek 40 44 43 48

18-30 - - - -

31-45 16 23 28 32

45+ 24 21 15 16

İşe Alınan Çalışanlar 175 166 55 109

Kadın 116 101 34 55

Erkek 59 65 21 54

İşten Ayrılan Çalışanlar 123 143 91 154

Kadın 90 85 50 97

Erkek 33 58 41 57

Çalışan Devri (İstifaya göre) 49 39 53 78

Kadın 35 18 25 42

Erkek 14 21 28 36

Doğum İznine Ayrılan Çalışanlar 47 34 39 28

Kadın 47 34 39 28

Erkek - - - -

Doğum İzninden Dönen Çalışanlar 38 42 42 32

Kadın 38 42 42 32

Erkek - - - -

2018 2019 2020 2021

Doğum İzninden Döndükten Sonra İşine Devam Eden 
Çalışan Sayısı 30 40 40 32

Kadın 30 40 40 32

Erkek - - -  

Toplam Engelli Çalışan Sayısı 15 13 13 16

Kadın 5 5 4 5

Erkek 10 8 9 11

Toplu Sözleşme Kapsamında Çalışan İş gücü (Sayı) 964 967 943 911

GRI 102-7, GRI 102-8 GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-41
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Çevresel Performans 
Göstergeleri

Kadının Güçlendirilmesi 
Prensipleri (WEPs) 
İlerleme Bildirimi

2018 2019 2020 2021

Sera Gazı Emisyonları (tCO2e) 1.904 2.248 1.304 864

Kapsam 1 480 768 683 605,7

Kapsam 2 842 1.017 355 0

Kapsam 3 582 464 266 258,3

Spesifik sera gazı emisyonları (tCO2e/m2 kullanım alanı) 0,11 0,11 0,07 0,043

Spesifik sera gazı emisyonları  
(tCO2e/tam zamanlı çalışan sayısı) 1,82 2,06 1,22 0,860

Enerji Tüketimi (GJ) 12.051 18.123 12.867 12.049

Satın alınan elektrik 5.479 6.705 2.720 2.662

Doğalgaz 1.464 6.527 6.059 4.405

Mazot (yedek güç üniteleri, şirket araçları) 2.623 3.087 2.642 1.482

Benzin (şirket araçları) 2.485 1.804 1.447 3.500

Spesifik enerji tüketimi (GJ/m2 kullanım alanı) 0,67 0,92 0,66 0,60

Spesifik enerji tüketimi (GJ/tam zamanlı çalışan sayısı) 11,34 15,77 13,51 11,99

Su Tüketimi (m3) 6.042 14.784 6.831 5.839

Kağıt Tüketimi (ton) 52 30 26 29

Toplam Atık (ton) - 23,33 11,24 6,25

Tehlikeli* - 0,0021 0,0014 0,0012

Tehlikesiz - 23,33 11,24 6,25

Geri Dönüştürülen - 6,11 2,76 1,51

Geri Dönüştürülemeyen - 17,22 8,48 4,74

Atık Geri Dönönüşüm Oranı (%) - 26,20 24,52 24,16

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.38-41
Çalışma Hayatı, s.42-45

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.38-41
Çalışma Hayatı, s.42-45

İlke 3 – Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s.38-41
Çalışma Hayatı, s.42-45

İlke 4 – Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s.38-41
Çalışma Hayatı, s.42-45

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

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s.38-41
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, s.46

İlke 6 – Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s.36-39
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, s.46

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.60-63

* Şirketimizin atık pil değeridir.
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GRI İçerik Endeksi
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 101: Temel 2016

Genel Bildirimler

GRI 102:  
Genel Bildirimler  
2016

Kurumsal Profil

102-1 İletişim, s.73 -

102-2 https://www.anadoluhayat.com.tr/hakkimizda 
Anadolu Hayat Emeklilik Hakkında, s.10 -

102-3 İletişim, s.73 -

102-4 Anadolu Hayat Emeklilik Hakkında, s.10
İletişim, s.73 -

102-5 Anadolu Hayat Emeklilik Hakkında, s.10-12 -

102-6 Anadolu Hayat Emeklilik Hakkında, s.10 -

102-7 Anadolu Hayat Emeklilik Hakkında, s.10-12
Sosyal Performans Göstergeleri, s.60-63 -

102-8  Sosyal Performans Göstergeleri, s.60-63 -

102-9 Anadolu Hayat Emeklilik Hakkında, s.10 -

102-10 Şirketin operasyonel ya da finansal yapısında veya 
tedarik zincirinde belirgin bir değişiklik olmamıştır. -

102-11
https://www.anadoluhayat.com.tr/surdurulebilirlik
Anadolu Hayat Emeklilik ve Sürdürülebilirlik, s.18-20
Kurumsal Yönetişim ve Etik İş Süreçleri, s.30-35

-

102-12 https://www.anadoluhayat.com.tr/surdurulebilirlik
Anadolu Hayat Emeklilik ve Sürdürülebilirlik, s.18 -

102-13 https://www.anadoluhayat.com.tr/surdurulebilirlik -

Strateji

102-14 Genel Müdür MesajI, s.8-9 -

Etik ve Dürüstlük

102-16 Kurumsal Yönetişim ve Etik İş Süreçleri, s.30-35 -

Yönetişim

102-18
Anadolu Hayat Emeklilik ve Sürdürülebilirlik, s.20-21
https://www.anadoluhayat.com.tr/yatirimci-iliskileri/
kurumsal-bilgiler 

-

GRI Standardı Bildirim Sayfa Numaraları, Açıklamalar ve/veya URL Hariç tutulanlar 

GRI 101: Temel 2016

Genel Bildirimler

GRI 102:  
Genel Bildirimler  
2016

Paydaş Katılımı

102-40 Paydaş İletişimi, S.58-59

102-41 Sosyal Performans Göstergeleri, s.63 -

102-42 Paydaş Katılımı ve Önceliklendirme, s.22,
Paydaş İletişimi, S.58-59 -

102-43 Paydaş Katılımı ve Önceliklendirme, s.22,
Paydaş İletişimi, S.58-59 -

102-44 Paydaş Katılımı ve Önceliklendirme, s.23 -

Raporlama Uygulaması

102-45 Anadolu Hayat Emeklilik 2021 Faaliyet Raporu, s.194 -

102-46 Rapor Hakkında, s.6
Paydaş Katılımı ve Önceliklendirme, s.22-23 -

102-47 Önceliklendirme Matrisi, s. 22-23 -

102-48 Rapor periyodu içerisinde herhangi bir yeniden 
düzenleme gerçekleşmemiştir. -

102-49 Geçmiş raporlarda verilen bilgilere yönelik belirgin bir 
değişiklik yapılmamıştır. -

102-50 Rapor Hakkında, s.6 -

102-51 Ekim 2021 -

102-52 Rapor Hakkında, s.6 -

102-53 surdurulebilirllik@anadoluhayat.com.tr -

102-54 Rapor Hakkında, s.6 -

102-55 GRI İçerik Endeksi, s.66-70 -

102-56 Sürdürülebilirlik raporu kapsamında dış denetim 
gerçekleşmemiştir. -

GRI 102-55 GRI 102-55

https://www.anadoluhayat.com.tr/hakkimizda
https://www.anadoluhayat.com.tr/surdurulebilirlik
https://www.anadoluhayat.com.tr/surdurulebilirlik
https://www.anadoluhayat.com.tr/surdurulebilirlik
https://www.anadoluhayat.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-bilgiler 
https://www.anadoluhayat.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-bilgiler 
https://www.anadoluhayat.com.tr/interaktif-faaliyet-raporu/2021/tr/tr-full.pdf
mailto:surdurulebilirllik%40anadoluhayat.com.tr%20?subject=
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GRI İçerik Endeksi
Öncelikli Konular

GRI Standardı Bildirim Sayfa Numaraları, Açıklamalar 
ve/veya URL Hariç tutulanlar 

Sürdürülebilir Finansal Performans 

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, s.18
Sorumlu Yatırım Uygulamalarımız, s.53-55

-

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Sorumlu Yatırım Uygulamalarımız, s.53-55 -

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Sorumlu Yatırım Uygulamalarımız, s.53-55 -

GRI 201: Ekonomik 
Performans 2016 203-2 Önemli Dolaylı Ekonomik Etkiler Sorumlu Yatırım Uygulamalarımız, 

s.53-55 -

İklim Değişikliği ve Çevresel Etkilerin Yönetimi

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20
Çevresel Etki Yönetimi, s.50-52 -

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Çevresel Etki Yönetimi, s.50-52 -

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Çevresel Etki Yönetimi, s.50-52 -

GRI 302: Enerji 
2016 302-1 Organizasyonun Enerji Tüketimi Çevresel Etki Yönetimi, s.52

Çevresel Göstergeler, s.64 -

GRI 305:  
Emisyonlar 2016

305-1 Doğrudan (Scope 1) Sera Gazı Emisyonları Çevresel Etki Yönetimi, s.51-52 -

305-2 Dolaylı Enerji (Scope 2) Sera Gazı Emisyonları Çevresel Etki Yönetimi, s.51-52 -

305-3 Diğer Dolaylı (Scope 3) Sera Gazı Emisyonları Çevresel Etki Yönetimi, s.51-52 -

305-4 Sera Gazı Emisyonları Yoğunluğu Çevresel Etki Yönetimi, s.52
Çevresel Göstergeler, s.64 -

Yetenek Yönetimi, Çalışan Hakları ve Memnuniyeti

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20
Sosyal Etki Yönetimi, s.38-45 -

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Sosyal Etki Yönetimi, s. 38-45 -

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Sosyal Etki Yönetimi, s. 38-45 -

GRI 401: İstihdam 
2016

401-1 Yeni İşe Alım ve Çalışan Sirkülasyonu Sosyal Performans Göstergeleri, s.62 -

401-3 Doğum İzni Sosyal Performans Göstergeleri, s.62 -

GRI 404: Eğitim ve 
Öğretim 2016

404-1 Çalışan Başına Eğitim Saati Sosyal Performans Göstergeleri, s.60 -

404-1 Çalışan Becerilerini Artırma ve Geçiş Yardım 
Programları

Çalışan Gelişimi ve Performans 
Yönetimi, s.44 -

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

Çalışan Gelişimi ve Performans 
Yönetimi, s.44 -

Öncelikli Konular

GRI Standardı Bildirim Sayfa Numaraları, Açıklamalar  
ve/veya URL

Hariç 
tutulanlar 

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve 
Bağlayıcılığı

Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20
Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s.38-41 -

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s. 38-41 -

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s. 38-41 -

GRI 203: Dolaylı 
Ekonomik Etkiler 
2016

203-2 Önemli Dolaylı Ekonomik Etkiler Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s. 38-41 -

GRI 405: Çeşitlilik ve 
Eşit Olanaklar 2016

405-1 Yönetim Organlarında ve Çalışanlarda 
Çeşitlilik Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, s. 38-41 -

GRI 406: Ayrımcılık 
Karşıtlığı 2016 406-1 Ayrımcılık Vakaları ve Alınan Tedbirler 2021 yılında herhangi bir ayrımcılık vakası 

gerçekleşmemiştir. -

Kurumsal Yönetişim, İş Etiği ve Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve 
Bağlayıcılığı

Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20
Kurumsal Yönetişim ve Etik İş Süreçleri, 
s.30-35

-

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Kurumsal Yönetişim ve Etik İş Süreçleri, s.30-35 -

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Kurumsal Yönetişim ve Etik İş Süreçleri, s.30-35 -

GRI 205: Yolsuzlukla 
Mücadele 2016

205-1 Yolsuzluk Riskine Karşı Değerlendirilen 
Operasyonlar

Risk Yönetimi ve İç Kontrol, s.34, İç Denetim 
Çalışmaları, s.35 -

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

Risk Yönetimi ve İç Kontrol, s.34, İç Denetim 
Çalışmaları, s.35 -

205-3 Kesinleşmiş Yolsuzluk Vakaları ve Alınan 
Önlemler

2021 yılında aracıların müşterilerin bilgilerini 
kullanarak müşteriler adına işlem gerçekleştir- 
mesi, 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 8 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 102-55 GRI 102-55

https://www.anadoluhayat.com.tr/Documents/PDF%20Files/Surdurulebilirlik/AHE_RusvetVeYolsuzluklaMucadelePolitikasi.pdf
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GRI İçerik Endeksi Ek Açıklamalar
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

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20
Dijitalleşme ve Üst Seviye Müşteri 
Deneyimi, s.24-29

-

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Dijitalleşme ve Üst Seviye Müşteri 
Deneyimi, s.24-29 -

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Dijitalleşme ve Üst Seviye Müşteri 
Deneyimi, s.24-29 -

GRI 418: Müşteri 
Gizliliği 2016

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

2021 yılında müşteri gizliliğinin ihlali ve 
müşteri verilerinin kaybı ile ilgili herhangi 
bir durum gerçekleşmemiştir.

-

Müşteri Deneyimi

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı  Üst Seviye Müşteri Deneyimi, s.28-29 -

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri  Üst Seviye Müşteri Deneyimi, s.28-29 -

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Üst Seviye Müşteri Deneyimi, s.28-29 -

Sürdürülebilir Yatırımlar ve Etki Yatırımcılığı

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20
Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20-23
Sorumlu Yatırım Uygulamalarımız, s.53-55

-

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20-23
Sorumlu Yatırım Uygulamalarımız, s.53-55 -

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20-23
Sorumlu Yatırım Uygulamalarımız, s.53-55 -

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20,
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, s.46-47 -

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20,
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, s.46-47 -

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20,
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, s.46-47 -

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

GRI 403: Çalışan 
Sağlığı ve Güven-
liği 2018

403-1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sürdürülebilirlik Yönetimi, s.20,
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, s.45 -

403-2 Hasar Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve 
Vaka İncelemesi Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, s.45 -

403-3 İş Sağlığı Hizmetleri Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, s.45 -
403-4 İSG Süreçlerine İşçi Katılımı, Danışma ve 
İletişim Yöntemleri Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, s.45 -

403-5 Çalışan İSG Eğitimleri Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, s.45 -
403-6 İş Sağlığının Desteklenmesi Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, s.45 -
403-7 İş İlişkilerinden Doğan İSG Etkilerinden 
Korunma ve Önleme Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, s.45 -

403-9 İş Yaralanmaları Sosyal Performans Göstergeleri, s.60 -
403-10 İş Hastalıkları Sosyal Performans Göstergeleri, s.60 -

GRI 102-55

Müşteri Memnuniyeti
2019 yılında %77, 2020 yılında %80 olan Müşteri 
Memnuniyeti Skorumuz, 2021 yılında da yükselişini 
sürdürerek 2021 yılında %82 seviyesine ulaşmıştır.

Kurumsal Yönetim
Esas Sözleşme'nin 9. maddesine göre şirketimiz Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen ve Bireysel 
Emeklilik, Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatı'nda 
belirtilen niteliklere sahip 11 üyeden oluşan Yönetim 
Kurulu tarafından temsil ve idare edilmektedir. 
Ayrıca, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanunu'nun 12. maddesi ve Sigortacılık Kanunu'nun 
4.3. maddesinde mesleki deneyim için asgari şartın, 
Genel Müdür için 10 yıl, Genel Müdür Yardımcıları ve 
Genel Müdür Yardımcısı ile eşit konumda bulunan diğer 
yöneticiler için 7 yıl olduğu belirtilmiştir.1,2

Türk Ticaret Kanunu'nun 366/2. maddesine göre 
Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine 
sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını 
uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim 
Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve 
komisyonlar kurabilir.3 Yönetim Kurulu Komitelerinin, 
şirket yönetiminin onayına ihtiyaç duymaksızın şirket 
dışından danışmanla çalışma yetkisi Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin  4.5.7 
numaralı maddesinde güvence altına alınmıştır.4 İlgili 
maddede komitelerin faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli 

gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden 
yararlanabildikleri, komitelerin ihtiyaç duyduğu bu 
danışmanlık hizmetlerinin bedelinin şirket tarafından 
ödeneceği belirtilmiştir.

Toplumsal Yatırımlar
Anadolu Hayat Emeklilik, 2021 yılında "Ev Hanımları 
Emeklilik Planı", "Genç Emeklilik Planı", "Kadına Özel Kritik 
Hastalık Sigortası", "Çocuğum İçin Eğitim Sigortası" ve 
"Çocuğum İçin Yatırım Sigortası" ürünlerine 2.065 milyon 
TL yatırım yapmış, bu hizmetlerden ise 2.036 milyon TL 
gelir elde etmiştir.

Ücretlendirme
Anadolu Hayat Emeklilik insan kaynakları 
uygulamalarında ücretlendirme süreçleri de dahil 
olmak üzere eşitlik ilkesi ön plandadır. Bu kapsamda 
ücretlendirme süreçleri “eşit işe eşit ücret” ilkesi 
doğrultusunda yönetilmekte olup, 2021 yılı itibariyle 
1.005 olan toplam işgücünün 911'ini kapsayan toplu 
iş sözleşmesi ile de güvence altına alınmıştır. Kadın 
ve erkek çalışanlara ödenen toplam ücret tutarı 
değerlendirildiğinde aradaki farkın temel nedenlerinin, 
şirketin çalışan portföyünün demografik yapısı 
ve çalışanlar arasındaki kıdem farklılıkları olduğu 
görülmektedir. Bu kapsamda kadın ve erkek çalışanların 
medyan brüt maaş düzeyleri hesaplandığında bu değer 
2019 yılında %83 ve 2020 yılında %84,5 iken 2021 
yılında %85,1'e ulaşmaktadır.

1 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Resmi Gazete 24366 (07.04.2001), Kanun No. 4632, md. 12
2 Sigortacılık Kanunu, Resmi Gazete 26552 (14.06.2007), Kanun No. 5684, md. 4.3
3 Türk Ticaret Kanunu (TTK), Resmi Gazete 27846 (14.02.2011), Kanun No. 6102, md. 366/2
4 Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Resmi Gazete 28871 (03.01.2014), md. 4.5.7
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GRI 102-1, GRI 102-3, GRI 102-4

Ayrıca şirketimizde, gelişim hedefi gözetilerek 
ücretlendirme konusunda danışmanlık şirketlerinden 
hizmet alınmaktadır. 2020 yılında Hay Group 
Danışmanlık ve 2021 yılında Korn Ferry Danışmanlık ile 
çalışılmış olup, araştırma üst düzey yöneticiler de dahil 
olmak üzere tüm çalışan seviyeleri için yapılmıştır.

Hisse bazlı ücret planlarının uygulanabilmesi için 
hissedar onayının alınması gerektirmektedir. Pay 
senetlerine ilişkin kararlar esas sözleşme değişikliğini 
gerektirmekte olup, Türk Ticaret Kanunu'nun 421. 
maddesinde düzenlenmiştir.1 Bu maddeye göre Esas 
Sözleşme değişiklikleri genel kurul kararı ve dolayısıyla 
pay sahiplerinin onayını gerektirmektedir.

Teşvik ve Ödüllendirme
Şirketimizde; üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere 
tüm çalışan seviyeleri için geçerli olan, şirketimize 
sosyal ve ekonomik açıdan fayda sağlayacak bir 
ödüllendirme mekanizmasının bulunduğu bir öneri 
sistemi bulunmaktadır. Çalışanlar, yaptıkları önerinin 
şirkete sağladığı katkı göz önünde bulundurularak 
"Öneri İkramiyesi" ve/veya "Teşekkür Belgesi" ile 
ödüllendirilmektedir. Bu sistem ile başta sürdürülebilirlik 
olmak üzere şirketimize katkı sağlayan fikirlerin teşvik 
edilmesi amaçlanmaktadır. Örneğin; 2021 yılında bir 
çalışanımız tarafından önerilen; çalışanlarımızın doğum 
günlerinde şirketimiz tarafından TEMA Vakfına fidan 
bağışı yapılması fikri Öneri Komitesi tarafından uygun 

Ek Açıklamalar

bulunmuştur. Sürdürülebilirlik Komitesi gündeminde 
de değerlendirilen öneri kapsamının uygulamaya 
aktarılması konusundaki teknik çalışmalar tamamlanma 
sürecindedir.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Dijital dönüşümün iş hayatında artan önemi, iş hayatında 
geleneksel modellerin yanında alternatif iş yeri 
uygulamalarının da yaygınlaşmasına vesile olmaktadır. 
Teknolojinin sunduğu imkanlar, çalışanların ofiste 
çalışma zorunluluğunu giderek azaltmaktadır. Salgın 
nedeniyle çok kişiyi içeren grupların birlikte çalışmasının 
yol açtığı sağlık riskleri, uzaktan çalışma modellerine 
verilen önceliği hızlandırmıştır. Anadolu Hayat Emeklilik 
olarak salgının getirdiği koşullara uygun bir şekilde 
mevcut uzaktan çalışma altyapısını hızla geliştirerek 
yaygınlaştırdık. Bu kapsamda, 2021 yılında 1.005 
çalışandan 518'i, 252 iş gününün ortalama 189'unda 
evden çalışmıştır. Örneğin; satış dışı ekipler çalışma 
sürelerinin %25'ini ofisten, %75'ini evden çalışmıştır.

İş Seyahatleri
Şirketimizde; uçak seyahatlerinin azaltılması, personel 
servis güzergahı optimizasyonu, şirket özel araç 
filolarının yakıt tasarruflu tercih edilmesi halihazırda 
gerçekleştirilen ve sonraki dönemde de uygulanacak 
çözümler arasındadır. Bunun yanı sıra, iş görüşmeleri 
yapılabildiği ölçüde, video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirilmiştir.

1 Türk Ticaret Kanunu (TTK), Resmi Gazete 27846 (14.02.2011), Kanun No. 6102, md. 421

http://www.anadoluhayat.com.tr  
mailto:hizmet%40anadoluhayat.com.tr%20%20?subject=
http://www.anadoluhayat.com.tr
mailto:hizmet%40anadoluhayat.com.tr%20?subject=
mailto:surdurulebilirlik%40anadoluhayat.com.tr?subject=
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İlkeler Açıklama Referans

İlke 1: 

İş dünyası, ilan 
edilmiş insan 
haklarını desteklemeli 
ve haklara saygı 
duymalı.

İşletmeler kendi faaliyetleri aracılığıyla insan haklarına yönelik olumsuz etkilere yol 
açmamalı, açılmasına katkıda bulunmamalı ve ortaya çıkabilecek herhangi bir etkiyi 
yönetmeli ve işletme, bu etkilerin oluşmasına katkıda bulunmamışsa dahi iş ilişkileri 
sonucu ortaya çıkan faaliyetler, ürünler ve sunduğu hizmetlerle doğrudan ilişkili 
olumsuz etkileri önlemeye ve hafifletmeye çalışmalıdır.

İnsan haklarını desteklemek, bu alandaki gönüllü eylemleri ifade etmektedir. Bu 
eylemler; şirketin temel iş faaliyetlerini, stratejik toplumsal yatırım ve hayırseverlik 
faaliyetlerini, savunuculuk ve kamu politikalarına katılımını, kurduğu ortaklıkları ve 
ortaklaşa eylemlerini içerebilmektedir. Bununla birlikte, insan haklarını desteklemek, 
insan haklarına saygılı olmanın yerine geçmemektedir. Uygulamada, insan haklarına 
saygılı olmak ve onları desteklemek genellikle birbirleriyle yakından ilişkilidir.

Sürdürülebilirlik 
Stratejimiz, s.19

Çalışan Hakları, s.42

İlke 2: 

İş dünyası, insan 
hakları ihlallerinin suç 
ortağı olmamalı.

İkinci ilke, başka herhangi bir işletme, hükümet veya bireyin yol açtığı insan hakları 
ihlallerine dahil olmamayı ifade etmektedir. İnsan hakları ihlalleri suç ortaklığı riski, 
zayıf yönetimlerin veya insan hakları ihlallerinin bulunduğu alanlarda özellikle 
yüksektir. Yine de bu risk her ülkede tüm sektörlerde mevcuttur.

Risk Yönetimi ve İç 
Kontrol, s.35

İlke 3:

İş dünyası, 
çalışanların 
sendikalaşma ve 
toplu müzakere 
özgürlüğünü 
desteklemeli.

Sendika özgürlüğü, bütün işçilerin ve çalışanların özgürce ve gönüllü bir şekilde 
kendi seçtikleri örgütleri kurma ve bunlara katılma haklarını ifade etmektedir. Bu 
örgütler faaliyetlerini –mesleki çıkarlarını destekleme ve savunma da dahil olmak 
üzere- herhangi bir müdahale olmaksızın serbestçe yürütme hakkına sahiptir. Toplu 
müzakere, çalışanların ve işçilerin işteki hüküm ve koşullar da dahil bütün ilişkilerini 
tartışıp görüştüğü gönüllü süreç veya faaliyetler anlamına gelmektedir. (Uluslararası 
Çalışma Örgütü, ILO) UN Global Compact, şirketlerin mevcut işçi-işveren ilişki 
yapılarını değiştirmelerini zorunlu kılmamakta ve belirli bir ulusal kanunun uluslararası 
standartlara uygun olup olmadığına dair herhangi bir görüş belirtmemektedir.  
Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) çalışma standartları ilkelerinin işletmeler için ne 
anlama geldiğine ilişkin, UN Global Compact için İşveren Rehberi’ni geliştirmiştir.

Çalışan Hakları,      
s.42 - 44

İlke 4: 

Zorla ve zorunlu 
işçi çalıştırma 
uygulamasına son 
verilmeli.

Zorla ve zorunlu işçi çalıştırmak; kölelik, bağlı emek veya borç esareti, alıkoyma ve 
kaçırma, işyerine kapatılma, mahkumların emek ve hizmetlerinin, kamu makamlarının 
gözetimi olmadan ve mecburi bir şekilde şirketler tarafından işe alınarak veya onların 
idaresine bırakılarak kullanılması, düşünce ve ifade özgürlüğünü cezalandırmayı 
gerektiren işler, zorla fazla mesai yaptırma, iş için gerekli belgelerin (pasaport gibi 
finansal veya kişisel belgeler) alıkonulması, kiralanması, ücretlerin ödenmemesi ve 
teşvik edilmiş borçlanma gibi uygulamaları içermektedir.

Çalışan Hakları,      
s.42 - 44

İlke 5:

Her türlü çocuk işçi 
çalıştırılmasına son 
verilmeli.

Çocuk İşçiliği’ bir insan hakkı ihlali olan bir sömürü biçimidir. ‘Çocuk’ kavramı 18 yaşının 
altındaki bütün erkek ve kız çocuklarını işaret ederken, bu 18 yaşının altındaki herkesin 
işten uzaklaştırılması gerektiği anlamına gelmemektedir. Uluslararası standartlar, 
farklı yaştaki ve gelişim aşamalarındaki çocuklar için kabul edilebilir ve kabul edilemez 
çalışmanın neler olduğunun ayrımını yapmıştır. Çalışma ve İşe Kabul için Minimum Yaş 
(ILO) belirtilmiştir:

Gelişmiş Ülkeler        Gelişmekte olan ülkeler
Hafif İş       13 yaş                   12 yaş
Düzenli İş       15 yaş                   14 yaş
Tehlikeli İş     18 yaş                   18 yaş

182 Sayılı ILO Sözleşmesi’ne göre, hükümetlerin, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini 
(kölelik, seks işçiliği, pornografi, yasadışı faaliyetlere ve çocuğun sağlığına, 
güvenliğine veya ahlakına zarar verebilecek işler) ortadan kaldırmaya öncelik vermesi 
gerektirmektedir.

Çalışan Hakları, s.42

İlkeler Açıklama Referans

İlke 6:

İşe alım ve işe 
yerleştirmede 
ayrımcılığa son 
verilmeli.

İşe alma ve işte ayrımcılık, liyakat veya işin özünde var olan gereksinimlerle ilişkili 
olmayan ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ulusal ve sosyal köken, yaş, engellilik, 
HIV/AIDS durumu, sendika üyeliği ve cinsel yönelim gibi özellikler nedeniyle insanların 
farklı ya da olumsuz davranışlara maruz kalması durumunu ifade etmektedir. 
Ayrımcılık; işe alma, ücretlendirme, çalışma saatleri, iş güvenliği, atama, performans 
değerlendirmesi ve terfi, annelik koruması, eğitim ve fırsatlar ve iş sağlığı ve güvenliği 
gibi çeşitli durumlarda görülebilmektedir.

Çalışan Hakları, s.42

İlke 7:

İş dünyası, çevre 
sorunlarına karşı 
ihtiyati yaklaşımları 
desteklemeli.

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma üzerine Rio Bildirisi’nin 15. ilkesi, ihtiyati yaklaşımı 
şöyle tanımlamaktadır:  

“Ciddi ve geri alınamaz bir hasar tehdidinin olduğu durumlarda, tam bilimsel kesinliğin 
olmaması, çevresel bozulmayı önlemeye yönelik ekonomik önlemlerin alınmasını 
ertelemek için mazeret olarak kullanılamaz.”

Kısacası, sağlık ve çevre için ciddi ve geri alınamaz bir tehdit oluştuğunda, bu tehdit 
tamamen anlaşılmamış veya saptanmamış olsa dahi tedbir tedaviden iyidir. İş dünyası, 
çevreyi korumak için ekonomik önlemleri desteklemeli ve bilimsel belirsizlikleri 
çevresel sorunlara yönelik eylemleri ertelemek için mazeret olarak kullanmamalıdır.

Sürdürülebilirlik 
Felsefemiz, s.19

Öncelikli Konu, s.23

Çevresel Etki 
Yönetimi, s.50 - 55

İlke 8:

Çevresel sorumluluğu 
artıracak her türlü 
faaliyete ve oluşuma 
destek vermeli.

1992 yılı Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda geliştirilen BM aksiyon 
planının 21. Gündemi iş dünyası ve özel sektörün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü 
şöyle açıklıyor:

“İş dünyası ve özel sektör, iş planlamasına ve karar alma süreçlerine entegre edilmiş 
uygun yasa, tüzük ve girişimler rehberliğinde öz denetimi artırmalı; şeffaflığı, çalışan 
ve kamuoyuyla diyaloğu teşvik etmelidir.”

Kurumsal çevresel sorumluluk artık iş dünyasının temel bir meselesi olarak 
görülmektedir. Çevreye karşı sorumlu iş yapmak, risk yönetiminin yanı sıra kaynakların 
gittikçe daha kısıtlı hâle geldiği bir dünyada işletmenin uzun vadede sürdürülebilirliğini 
destekler ve inovasyonu teşvik eder. Müşteriler, yatırımcılar, hükümetler, çalışanlar ve 
STK’lar da dahil olmak üzere tüm paydaşlar, işletmelerden çevresel etkilerini en aza 
indirmelerini ve mümkünse olumlu etkiler yaratmalarını beklemektedir.

Çevresel Etki 
Yönetimi, s.50 - 55

İlke 9:

Çevre dostu 
teknolojilerin 
gelişmesini ve 
yaygınlaşmasını 
desteklemeli.

Çevre dostu teknolojiler; çevreyi koruyan, kirliliği azaltan, bütün kaynakları daha 
sürdürülebilir şekilde kullanan, daha çok atık ve ürün geri dönüştüren ve/veya atıkları 
yerine kullanılabilecek kaynaklardan çok daha etkili bir şekilde yöneten teknolojileri 
kapsar.

Çevresel Etki 
Yönetimi, s.50 - 55

İlke 10:

İş dünyası, rüşvet 
ve haraç dahil her 
türlü yolsuzlukla 
savaşmalı.

İlke, UN Global Compact katılımcılarının yalnızca rüşvet, zorbalık ve diğer yolsuzluk 
biçimlerinden kaçınmakla kalmayıp aynı zamanda, yolsuzluğa karşı politikalar ve 
somut programlar geliştirmesini de gerektirir. Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele 
Sözleşmesi 10. İlke’nin temelini oluşturan yasal dayanaktır.

Risk Yönetimi ve İç 
Kontrol, s.35 
 
İç Denetim 
Çalışmaları, s.35

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) İlkeleri



Anadolu Hayat Emeklilik  2021 Sürdürülebilirlik Raporu

76


