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Rapor Hakkında

H.Ö. Sabancı Holding olarak 2014 yılından bu yana 
her yıl düzenli olarak ekonomik, sosyal ve çevresel 
performansımızı sizlerle paylaşıyoruz.

2019 Sürdürülebilirlik Raporumuzda (Rapor), Sabancı 
Topluluğu’nun1  sürdürülebilirlik performansını 
paylaşıyor; yarattığımız değeri en iyi anlatan ve 
Topluluk şirketlerinin öne çıkan iyi uygulamalarına 
yer veriyor; bazı bölümlerde Sabancı Topluluğu’nun, 
ekonomik, sosyal ve çevresel konsolide performansını 
Holding ve sektörler özelinde2 ortaya koyuyoruz.

Rapor’da, Topluluğun 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 
tarihleri arasında, Türkiye’de yürüttüğü faaliyet 
ve projelerine ilişkin performansına yer veriyoruz. 
Rapor, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 
katkımızı, bu amaçları destekleyecek faaliyetlere 
öncelik verme taahhüdümüzü ve Birleşmiş Milletler 
Kadının Güçlenmesi İlkeleri ile ilgili çalışmalarımızı 
içermektedir. Ayrıca, Rapor’da yer alan üst yönetim 
mesajlarında 2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’yi ve 
küresel gündemi etkileyen konulara da değindik. 

2019 yılının genel görünüm ve gelişmeleri ile Topluluk 
şirketlerinin performanslarından öne çıkanları 
Sabancı Holding Hakkında; ekonomik performansı, 
kurumsal yönetim anlayışımızı, risk yönetimi ile 
iş etiğine yaklaşımı Ekonomik Değer; şirketlerin 
başarısını sürdürülebilir kılan yeteneklerimizi ve iyi bir 
çalışma ortamını nasıl yönettiğimizi Sabancılı Olmak; 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde toplum için yaratılan 
değeri Toplumsal Yatırım; çevresel sorumluluk 
anlayışımızı ve performans yönetimini ise Çevresel Etki 
başlıkları altında topladık.

Bu rapor GRI Standartları ‘Temel’ seçeneğine uyumlu 
olarak hazırlanmıştır. Raporla ilgili tüm soru, görüş 
ve önerilerinizi sustainability@sabanci.com adresinden 
iletebilirsiniz.

1 Bu kapsama H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. (Sabancı Holding), Akbank T.A.Ş. (Akbank), Aksigorta A.Ş. (Aksigorta), Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Avivasa), Carrefoursa Carrefour   
  Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (Carrefoursa), Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa), Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (SabancıDx), Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
  (Akçansa), Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çimsa), Enerjisa Enerji A.Ş. (Enerjisa Enerji), Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. (Enerjisa Üretim), Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve 
  Dağıtım A.Ş. (Temsa Motorlu Araçlar), Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (Kordsa), Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Brisa), Sabancı Vakfı, Sabancı Üniversitesi, S.Ü. 
  Sakıp Sabancı Müzesi (Sabancı Müzesi) girmektedir. Ayrıca Enerjisa Enerji A.Ş. (Enerjisa Enerji) verileri Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., 
  Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. 
  ile Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.’yi kapsamaktadır. Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. (Enerjisa Üretim) verileri ise Enerjisa Enerji Üretim A.Ş, Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., 
  Enerjisa Doğalgaz Toptan Satış A.Ş.’yi kapsamaktadır.  
2 Akbank Banka, Aksigorta ve Avivasa Finansal Hizmetler, Carrefoursa ve Teknosa Perakende, Akçansa ve Çimsa Yapı Malzemeleri, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim Enerji, Kordsa ile Brisa  
  Sanayi, SabancıDx ise Bilişim sektörü olarak gruplandırılmıştır. Diğer grubu altında ise Sabancı Üniversitesi, Sabancı Müzesi ve Sabancı Vakfı yer almaktadır.
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Yönetim Kurulu 
Başkanı’nın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Sürdürülebilirlik Raporumuzu hazırladığımız 2020 
yılının ilk çeyreğinde tüm dünyaya hızla yayılan 
koronavirüs (COVID-19) salgını piyasalarda olumsuz 
görünüme neden oldu. 2019 yılı ise küresel piyasalarda 
belirsizliklerin, Brexit’in, farklı coğrafyalardaki 
gerilimlerin, ticaret savaşları ve bunlara bağlı olarak 
küresel büyümede yavaşlamanın devam ettiği bir yıl 
oldu. Zorlu koşullara ve ekonomilerdeki yavaşlamanın 
devam edeceği öngörülerine rağmen Sabancı 
Topluluğu olarak güçlü adımlar atarak büyümeye 
devam ediyoruz.

Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonuyla teknolojiyi merkeze 
alarak katma değerli ve büyüme potansiyeli yüksek 
alanlara odaklanmak şirket performansımızı hep ileriye 
taşıdı. Portföyümüzü sadeleştirip dinamik bir anlayışla 
yönetirken, geleceğin iş alanlarını ve sürdürülebilir 
büyümeyi hedef alıyoruz.

Son yıllarda sorumlu yatırım fonları hızlı büyümektedir. 
2014’ten bu yana bu fonların büyüklüğü yaklaşık %70 
artmıştır. Bu noktada biz de uzun vadeli bakış açısıyla 
ekonomik değer yaratırken aynı zamanda çevresel, 
sosyal ve yönetimsel alanda performansımızı üst 
düzeye çıkarmak üzere çalışıyoruz. Bu alanı stratejik 
önceliklerimiz arasında görerek sürdürülebilirlik 
stratejimizi yeniden şekillendirmek üzere adımlar 
atıyoruz.

Fark yaratmamızı sağlayacak ana alanlar arasında 
kültürel dönüşümü ve insana yapılan yatırımı 
görüyoruz. Hızlı değişen koşullarda rekabet avantajı 
sağlamak için ileri veri analitiğini, Topluluğumuzun her 
şirket ve fonksiyonuna daha fazla entegre ediyoruz. 
Bizi daha da ileriye taşıyacak veri analitiği, dijitalleşme 
ve teknolojiyle hızlı büyüyen sektörlere yatırım 
yapmayı önceliklendiriyoruz. Var olduğumuz tüm 
sektörlerde çevresel etkimizi azaltırken, yarattığımız 
toplumsal değeri artırmaya odaklanıyoruz. Sabancı 
Topluluğu, sürdürülebilirlik konusunda her zaman 
ilkleri gerçekleştiren, en iyi uygulamalara imza atan, 
örnek bir kurum olmuştur. Evrensel standartlarda 
çalışma anlayışımızla; önümüzdeki dönemde de 
finansal başarının yanı sıra sürdürülebilirlik önceliğimiz 
olmaya devam edecektir.

2019 yılında ortaya koyduğumuz başarılı sonuçlara 
katkılarından dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. 2020 yılında da Sabancı Topluluğu olarak 
ülkemiz ve tüm paydaşlarımız için değer yaratarak, 
daha büyük hedeflere koşacağımıza inanıyorum.

Güler Sabancı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Görevli Üye

Sabancı Topluluğu, sürdürülebilirlik konusunda her 
zaman ilkleri gerçekleştiren, en iyi uygulamalara 
imza atan örnek bir kurum olmuştur. 
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Değerli Paydaşlarımız,

Tüm dünyada siyasi ve jeopolitik konuların baskı 
yarattığı, ticaret savaşlarının derinleştiği, ekonomik 
durgunluğun daha fazla sayıda ülkeyi etkilediği, iklim 
krizi etkilerinin daha fazla yaşandığı bir yılı geride 
bıraktık. 

Biz de Topluluk olarak, vizyonumuz ve yüksek 
performans kültürümüz doğrultusunda; şeffaflık 
ve etik değerler üzerine kurulu güçlü kurumsal 
yönetim anlayışımızla uzun vadeli ekonomik 
performansımızı güçlendirecek adımlar atmayı, 
değer zinciri yönetiminde ve yatırım kararlarında 
sorumlu davranmayı, yeteneklere yatırım yapmayı, 
çevresel etkimizi yönetmeyi ve toplumsal 
yatırımlarımız aracılığı ile etkimizi ölçeklendirmeyi 
sürdürdük. Yeni Neslin Sabancı’sı felsefemizle iş 
yapış modelimizi dijitalleşme ve teknoloji odağıyla 
her alanda yeniden tanımladık ve bu sayede değişen 
koşullara en hızlı ve en iyi şekilde adapte olmaya 
devam ettik. 

Sabancı Topluluğu olarak, 2019 yılında faaliyet 
gösterdiğimiz tüm alanlarda karşı karşıya olduğumuz 
ulusal ve uluslararası gelişmelere rağmen sürdürülebilir 
büyüme hedefimiz doğrultusunda önemli başarılara 
imza attık. 2019 yılında güçlü finansal yapımızı 
koruduk, 97,6 milyar TL kombine satış geliri ve 
3,8 milyar TL konsolide net kâr elde ettik, düşen 
borçluluk oranımız ile bilançomuzu güçlendirdik. 

Bu yıl çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) 
performansımızı etkin risk yönetimi bakış açımız ile 
birleştirerek iyileştirip, Topluluk şirketlerimizi geleceğe 
taşıyacak strateji çalışmalarını başlattık. Hedefimiz 
Sabancı Holding olarak şirketlerimizle birlikte Sabancı 
Topluluğu’nun sürdürülebilirlik dönüşümüne yön 
vermektir.

Yeni Neslin Sabancı’sı felsefemiz doğrultusunda ileri 
veri analitiği uygulamalarının, yalın ve dijital süreçlerin, 
dijital iş modellerinin ve teknolojinin geniş kapsamlı 
kullanımı ile rekabetçiliğimizi, verimliliğimizi ve 
büyüme hızımızı artırdık. 

SabancıDx öncülüğünde geliştirdiğimiz ileri veri 
analitiği, nesnelerin interneti, yapay zekâ ve siber 
güvenlik gibi yeni nesil teknolojik çözümlerin entegre 
edildiği uygulamalar sayesinde Topluluk şirketlerimiz 
hızla değişen koşullara uyum sağlamaya devam etti. 

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Brisa, müşterilerine 
mobilite çözümleri sunmaya başladı. Aksaray ve 
İzmit’teki fabrikalarında ise sanal gerçeklikle üretim 
yaptı. Veri analitiğinin gücü ile Carrefoursa, yapay 
zekâ algoritmalarıyla müşteri ihtiyaçlarını önceden 
analiz edip tahminleyerek müşteri deneyimini 
iyileştirecek çözüm ve uygulamalar geliştiriyor. 
Sigorta sektörünün ilk yapay zekâ uygulaması olan 
ADA’yı (Aksigorta Dijital Asistanı) devreye alan 
Aksigorta ise, ADA ile geçtiğimiz iki senede 3 milyon 
başarılı işlem gerçekleştirdi. Türkiye’de blok zinciri 

CEO’nun Mesajı Hedefimiz Sabancı Holding olarak şirketlerimizle 
birlikte Topluluğumuzun sürdürülebilirlik dönüşümüne
yön vermektir.
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süreçlerimizde alternatif kaynaklara ve geri dönüşüme 
ağırlık vererek kaynakların sorumlu kullanımına katkı 
sağlıyoruz.

2019 yılında Topluluk şirketlerimizden sorumlu yatırım 
anlayışıyla iklim dostu yenilenebilir enerji projelerini 
finanse eden Akbank’ın, yenilenebilir enerji projelerine 
sağlanan toplam proje finansman kredisi büyüklüğü 
2019 yıl sonu itibarıyla 1.711 milyon ABD doları 
seviyesine ulaştı ve yenilenebilir enerji projelerine 
sağlanan kredilerin enerji üretim projelerindeki payı 
%82 seviyesine çıktı. Enerjisa Üretim ise bünyesindeki 
%56 oranında yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları 
portföyüyle ülkemizde temiz, yerli ve sürdürülebilir 
enerji kaynaklarının kullanılmasına katkıda bulundu. 

Kurulduğumuz günden bu yana Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde faaliyet gösterdiğimiz tüm iş kollarında 
insanların hayatına dokunarak değer yaratmaya 
devam ediyor ve bu sayede ülkemizdeki sürdürülebilir 
kalkınmaya katkıda bulunuyoruz. Sabancı Vakfı ile 
gerçekleştirdiğimiz toplumsal yatırımlarımız başta 
olmak üzere eğitim, sosyal değişim, kültür-sanat 
faaliyetlerimiz ile nitelikli eğitime, toplumsal cinsiyet 
eşitliğine ve eşitsizliklerin azaltılmasına destek olmaya 
devam ediyoruz

Raporumuzu hazırladığımız dönemde tüm dünya 
genelinde etkisini gösteren, hayatın her alanında 
dengeleri değiştiren ve ezberleri bozan COVID-19 
pandemisi hem küresel sağlık sisteminin hem de 
geleneksel iş modellerinin kırılganlığını daha da net 
olarak ortaya koydu.

Biz de COVID-19 ile mücadelemiz kapsamında 
çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğine, toplumsal 
sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve iş sürekliliğine 
odaklanmaya devam ediyoruz. İş modellerimizi 

değiştiriyor, küresel ve toplumsal ihtiyaçlara yanıt 
verecek gerekli tüm adaptasyonu sağlıyoruz. Bu 
dönemde bir taraftan bugünü yönetirken; bir taraftan 
da COVID-19 sonrası dünya düzenini öngörmeye ve 
buna yönelik strateji ve aksiyonları hayata geçirmeye 
odaklanıyoruz. 

Sabancı Topluluğu’nun 2019 yılındaki sürdürülebilirlik 
performansını Sürdürülebilirlik Raporumuz aracılığıyla 
sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu 
raporda paylaştığımız tüm uygulamalara katkıda 
bulunan çalışanlarımız başta olmak üzere tüm 
paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Cenk Alper
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

teknolojisini yurt dışı para transferlerinde kullanan ilk 
banka olan Akbank ise, Fintech ekosistemini yakından 
izliyor, Fintech girişimleri ile doğru ve stratejik iş 
birlikleri kurarak, müşterilerini en yeni teknoloji ile 
buluşturmaya devam ediyor.

Topluluk şirketlerimizin başarısını sürdürülebilir 
kılmakta en önemli role sahip olan çalışanlarımıza 
yatırım yapmaya devam ediyoruz. Topluluk değerlerini 
yaşatmayı, liderlik ve performans gelişimini sağlayacak 
davranışları tanımlayan Sabancı Yetkinlik Modeliyle 
insan sermayemizi yönetiyoruz. Topluluk şirketlerinin 
En Çok Tercih Edilen İşverenler arasında kalması için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik desteklerimizle 
çok paydaşlı girişimlerde yer almaya devam ediyoruz. 
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu 
tarafından yönetilmekte olan İş Dünyası Aile İçi 
Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence - 
BADV) projesine destek vermeyi sürdürüyoruz. BADV 
kapsamında, Topluluk şirketlerimiz Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Eğitici Eğitimi ve Kadına Yönelik Aile İçi 
Şiddet ile Mücadele için İş Yeri Politikaları Geliştirme 
Eğitimleri’ne katıldı. Bu konuda yol gösterici olarak 
hazırlanan BADV rehber uygulaması Akçansa, Çimsa 
ve Aksigorta’da uygulamaya alındı.

Topluluk olarak çevresel sorumluluğumuzun 
bilinciyle sektörlere özel tanımladığımız çevresel 
riskler kapsamında; çevresel etkiyi sektör bazında 
belirleyerek performansımızı yönetiyor, iyileştirme 
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz 
sektörlerde başta enerji verimliliği ve emisyon 
yönetimi başta olmak üzere su ve atık yönetimi ile 
çevresel etkilerin azaltılmasına katkıda bulunuyoruz. 
Döngüsel ekonomi uygulamalarının çevresel ve 
operasyonel kazanımlarının farkında olarak, üretim 
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Sabancı Holding Hakkında Topluluk şirketleri, 4 kıtada 12 ülkede 62 binden fazla 
çalışanla Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika, Kuzey
ve Güney Amerika’da faaliyetlerini sürdürüyor. 

ABD

BREZİLYA

ALMANYA

TÜRKİYE

TAYLAND

ENDONEZYA

RUSYA

KKTC

ROMANYA

İTALYA

İSPANYA

MALTA

3  Rapor kapsamı dışında yer alan tüm Topluluk şirketlerinin çalışanlarını (alt işveren dâhil) ifade etmektedir.

Türkiye’nin en büyük topluluklarından biri olan Sabancı 
Topluluğu’na bağlı şirketleri temsil eden Hacı Ömer 
Sabancı Holding A.Ş., yüksek performans kültürü ile 
dinamik yönetilen stratejik bir portföy yapısına sahiptir. 
Sabancı Topluluğu şirketlerinin temel iş alanlarını 
banka, finansal hizmetler, enerji, yapı malzemeleri, 
perakende ve sanayi oluşturmaktadır. Ayrıca Sabancı 
Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve S.Ü. Sakıp Sabancı 
Müzesi ile eğitim, kültür ve sanat başta olmak 
üzere farklı toplumsal ihtiyaçlara katkı sağlamayı 
amaçlıyoruz.

Topluluk şirketleri, 31 Aralık 2019 itibarıyla 4 kıtada, 
12 ülkede, alt işverenler de dahil 62 binden 
fazla çalışanla3 Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey 
Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’da faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Sabancı Holding’in uluslararası 
iş ortakları arasında sektörlerinde dünyada önde 
gelen Ageas, Aviva, Bridgestone, Carrefour, E.ON, 
HeidelbergCement, Marubeni ve Philip Morris şirketleri 
yer almaktadır.
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Diğer
1.323.009.712,90 TL

Suzan Sabancı Dinçer
141.566.960,87 TL

Çiğdem Sabancı Dinçer
141.566.960,87 TL

Serra Sabancı
147.160.295,80 TL

SERMAYEDEKİ PAYI
%100

OY HAKKI ORANI 
%100

NOMİNAL DEĞER 
2.040.403.931,00 TL

%64,84

%14,07

%7,21

%6,94

%6,94

Vizyon

Farklılıklar yaratarak kalıcı 
üstünlükler sağlamak

Misyon 

Rekabetçi ve sürdürülebilir 
büyüme potansiyeli olan 
“stratejik bir portföyü” 
paydaşlarına değer 
yaratacak şekilde yönetmek

Sakıp Sabancı Holding Anonim Şirketi
287.100.000,56 TL

Sabancı Holding’in en büyük hissedar grubunu Sabancı ailesi oluştururken, 
hisselerin fiili dolaşım oranı %48,3’tür. 

31 Aralık 2019 itibarıyla

Sabancılı
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Toplumsal
Yatırımlar

Çevresel
Etki
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Sektörler Genel Bakış 2019’da Öne Çıkanlar

BANKA

Dijital bankacılığın öncüsü olan Akbank, 
müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına yönelik 
ürettiği çözümleri en uygun noktalarda, en 
mükemmel müşteri deneyimiyle sunuyor. Yeni 
bankacılık teknolojilerini sektöre kazandırıyor.

• Yaklaşık 18 milyon müşteri
• 5,1 milyon dijital müşteri
• 771 şube
• 5.100 ATM
• 600 binden fazla Pos terminali

• Euromoney tarafından Mükemmellik Ödülleri’nde 2019 yılında 
Dünyanın En İyi Dijital Bankası seçildi. 

• Akbank’ın 600 milyon ABD doları hedefiyle çıktığı sendikasyon 
kredisine hedefin yaklaşık %160’ına karşılık gelen 950 milyon ABD 
doları talep geldi. Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon tutarı 
hedeflenenin üzerinde, 700 milyon ABD doları olarak yenilendi.

• Akbank’ın bugüne kadar tek seferde yapmış olduğu en büyük 
yatırım olan Veri ve Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

FİNANSAL 
HİZMETLER

Aksigorta ve Avivasa, müşteri odaklı yaklaşımı 
doğrultusunda dijitalleşme ile yeni iş modelleri 
geliştiriyor.

• %8,3’lük pazar payı
• 3 milyon müşteri
• 3 bin acente
• %45 ROE (Return on equity)

• 646 milyon TL’ye ulaşan öz kaynakları, 4,5 milyar TL prim üretim 
hacmi ile hayat dışı sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden 
olan Aksigorta müşteri odaklılık bakış açısıyla ürün geliştirme, 
müşteri deneyim tasarımı ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine 
devam etti. 

• Aksigorta’nın ve sektörün ilk yapay zeka uygulaması olan ADA ile 
2019 yılında yaklaşık 2 milyon işlem gerçekleştirildi.

• %18,8 ile BES fon büyüklüğünde lider*
• 761 bin BES katılımcı sayısı*
• 2,4 milyon müşteri
• %33,7 ROE

* Otomatik Katılım hariç

• Avivasa’nın toplam prim üretimi geçen yıla göre %75 artarak 988 
milyon TL’ye ulaştı.

• Avivasa, Akportföy iş birliği ile Türkiye’nin ilk dijital fon danışmanı 
FonPro’yu Avivasa Mobil kullanıcılarına sundu.

ENERJİ

Enerjisa Enerji elektrik dağıtım ve satış 
alanlarında, Enerjisa Üretim elektrik üretim 
ve ticaret alanlarında dinamik piyasa 
koşullarında doğru yatırım ve finansman 
modelleri, iyi yönetişim, verimlilik ve 
operasyonel mükemmellikle portföyünün 
her segmentinde faaliyetlerine 
devam ediyor. 

• %4 pazar payı ile Türkiye’nin en büyük özel 
sektör enerji üreticisi

• 3.607 MW kurulu güç

• Enerjisa Üretim 500 MW’lık YEKA rüzgar santrali ihalesini kazandı.
• Özel sektörün en büyük enerji üretim şirketi olan Enerjisa Üretim 

bünyesindeki %56 oranında yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları 
portföyüyle ülkemizin sürdürülebilir büyümesine destek oluyor. 

• Pazar payı ve konumu %26 ile lider
• 14 ilde 21 milyon kişiye ulaşan dağıtım ağı
• 9,9 milyon abone
• 110 bin km2 dağıtım alanı
• 8,4 milyar TL düzenlenmiş varlık tabanı

• Enerjisa Enerji’nin uluslararası standartlardaki ilk Sürdürülebilirlik 
Raporu En İyi 100 Global Rapor listesinde 39. sırada yer aldı ve 
LACP 2019 Inspire Awards’ta Altın Ödül’e layık görüldü.

BİLİŞİM

Sabancı Topluluğu’nun dijital ve analitik 
şirketi SabancıDx, ileri veri analitiği, robotik 
süreç otomasyonu, blokzinciri, yapay zekâ 
ve endüstriyel IoT gibi yeni nesil teknolojilere 
dayalı ürün ve çözümleriyle kurumların 
dijital dönüşümüne yön veriyor. Dijital B2B 
satın alma platformu “Pratis”, e-Dönüşüm 
platformu “Edoksis” ve dijital insan kaynakları 
ve bordrolama platformu “HR Web” ile 
kurumların iş süreçlerini dijitalleştiren 
SabancıDx, yazılımın gücüyle dünyaya açılma 
vizyonunu benimsiyor.

• 45 yıla yakın bilgi teknolojileri deneyimi
• Fortune Dergisi tarafından 2020 yılında 

takip edilmesi gereken şirketler arasında 
gösterilme

• SabancıDx Dijital Kampüs’te 300’den fazla 
startup şirketinin iş birlikleri için incelendiği 
Catalist StartUp Programı

• Ciro bazında %39 büyüme elde etti.
• Net kârını %96 oranında artırdı. 
• Online satın alma platformu Pratis’i Mısır ve Portekiz’e ihraç etti.
• Sanayi ve çimento sektörlerinde 27, enerji sektöründe 11, sigorta 

sektöründe 19 ve perakende sektöründe 17 proje olmak üzere 
toplamda 74 analitik proje yürüttü.

• Bu projeler aracılığıyla 200 milyon TL değer üreterek müşterilerinin 
verimliliğini, kârlılığını ve ürün kalitelerini artırmalarına destek oldu.

• İleri veri analitiğinin iş dünyasında yaratabileceği sinerjiyi ve 
dönüşümü artırmak üzere Sabancı Üniversitesi İleri Veri Analitiği 
Akademisi mezunları ve Topluluğun analitik çalışanlarından oluşan 
DnA Platformu 2019’da 200 üyeye ulaştı.

Topluluğa ve Sektörlere 
Genel Bakış

Sabancı Topluluğu olarak geleceğin iş kollarında 
teknolojiyi odağına alan, büyüme potansiyeli 
yüksek alanlara odaklanıyoruz. 

Sabancılı
Olmak

Toplumsal
Yatırımlar

Çevresel
Etki
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Sektörler Genel Bakış 2019’da Öne Çıkanlar

SANAYİ

Yeni teknolojilerin ve iş birliklerinin gücüne 
inanan Sanayi Grubu’nun odak alanlarını iş 
güvenliği, kalite, verimlilik, işletme sermayesi 
ve nakit yönetimi oluşturuyor. Şirketler 
Türkiye’de liderlik düzeyinde başarılı 
uygulamalar gerçekleştiriyor.

• Nylon6.6’da %27, PET HMLS’de ise %9 ile 
global pazarda öncü

• Lastik güçlendirme, kompozit teknolojileri 
ve  inşaat güçlendirme alanlarında Türkiye, 
Brezilya, Endonezya, Tayland ve ABD’de 
toplam 12 tesis, 2 Ar-Ge merkezi

* Nylon6.6 ve PET (Polyethylene- terephthalate) HMLS (High 
Modulus Low Shrinkage) polyester ve rayon ağır desiteks iplik 
araba lastiklerinde ve mekanik kauçuk ürünlerinde kullanılır.

• Kordsa dünyada her üç otomobil lastiğinden birini, her üç uçak 
lastiğinden ikisini güçlendiriyor.

• 69 milyon TL Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdi.
• 183 tescilli patent
• 5,1 milyar TL (906 milyon ABD doları) toplam satışlar

• Pazar payı ve konumu %32 ile lider
• İzmit’te 11 milyon adet, Aksaray’da ise 2,5 

milyon adet üretim kapasitesi
• %39 net satış gelirindeki ihracat payı 
• 1.350 tabelalı satış noktası
• 83 ülkede 6 bin satış noktası, 610’u Lassa 

tabelalı

• Brisa Türkiye’de nihai tüketiciye ulaşan her üç lastikten birini 
sağlıyor. 

• 34 milyon TL Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdi.

PERAKENDE

Sabancı Perakende Grubu şirketleri 70’ten 
fazla kentte, 634 gıda marketi ve 200 teknoloji 
mağazası ile tüketiciye hizmet veriyor. Teknosa 
68 kentteki 200 mağazasıyla Türkiye’nin en 
yaygın teknoloji perakendecisi konumunda.

• %4,7 pazar payı
• 170 milyon müşteri 

• CRM faaliyetleri ile elde ettiği veriler ve zenginleştirilmiş müşteri 
deneyimi ölçüm verileri doğrultusunda ürün gamını ve hizmet 
anlayışını geliştirdi.

• E-ticaret kanalından satışlarını %102 artırdı. 

• %30 teknoloji mağazaları pazar payı
• %7 panel market pazar payı
• 200 milyona yakın ziyaretçi 

• Teknosa, “Yeni Neslin Teknosa’sı” dönüşüm programı kapsamında 
müşteri deneyimini güçlendirirken, ürün bulunurluğundan stok 
yönetimine, saha operasyonlarından mağazaların performans 
yönetimine, fiyatlama ve promosyon yönetiminden harcama 
verimliliğine, dijitalleşmeden RPA süreçlerine kadar birçok alanda 
süreçlerini sürdürülebilirlik ve kârlılık hedefleri doğrultusunda 
yeniden yapılandırdı.

YAPI 
MALZEMELERİ

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketleri 
Akçansa ve Çimsa, yatırımlarını katma değerli 
ürünler, dijitalleşme, alternatif yakıt kullanımı 
ve enerji verimliliğine yönlendirmeye devam 
ediyor.

• 9,2 milyon ton çimento üretim kapasitesi
• %38 net satış gelirlerindeki ihracat payı
• 3 entegre tesis, 1 öğütme tesisi, 7 yurt içi 

terminal, 2 liman Yapı malzemeleri 
sektörünün öncü 
şirketlerinin başında gelen 
Akçansa ve Çimsa 2019 
yılında Türkiye çimento 
ihracatının %30’unu 
oluşturdu.

• Akçansa, “Dünyanın en büyük 
orta açıklıklı asma köprüsü” 
unvanını taşıyacak 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nün tedarikçileri arasında 
yer aldı.

• 3,6 milyon ton ile Türkiye’deki en 
yüksek ihracat rakamına ulaştı.

• %15 alternatif yakıt ve %6 biyokütle 
kullanımı ile tarihindeki en yüksek 
oranı yakaladı.

• 6,9 milyon ton çimento üretim kapasitesi 
• %66 net satış gelirlerindeki ihracat payı
• 5 entegre çimento fabrikası, 2 öğütme tesisi, 

1 yurt içi çimento paketleme terminali, 7 
uluslararası terminal 

• Çimsa, İspanya’daki beyaz çimento 
fabrikası Buñol’un 180 milyon ABD 
dolarlık satın alım sözleşmesini 
imzaladı.
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Yeni Neslin Sabancı’sı

Demografik değişimler, ekonomik güç odaklarının 
farklılaşması, hızlı kentleşme, iklim değişikliği ve 
teknolojik gelişmeler gibi küresel mega trendleri 
anlamak ve trendlere yanıt vermek Sabancı Holding 
olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu mega 
trendler, üretim metotlarından dağıtım kanallarına, 
müşteri taleplerini yönetmekten çalışan beklentilerine 
cevap vermeye kadar şirketlerin iş yapış süreçlerini 
etkiliyor. Yeni Neslin Sabancı’sı olarak adlandırdığımız 
yeni stratejik yol haritası, dünyadaki hızlı değişim 
koşullarını vurguluyor ve Sabancı Topluluğu olarak 
değişen bu koşullara en hızlı ve iyi şekilde nasıl 
adapte olacağımızı ortaya koyuyor. Sabancı Holding 
olarak Topluluk şirketlerimize değer yaratmak için 
üç farklı odak alan belirledik: Performans kültürünün 
güçlendirilmesi, dinamik stratejik portföy yönetimi ve 
ekosistemden değer yaratma. 

Yeni Neslin Sabancı’sını hayata geçirecek ve fark 
yaratmamızı sağlayacak en büyük alanın kültürel 
dönüşüm ve insana yapılan yatırım olduğunun 
bilinciyle Sabancı Topluluğu’nun En Çok Tercih Edilen 
İşveren konumunu sürekli ve sürdürülebilir kılmak için 
çalışıyoruz. Teknolojiyi ve yüksek hacimli verilerden bir 
iş değeri yaratmaya yönelik olarak kullandığımız ileri 
veri analitiğini, rekabet avantajı sağlamak için Sabancı 
Topluluğu’nda her şirket ve fonksiyona entegre etmeyi 
amaçlıyoruz. 

Cesaret, Samimiyet, Tutku, 
Sürekli Gelişim ve Katılım 
değerlerimizle örtüşen Yeni 
Neslin Sabancı’sı: 

Yeni Neslin Sabancı’sı;

Müşterilerin ve tüm paydaşların, ihtiyaç 
ve beklentilerini odağına koyan,

Farklı görüşlere değer veren ve kararlara 
geniş çaplı katılımı önemseyen,

Yenilikçiliğin öncüsü olan,

Hata yapmaktan korkmayan, bunu bir 
gelişim fırsatı olarak görerek öğrenen,

Uzun vadeli ve sürdürülebilir değer 
yaratmaya odaklanan bir kültürdür.

Dijitalleşerek güçlenmeye 
devam ediyor,

Veri analitiği ile fark yaratıyor,

Büyük yatırımlarla yeni bir gelecek 
inşa ediyor,

Sürdürülebilirlik konusunda stratejik 
adımlar atıyor,

Güçlü sonuçlar alarak büyümeye 
devam ediyor.
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Sabancı Holding

Enerji Sanayi Finansal 
Hizmetler Dijital İşler

• Regüle Varlık 
Tabanı’nda organik 
büyüme

• Yenilenebilir enerji ve 
şebeke yatırımları

• Dağıtık üretim
• Akıllı şebekeler
• Eşarj 
• Enerji verimliliği 

hizmetleri
• Depolama çözümleri

• Seçici inorganik 
yatırımlar

• Esnek elektronikler
• Endüstriyel reçineler
• Hazır beton değer 

zincirinde sektör 
genelinde çözümler

• Fintech
• Insuretech
• Dijital bankacılık

• Dijital dönüşüm 
(Teknosa ve 
Carrefoursa)

• Veri Analitiği/Siber 
Güvenlik ve Nesnelerin 
İnterneti

• Kurumsal Girişim 
Sermayesi

• Ana işlerimizden 
türetilen dijital iş 
modelleri

• Kompozitte büyüme
• Beyaz çimentoda 

liderlik

• Ortalamadan daha hızlı 
büyüme

Performans 
Kültürü

• Etkin performans sistemi
• Etkin iştirak yönetimi
• Yeni Neslin Sabancı’sı 

uygulamaları

• Yeni yatırım kriterleri
• Trendler ve endüstri 

döngülerinin takibi
• Kurumsal yeniden 

yapılandırmalar

• Ekosistemin haritalanması ve 
ekosistem projeleri

• Çevik proje yönetimi
• Kurumsal ekosistem yönetimi

Dinamik Stratejik 
Portföy Yönetimi

Sabancı Ekosisteminde 
Değer Yaratma

YETENEK VE KÜLTÜR YÖNETİMİ

VERİ ANALİTİĞİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

ÇEVRESEL, SOSYAL VE YÖNETİŞİMSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (ESG)

Yeni Neslin Sabancı’sı

Yakın Fırsatlar

Kaldıraçlar

Holding Katma 
Değeri

Ana İş Alanlarında 
Büyüme

Sabancılı
Olmak

Toplumsal
Yatırımlar

Çevresel
Etki

SABANCI HOLDİNG 2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU12

Sabancı 
Holding

Hakkında

Ekonomik
Değer



Sabancı Topluluğu’nda sürdürülebilirlik anlayışı 
Holding’den şirketlere yayılarak Topluluğun paydaşlar 
için yarattığı, başta ekonomik olmak üzere farklı 
alanlardaki değeri uzun vadeli hale getirmeye aracı 
olmaktadır. Sürdürülebilirlikle Topluluğun yatırımcılar 
nezdindeki değerini artırıyor, ekonomik değer 
yaratırken uzun vadeli sosyal ve çevresel fayda 
sağlamak için çalışıyoruz. Bu yaklaşımla Topluluk 
şirketlerinin gelecek başarısını mümkün kılan yetenekli 
ve yetkin insan kaynağımızın sürekli gelişimini sağlıyor, 
gerçekleştirdiğimiz yatırım ve projelerle uzun vadeli 
toplumsal katkıyı mümkün kılıyor, iklim krizi başta 
olmak üzere küresel çevre sorunlarına yanıt veren 
esnek iş modellerini hayata geçiriyoruz. 

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sabancı Holding’in sürdürülebilirlik öncelikleri 
kapsamındaki çalışma, performans ve uygulamalarını 
Yürütme Kurulu seviyesinde en üst düzeyde 
yönetiyoruz. Böylece Holding ve Topluluk bünyesinde 
yürütülen sürdürülebilirlik faaliyetleri Holding’te en üst 
seviyede takip edilerek sahipleniliyor. 

Sürdürülebilirlik anlayışımızı ve uygulamalarını Topluluk 
genelinde daha etkin yönetmek ve yaygınlaştırmak 
için 2018 yılından bu yana tüm Topluluk şirketlerinin 
temsilcilerinin yer aldığı Sürdürülebilirlik Çalışma 
Grubu faaliyet gösteriyor. Başkanlığını, Yürütme 
Kurulu’nda yer alan İnsan Kaynakları Grup Başkanı’nın 
yaptığı Çalışma Grubu sürdürülebilirlik faaliyetlerine 
ilişkin bilgi, tecrübe ve iyi uygulamaları değerlendiriyor 
ve Topluluk genelinde yaygınlaştırıyor. Çevresel, 
sosyal ve kurumsal yönetim performansımızı ortaya 
koyan ESG (ÇSY) değerlendirme raporlarımız İnsan 
Kaynakları Grup Başkanı tarafından takip ediliyor ve 
Yürütme Kurulu’yla düzenli olarak paylaşılıyor.
Topluluğun sürdürülebilirlik çalışmalarını ve bu alanda 

yarattığı değeri paydaşlara en doğru ve şeffaf şekilde 
anlatmak için her yıl düzenli olarak Sürdürülebilirlik 
Raporu hazırlıyor, CDP İklim Değişikliği ve Su 
programlarına katılım gösteriyoruz. Raporları en etkin 
şekilde hazırlamak üzere Çalışma Grubu üyelerinden 
bazılarının yer aldığı Raporlama Grubu’nu oluşturduk. 
Grup, Topluluğun sürdürülebilirlik önceliklerine uygun 
olarak sürdürülebilirlik performanslarını standart ve 
karşılaştırılabilir göstergelerle ortaya koymak için 
şirketlere yol gösteriyor, kilit paydaşların beklentilerini 
karşılayacak şekilde şeffaf ve dengeli raporlama 
yapılmasını sağlıyor ve şirketlerin kendi raporlama 
süreçlerinde öne çıkan iyi uygulamaları ortaya 
koyuyor. 

Sabancı Holding’in sürdürülebilirlik 
öncelikleri kapsamındaki çalışma, 
performans ve uygulamalarını 
Yürütme Kurulu seviyesinde en 
üst düzeyde yönetiyoruz. 

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
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ANA 
ODAKLAR

ÖNCELİKLİ 
KONU NASIL TANIMLIYORUZ? İLGİLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 

AMACI

Ekonomik
Değer

Ekonomik
Performans

Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde uzun vadeli ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz. Topluluk olarak 
ekonomik performans ve kârlılığımızı sürekli geliştiriyoruz.

Sorumlu
Yatırımlar

Sorumlu yatırım anlayışımız paydaş ekosisteminin sürdürülebilirlik dönüşümüne katkı sağlamak üzerine 
kurulu. Sorumlu yatırım araçlarını çeşitlendirerek, paydaşların çevresel etkilerini azaltmasına ve sosyal fayda 
sağlamasına destek oluyoruz.

Teknoloji
Yatırımları

Teknoloji ve dijitalleşme, faaliyetlerimiz için farklı riskleri ve fırsatları birlikte barındıran en önemli küresel 
trendler arasında yer alıyor. Bu trende uyum sağlamak ve iş modellerimizi sürdürülebilir kılmak için teknolojik 
yatırımlara odaklanıyoruz. 

Tedarik 
Zinciri
Yönetimi

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde geniş bir değer zincirini yönetirken tüm üretim süreçlerinde, tedarikçi 
seçimlerinde, mevcut tedarikçilerle ilişkilerimizde sorumluluk ve şeffaflık ilkelerini gözetiyoruz. Bu doğrultuda 
sorumlu satın alma yapıyor, yerel tedarikçilere öncelik tanıyarak yerel sosyoekonomik kalkınmayı destekliyoruz.

Sabancılı
Olmak

Yetenek
Yönetimi

Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonuyla, değişen eğilimlere uygun olarak “İşveren Markası ve Yetenek Kazandırma”, 
“Organizasyonel Dizayn, Planlama, Yedekleme ve Kariyer Yönetimi”ve “Sürekli Öğrenme ve Gelişim Yönetimi” 
süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Yetenek yönetimi kapsamında en iyi yetenekleri Sabancı Topluluğuna çekmeyi, 
elde tutmayı ve mevcut potansiyellerini geliştirmeyi; dijital ve çalışan odaklı en etkin İK politika, sistem ve 
süreçlerini uygulayarak değer yaratmayı amaçlıyoruz. 

İş’te Eşitlik 
ve Çeşitlilik

Cinsiyet uçurumunun kapanması, iş yerinde çeşitliliğin sağlanması ve tüm çalışanlara eşit hak ve fırsatlar 
tanınması, başarılı bir iş ortamının sağlanmasında en önemli etkenler arasında yer alıyor. Tüm Sabancı 
şirketlerinde işe alımdan itibaren çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunuyor, çeşitlilik ve farklılıkların potansiyel 
gücünden aktif olarak yararlanıyoruz.

Çalışan 
Memnuniyeti
ve Bağlılığı

Giderek bilinçlenen ve çalışmak için değer yaratan şirketleri tercih eden yeni nesli Topluluk içerisinde tutabilmek 
için memnuniyet ve bağlılığın yüksek olduğu bir iş ortamı sunmak ön plana çıkıyor. Çalışan geri bildirimlerini 
almak, çalışanların memnuniyet ve bağlılığını artırmak için düzenli ölçümler yapıyor, bunlara bağlı olarak 
iyileştirmeler yapıyoruz. 

Öncelikli Konular

Sabancı Holding’te öncelikli sürdürülebilirlik konularının belirlenmesine yönelik çalışmaları ilk olarak 2015 yılında gerçekleştirdik. Bu kapsamda faaliyet gösterdiğimiz tüm 
sektörlerdeki sürdürülebilirlik konularını gözettik, iç paydaşlarımızdan değerlendirmeler aldık. Öncelikli konuları her yıl, farklı kanallardan elde ettiğimiz paydaş beklenti ve 
önceliklerine göre gözden geçiriyoruz. Bunu yaparken küresel gündemde öne çıkan trend ve gelişmeleri esas alıyor; MSCI (Morgan Stanley Capital International), Vigeo EIRIS 
gibi çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) kriterlerini gözeten yatırımcı yaklaşımlarını esas alıyoruz. Sürdürülebilirlik önceliklerini dört odak alanda topluyoruz. Her öncelikli konuda 
yaptığımız performans gelişimini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) katkımızla ilişkilendiriyoruz. 

Sabancılı
Olmak

Toplumsal
Yatırımlar

Çevresel
Etki
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Toplumsal 
Yatırımlar

Toplumsal
Gelişim 

Farklı iş kollarımızla Türkiye’nin her köşesinde insanların hayatına dokunuyoruz. Sürdürülebilir kalkınmayı 
mümkün kılmak için bireylerin kültürel hayata aktif katılımını destekliyor, maddi ve manevi kültürel mirası 
koruyarak toplumda bireysel ve toplumsal kültürel özgürlüklerin gelişimini tetikliyor, hızla değişen dünyada 
genç nesilleri geleceğe hazırlayıp yetenek açığını kapatmak üzere nitelikli eğitim sağlıyoruz. Yaptığımız 
yatırımlar ile toplum için değer yaratırken; eğitim, sosyal değişim, kültür-sanat alanlarındaki faaliyetlerimiz 
ile toplumsal gelişime katkıda bulunuyoruz.

Toplumla 
İlişkiler

Paydaşlarla düzenli iletişim kurduğumuz platformlarımız sayesinde yönetişimden çevreye, iş 
performansından kariyer fırsatlarına kadar pek çok konuda geri bildirimler alıyoruz. 

Çevresel
Etki

Enerji ve
Emisyon 
Yönetimi

İklim krizi kaynaklı tüm riskler işimizi de yakından ilgilendiriyor. Enerji ve emisyon yönetimi ile kaynakların 
sorumlu tüketilmesi anlayışını yaygınlaştıran, alternatif yakıt kullanımını mümkün olan en yüksek 
seviyeye çıkartan, enerji tüketimini azaltıp enerji verimliliğini artıran ve tüm bunların sonucunda karbon 
emisyonlarımızı azaltan iş modellerine yatırım yapmayı benimsiyoruz.

Su Yönetimi

Faaliyetlerimiz kapsamında su çekimi veya su deşarjı nedeniyle olumsuz etkilenen bir su kaynağı mevcut 
olmasa da tüm faaliyetlerimizde suyu daha verimli kullanmak; mümkün olduğunca geri dönüşümünü ve 
yeniden kullanımını sağlamak ve atık suları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek çevresel 
önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Atık Yönetimi

Ürün ve hizmetlerin tasarımından üretimine, paketlenmesinden lojistiğine ve müşteriye ulaştırılmasına 
kadar tüm operasyonel süreçlerde atık oluşumunu azaltmak, kaynağında bertaraf etmek ve çevre kirliliğini 
önlemek üzere çalışmalar yapıyoruz.

ANA 
ODAKLAR

ÖNCELİKLİ 
KONU NASIL TANIMLIYORUZ? İLGİLİ SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA AMACI

Sabancılı
Olmak

Performans
Yönetimi

Performans Yönetimi Süreci, çalışanların başarılı iş sonuçlarını, kurum kültürü ve değerlerine uygun 
davranışlarını ve yüksek performanslarını ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Topluluk olarak performans yönetimi 
sistemimizi sürekli olarak iyileştirmeyi merkeze alıyoruz.

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin (İSG) iyi ve etkin yönetilmesi Topluluğumuz için rekabet avantajı sağlamanın yanı 
sıra Sabancı şirketlerinin sektörlerine yön vermelerini ve en çok tercih edilen iş yerleri olmalarını sağlıyor. 
Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini merkeze alarak, sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefiyle 
tüm faaliyetlerimizi gerçekleştiriyor, kazaların olmadığı güvenli bir çalışma ortamı sunmak için her yıl 
iyileştirmeler yapıyoruz. İSG risklerini en iyi ve etkin bir şekilde yönetmeyi odağımıza alıyoruz.

102-44, 102-46, 102-47
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Ekonomik
Değer

Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonuyla Türkiye ve paydaşlarımız için 
ekonomik değer yaratırken aynı zamanda çevreye, topluma ve 
geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutarak üretiyor 
ve çalışıyoruz. Vizyonumuz doğrultusunda; şeffaflık ve etik 
değerler üzerine kurulu güçlü kurumsal yönetim anlayışıyla 
uzun vadeli ekonomik performansımızı güçlendiriyor, değer 
zinciri yönetiminde ve yatırım kararlarında sorumlu davranıyor 
ve teknoloji yatırımlarıyla şirketimizi geleceğe taşıyoruz. 2019 
yılında ileri veri analitiği uygulamaları, yalınlaştırdığımız süreçler, iş 
uygulamalarında dijitalleşme ve teknolojinin daha geniş kapsamlı 
kullanımı ile mevcut iş birimlerinde rekabetçiliğimizi, verimliliğimizi 
ve büyümemizi artırdık.  

Sabancı Topluluğu olarak İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme; Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı; 
Sorumlu Üretim ve Tüketim ve Barış, Adalet ve
Güçlü Kurumlar olmak üzere Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’na katkı sağlıyoruz.

İstikrarlı, kapsayıcı ve 
sürdürülebilir ekonomik 
büyümeyi, tam ve üretken 
istihdamı ve herkes 
için insana yakışır işleri 
desteklemek

8 İnsana Yakışır İş ve 
Ekonomik Büyüme

Dayanıklı altyapılar
tesis etmek, kapsayıcı ve 
sürdürülebilir sanayileşmeyi 
desteklemek ve yenilikçiliği 
güçlendirmek

9 Sanayi, Yenilikçilik
ve Altyapı

Sürdürülebilir üretim ve 
tüketim kalıplarını 
sağlamak

12 Sorumlu Üretim
ve Tüketim

16 Barış, Adalet ve
Güçlü Kurumlar

Sürdürülebilir kalkınma için 
barışçıl ve kapsayıcı 
toplumlar için adalete 
erişimi sağlamak ve her 
düzeyde etkili, hesap 
verebilir ve kapsayıcı 
kurumlar oluşturmak

Sabancılı
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12 ülkede faaliyetlerini sürdüren Sabancı Topluluğu, 
2019 yılında 97,6 milyar TL kombine satış geliri ve 
3,8 milyar TL konsolide net kâr elde etti. Sabancı 
Holding’in kendi hisselerinin yanı sıra 11 iştirakinin 
hisseleri de BIST’te işlem görmekte olup ve Borsa 
İstanbul’un (BIST) piyasa değerinin %8’ini oluşturuyor. 
Sabancı Holding olarak, konsolide net kârımız son 
beş yılda ortalama %14 oranında yükseliş kaydetti ve 
özsermaye kârlılığı %12 seviyesinde gerçekleşti. 

Kombine Net Satışların
Sektörel Dağılımı

Ekonomik Performans Sabancı Holding olarak, konsolide net kârımız son beş yılda 
ortalama %14 oranında yükseliş kaydetti ve özsermaye 
kârlılığı %12 seviyesinde gerçekleşti.

SABANCI HOLDİNG 
KONSOLİDE ROE1 

(%)

BANKA DIŞI
KONSOLİDE ROE1

(%)

BANKACILIK ROE2

(%)

KOMBİNE NET FİNANSAL 
BORÇ/FAVÖK1 

KOMBİNE FAVÖK2 
(MİLYAR TL)

KOMBİNE NET 
FİNANSAL BORÇ1

(MİLYAR TL)

14,5 13,7 12,0 9,3 13,7 12,6 16,2 13,6 10,9

3,1 2,3 2,214,2 15,4 16,9

2017 2018 2019

18,1 18,6 18,7

1 Tek seferlik gelir-gider hariçtir.
2 Banka’nın BDDK sonuçlarıdır.
ROE: Özsermaye kârlılık oranı.

Banka 
41,3 MİLYAR TL

Sanayi
9,7 MİLYAR TL

Perakende
10,5 MİLYAR TL

Finansal Hizmetler
5,5 MİLYAR TL

Enerji
26,0 MİLYAR TL

KOMBİNE NET SATIŞLAR
97,6 MİLYAR TL

Yapı Malzemeleri
3,6 MİLYAR TL

Diğer
1,1 MİLYAR TL

%42

%27

%11

%10

%6
%4

%1
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Sorumlu Yatırımlar

Sabancı Topluluğu’nun sorumlu yatırım anlayışı 
paydaş ekosisteminin sürdürülebilirlik dönüşümüne 
katkı sağlıyor. Banka, finansal hizmetler, perakende, 
enerji, sanayi ve yapı malzemeleri sektörlerinde 
gerçekleştirdiğimiz sorumlu yatırımlarla paydaşların 
çevresel etkilerini azaltmasına ve sosyal fayda 
sağlamasına destek oluyoruz.

Özellikle finansal hizmetler sektörünün, düşük 
karbonlu ekonomiye geçişi kolaylaştırmayı hedefleyen 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyum içinde 
olan şirketlere ve projelere yatırım yapması, çevre 
üzerindeki etkilerin azaltılmasında önemli rol oynuyor. 
Bu farkındalıkla, bankacılık faaliyetlerimizi sorumlu 
yatırım anlayışıyla yürüterek sürdürülebilir ürün, 
hizmet ve çözümler sunan projeleri destekliyoruz. 

Akbank, iklim krizi başta olmak üzere çevresel sorunlarla mücadeleyi 
desteklemek amacıyla sorumlu yatırım anlayışıyla hareket ediyor. 2017 
yılında 50 milyon ABD doları, 2018 yılında ise 20 milyon ABD doları olan 
Akbank Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) sınırını 2019 
yılı sonunda 10 milyon ABD dolarına düşürerek önümüzdeki dönemde 
takip edilen projelerin tamamının çevresel ve sosyal etkilerinin kontrol 
altına alınmasını hedefliyor. Bunun yanı sıra kredi tutarı ve vade sınırı 
gözetmeksizin, yatırım tutarı 50 milyon ABD doları ve üzerindeki 
yatırım kredilerini detaylı analizlerle, çevresel ve sosyal etkileri ölçerek 
değerlendiriyor. Ayrıca tutar sınırı gözetmeksizin, müşterilere kullandırdığı 
tüm kredileri Akbank Çevre ve Sosyal Kredi Politikaları çerçevesinde 
değerlendiriyor ve her ticari nitelikli kredinin politikanın bir parçası olan 
Kredilendirilmeyecek Faaliyetler Listesi kapsamında olup olmadığını 
kontrol ediyor. Yenilenebilir enerji, atık dönüşüm, karbon salımını azaltma, 
verimlilik artırma odaklı projelerin kredilendirilmesine öncelik veriyor. 
Çevre üzerindeki olumsuz etkileri öngörülemeyen projelerde ise iyileştirme 
yapmaları için müşterilerini destekliyor.

Akbank tarafından 10 milyon ABD doları ve üzerindeki yenilenebilir enerji 
projelerine sağlanan toplam proje finansman kredi büyüklüğü 2019 yıl 
sonu itibarıyla 1.711 milyon ABD doları seviyesine ulaştı. Yenilenebilir enerji 
projelerine sağlanan kredilerin enerji üretim projelerindeki payı %82 
seviyesine çıktı. Akbank finanse ettiği yenilenebilir enerji projeleri ile 2019 
yılında yaklaşık olarak 5,8 milyon ton CO2e salımını engellemiş oldu.4

Akbank İklim
Dostu Krediler

4 Türkiye’nin 2019 yılına ait ortalama şebeke emisyon faktörüne göre hesaplama yapılmış olup, HES, GES ve RES projeleri 2019 yıllık elektrik üretimi dikkate alınmıştır.

Sabancılı
Olmak

Toplumsal
Yatırımlar

Çevresel
Etki

18

Sabancı 
Holding

Hakkında

Ekonomik
Değer

SABANCI HOLDİNG 2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU



Kurumsal yönetimi, şirket hissedarlarının yanı sıra 
çalışanların, faaliyet gösterilen bölgedeki toplumun ve 
dolaylı veya doğrudan etkileşimde olunan tüm 
paydaşların çıkarlarının gözetilmesi olarak ele alıyoruz. 
Biliyoruz ki, bir şirketin güçlü kurumsal yönetime sahip 
olması sürdürülebilir finansal performansı mümkün 
kılar. Sabancı Holding olarak, tüm paydaşlarımızla adil, 
şeffaf, sorumlu ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı 
ilişkiler kurduğumuz, yarattığımız ekonomik değeri 
uzun vadeli değer haline getirmede rol oynayan güçlü 
kurumsal yönetim anlayışına sahibiz.

Yönetim Kurulu, kurumsal hedeflerin belirlenmesi, 
kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanması, 
stratejik yönelimlerin tespiti ve yönetilmesi, risk 
yönetimi ve kontrol sistemlerinin işlerliğinin 
sağlanmasından sorumludur. Sabancı Holding icra 
faaliyetleri ise, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak CEO, 
Finans Grup Başkanı (CFO), İnsan Kaynakları Grup 
Başkanı ve Sektör Grup Başkanlarından oluşan 
Yürütme Kurulu tarafından yönetilmektedir. Sabancı 
Holding’de CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevleri farklı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. 
Ayrıca üst yönetimde, çeşitliliği ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğini gözetmekteyiz. Yönetim Kurulu’nda bağımsız 
üye oranı %33 ve kadın üye oranı %44’tür.

Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre, Yönetim Kurulu, görev 
ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek 
üzere, yeterli sayıda Komite oluşturmakla görevli. Bu 
bağlamda Sabancı Holding Yönetim Kurulu’na bağlı 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması 
Komitesi, Denetim Komitesi, Portföy Yönetim 
Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi 
bulunuyor. Yönetim Kurulu’na bağlı Denetim 
Komitesi’nde iki, Riskin Erken Saptanması 
Komitesi’nde bir, Kurumsal Yönetim Komitesi’nde bir, 
Aday Gösterme Komitesi’nde bir ve Ücret 
Komitesi’nde bir bağımsız üye görev yapıyor. Diğer 
taraftan, fonksiyonu icabı Portföy Yönetim 
Komitesi’nde ise bağımsız üye bulunmamakta.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket’in etik değerlerine 
dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, riziko bilinçli, 
kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının 
menfaatini gözeten, sürdürülebilir başarı hedefli bir 
yönetim sürecinin devamlılığını amaçlıyor. Kurumsal 
Yönetim İlkelerinin yerel mevzuat ve diğer uluslararası 
kabul görmüş Kurumsal Yönetim İlkeleri 
doğrultusunda belirlenmesi için Şirket Yönetim 
Kurulu’na önerilerde bulunan ve tavsiyeler oluşturan 
Komite, 2019 yılında 5 kez toplandı ve kurumsal 
yönetim uygulamalarıyla ilgili durum değerlendirmesi 
ve iyileştirme önerileri hakkında hazırlamış olduğu 
raporları Yönetim Kurulu’na sundu.

Portföy Yönetim Komitesi ise Şirket’in yatırım 
portföyünün maksimum değer ve temettü verimini 
sağlayacak şekilde, Sabancı Topluluğu’nun çevresel, 
sosyal ve yönetim planlarını da dikkate alarak, yatırım 
portföyünün yönetimi ve gelişimi için gerekli önlemleri 
uygulamayı ve Yönetim Kurulu’nun görev ve 
sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine 
getirilmesine yardımcı olmakla görevlidir. Bu görev 
doğrultusunda Komite, 2019 yılı içerisinde toplam 6 

defa toplandı ve yatırımlarımızın sorumlu şekilde 
yönetilmesine yönelik stratejilerin belirlenmesine 
katkıda bulundu.

Bununla birlikte, 2020 yılının ilk çeyreğinde komitelerin 
görev ve fonksiyonlarında sadeleşmeye  gidilmesi ve 
komite çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla 
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin 
yapılanmasında birtakım değişiklikler yapıldı. Buna 
göre, Portföy Yönetim Komitesi lağvedildi ve görev ve 
sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday 
Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken 
Saptanması Komitesi arasında paylaştırıldı.

Tüm paydaşlarımızla adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilirlik 
ilkelerine dayalı ilişkiler kurduğumuz, yarattığımız ekonomik 
değeri uzun vadeli değer haline getirmede rol oynayan güçlü 
kurumsal yönetim anlayışına sahibiz.

Yönetim Kurulu’nda
9 üyeden 4’ü kadındır.

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim hakkında detaylı 

bilgiye Faaliyet Raporu’ndan 

ulaşabilirsiniz.
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Risk Yönetimi

Sabancı Topluluğu şirketlerinin paydaşlarına yarattığı 
değeri en yüksek seviyede tutmak ve Topluluğun 
sürdürülebilirliğini sağlamak için kurumsal risk yönetim 
yaklaşımıyla stratejik ve finansal hedeflerdeki olası 
sapmaları, Topluluğun risk alma tutumuna uygun 
şekilde yönetiyoruz. Yönetim Kurulu’na bağlı Riskin 
Erken Saptanması Komitesi’nin esas görevleri arasında 
Sabancı Holding’in varlığını, gelişmesini ve 
devamlılığını tehlikeye düşürebilecek stratejik, 
operasyonel, finansal, uyum, itibar, raporlama, dış 
çevre dahil her türlü riskin erken teşhisi, gerekli 
önlemlerin belirlenmesi ve riskin yönetilmesi ve 
Yönetim Kurulu’nu bu konularda karar almak üzere 
bilgilendirmesi yer alıyor. Komite, amacına yönelik 
olarak, Holding’in maruz olduğu riskleri ortaya koyup 
değerlendiriyor, geliştirilen raporlama sistemi ile izliyor 
ve alınan tedbirleri takip ediyor. Ayrıca iştiraklerin 
faaliyetlerinde Holding’in konsolide mali tablolarını ve 
stratejik hedeflerini etkileyebilecek riskler de Holding 
Risk Komitesi tarafından izleniyor. 

Sabancı Holding ve Topluluk şirketleri genelinde 
Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) sistemi kullanılıyor. 
Sabancı Holding bünyesindeki şirketlerin öncelikli 
risklerine ilişkin kritik ve yüksek seviyedeki risklerin 
belirlenerek değerlendirilmesi, bu risklere ilişkin 
değişimlerin ve bu risklerin performanslarının sürekli 
ölçülmesi, takip edilmesi ve raporlanması süreçleri 
yürütülüyor. 

2019 yılında Topluluk genelinde konsolide risk raporu 
çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışma kapsamında 
Topluluk şirketlerinin risk yönetimi konusundaki 
olgunluk seviyeleri yönetişim, iş süreçleri, insan 
kaynağı ve teknoloji boyutlarında ele alındı. Şirketlerin 
risk yönetim metodolojileri ve çıktıları 
değerlendirilerek risk verileri Holding bünyesinde 
konsolide edildi ve karar alma süreçlerinin bir parçası 
haline getirildi. Ayrıca Dünya Ekonomik Forumu’nda 

gündeme gelen küresel risklerin yönetmekte 
olduğumuz portföy ile olan kesişim/etkileme seviyesi, 
zamanlaması ve bu risklere karşı Holding ve Topluluk 
şirketlerinin hazırlıklarına yönelik çalışmalar 
yürütülerek öncelikli risk alanları belirlendi.  

Risk Komitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da altı kez 
toplandı ve risk değerlendirme sonuçları Riskin Erken 
Saptanması Komitesi ve Yönetim Kurulu’nun bilgisine 
sunuldu. Holding ve Topluluk şirketleri nezdinde 
başlıca risk alanları uyum, finansal, stratejik, 
operasyonel, marka ve itibar yönetimi, raporlama ve 
dış çevredir. Ayrıca, gelecekte (3 ila 5 yıl) risk 
oluşturacak (emerging risks) alanlar belirlenerek, bu 
risklerin işe etkileri değerlendiriliyor ve gerekli 
aksiyonların alınması sağlanıyor.

Holding ve Topluluk şirketlerinde risk yönetimi 
kültürünü güçlendirmek amacıyla çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda risk ekipleri ile Risk 
Komiteleri ve Yönetim Kurulları arasındaki bağın 
güçlenmesi ve daha verimli çalışılması amacıyla yıl 
boyunca sürekli ve etkin bir iletişim sağlanmaktadır.

2019 yılında Topluluk genelinde konsolide risk raporu 
çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışma kapsamında 
Topluluk şirketlerinin risk yönetimi konusundaki 
olgunluk seviyelerini yönetişim, iş süreçleri, insan 
kaynağı ve teknoloji boyutlarında ele aldık. 
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Risk Alanı Risk Tanımı Potansiyel Etkiler Aksiyonlar

Uyum
Riskleri

Yürürlükteki kanunlara, diğer hukuki 
düzenlemelere, etik kurallara, şirket içi politika 
ve yönetmelikler gibi tanımlı kurallara 
uyulmamasıdır.

Risk tanımında belirtilen 
hukuki düzenleme, prosedür 
vb. kurallara uyulmaması 
halinde karşılaşılabilecek yasal 
müeyyideler ile itibar, maddi 
vb. kayıplardır.

Yürürlükteki kanunlara, diğer hukuki 
düzenlemelere, etik kurallara, şirket içi 
politika ve yönetmelikler gibi tanımlı 
kurallara uyulması adına Topluluk 
şirketleri nezdinde sürekli takip 
mekanizması kurgulanmış olup gerekli 
aksiyonların zamanında alınması sağlanır.

Finansal
Riskler

Şirket’in finansal pozisyonunun ve tercihlerinin 
sonucunda ortaya çıkabilecek kur ve faiz riski 
gibi risklerdir.

İlgili risk ile karşı karşıya 
gelinmesi sonucunda Şirket 
bünyesinde oluşabilecek 
maddi kayıplardır.

Şirketler nezdinde finansal risklerle karşı 
karşıya kalınmaması için alternatif çözüm 
yollarıyla riskin hafifletilmesi sağlanır.

Stratejik
Riskler

Bir şirketin kısa, orta veya uzun vadelerde 
belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını 
engelleyebilecek yapısal risklerdir. Bu risklere 
örnek olarak planlama, iş modeli, iş portföyü, 
kurumsal yönetim ve pazar analizi verilebilir.

İlgili risk ile karşı karşıya 
gelinmesi sonucunda Şirket 
bünyesinde oluşabilecek 
maddi kayıplardır.

Holding seviyesinde stratejik risklerin 
etkin yönetimi, uzun vadeli dinamik bir 
portföy yönetimi bakış açısıyla yürütülür.

Operasyonel
Riskler

Şirket içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata 
ve/veya ihmallerden, şirket yönetimi ve/veya 
personeli tarafından zaman ve koşullara uygun 
hareket edilmemesinden, yönetim 
hatalarından, bilgi teknolojisi sistemlerindeki 
hata ve/veya aksamalardan kaynaklanabilecek 
kayıpların ortaya çıkma ve hatta şirket 
faaliyetlerinin zararla sonuçlanma olasılığıdır.

İlgili risk ile karşı karşıya 
gelinmesi sonucunda Şirket 
bünyesinde oluşabilecek 
maddi kayıplar, itibar, 
operasyonlarda kesinti 
oluşması gibi potansiyel 
etkileri vardır.

Operasyonel risklerin etkin yönetimi, 
Şirketler nezdindeki iç kontrol yapısının 
işletilmesi ve Denetim Grubu tarafından 
yapılan çalışmalarla Şirket süreçleri ve 
sistemleri, bu risklerin belirlenmesine ve 
bertaraf edilmesine dönük olarak 
çalışmaların gerçekleştirilmesi
ile sağlanır.

Marka/ İtibar 
Yönetimi 
Riskleri

Şirketin, unvanı ve ticari markalarının etkin bir 
şekilde yönetilememesi sonucunda değer 
kaybetmesi veya çeşitli olayların sebep olduğu 
itibar zedelenmesidir.

Marka zedelenmesi veya itibar 
kaybı nedeniyle Şirket’in ürün 
ve/veya hizmetlerine olan 
talebin azalması ve Şirket’in 
müşteri, kâr ve rekabet 
gücünü kaybetmesidir.

Çoklu disiplinden oluşan bir takip ve 
yönetim sistemiyle Topluluğun temel 
varlığı olan marka/itibar riskleri izlenir ve 
bu riskler gerekli müdahalelerle yönetilir.

Raporlama
Riskleri

Mevzuata ve standartlarına uygun olmayan 
hatalı beyanlar, yönetim raporlamalarında 
yeterli paylaşım yapılmaması, ana 
göstergelerin etkili ölçüm ve paylaşımlarının 
yapıl(a)maması, zamanlama ve detay 
açışından rapor kalitesinde eksiklikler 
olmasıdır.

İlgili risk ile karşı karşıya 
gelinmesi sonucunda Şirket 
bünyesinde karşılaşılabilecek 
yasal müeyyideler ile itibar, 
maddi gibi kayıplar söz 
konusudur.

Denetim Grubu ve bağımsız kuruluşlarca 
yapılan denetimlerde raporlama 
kalitesinin sürekli olarak sağlanabilmesi 
için takip ve denetim mekanizmaları 
yürütülür.

Dış Çevre
Riskleri

Şirketin kendi faaliyet ve yönetim süreçleriyle 
etkileyemediği; doğal afetler, kısıtlı doğal 
kaynak yönetimi, iklim değişikliği, hızlı 
teknolojik dönüşüm ve adaptasyon, siyaset ve  
ekonomide iç ve dış gelişmeler, faaliyetleri 
kamu düzenlemelerine tabi sektörlerde kural 
koyucunun alacağı yeni kararlar, rekabet 
kurallarında yapılacak değişiklikler gibi dış 
faktörlere bağlı risklerdir.

İlgili risk ile karşı karşıya 
gelinmesi sonucunda Şirket 
bünyesinde karşılaşılabilecek 
yasal müeyyideler ile itibar, 
maddi gibi kayıplar söz 
konusudur.

Riskleri bertaraf etmek adına periyodik 
risk değerlendirmeleri, detaylı senaryoları 
içeren acil durum eylem planları, iş 
sürekliliği planları, tatbikat vb. aksiyonlar 
ile aksiyon planları ve takip planları 
çerçevesinde azami derecede önlemler 
alıyoruz.

Kapsamlı bir risk yaklaşımı oluşturmamızı birbirinden farklı 
sektörlerde faaliyet göstermemiz tetikliyor. Holding ve 
Topluluk şirketlerindeki farklı sektörlerde önemi ve önceliği 
değişmekle birlikte iklim değişikliği, su ve teknoloji kaynaklı 
riskleri de tanımlıyor ve olası etkilerini değerlendiriyoruz;

• İklim değişikliğinin portföyümüz içerisindeki olası 
etkilerini önlemek üzere yüksek karbon salımı, baca 
emisyonları, yenilenebilir enerji ve enerji kaynaklarının 
yönetimi gibi konularda değerlendirmeler 
gerçekleştiriyoruz. Bu konuların sebep olabileceği 
risklerin operasyonel faaliyetler üzerindeki etkilerini de 
değerlendiriyoruz. Yerel ve küresel regülasyonları 
gözeten potansiyel senaryo analizleri yapıyoruz. 
Topluluk şirketlerinin faaliyet alanları özelinde iklim 
değişikliği risklerinin önemi ve yönetme yöntemleri 
farklılık gösteriyor. Sabancı Topluluğu olarak düşük 
karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek üzere 
şirketlerimizde enerji verimliliği projelerine odaklanıyor, 
yenilenebilir enerji alanına yatırım yapıyor ve alternatif 
yakıt kullanımını artırıyoruz.

• Su risklerini, yönetilen portföy bazındaki olumsuz etkileri 
ve bunun operasyonel seviyedeki yansımalarını göz 
önünde bulundurarak değerlendiriyoruz. Bu risklerden 
en önemlileri su kıtlığı, sanayi üretimindeki su ihtiyacının 
karşılanamaması ve kaynak eksikliği sebebi ile enerji 
üretiminde operasyonel aksaklıkların yaşanmasıdır. 
Topluluk şirketlerinde sektöre göre uygulamalar 
değişmekle birlikte; genel olarak su tüketimini azaltmak 
için ölçme, hatlardaki kayıp ve kaçakları tespit ederek 
onarma, yüzey sularının toplanarak geri dönüşümünün 
sağlanması gibi uygulamalar gerçekleştiriyoruz.

• Holding Risk ve Uyum Direktörlüğü tarafından yapılan 
global risk değerlendirmesiyle teknolojik riskler 
kapsamında ise siber güvenlik, veri yolsuzluğu, iş 
sürekliliği olmak üzere üç öncelikli alan belirlendi. Bu 
konularda Topluluk genelinde riskin indirgenmesi adına 
çalışmalar yapıyoruz.

Sabancılı
Olmak

Toplumsal
Yatırımlar

Çevresel
Etki

21

Sabancı 
Holding

Hakkında

Ekonomik
Değer

SABANCI HOLDİNG 2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU



İş Etiği

Başta çalışanlar olmak üzere, iş ilişkisi kurduğumuz 
tüm paydaşlarla ilişkilerin düzenlenmesi ve karşılıklı 
sorumlulukların belirlenmesi için Sabancı İş Etiği 
Kuralları’nı (SA-ETİK) esas alıyoruz. Sabancı 
Topluluğu’nun değerleri ve çalışma prensiplerini 
içeren SA-ETİK, şirketleri ve çalışanları korumanın 
yanı sıra, tüm karar ve faaliyetlerde belirleyici olan 
kanunlar, düzenlemeler ve iç prosedürler konusunda 
kılavuz niteliği taşıyor. SA-ETİK, İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
Temel Sözleşmelerine uyumludur.

SA-ETİK’in Topluluk içinde benimsenerek 
uygulanmasından ve kurallara uyumun takibinden 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu birinci derecede 
sorumludur. Yönetim Kurulu’nu bu sorumluluğu 
yerine getirme konusunda desteklemekle Sabancı 
Holding Etik Kurulu görevlidir. SA-ETİK, Sabancı 
Holding ve Topluluk şirketlerinin tüm Yönetim Kurulu 
Üyeleri, yöneticileri ve çalışanları için bağlayıcıdır. 
Ayrıca tüm tedarikçi, alt işveren, bayi, iş ortağı ve 
benzeri paydaşlarımızın da bu ilkelere uyumlu hareket 
etmelerini bekliyoruz. 

Topluluk bünyesindeki çalışanlar, etik kural ihlalleriyle 
ilgili bildirimleri etik@sabanci.com e-posta adresi, 0212 
385 85 85 telefon numarası ve Sabancı Holding Genel 
Merkezine posta yoluyla Etik Kurul’a iletebiliyor. Etik 
Kurul’a bildirimde bulunan kişi Etik Kurul’un koruması 
altındadır. Başvuruda bulunan, bu eyleminden ötürü 
herhangi bir baskı, zorlama veya cezai yaptırıma 
maruz kalmayacağı garanti edilir.

Etik kurallar, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, insan 
kaynakları ve çevre politikaları başta olmak üzere, 
kurumsal politikalara, çalışma ilkelerine ve yasal 
yükümlülüklere uyum konularına yönelik periyodik 
veya talebe bağlı özel denetimler Denetim Komitesi 
kontrolünde, Denetim Başkanlığı tarafından, 
Uluslararası İç Denetim Standartları ve Etik Kurallarına 
uygun olarak yürütülmektedir. 2019 yılında yapılan 
denetimlerde, herhangi bir insan hakları, sendikal 
haklar ve çalışma normları ihlaline ya da ayrımcılık, 
rüşvet ve yolsuzluk içeren herhangi bir vakaya 
yönelik bulguya rastlanmamıştır. 2019 yılında gelen 
bildirimlerin incelenmesi sonucunda vakaların 
%45’inde etik ihlal olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan 
tespitler sonucunda gerekli aksiyonlar alınmış, etik 
ihlalde bulunan kişilere iş akdi feshi de dahil olmak 
üzere muhtelif yaptırımlar uygulanmıştır.

ETİK VE KVKK EĞİTİMLERİ 

Tüm çalışanların SA-ETİK’in bütününe uygun 
davranmasını sağlamak amacıyla Topluluk’ta yeni 
başlayan her çalışana SA-ETİK eğitimi veriyoruz. 
SA-ETİK ile ilgili bilgileri sürekli güncel tutmak 
üzere mevcut çalışanlar da her sene düzenli 
olarak yenileme eğitimine katılıyor. Bu eğitimlerin 
sonunda, çalışanlardan SA-ETİK’e uyum beyanlarını 
yazılı ve imzalı olarak alıyoruz. 2019 yılında 7.233 
çalışan*saat etik eğitimi sağladık. Ayrıca 2019 yılında 
Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili bilgilendirme 
ve farkındalığı artırmak amacıyla Kişisel Verilerin 
Korunması (KVKK) eğitimini, online eğitim platformu 
aracılığıyla Topluluk şirketlerinde vermeye başladık. 
Bu yeni platformla KVKK konusunda 618 çalışan*saat 
eğitim sağladık. 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Sabancı Topluluğu, rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır 
tolerans anlayışına sahiptir. Rüşvet ve Yolsuzlukla 
Mücadele Politikası’nda tüm Topluluk yöneticilerinin 

ve çalışanlarının belirlenen görev ve sorumluluklara 
uymasını bekliyoruz. Çalışanlara verilen etik eğitimleri, 
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nda yer alan 
konuları da kapsıyor. Çalışanlar, ihlal durumlarını Etik 
Kurul’a iletebiliyor. Etik Kurul, tüm bildirimleri gizlilik 
ilkesi doğrultusunda dikkatle incelemek ve en kısa 
sürede çözüme kavuşturmakla sorumludur.

İş ortakları ile yapılan sözleşmelerde hem SA-ETİK 
Kuralları’na hem de Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 
Politikası’na uyum gösterilmesini şart koşuyoruz. 
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Topluluk 
üyelerinin yanı sıra tedarikçi, iş ortakları, danışmanlar 
başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlar için bağlayıcıdır. 
Kamu otoriteleri ile koordinasyon kurarak kara 
listeye alınmış kişiler ve şirketleri takip ediyoruz. 
Kamu kurumları tarafından herhangi bir nedenle 
sakıncalı veya riskli görülen, Topluluk kültürümüze 
aykırı davranışlar sergileyen ve süreçlere uyumsuz 
davranmak konusunda ısrar eden tedarikçileri kara 
listeye almak suretiyle iş ilişkisini sonlandırıyoruz. 
Böylece rüşvet verdikleri bilinen veya verdiklerinden 
şüphe edilen tedarikçi, yüklenici ve müşterileri 
tespit edebiliyoruz. Aykırı davranışa sevk ve teşvik 
eden, yönlendiren, bu davranışı onaylayan veya 
davranış hakkında bilgisi olduğu halde buna göz 
yumarak gerekli bildirimi yapmayan kişilere yaptırım 
uyguluyoruz. Bununla birlikte, her yıl bu tedarikçiler 
tekrar değerlendirilebilir ve olumsuz değerlendirilen 
hususların ortadan kalkması sonucu tekrar
tedarikçiler listesine alınabilir.

Sabancı Holding Rüşvet ve Yolsuzlukla 

Mücadele Politikası’na buradan 

ulaşabilirsiniz. 

Sabancı Holding İş Etiği Kuralları’na

buradan ulaşabilirsiniz.
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Teknoloji ve dijitalleşme, şirketlerin geleceği için 
riskleri ve fırsatları birlikte barındıran en önemli küresel 
trendler arasında yer almaktadır. Dijital dönüşüm 
siber tehditlere karşı veri gizliliğini ön plana çıkarırken, 
iş süreçlerinin dijitalleşmesi, verimliliği artırarak 
şirketlerin ekonomik değerine ve rekabet gücüne 
katkı sağlıyor. Değişen küresel gündeme her zaman 
uyum sağlayan ve öncü uygulamalar hayata geçiren 
bir Topluluk olarak, sürdürülebilir iş modelimizin odak 
alanlarından biri de teknoloji yatırımlarıdır. 

Bu alandaki en önemli yatırımlarımızdan biri olan 
SabancıDx ile Topluluk şirketlerine büyük veri, ileri veri 
analitiği, siber güvenlik, endüstriyel IoT, robotik işgücü 
ve yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojik çözümler 
sunuyoruz. SabancıDx, uzman kadrosuyla, orta ve 
büyük ölçekli şirketlerin gelecek hedeflerine uygun 
olarak iş danışmanlığından kuruma özel uygulamalara, 
işletimden teknik hizmetlere, donanımdan yazılıma 
kadar tüm bilişim ihtiyaçlarını karşılıyor. 

SabancıDx ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik 
etmeyi ve yazılımın gücüyle dünyaya açılmayı 
hedefliyoruz. Müşteri memnuniyetinde ve şirket 
süreçlerinde sürekli iyileştirmeye önem veren 
SabancıDx, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi 
ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
sertifikalarına sahip olarak uluslararası standartlarda 
hizmet veriyor.

SabancıDx’in başlıca ürün ve platformları arasında 
e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Analiz, 
e-Mutabakat hizmetleri sağlayan Edoksis, dijital B2B 
satın alma platformu Pratis, dijital insan kaynakları ve 
bordrolama platformu HR-Web yer alıyor. 

Teknoloji Yatırımları

SabancıDx, müşteri temelli analitiği programlarının hayata geçirilebilmesi için 
Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) ile birlikte İleri Veri Analitiği 
Akademisi’ni kurdu. Akademide veri mühendisleri ve dijital kaşifler yetiştirilmesi 
amaçlanıyor. 2018 yılından bu yana 135’in üzerinde çalışan akademiden mezun 
oldu.

İleri Veri 
Analitiği 
Akademisi

Catalist Startup Programı 
startup’lar ile büyük şirketleri 
buluşturarak yeni ürünler ve 
hizmetler geliştirmeyi amaçlıyor. 
2019 yılında 300’den fazla startup 
şirketini inceleyen programda, 
50’nin üzerinde iş birliği adayı 
belirlendi ve 10 şirketle değer 
teklifi üzerine çalışıldı.

Catalist
Startup
Programı

Akçansa’da yapay zeka kullanımı ile döner 
fırınlarda yakıt optimizasyonu sağlanması 
hedefleniyor. SabancıDx iş birliğiyle 
yürütülen proje sayesinde yakıt karışımı 
içindeki alternatif yakıt kaynaklarının 
kullanım oranı artırılarak bir yandan enerji 
verimliliği ve maliyet avantajı yaratılırken, 
aynı zamanda karbon emisyonları da 
azaltılacak. Projenin geliştirme ve test 
süreçleri devam ediyor. 

Akçansa’da 
Yapay Zeka 
ile Enerji 
Verimliliği

SabancıDx, yeni nesil 
teknolojilerin geliştirilmesine 
yönelik akademi, girişimler ve 
özel sektörü kapsayan bir 
Ar-Ge ekosistemi hayata geçirme 
amacıyla Dijital Kampüs’ü açtı. 
Dijital Kampüs’te büyük veri, 
ileri veri analitiği, siber güvenlik, 
endüstriyel IoT, robotik işgücü, 
yapay zeka ve blokzinciri gibi yeni 
nesil teknolojilere odaklanılıyor. 

SabancıDx
Dijital
Kampüs

SabancıDx ve Çimsa 2019 yılında 
başladığı İleri Veri Analitiği programı 
kapsamında büyük veri ile projeler 
geliştirebilmek için bulut altyapısı 
oluşturdu. Çimento ve Farin 
değirmenlerinde elektrik tüketiminin 
azaltılması için makine öğrenmesi 
projesi geliştirildi. Bu sayede, yıllık 
elektrik tüketimini 16.160 MWh 
azaltmak ve 5-7 milyon TL tasarruf 
sağlamak hedefleniyor.

Çimsa’da 
Makine 
Öğrenimi ile 
Enerji 
Tasarrufu

İş Birliğinde Projeler
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İhtiyaç kredilerinin %69’unu dijital kanallardan kullandıran Akbank, sunduğu 
memnuniyet odaklı dijital çözümler ve yeni nesil şubelerdeki hizmetlerle dünyanın 
saygın finans yayın gruplarından Euromoney tarafından Mükemmellik Ödülleri’nde 
Dünyanın En İyi Dijital Bankası seçildi. 

Akbank ayrıca, müşterilerine en iyi bankacılık deneyimini yaşatmak için, global 
yenilikleri Akbank LAB’da, hızlı bankacılık ürün ve uygulamalarına dönüştürüp 
sunuyor. Türkiye’de blokzinciri teknolojisini yurt dışı para transferlerinde kullanan 
ilk banka olan Akbank, Fintech’leri yakından izliyor, Fintech’lerle doğru ve stratejik 
iş birlikleri kurarak, müşterileri en yeni teknoloji ile buluşturmaya devam ediyor.

Veri analitiği konusunda uzman ekipler ile 6 
milyon Carrefoursa kartlı müşterisinin ihtiyaçları 
tahmin edilerek kişiye özel fırsatlar sunuluyor; 
yapay zeka algoritmalarıyla veri analiz edilerek 
müşterilere sunulan deneyimi en iyi hale getirmek 
için yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. 

Akbank 
ve Mobil
Bankacılık

Carrefoursa’da 
Gelişen Müşteri 
Deneyimi

Enerjisa Enerji, arızalı sayaçların erken tespiti, değişimleri ve bakımlarını 
sağlama, kaçak enerji kullanımının tespiti, çağrı merkezi verimliliğini 
artırmayı hedefleyen 10’un üzerinde analitik proje hayata geçirdi. IDC 
2019 Enerji Zirvesi’nde, Analitik ve Büyük Veri kategorisinde, veri 
demokratikleştirmesine katkıda bulunacak Self Servis Analitik Platformu 
projesi birincilik ödülünü kazandı.

Kordsa üretim sahalarında ileri veri analitiği 
kullanarak yaptığı optimizasyon çalışmaları ile 
enerji tüketiminin en yüksek olduğu büküm 
tesisinde %10’un üzerinde enerji tasarrufu elde 
ederken, iplik tesisinde bir defada doğru üretim 
seviyesinde %2’nin üzerinde verimlilik artışı sağladı.

Enerjisa Enerji’de
Veriye Dayalı 
Karar Alma

Kordsa’da İleri 
Veri Analitiği ile 
Verimli Üretim

Sigorta sektörünün ilk yapay zeka uygulaması olan ADA’yı 
(Aksigorta Dijital Asistanı) devreye alan Aksigorta, ADA ile 
geçtiğimiz iki senede 3 milyon başarılı işlem gerçekleştirdi 
ve müşteri memnuniyetini de 3 puan artırmayı başardı. Sekiz 
farklı departmanda 70’ten fazla iş sürecini tamamlayan ADA, 
IDC tarafından Yılın En İyi Maliyet Düşürme projesi seçildi.

Aksigorta’da 
Yapay Zeka 
ADA ile Müşteri 
Memnuniyeti

2019 yılında Brisa lastik satan değil, mobilite 
çözümleri üreten bir şirket olarak konumlanmaya 
başladı. Akıllı hizmetler, otomasyon ve yalınlaşma 
odaklı iş süreçlerindeki iyileştirilmelerle yeni çağın 
mobilite çözümlerine yatırımlarını artıran Brisa, 
Aksaray ve İzmit’teki fabrikalarında sanal gerçeklikle 
üretim yapmayı başardı. Ayrıca görüntü işleme 
teknolojisi kullanarak dijital lastik asistanı tasarımı 
projesi ile TÜBİTAK Sanayide Dijital Dönüşüm 
programında yer aldı.

Brisa’da Sanal 
Gerçeklikle 
Üretim

Akbank, değişen müşteri beklenti ve 
davranışlarına yanıt vermek üzere dijital 
çözümler geliştirdiği Yeni Nesil Akbank Satış ve 
Servis Modeli’ni hayata geçirdi. Bu kapsamda 
dijital şubede yeni hizmetler sunmaya başladı.

Akbank Mobil üzerinden alınan belge onayları 
sayesinde fiziki imza süreci, belge tarama 
ve arşivleme ihtiyacı ortadan kaldırılarak 

müşterilere daha hızlı hizmet olanakları sunuldu. 
Matbu form ile alınan sözleşmelerin Akbank 
Mobil üzerinden alınması sağlanarak 2019 
yılında 1.000 ağacın kurtarılmasına denk gelen 
yaklaşık 12 milyon adet kağıt tasarrufu sağlandı.
Ayrıca şubelerde, müşterilerin daha önce 
gişelerde yaptığı işlemleri yeni hizmet noktaları 
olan Gişe Ekstralar ile kendi başlarına daha 
hızlı yapabilmeleri sağlandı. Böylece, 2019 

yılında yaklaşık 15 milyon adet dekont tasarrufu 
gerçekleşti.

Yeni Nesil 
Akbank Satış
ve Servis 
Modeli

Dijitalleşen Sabancı Topluluğu’nda Öne Çıkan Projeler
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Küresel yeni ekonomik düzende paydaşların değişen 
taleplerine ve şeffaflık yönündeki beklentilerine 
yanıt vermek ve marka itibarını korumak ancak 
sorumlu ve şeffaf değer zinciri yönetimine sahip 
sürdürülebilir iş modelleriyle mümkün. Sabancı 
Topluluğu olarak altı ana sektörde geniş bir değer 
zinciri yönetirken tüm üretim süreçlerinde, tedarikçi 
seçimlerinde ve ilişkilerimizde sorumluluk ve şeffaflık 
ilkelerini gözetiyor, sorumlu satın alma yapıyor, yerel 
tedarikçilere öncelik tanıyarak yerel sosyoekonomik 
kalkınmayı destekliyoruz.

Sabancı Holding’in 362 tedarikçisinin %92’sini yerel 
tedarikçiler oluştururken, Topluluk şirketlerine ürün ve 
hizmet sağlayan 60.000’den fazla tedarikçinin %70’ini 
yerel tedarikçiler oluşturuyor. Tedarikçilere yapılan 
ödemelerin %78’i yerel tedarikçilere yapılıyor.

Holding ve Topluluk şirketlerinde, ürün ve hizmet 
aldığımız tedarikçileri teknik ve organizasyonel 
kapasite yeterliliği, kalite ve maliyet verimliliği, 
rekabetçilik, gelişim, çevre performansı gibi 
kriterlere göre değerlendiriyoruz. Satın alma 
sözleşmelerinde bu kriterlere yer veriyoruz. Bununla 
birlikte, tedarikçilerimizden SA-ETİK kurallarına 
uyum göstermelerini bekliyoruz. Etik kurallara uyum 
sağlanamadığı tespit edildiğinde, bu tedarikçiler ile iş 
ilişkilerimizi sona erdirmeye varan önlemler alıyoruz. 
Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı 
olan şirketlerle çalışmıyoruz. Tedarikçilere iş sağlığı 
ve güvenliği, çevre ve mesleki gelişim alanında 
3.243 kişi*saat eğitim verdik. Birlikte çalıştığımız alt 

işverenleri iş sağlığı ve güvenliği ve çalışan hakları 
konularında denetliyor, gelişime açık alanları tespit 
ederek uygulamalarını iyileştirmelerine destek 
oluyoruz. 

Carrefoursa, 2019 yılında yerli üretimi 
desteklemek adına yerli besi projesine 
devam etti. Proje kapsamında, kırmızı 
ette çiftlikten sofraya tedarik zinciri 
sürecini kontrol altına almak için, 
çiftliklerde hayvan refahı denetimleri 
gerçekleştiriliyor. Yerli üreticiler 
tarafından yetiştirilen kaynağı belli ve 
her aşamasında denetlenen yerli besi 
hayvanlarının helal yöntemlerle kesimi 
yapılıyor, standartlara uygunluğunu 
test edilip soğuk zincirle marketlere 
ulaştırılıyor. Uygun fiyat politikası 
doğrultusunda farklı ürün çeşitleri 
müşterilere sunuluyor.

Carrefoursa
Yerli Besi
Projesi

Tedarik ve Değer Zinciri Yönetimi

Değer zincirini yönetirken tüm üretim süreçlerinde, tedarikçi seçimlerinde ve 
ilişkilerimizde sorumluluk ve şeffaflık ilkelerini gözetiyor, sorumlu satın alma 
yapıyoruz.

Sabancılı
Olmak

Toplumsal
Yatırımlar

Çevresel
Etki

25

Sabancı 
Holding

Hakkında

Ekonomik
Değer

SABANCI HOLDİNG 2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU



Sabancılı
Olmak

Sabancı Topluluğu’nun En Çok Tercih Edilen İşveren konumunu sürekli ve 
sürdürülebilir kılmak için çalışıyor, insan kaynağımız için en iyisini yapmak ve bu 
kaynağı sürekli geliştirmek adına başta eşitlik ve çeşitlilik olmak üzere iş sağlığı ve 
güvenliği, çalışan memnuniyeti, bağlılığı, yetenek ve performans yönetimi 
konularını önceliğimiz olarak belirliyoruz.

Yetenek yönetimi yaklaşımımız, çalışan güvenliğini, 
sağlığını ve memnuniyetini odağa alan anlayışımızla 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 4. Nitelikli Eğitim 
ve 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’ye katkı 
sağlıyor, çalışan gelişimi ve eğitimler için Topluluk içinde 
kurduğumuz iş birlikleri ile Kalkınma Amacı 17’ye destek 
oluyoruz. Bunların yanı sıra Topluluk içinde eşitlik ve 
çeşitlilik konularında yapılan çalışmalar ile Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’ndan 5 ve 10’a katkı sağlıyoruz.

Kapsayıcı ve hakkaniyete 
dayanan nitelikli eğitimi 
sağlamak ve herkes için 
yaşam fırsatlarını teşvik 
etmek

4 Nitelikli Eğitim

Toplumsal cinsiyet eşitliğini 
sağlamak ve tüm kadınlar ile 
kız çocuklarının güçlenmesi

5 Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği

İstikrarlı, kapsayıcı ve 
sürdürülebilir ekonomik 
büyümeyi, tam ve üretken 
istihdamı ve herkes için 
insana yakışır işleri 
desteklemek

8 İnsana Yakışır ve 
Ekonomik Büyüme

10 17Eşitsizliklerin 
Azaltılması

Amaçlar için 
Ortaklıklar

Ülkeler içinde 
eşitsizlikleri azaltmak

Uygulama araçlarını 
güçlendirmek ve 
sürdürülebilir kalkınma
için ortaklıkları ve iş 
birliklerini canlandırmak

Toplumsal
Yatırımlar

Çevresel
Etki
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Sabancı Topluluğu olarak, toplum için değer yaratma 
hedefiyle insanı merkeze alıyoruz. Bankacılıktan 
enerjiye, perakendeden yapı malzemelerine kadar 
farklı sektörlerde hizmet veren Türkiye’nin en büyük 
topluluklarından biri olarak önceliğimiz, yetkin insan 
kaynağıyla çalışmak. Bu önceliğimizle, var olan 
yetenekleri bünyemizde tutmak ve işimizi ileriye 
taşıyacak kişileri Topluluk şirketlerine çekmek için 
değişen dünya koşullarına uyum sağlıyoruz. 

Topluluk değerlerini yaşatan, liderlik ve performans 
gelişimini sağlayacak davranışları tanımlayan Sabancı 
Yetkinlik Modeli ile insan sermayemizi yönetiyor, 
küresel eğilimler ışığında “yeni” kavramının her gün 
değiştiği günümüzde Yeni Neslin Sabancı’sını (YNS) 
yaratmayı amaçlıyoruz.

Yeni Neslin Sabancı’sı ile tüm paydaşların ihtiyaç ve 
beklentilerini odağa alan, farklı görüşlere değer veren 
ve kararlara geniş katılımı önemseyen, yenilikçiliğin 
öncüsü olan, deneyimlerinden öğrenen ve uzun vadeli 
değer yaratmayı merkeze alan bir çalışma kültürünü 
benimsiyoruz. YNS vizyonuyla, çalışanlara bir amaç ve 
kendini gerçekleştirme imkânı veren, adil, sürekli 
gelişimi, katılımı, yüksek performansı ve çeşitliliği 
destekleyen, benzersiz bir çalışan deneyimi sunmayı 
hedefliyoruz. Bu kültür, değer ve ilkeleri Topluluk’ta 
yaygınlaştırmak amacıyla tüm insan kaynakları süreç 
ve sistemlerini yeniden kurguluyor, İnsan Kaynakları 
süreçlerimizi dijitalleştiriyor, yeni nesil çalışma 
ortamları, esnek çalışma saatleri gibi uygulamaları 
hayata geçiriyoruz. Bununla birlikte, YNS değerlerini 
yayan proje ve programları ödüllendiriyoruz. 

Sabancı Yetkinlik Modeliyle insan sermayemizi yönetiyor, 
küresel eğilimler ışığında “yeni” kavramının her gün değiştiği 
günümüzde Yeni Neslin Sabancı’sını yaratmayı amaçlıyoruz.

Yeni Neslin Sabancı’sı

Değerleri Yaşatan 
Yetkinlikler;

Farklılıklara Değer Vermek

Dayanıklı Olmak

Cesur Olmak

Deneyimlerden Öğrenmek

Liderliği Oluşturan
Yetkinlikler;

Global Bakış Açısıyla ve Uzun Vadeli 
Düşünmek

Yeniyi ve Daha İyiyi Anlamak

Paydaşları Dengeli Yönetmek

Çevik Karar Almak

Vizyon ve Amaç Yaratmak

Etkili Takımlar Oluşturmak

Performans Geliştiren
Yetkinlikler;

Her bir Sabancı Topluluğu şirketi 
için ayrı olarak belirlenmiş ve şirket 
çalışanlarının performanslarını daha da 
ileriye götürmeleri için geliştirmeleri 
beklenen yetkinliklerdir. 

Toplumsal
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Etki
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Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri ışığında farklı 
özellik ve yetkinliğe sahip çalışanlar, bizi lider yapan en 
önemli kaynaklarımızdan. Tüm Sabancı Topluluğu 
şirketleri olarak yaklaşık 62 bin kişiye istihdam 
sağlamaktayız. 

Dinamik çalışan gücümüz olmasını önemsiyor, 
gençlerin yenilikçiliği artıracağına inanıyoruz. Y kuşağı, 
günümüzde, küresel iş gücünün %35’ini oluşturuyor. 
Z kuşağının temsil oranı ise %24’ü bulmuş durumda5. 
2019 yılında yeni işe alınan çalışanların yaklaşık %63’ü 
30 yaşın altında yer alıyor. Tüm beyaz yaka çalışanların 
yaklaşık %70’ini Y kuşağı oluşturuyor.

Çalışan Profili

5 Nesillere Göre Küresel İş Piyasası

41. İstanbul Maratonu’na Sabancı Topluluğu şirketlerinden yaklaşık bin çalışan ile katılım sağlanmıştır. Maratona 
katılan Sabancılılar cesaret, samimiyet, tutku, sürekli gelişim ve katılım değerlerini yansıtan beş farklı sivil toplum 
kuruluşu için bağış toplamıştır.
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İş yerinde çeşitliliğin sağlanması ve tüm çalışanlara eşit 
hak ve fırsatlar tanınması başarılı bir iş ortamını 
mümkün kılar. Dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, 
siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel 
ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapmıyoruz. İşe alım 
süreçlerinde adayların yetkinlik, potansiyel ve Sabancı 
değerlerine uygunluğunu adil bir şekilde 
değerlendiriyoruz.

Çalışanların sendikal hak ve özgürlüklerine saygı 
duyuyor, bu yaklaşımı Sabancı Topluluğu İnsan 
Kaynakları Politikası ile koruyoruz. 2019 sonu itibarıyla, 
mavi yaka çalışanların sendikalaşma oranı %95 oldu.

Diğer yandan, sürdürülebilir ekonomik büyüme 
sağlamak ve dengeli bir toplumsal kalkınma için 
kadınların eşit hak, fırsat ve olanaklara sahip olması 
gerektiğinin farkındayız. Dünya Ekonomik Forumu’nun 
(WEF) Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda Türkiye, 
kadınların iş gücüne katılımı ve kadınlara eşit fırsat 
konularında 136. sırada, cinsiyet fark endeksinde ise 
130. sırada yer alıyor. Bu tabloyu eşitliği sağlamak 
üzere değiştirmede, iş dünyasına önemli bir 
sorumluluk düşüyor. Cinsiyet uçurumunun kapatılması 
toplumsal gelişimin yanı sıra başarılı bir iş ortamının da 
gerekliliklerinden. Cinsiyet uçurumunun kapatılması 
kapsamında tüm Sabancı şirketlerinde işe alımdan 
itibaren çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunuyor, çeşitlilik 
ve farklılıkların potansiyel gücünden aktif olarak 
yararlanıyoruz. 2011 yılında Birleşmiş Milletler’in 
Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalayarak 
Türkiye’den bu prensipleri imzalayan ilk şirket olarak 
toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını tüm çalışanlara 
yaymak, kadın istihdamını artırmak, kadınları kariyerleri 

boyunca desteklemek ve bu konuda lider ve örnek 
olmak için uygulamalar hayata geçiriyoruz. 2019 
yılında Topluluk içerisinde doğum iznine ayrılan 
çalışanların %96’sı işlerine geri döndü.  

Capital Dergisi Kadın Dostu Şirketler 2018 
Araştırmasında, Kadın Yönetici Sayısı En Fazla Olan 
Grup kategorisinde birincilik ve Kadın Çalışan Sayısı 
En Fazla Olan Grup kategorisinde ikincilik ödüllerini 
kazandık. Kadın çalışan oranımız %31, kadın yönetici 
oranımız ise %37’dir.

Sabancı Topluluğu olarak Sabancı Üniversitesi 
Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülmekte 
olan İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against 
Domestic Violence - BADV) projesine destek 
veriyoruz. Proje, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 
(UNFPA) ve Sabancı Vakfı ana destekçiliğinde ve 
TÜSİAD iş birliği ile yürütülüyor. İş dünyasının 
yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi 
şiddete karşı önlem ve destek yolları belirlemenin yanı 
sıra, projeyle bu konuda iş yerlerinde destek 
mekanizmaları oluşturmak ve kadına uygulanan 
şiddeti daha görünür hale getirmek amaçlanıyor.

Farklı özellik ve yetkinliklere sahip bu nitelikli insan 
kaynağı Sabancı Topluluğu’na güç veriyor; kadın, genç 
ve engellilerin iş hayatında daha etkin yer alması için 
teşvik edici uygulamalar hayata geçiriyoruz. Özellikle 
engelli çalışanların en verimli biçimde çalışabilmesi için 
fiziksel imkanları gözetiyor, gerekli iyileştirmeleri vakit 
kaybetmeden gerçekleştiriyoruz.  

Eşitlik ve Çeşitlilik

2019 yılında tüm şirketlerimiz BADV 
kapsamında, Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Eğitici Eğitimi ve Kadına 
Yönelik Aile İçi Şiddet İle Mücadele 
İçin İş Yeri Politikaları Geliştirme 
Eğitimleri’ne katıldı. Bu konuda yol 
gösterici olarak hazırlanan BADV 
rehber uygulaması 2018 yılında 
Akçansa’da, 2019 yılında Çimsa 
ve Aksigorta’da hayata geçti.

Sabancı Topluluğu’nun toplumsal cinsiyet 

eşitliği politikası olan İşte Eşitlik 

Bildirgesi’ne buradan ulaşabilirsiniz. 

Toplumsal
Yatırımlar

Çevresel
Etki

29

Ekonomik
Değer

Sabancılı
Olmak

SABANCI HOLDİNG 2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Sabancı 
Holding

Hakkında
102-41

https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2020
https://www.sabanci.com/tr/sosyal-sorumluluk/taahhutlerimiz/iste-esitlik-bildirgesi


Avivasa, kadınların kariyerlerinin önündeki engelleri tespit 
ederek, ortadan kaldırmayı, kadın yönetici oranını artırmayı ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı 
hedefleyen TogetHER programını başlattı. Program kapsamında 
öncelikle şirket çalışanlarına AÇEV tarafından Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği eğitimi verildi. Ardından şirket çalışanlarından 
oluşan 29 kişilik gönüllü grubu kuruldu. Gönüllü grubu, AÇEV iş 
birliği ile hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği atölyesine katıldı 
ve şirket içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
farkındalık çalışmalarını hayata geçirdi. 

Avivasa’dan 
TogetHER

Kadın istihdamını destekleyip artırmak ve kadınların uzun süreli istihdamını 
mümkün kılarak kariyerlerinin devam etmesini sağlamak amacıyla Teknosa, 
Teknosalı Anne Mentörler projesini yürütüyor. Mağazalarda 26, merkezde 10 
anne mentorun destek verdiği projeyle kadınların Teknosa’da daha uzun süreli 
istihdam edilmesi ve kadınların evlilik ve çocuk sonrası iş hayatında kalmaları 
hedefleniyor. Her anne mentor, kariyer-iş-özel yaşam dengesi gibi konularda 
diğer kadın çalışanlara mentorluk veriyor. Projeden yaklaşık 450 kadın 
çalışanın faydalanması mümkün olacak.

Teknosalı Anne 
Mentörler Projesi 
(TAM)

Brisa’nın başlattığı Müşterinin Kahramanları projesi 
kadınların ekonomik hayata daha çok dahil edilmesini 
hedefliyor. Lastik sektöründe fırsat eşitliğini hedefleyen 
proje ile yönetici, satış sorumlusu ve servis teknisyeni 
pozisyonlarındaki kadın çalışan sayısının artırılması 
amaçlanıyor. Projeyle perakendeden sürdürülebilirliğe, 
inovasyondan mağaza yönetimine kadar birçok 
konuda alanında uzman kişilerden eğitim alan kadın 
profesyoneller kendilerine sektörde alan açabiliyorlar. 
2019 yılında toplam 38 kadın çalışanın katıldığı program 
sayesinde seçili bayilerde Müşteri Tavsiye Skorunun
%10 arttığı ve Brisa Akademi portalı kullanımının
%30 arttığı gözlemlendi.

Brisa Müşteri 
Kahramanları
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Yetenek Yönetimi Dijital ve çalışan odaklı en etkin İK politika, sistem ve 
süreçlerini uygulayarak değer yaratmayı amaçlıyoruz. 

Sabancı Topluluğu’nun sürdürülebilir başarısında en 
önemli gücünün çalışanlar olduğuna inanıyoruz. Yeni 
Neslin Sabancı’sıyla değişen eğilimlere uyum sağlayan 
bir iş ortamı sunuyor, yenilikçi eğitim ve uygulamalar 
geliştirerek çalışanlarımızın gelişimine odaklanıyor 
ve onlarla etkin bir iletişim kurarak kurum kültürünü 
içselleştirmelerini amaçlıyoruz. Dijital ve çalışan odaklı 
en etkin İK politika, sistem ve süreçlerini uygulayarak 
değer yaratmayı; buna ek olarak yetenek yönetimi 
kapsamında en iyi yetenekleri Sabancı Topluluğuna 
çekmeyi ve elde tutmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken 
çalışanların mevcut potansiyellerini geliştirmeyi 
hedefliyoruz.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası 
markanın yer aldığı Universum’un 
“2019 En Çekici İşverenler 
Araştırması” sonucuna göre, 
öğrencilerin tercih ettiği işveren 
sıralamasında tüm bölümlerde, 
2018’e göre daha iyi bir sıralama
elde ettik.

Organizasyonel Dizayn, Planlama, 
Yedekleme ve Kariyer Yönetimi 

Sabancı Topluluğu’nda şirket stratejileri, hedefleri 
ve ihtiyaçları doğrultusunda organizasyon yapısını 
Organizasyonel Dizayn ve Planlama Süreci ile düzenli 
olarak planlıyor ve revize ediyoruz. Yedekleme 
ve Kariyer Yönetimi süreci ile çalışanlarımızın 
performansını, liderlik potansiyellerini ve bireysel 
tercihlerini dikkate alarak gelecek stratejisi ve 

ihtiyaçları doğrultusunda yedekleme planlarını yapıyor, 
kariyer planlarını oluşturuyoruz. 

2019 yılında, Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu 
doğrultusunda halihazırda Sabancı Topluluğu’nun 
sürdürülebilir insan kaynağının temelini oluşturan 
ve şirketler bazında insan kaynakları yönetimine 
ait unsurların değerlendirildiği Operasyonel Başarı 
Planı’nı (OBP) gözden geçirdik. Yeni Neslin Sabancı’sı 
vizyonunu oluşturan yetkinlik modelini ve bu 
yetkinlikleri sergilemek için sahip olunması beklenen 
kişilik özellikleri, güdüler ve deneyimleri bütünsel 
olarak ortaya koyan bir model olan Sabancı Yetkinlik 

Modeli ile OBP’nin liderlik potansiyeli, yedekleme 
prensipleri ve organizasyonel sağlıklılık gibi kriterlerini 
güncelledik. OBP’yi 2019’da yenileyerek dijital hale 
getirdik ve daha kullanıcı dostu bir uygulama olarak 
Topluluğun kullanımına sunduk.

Şirket bazında yürütülen OBP sürecini; Topluluk 
genelinde tepe yönetimdeki kritik pozisyonların 
şirket içi ve şirketler arası yedekleme planları ve 
yedeklemede yer alan kişiler için gelişim planlarının 
belirlendiği üst yönetim odaklı Sabancı People Review 
(SAPR) süreci ile sürdürdük. 

Akçansa, 2019 yılında Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu ile cesareti, paylaşımı ve liderlik 
gelişimini desteklemek amacıyla Akçansa Shadow Excom uygulamasını hayata geçirdi. 
Her fonksiyondan Y kuşağı temsilcilerinin oluşturduğu Shadow Excom ile Genç 
Akçansalıların enerjisi ve dinamizmi iş modellerine entegre edilerek üst yönetim ile 
çalışanlar arasındaki iletişim bağı kuvvetlendirildi. Akçansa’nın gelecekteki yöneticilerinin 
farklı karar süreçlerine dahil olmasını sağlayan program ile liderlik gelişiminde deneyimle 
öğrenme pekiştiriliyor.

Akçansa 
Shadow Excom

Genç çalışanlarının enerjisi, bakış açısı, 
potansiyeli ve çeşitliliğinden ilham 
alan Enerjisa Enerji, Genç Danışma 
Kurulu’nu oluşturdu. İlk defa genç 
çalışanlardan oluşan bir danışma kurulu 
olma özelliğini taşıyan Kurul, 2019 yılında 
Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonuyla yeni 
liderler yetiştirmek için oluşturuldu. Üst 
yönetim ve çalışanlar arasında iletişimi 

güçlendirecek ve alınan kararların 
organizasyona yayılması görevini 
yürütecek olan Kurul aynı zamanda 
Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu olarak 
da görev yapıyor. Enerjisa Enerji Genç 
Danışma Kurulu projesi 2019 yılında 
Sabancı Altın Yaka Ödülleri’nde Yeni Neslin 
Sabancı’sı kategorisinde birincilik kazandı.

Enerjisa Enerji 
Genç Danışma 
Kurulu
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Sürekli Öğrenme ve Gelişim 
Yönetimi

Sabancı Topluluğu genelinde uygulanmakta olan 
eğitim ve gelişim politikalarını kapsayan Gelişim 
Programları, Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonuyla hem 
çalışanlar hem de şirketler için uzun vadede değer 
yaratmayı amaçlıyor. Eğitim ve gelişim programlarıyla 
çalışanların kendi gelişimlerinin sorumluluğunda 
sürekli öğrenmelerini destekliyoruz. Yaptıkları 
işleri geliştirmelerinin önünü açıyoruz. Sabancı 
Topluluğu’nun stratejik hedefleri doğrultusunda, 
şirketler bünyesinde yönetici ve çalışanların arasındaki 
iletişimi sağlayacak programlar başlatarak bilgi ve 
deneyim aktarımını artırıyoruz. Bu süreçte, belirlenen 
koç ve mentorlar çalışanları destekleyerek profesyonel 
gelişim konusunda yol gösteriyor. 

Tüm çalışanlarımızın ihtiyaçlarına göre tasarlanan 
eğitimlerde yeni öğrenme teknikleri uyguluyor, 
alanında uzman kişilerin tasarladığı gelişim 
programları sunuyoruz. Topluluk genelinde eğitimler 
tüm çalışanlarımızı ve alt işveren çalışanlarını kapsıyor. 
2019 yılında çalışanlarımıza bir milyon saatten fazla 
eğitim verdik. Bu eğitimlerin 6.967 saatini çevre ve 
sürdürülebilirlik konusundaki eğitimler oluşturdu. 
Ek olarak Topluluk genelinde 2019 yılında toplam 61 
çalışan, lisansüstü programlara katılım desteğinden 
yararlandı. Alt işverenlerimize ise 24.902 saat eğitim 
verdik.

X-CELERATE programı, üst yönetimin liderlik 
potansiyellerinin daha da gelişmesini sağlamak 
amacıyla bütünsel bir bakış açısıyla tasarlandı. 
Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonuyla hızla değişen 
dinamik iş ortamına uyum için 2018 yılında 
Topluluk şirketlerinin Genel Müdürleri ile başlatılan 
X-CELERATE programına, 2019 yılında Genel 
Müdür Yardımcıları (Direktör) seviyeleri de dahil 
edildi. Toplamda 3 modülden oluşan ve yaklaşık 
8 ay süren X-CELERATE Programında sınıf içi 
eğitimi, bireysel ve grup seansları, şirket tecrübe 
paylaşım ziyaretleri ve iş simülasyonu uygulamaları 
gibi farklı öğrenme yöntemleri yer alıyor. 

2019 yılında Sabancı Üniversitesi Yönetici 
Geliştirme Birimi (EDU) iş birliği ile başlattığımız 
X-POSURE programı, Sabancı Topluluğu Orta 
Kademe yöneticilerinin liderlik potansiyellerini 
geliştirmeye yönelik 3 modül olarak tasarlandı. 
Bir yıl sürmesi planlanan programda sınıf içi 
eğitimin yanı sıra tanınmış eğitmenlerle webinar 
seansları, koçluk seansları ve iş simülasyonu 
uygulamaları yer alıyor. Programın ilk 
modülünü Ekim 2019’da tüm Sabancı Topluluğu 
şirketlerinden 22 orta kademe yöneticinin 
katılımıyla tamamladık. 

Talent Pool of Next (TP-X) programını Sabancı 
Topluluğu’nda iş hayatına yeni atılmış, yüksek 
potansiyelli yeteneklerin liderlik özelliklerini 
geliştirmeye yönelik olarak başlattık. Üç modülden 
oluşan programın ilk modülünü Ekim 2019’da 
Topluluk şirketlerinden 22 çalışanın katılımıyla 
tamamladık. Programda alanında uzman 
eğitmenlerle webinar seansları, mentorluk ve iş 
simülasyonu uygulamaları yer alıyor. 

Toplumsal
Yatırımlar

Çevresel
Etki

32

Ekonomik
Değer

Sabancılı
Olmak

SABANCI HOLDİNG 2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Sabancı 
Holding

Hakkında



Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, 
(EDU) iş birliği ile hazırlanan Sanayi Liderleri 
(In-Lead) Programı, sanayi, yapı malzemeleri ve 
enerji grubu şirketlerindeki yüksek potansiyel 
sahibi teknik yöneticilerin ve mühendislerin, 
mesleki ve liderlik gelişimini ve aralarındaki bilgi 
ve deneyim aktarımını sağlıyor. Programın ikinci 
grubunda yer alan 19 katılımcı şirketlerindeki 
gerçek problemleri konu alan sunumlarını 
geçtiğimiz yıl tamamladı. Programın, üçüncü grup 
çalışan ile 2020’de devam etmesini planlıyoruz. 

 

Sabancı İleri Veri Analitiği Akademisi

Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonunu oluşturan 
Dijitalleşme ve İleri Veri Analitiği stratejisi gereği 
sürdürülebilir iç insan kaynağını yaratmak için 2018 
yılında Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme 
Birimi (EDU) iş birliği ile Sabancı İleri Veri Analitiği 
Akademisi’ni hayata geçirdik. Sabancı İleri Veri 
Analitiği Akademi’sinin 2.’si 5 aylık bir eğitim süreci 
olarak tamamlandı. Akademiye katılan 37 veri 
bilimi uzmanı ve 33 veri çevirmeni farklı metotlar 
ile donatılan teknik ve yetkinlik eğitimleri ile saha 
ziyaretlerine katıldı. Hackathon deneyimini de 
içeren Akademi’de en iyi örnekleri de dinleyen 

Akademi katılımcıları, eğitim sonucunda 2019’da 
kurulan Sabancı Topluluğu Digital and Analytics 
Community (DnA) üyesi olarak birlikte öğrenme 
deneyimlerine devam ediyorlar. DnA platformu, 
SabancıDx inisiyatifiyle, veri analitiği ve dijitalleşme 
alanında yetkin konuşmacıların yer aldığı ve Topluluk 
genelindeki projelerin birlikte öğrenme deneyimine 
dönüşmesini sağlayan dört büyük buluşma 
gerçekleştirdi. DnA üyelerinin yürüttüğü projeler 
SabancıDx’te sadece üyelerin kullanımına açık bir 
platformda yer alıyor, projelerdeki öğrenimler üyeler 
ile paylaşılarak fikir alışverişinde bulunuluyor.

SA-ETİK

Alınan karar ve faaliyetlerin tümünde belirleyici olan kanun, düzenleme ve şirket içi prosedürleri içeren Sabancı 
İş Etiği Kuralları (SA-ETİK) şirketleri ve çalışanları koruyan Sabancı değerleri ve çalışma prensiplerini anlatmak 
için Etik ve KVKK Eğitimleri veriyoruz. Sabancı Topluluğu’nda işe yeni başlayan her çalışan etik eğitimi alırken, 
çalışanların bilgi ve farkındalığını güncel tutmak amacıyla her yıl düzenli olarak yenileme eğitimi veriyoruz. 
Çalışanlar eğitimlerinin sonunda SA-ETİK’e uyum beyanlarını yazılı ve imzalı şekilde İnsan Kaynakları ile 
paylaşıyorlar. 
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Enerjisa Üretim, uzman ekiplerinin deneyim ve 
tecrübelerini paylaşmak için üniversiteler ile iş birlikleri 
gerçekleştiriyor. Üretimin Genç Enerjisi adı verilen proje 
kapsamında akademik yıl boyunca Enerjisa Üretim 
uzmanları tarafından dersler veriliyor ve öğrencilerin 
aldıkları teorik bilgileri Enerjisa Üretim santrallerinde 
saha ziyaretleri ile pratiğe dökmesi sağlanıyor. Proje 
kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi, Sabancı 
Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ile iş birlikleri 
gerçekleştirildi.

Enerjisa 
Üretim’de 
Üretimin Genç 
Enerjisi

Teknosa mağaza ile Genel Müdürlük çalışanları arasındaki 
etkileşimi artırıp güçlendirme amacıyla 2019 yılında 
Teknosa Destek Tim projesini hayata geçirdi. Proje için 
gönüllü başvuruları toplandı ve Teknosa Destek Timi’nin 
(TDT) adayları belirlendi. TDT’lere; Teknosa Akademi 
tarafından sınıf içi mağaza eğitim programı düzenlendi, 
ayrıca dijital kaynaklardan eğitimler atandı. Eğitimlerini 
başarıyla tamamlayan çalışanlar, Teknosa Destek Timi’nin 
üyesi olarak hem mağazalar ile Genel Müdürlük arası 
iletişimi güçlendiriyor hem de müşteri memnuniyetine 
destek sağlıyorlar.

Teknosa
Destek Tim 
Projesi

İnsan kaynağının gelişim ve yönetimine odaklanan Akçansa, 
dünyadaki insan odaklı tek kalite standardı Investors in 
People’da (IIP) Altın Standart’a layık görülerek IIP 6. Nesil’de 
Türkiye’de, bu başarıyı gösteren ilk şirket oldu. İnsana değer 
veren ve insan sermayesi yönetimini şirket olarak sahiplenen 
Akçansa, “İnsanımız İçin Peşindeyiz” sloganıyla başlattıkları 
IIP sürecinde yerli ve yabancı değerlendiricilerin süreç ve saha 
incelemeleri sonunda kazandığı ödül ile dünya genelinde bu 
ödülü kazanan şirketlerin bulunduğu %7’lik dilime girdi.

Akçansa İnsan 
Yönetimi 
Uygulamalarına 
Altın Standart 

Aksigorta, stratejik hedeflerine ulaşmak üzere nitelikli 
yetenekleri tespit etmek ve yetenekleri şirkete çekmek 
için Management Trainee Gelişim Programını başlattı. 
2019’da ikincisi yapılan ve 5 ay süren program ile yeni 
nesil çalışanlara özel eğitim programları tasarlandı ve 
yıl içinde Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden 17 
yeteneğin daha Aksigorta’ya kazandırılması amaçlandı. 
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Trainee 
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Performans Yönetimi

Performans Yönetimi Süreci, çalışanların başarılı iş 
sonuçlarını, kurum kültürü ve değerlerine uygun 
davranışlarını ve yüksek performanslarını ortaya 
çıkarmayı amaçlayan bir süreçtir. Tüm şirketlerimizde 
çalışanlarımız Finansal, Stratejik, İK ve Organizasyon 
kategorilerinde belirlenen şirket hedefleri, bireysel iş 
ve odaklanmak istedikleri yetkinlik gelişim hedefleri 
üzerinde bir yıl boyunca çalışıyor, yıl sonunda 
yöneticilerinden geri bildirim alıyor. 

2019 yılında tüm Topluluğu kapsayacak şekilde 
oluşturulan 5 yıllık stratejik yol haritasında Performans 
Kültürü’ne katma değeri olan unsurlardan biri olarak 
yer verdik. Yol haritasında ise üç odak alanını sırasıyla 
Performans Kültürü, Yüksek Performansı Ödüllendiren 
Teşvik Sistemleri ve Operasyonel Mükemmellik olarak 
belirledik. Bu kültürü çalışma hayatının bir parçası 
haline getirmek için performans yönetim sistemimizi 
Sabancı Topluluğu’nun strateji, hedef ve taahhütlerini 
destekleyecek, şeffaf, açık, iletişimi ön plana çıkaran 
katılımcı bir yöntemle tekrar tasarladık. 2020 yılında 
kullanılmaya başlanmasını hedefliyoruz.

Tanıma & Takdir ve Ödül Yönetimi

Çalışanlara sunduğumuz ücret, yan hak ve takdir 
uygulamalarında objektif, adil, yüksek performansı 
destekleyen ve hedef odaklı bir yaklaşım sergiliyor, 
uzun vade hedefler, performans sonuçları, şirket 
büyüklüğü, piyasa ücret politikaları ve ulusal 
ekonomik veriler gibi değişkenleri dikkate alarak yasal 
yükümlülüklere uygun bir şekilde hareket ediyoruz. 
Bu uygulamaları piyasa analizleri ve kıyaslama 
çalışmaları ile sürekli olarak güncel tutuyoruz. 
Performans yönetiminin önemli ayaklarından 
birini ödüllendirme oluşturuyor. Şirketlerin bütçe 
hedeflerinin yakalanması, hedeflerin üstünde 
iş sonuçları elde edilmesi ve çalışanların üstün 
performanslarının ödüllendirilmesi için hedef odaklı 
performans kültürünü destekleyen Kısa Vadeli Prim 
Sistemi uyguluyoruz. Bunun yanı sıra, hisse değerini 
ve hissedarlık kavramının sahiplenilmesini artırmak için 
üst yönetim pozisyonlarının yakaladığı uzun dönemli 
performans ve istikrarı, Uzun Vadeli Prim Sistemi ile 
ödüllendiriyoruz.

2019 yılında kullanılan kademe
yapısını ve prim sistemlerini 
rekabetçi yapıyı destekleyecek 
şekilde gözden geçirdik. 

Sabancı Holding olarak şirketlerde iyi 
uygulamaların sürdürülmesini teşvik ediyoruz. 
Bunun için en önemli aracımız Topluluk 
şirketlerini buluşturan Altın Yaka Ödülleri. 
Haziran 2019’da onuncusu gerçekleştirilen 
Sabancı Altın Yaka Ödülleri’ne 700’den fazla 
çalışan katıldı. Topluluk şirketlerinden 163 proje 
Yeni Neslin Sabancı’sı, İnovasyon, Müşteri 
Deneyimi, Yalın Dönüşüm & Sürekli Gelişim 
ve Dijitalleşme kategorilerinde yarıştı. Projeler 
arasından belirlenen iyi uygulama örneklerini 
Topluluk çalışanlarının oylaması sonucunda 
ödüllendirdik.

Sabancı 
Altın 
Yaka 
Ödülleri

Altın Yaka Ödülleri’nin kazanan 
projeleri adına Sabancı Vakfı ile 
belirlenen sivil toplum kuruluşlarına 
bağış yapılmaktadır. 10. Altın Yaka 
Ödülleri çerçevesinde, Sabancı 
Vakfı’nın yönlendirmesi ile seçilen; 
eğitime erişimi zor olan işitme engelli 
gruplara yönelik fırsat eşitsizliğine 
çözüm üreten bir dernek ile ihtiyaç 
sahibi çocukların psikososyal 
gelişimlerini destekleyecek faaliyetler 
yürüten bir derneğe para bağışı 
yapılmıştır.

Esnek Çalışma 
Uygulamaları 
Kariyer Gelişimi
Eğitim Desteği
Altın Yaka Ödülleri 
Tanıma ve Takdir 
Uygulamaları 
İş Ortamı

Kurum Katkılı Bireysel 
Emeklilik
Özel Sağlık Sigortası 
Hayat Sigortası 
Servis/Yakıt Yardımı
Şirket Aracı
Cep Telefonu/Telefon 
Hattı

Kısa Vadeli Prim
Uzun Vadeli Prim

Baz Ücret 
İkramiye

Top
lam

 N
akit

Top
lam

 G
elir Paket

Top
lam

 Ö
d

ül

Tanıma ve Takdir 
ve Destekleyici
Uygulamaları
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Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı

Değişen küresel eğilimler ile Z ve Y kuşağının iş 
hayatında daha fazla yer alması, şirketlerin çalışan 
refah ve mutluluğunu sağlamada daha farklı yönetim 
yaklaşımları benimsemelerini gerektiriyor. Giderek 
bilinçlenen ve çalışmak için değer yaratan şirketleri 
tercih eden yeni nesli elde tutabilmek için, çevre 
konusu başta olmak üzere sürdürülebilirliğin daha çok 
içselleştirilmesi ön plana çıkıyor. Bu sebeple, Sabancı 
Topluluğu’nda, sürdürülebilirliğin içselleştirildiği, 
güvenli, sağlıklı, etik değerlerin dikkate alındığı, 
iş ve özel yaşam dengesinin gözetildiği, öneri ve 
beklentilerin sürekli dinlendiği bir iş ortamı sunuyoruz. 

Çalışan geri bildirimlerini almak ve memnuniyet ve 
bağlılığını artıracak iyileştirmeler yapmak için bağımsız 
şirketler aracılığıyla düzenli memnuniyet ve bağlılık 
araştırmaları gerçekleştiriyor, sonuçları süreçlerimizi 
geliştirmek için kullanıyoruz. 2018-2019 Topluluk 
çalışan memnuniyet ve bağlılığı Türkiye ortalaması 
üzerinde ölçüldü. Bu araştırmaya ek olarak, çalışanların 
organizasyonel iklime yönelik algıları ve bu iklim 
üzerinde en büyük etkiyi oluşturan yönetim ekibinin 
liderlik stilleri her yıl bağımsız kuruluşlar tarafından 
ölçümleniyor.

Sabancı Topluluğu şirketlerinde çalışan kategorilerine 
göre farklı kapsam ve ölçüm sıklıklarında 
gerçekleştirilen çalışan memnuniyet ve bağlılığı 
anketlerini değerlendirerek analitik bir metotla 
Topluluk skorumuzu oluşturuyoruz. 

Şirket bünyesindeki açık pozisyonların duyurusu ve 
başvurularını Sabancı Holding iç iletişim portalı olan 
SA-PORT aracılığıyla önce Topluluk çalışanlarıyla 
paylaşıyor, şirketler arası yetenek transferini ve farklı 
kariyer fırsatlarını destekliyoruz. 

Akçansa 2019 yılında başlattığı Akçansa EVReni Projesi ile 
oryantasyon sürecini dijitalleştirdi. Yeni işe başlayan çalışanlar için 
yoğun geçen oryantasyon sürecinin sanal gerçeklik kullanımı ile 
kolaylaştırılması sonucunda farklı lokasyonlarda bulunan tesislere 
gitme ihtiyacı ortadan kaldırıldı ve oryantasyon süreci kısaltıldı. Bu 
yolla çalışanların bu süreci daha memnun şekilde geçirmeleri 
sağlandı ve hem zamandan hem de enerjiden tasarruf edildi.

Kordsa bünyesinde başlayan Flexxa projesi ile 
çalışanlara esnek çalışma modeli uygulanmaya 
başlandı. Motivasyonu pozitif etkilemesi 
amaçlanan proje ile çalışan memnuniyet ve 
bağlılığının artırılması, stres ve meslek 
hastalıklarının azaltılması hedefleniyor.

Akçansa
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Projesi

Kordsa’dan 
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2018 yılında İnsan Kaynakları süreçlerinin dijitalleşmesi 
ve İK Analitiği uygulamalarının hayata geçirilmesi 
amacıyla HR-Next projesini başlattık. Proje 
kapsamında ilk adımda, Topluluk şirketlerindeki tüm 
çalışanlara ait İK verilerinin ortak bir veri tabanına 
aktarılmasını sağlayarak İKolay Veri Tabanını hayata 
geçirdik. 

2019 yılında da HR-Next projesinin 4 ana proje modülü 
olan Performans Yönetimi, Sabancı Sosyal Ağ, Veri 
Analitiği, Organizasyonel Başarı Planı projelerini 
yürüttük.

Performans Yönetimi

2019 yılında tasarlanan Yeni Performans Yönetimi 
Sistemi’ni desteklemek üzere, HR-Next programı 
kapsamında SabancıDx ile Sabancı Topluluğu’na özel, 
yeni nesil bir performans yönetimi yazılımı dizayn 
ettik. Bu proje ile şeffaf, çevik, esnek, iş birliğini 
destekleyen, açık ve sürekli geri bildirim diyalogları ile 
beslenen, farklı platformlardan erişilebilen, kullanıcı 
dostu bir yazılım oluşturduk. Yeni performans yönetimi 
yazılımını 2020 yılında kullanıma almayı hedefliyoruz. 

Sabancı Sosyal Ağ

Sabancı Sosyal Ağ Projesi ile Sabancı Topluluğu 
çalışanları arasındaki iletişimi ve iş birliğini artırmayı 
hedefliyoruz. Bu kapsamda Topluluk geneli İK 
uygulamalarına tek bir yerden ulaşım sağlayacak, 
kullanımı kolay, güvenilir mobil ve web platformun 
devreye almak için çalışıyoruz. 2019 yılında hazırlıkları 
tamamlanan platformu, 2020 yılında çalışanların 
kullanımına açacağız. Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu 
doğrultusunda; bu ürün ile hızlı iletişimin ve çevik 
çalışma biçiminin Topluluk genelinde daha da 
yaygınlaşacağını öngörüyoruz.

İK Veri Analitiği

İnsan Kaynakları Veri Analitiği Projeleriyle, insan 
kaynağını ilgilendiren karar mekanizmalarını, veriyi 
temeline alan proaktif modellerle güçlendirmeyi 
amaçlıyoruz. Bu amaçla yapılan projelere temel olacak 
ve destekleyecek veri zenginleştirme çalışmalarını 
tamamladık, İK Veri tabanı ve raporlama ve analiz 
çözümleri üreterek sürekli erişim sağladık. 2019 
yılında yürütülen çalışmalarda yedekleme, atama ve 
gelişim planlama kararlarını veri temelli öngörülerle 
desteklemek, değerlendirme sürecini hızlandırmak 
ve basitleştirmek, aday ve kariyer fırsatlarını 
artırmak amacıyla Sabancı Topluluğu bünyesinde 
yönetsel pozisyonlara en uygun olabilecek adayların 
belirlenmesine odaklandık. Bunu besleyecek analitik 
çalışmalar yürütüyor, 2020 yılında kullanıma açılmasını 
hedefliyoruz.

Dijital Organizasyonel Başarı Planı

Sabancı Topluluğu Yetenek Yönetimini oluşturan 
Organizasyonel Başarı Planı (OBP) sürecini 2019 
yılında dijital platformda yeniledik ve daha kullanıcı 
dostu bir dijital uygulama olarak kullanıma sunduk.

İnsan Kaynakları ve Dijitalleşme 
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Güvenli Çalışma Ortamı

Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini merkeze 
alarak, tüm faaliyetlerimizi sıfır iş kazası ve meslek 
hastalığı hedefiyle gerçekleştiriyor, kazaların olmadığı 
güvenli bir çalışma ortamı sunmak için her yıl 
iyileştirmeler yapıyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği’nin 
(İSG) iyi ve etkin yönetilmesi Topluluk için rekabet 
avantajı sağlamasının yanı sıra Sabancı şirketlerinin 
sektörlerine yön vermelerini ve en çok tercih edilen 
iş yerleri olmalarını sağlıyor. Topluluk olarak İSG’yi 
ilgili yerel ve uluslararası mevzuat, yükümlülük 
ve standartlara uygun olarak sağlıyor, ulusal ve 
uluslararası eğilim ve iyi uygulamaları takip edip kurum 
kültürünün bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. 

Topluluk şirketlerinde Akçansa, Brisa, Çimsa, Enerjisa 
Enerji, Enerjisa Üretim, Kordsa ve Sabancı Üniversitesi 
ISO 45001/OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi sertifikasıyla faaliyet gösteriyor. 

Tüm çalışanlara yeni işe alım süresince ve sonrasında 
İSG eğitimleri veriyoruz. 2019 yılında Topluluk 
çalışanlarına yaklaşık 260.000 saat İSG eğitimi verdik. 
Çalışanlarımızın yanı sıra alt işveren çalışanlarının da 
İSG bilincini artırmak için düzenli eğitimler sağlıyoruz. 

Sabancı Topluluğu’nda yasal düzenlemeler 
doğrultusunda çalışan sayısına bağlı olarak oluşturulan 
İSG Kurulları bağımsız olarak çalışıyor ve belirli 
aralıklarla Sabancı Holding’e raporlama yapıyorlar. 
Yasal mevzuattaki ve toplu iş sözleşmelerinde yer alan 
İSG hükümlerini tüm şirketlerde eksiksiz uyguluyoruz. 

Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı 
sağlamak için sıfır iş kazası hedefiyle çalışıyoruz. 
Sabancı Topluluğu’nda 2017 yılından bu yana kaza 
sayımız %13 oranında azaldı. Kaza sıklık oranı6 ise 2017 
yılından bu yana %12 oranında azalarak 4,58 olarak 
gerçekleşti.7 

İş sağlığı ve güvenliğinin kurum içinde benimsenmesi 
ve bilgi ve deneyimlerin paylaşılması için İş Sağlığı 
ve Güvenliği Haftası’nı düzenledik. Bu hafta boyunca 
Topluluk şirketleri sektöre öncü iyi uygulamalarını bir 
platform üzerinden paylaşma şansını yakaladı. 

Topluluk olarak ulusal ve uluslararası eğilim ve iyi 
uygulamaları takip edip İSG’yi kurum kültürünün 
bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. 

6 Kaza Sıklık Oranı hesaplanırken (Kaza Adedi x 1.000.000) / Yıllık Toplam Çalışma Saati formülü esas alınmıştır.
7 Hesaplanan kaza sıklık oranı hesaplanırken Sabancı Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi verileri dahil edilmemiştir.

201920182017
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Daha sürdürülebilir ve 
güvenli bir iş üretim ortamı 
yaratmak için kord bezi 
üretiminde kullanılan 
kimyasalların etkilerini 
azaltmak için yeni kord 
bezi üretiminde kullanılan 
kimyasalların etkilerini 
azaltacak yeni teknolojiler 
geliştirildi.

Enerjisa Üretim çalışanlarının saha gözlem 
bulgularını işleyebilecekleri ve sahada alınan tüm 
çalışma izinlerini takip edebilecekleri mobil bir 
uygulama olan Fark@’i geliştirdi. Verilerin mobil 
olarak girilmesi ile bilgilerin anlık akışını sağlayan 
uygulama, süreçleri hızlandırarak İSG konusunda 
daha hızlı aksiyon alınmasını sağlıyor.

Akçansa 2019 yılında tüm hazır beton tesisleri ve fabrikalarında çalışan ağır vasıta 
sürücülerine teorik ve pratik eğitimler olmak üzere İSG kapsamında güvenli sürüş eğitimi 
verdi. 494 sürücünün katıldığı ve toplam 3.952 saatlik eğitim verilen programı başarı ile 
tamamlayan tüm sürücülere güvenli sürücü kimlik kartı verildi. Ağır vasıtaların yanı sıra şirket 
araçlarını kullanan 190 çalışan toplam 1.520 saatlik güvenli sürüş ve farklı hava ve yol 
koşullarında araç kullanımına yönelik eğitimleri tamamladı.

Ayrıca İSG konusunu büyük önemle yöneten Akçansa’nın Çanakkale Fabrikası, Çimento 
Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) İSG Kurulu’nun Türkiye’deki çimento üretim tesisleri 
üzerinde yaptığı inceleme sonucunda Çimento Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Performans 
Ödülü’ne değer görüldü.

Kordsa’dan 
Teknoloji 
Geliştirme

Enerjisa 
Üretim Fark@ 
Uygulaması

Akçansa Sürüş 
Akademisi ve 
İSG Performans 
Ödülü

foto
Sektöre Rol Model olma 
yaklaşımı ile Enerjisa Enerji, İş 
Sağlığı ve Güvenliği alanında, 
sektörde bir ilk olarak 
uygulanan Görüntülü Teyit 
Sistemi’ni devreye aldı. Kritik 
işler öncesinde alınması 
gereken tedbirlerin kontrolü 
için yeni nesil bas/konuş 
cihazlarıyla görüntü onayı 
verilmesini zorunlu kılan proje 
sayesinde 2019 yılının başından 
sonuna kritik iş kazalarda 
%40’lık bir iyileşme sağladı.

Enerjisa 
Enerji’den 
Görüntülü
Teyit Sistemi 

Proje sağlık ve güvenlik 
kültürünün şirket içinde 
yayılması için dijitalizasyonu 
kullanarak iş kazalarını önleyici 
sisteme geçme amacını taşıyor. 
2019 yılında başlayan proje ile 
fabrikalarda çalışan mavi ve 
beyaz yakalı ve alt işveren 
personelleriyle 793 anket, ekip 
liderleri ve müdürlerle 74 
görüşme yapıldı ve küresel 
çapta yapılan araştırmalar ile 
İSG alanında iyileştirmeler 
tamamlandı.
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Sabancı Gönüllüleri

Çalışanların şirketlerimiz ile bağını kuvvetlendirmek, 
toplumsal duyarlılıklarını artırmak ve toplumsal 
fayda yaratmak üzere farklı projelerde yer almalarını 
önemsiyoruz. Topluluk çalışanlarımızın toplumsal 
duyarlılıklarını artırmak ve yaratılan toplumsal etkiyi 
güçlendirmek amacıyla 2015’te başlattığımız Sabancı 
Gönüllüleri programı bugün yaklaşık 2.000 çalışanın 
katılımıyla devam ediyor. Cinsiyet eşitliği alanında 
gerçekleştirdiği projelerinde 3 yılı dolduran Sabancı 
Gönüllüleri, 9 yıllık hedefleri doğrultusunda ikinci üç 
yılda gençlerin sorunlarına eğilerek bu alanda projeler 
üretecek. 

Programa dahil olan Sabancı Topluluğu çalışanları 
öncelikle Proje Döngüsü Yönetimi, Gönüllülük ve Sivil 
Toplum konularını kapsayan ekip lideri eğitimlerini 
alıyorlar. Ardından da kendi tasarladıkları projelerini 
hayata geçiriyorlar. Programın 2019 yılı itibarıyla 

tamamlanan ilk fazında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, 
Kahramanmaraş, Kocaeli, Osmaniye, Eskişehir, Mersin, 
Tekirdağ, Balıkesir’den oluşan 11 ilde 12 Sabancı 
Topluluğu şirketinde 45 proje gerçekleştirildi. Diğer 
yandan, gönüllüler Türkiye çapında cinsiyet eşitliği 
ve genç sorunlarına odaklanan birçok sivil toplum 
örgütüyle iş birliği yaptı ve şu ana kadar Türkiye’deki 
2.000 dezavantajlı kadına destek oldu. Ayrıca Sabancı 
Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 
Mükemmeliyet Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan 
toplumsal cinsiyet eşitliği online eğitiminden 40.000 
çalışanımız faydalandı. 2019 yılında ikinci fazı başlayan 
Sabancı Gönüllüleri Programı kapsamında İstanbul, 
Ankara, İzmir ve Adana’da gerçekleştirilen 6 ekip 
lideri eğitiminde, 500 çalışanımıza eğitim verildi. Ön 
hazırlıkları tamamlanan projelerin 2020 yılında hayata 
geçirilmesi hedefleniyor.

2019 yılında 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde 
geniş katılımlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Geleceğe 
Gönüllüyüz temasıyla gerçekleştirilen, gönüllülük 
hikayelerinin paylaşıldığı özel etkinlikte, gönüllülük 
kavramının önemi ve potansiyeli konuşuldu. 

Cinsiyet eşitliği alanında gerçekleştirdiği projelerinde 3 yılı 
dolduran Sabancı Gönüllüleri, 9 yıllık hedefleri doğrultusunda ikinci 
üç yılda gençlerin sorunlarına eğilerek bu alanda projeler üretecek. 

Geleceğe 
Gönüllüyüz
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Toplumsal
Yatırımlar

Sabancı Topluluğu olarak kurulduğumuz günden bu yana farklı 
iş kollarımızla Türkiye’nin her köşesinde insanların hayatına 
dokunuyoruz. Sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılmak için 
bireylerin kültürel hayata aktif katılımını destekliyor, maddi ve 
manevi kültürel mirası koruyarak toplumda bireysel ve toplumsal 
kültürel özgürlüklerin gelişimine katkıda bulunuyor, hızla değişen 
dünyada genç nesilleri geleceğe hazırlayıp yetenek açığını 
kapatmak üzere nitelikli eğitim sağlıyoruz. Yaptığımız yatırımlar ile 
toplum için değer katarken; eğitim, sosyal değişim, kültür-sanat 
alanlarındaki faaliyetlerimiz ile toplumsal gelişime destek oluyoruz. 
Bu bağlamda 1974 yılında kurulan Sabancı Vakfı, 1994 yılında ilk 
temelleri atılan Sabancı Üniversitesi, 2002 yılında açılan Sabancı 
Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi faaliyet gösteriyor. Ayrıca 
Sabancı Gönüllüleri ve şirketlerimizin toplumsal fayda projeleri ile 
bu amaçlara hizmet ediyoruz. 

Tüm projelerle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 
Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eşitsizliklerin 
Azaltılması’na katkıda bulunuyoruz.  

Kapsayıcı ve hakkaniyete 
dayanan nitelikli eğitimi 
sağlamak ve herkes için 
yaşam fırsatlarını teşvik 
etmek

4 Nitelikli
Eğitim

Toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlamak ve 
tüm kadınlar ile kız 
çocuklarının 
güçlenmesi

5 Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği

Ülkeler içinde eşitsizlikleri 
azaltmak

10 Eşitsizliklerin
Azaltılması

Sabancı Holding Sosyal Sorumluluk 

Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.
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Sabancı Vakfı

Sabancı Topluluğu’nun sanayi ve ekonomi alanında 
eriştiği gücü, sosyal ve kültürel alanlarda da gelişme 
yaratacak şekilde paylaşması sonucu Sabancı Vakfı 
bugün Türkiye’nin önde gelen aile vakıflarından biridir. 
“Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların 
insanlarıyla paylaşmak” ilkesiyle kurulan Sabancı Vakfı, 
“bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum” 
vizyonuyla Türkiye’de eğitime, kültürel ve toplumsal 
gelişmeye katkıda bulunuyor. Bu çerçevede yürütülen 
faaliyetlerin odağında ağırlıklı olarak kadınlar, gençler 
ve engelli bireyler yer alıyor. 

Sabancı Vakfı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın 
(TÜSEV) kurucu üyesi, Avrupa Vakıflar Merkezi’nin 
(EFC) üyesi, ayrıca EFC bünyesinde bulunan, Avrupa 
Vakıflar Merkezi Engellilik Tematik Grubu’nun ve 
Toplumsal Cinsiyet Tematik Grubu’nun da kurucu 
üyesi, Zero Project etki transferi partneri ve ABD 
Vakıflar Birliği (COF) üyesidir. 

Sabancı Vakfı, yurt içi ve yurt dışında önde gelen
sivil toplum platformlarında yer alıyor. 

Vakfın 45 Yılı

Yerleşim
Merkezinde

Kalıcı Eser

bin Burs

Ödül

Hibe Programı
ile doğrudan
200 bin, dolaylı 
800 binden fazla
olmak üzere 
toplamda
milyondan fazla
kişiye erişim

İlde Hibe
Programları

Proje

Kütüphane

Öğrenci 
Yurdu

Kalıcı
Eser

Kültür
Merkezi

Üniversite Öğretmenevi

Spor 
Tesisi

Sosyal
Tesis

Eğitim
Kurumu

78

48

76

4

120

1.170

162
19

120+

16

1 16

5

17

38
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Sabancı Vakfı Hibe Programı

Sabancı Vakfı, günümüzün karmaşık toplumsal 
meselelerine çözüm bulmak ve kalıcı etki yaratmak 
amacıyla sivil toplum kuruluşlarının projelerini hibe 
programları ile destekliyor. Sabancı Vakfı Hibe 
Programı ile desteklenen projeler; eğitim, engelli 
hakları, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele ve 
öğretmenlerin güçlenmesi alanlarına odaklanıyor. 
Bu alanlarda farklı paydaşlarla kurulan uzun vadeli 
iş birlikleri, sivil alanda yapılan çalışmaların etkisini 
güçlendiriyor.

Ekim Zamanı Buluşması

15-16 Ekim 2019 tarihlerinde bugüne kadar hibe 
verilen tüm kurumları bir araya getiren bir buluşma 
gerçekleştirildi. Buluşmaya 78 kurumdan 200’ün 
üzerinde sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. 
Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen 
ve projelerini 2019 yılında tamamlayan 10 sivil toplum 
kuruluşu ise Ekim Zamanı teması ile düzenlenen 
toplantıda deneyimlerini paylaştı. Sivil toplum 
kuruluşları, kamu ve medya temsilcilerinin katıldığı 
toplantıda, projelerin hikâyelerinin yer aldığı 
Ekim Zamanı: Hibe Programı Öyküleri kitabı hediye edildi.

Yarını İnşa Et

Sabancı Vakfı Hibe Programı desteğiyle 2019 yılında 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ortaklığında 
yürütülen Yarını İnşa Et Projesi tamamlandı. 
Teknoloji alanında dünyanın takip ettiği çağdaş 
eğitim gerekliliklerini ortaya koyabilecek öğrenci 
ve öğretmenlerin gelişimine katkı sağlanmasını 
amaçlayan proje kapsamında, dört ilden 845 öğrenci 
165 teknoloji projesi geliştirdi. Adana, Konya, Mardin 
ve Trabzon illerinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş 
birliği yapılarak 150 öğretmene iki günlük elektronik 
ve kodlama eğitimi verildi. Projede gönüllü olarak yer 
alan öğretmenler, eğitim sonrası 9., 10. ve 11. sınıflarda 
okuyan lise öğrencileri ile beşer kişilik gruplar 
kurarak bir dönem boyunca akıllı şehirler, enerji ve 
çevre alanlarında gerçek sorun veya ihtiyaca yönelik 
çözümler üzerinde çalıştılar. Toplam 845 öğrenci 165 
proje fikri geliştirdi ve dört ilden seçilen toplam 20 
proje, jüri üyelerine sunuldu. Belirlenen ilk beş proje 
Sabancı Üniversitesi’nde maker, kodlama ve girişimcilik 
kampına katıldı.

Benim öğrencilerim ilk defa kodlama ve 
robotik kavramlarını duydular. İstanbul’a 
gitme fikri muhteşem geldi. Dolayısıyla 

sınıftan herkes istedi. Üretime açık 
çocuklar olduklarından, fikirler onlardan 

çıktı. Randevular aldılar, röportajlara 
gittiler. Muhteşemler.

Proje Katılımcısı Bir Öğretmen

Birkaç grup toplantısının ardından 
pes etmeye yakınken, gruptan bir 

arkadaşımız eğer değişim istiyorsak, en 
temelden başlamalıyız diyerek bulduğu 

fikri anlattı. Bu proje sayesinde evde 
kendi elektriğimizi üretecektik. 

Proje Katılımcısı Bir Öğrenci

Köy Öğretmenleri

Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında 2017 
yılından bu yana desteklenen Köy Okulları Değişim Ağı 
Derneği ile gerçekleştirilen Köy Öğretmenleri projesi 
2019 yılında da devam etti. Projeyle Diyarbakır, İzmir, 
Samsun, Şanlıurfa, Muş illerinde donanım eksikliği, 
ulaşım zorluğu, öğretmen sirkülasyonu ve ailelerin 
destek görmemesi gibi nedenlerden kaynaklanan, 
kırsal bölgelerde yaşanan okullaşma sorunlarına 
çözüm olarak; birleştirilmiş sınıflı köy okullarına 
yenilikçi bir eğitim modeli getirilmesi hedeflendi. 
Bu bağlamda öğretmenlerin ve öğrencilerin 
desteklenmesi ve başarılı örneklerin yaygınlaştırılması 
için köy okulları için örnek uygulamalar geliştirilip, 
değişime öncülük edebilecek öğretmenlerden oluşan 
bir ağ oluşturuldu. Çocuk merkezli, bütünsel ve kaliteli 
eğitim gerçekleştirildi. Toplam 60 köy öğretmeninin ve 
eğitim alanında uzmanların katılımıyla yedi buluşma 
düzenlendi ve 20 öğretmene düzenli mentorluk verildi. 
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”

”

“

“

Birleştirilmiş sınıflı köy okullarında çalışan öğretmenler 
için eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik örnek 
uygulamaların yer aldığı bir Etkinlik Kitabı ve köy 
koşullarında çalışma, kırsal kalkınma, sınıf yönetimi gibi 
konuları içeren bir Başucu Kitabı hazırlandı. Kitaplar, 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel 
Müdürlüğü ile imzalanan iş birliği protokolü ile tüm 
köy öğretmenleriyle paylaşılmak üzere basıldı ve 
dağıtıldı. Türkiye’nin tüm köy öğretmenlerine ulaşarak 
mesleki gelişimlerine destek olmayı hedefleyen 
proje kapsamında, MEB’in dahil olması ile 400 
öğretmen eğitici eğitimi aldı. Bu eğiticilerin 7 bin 
köy öğretmenine ulaşması hedefleniyor. Eğitim 
fakültesi öğrencilerinin kırsalda eğitim konusunda 
deneyim kazanması için eğitim modülleri geliştirildi. 
İzmir, Samsun ve Muş’taki üç farklı üniversiteden bu 
eğitimi alan 45 gönüllü öğrenci, köy okullarında çocuk 
atölyeleri geliştirdi ve uyguladı.

Programla birlikte birleştirilmiş 
sınıflara olan korkumu yendim. Çünkü 
hiçbir deneyimim yoktu. Bu program 
sonunda birleştirilmiş sınıflara karşı 
daha öz güvenli ve istekli olduğumu 

söyleyebilirim.

Çocuk Atölyelerine Katılan Öğretmen Adayı

Çocukları cesaretlendirince 
yeteneklerini ortaya koyduklarını ve 

daha iyi konuştuklarını gördüm. Bunu 
bizim başarımız olarak görüyorum 
ve bundan mutluluk duyuyorum. 

Karşılaştığımız her zorluk bizim için 
bir avantajdı. KODA bize çok şey kattı. 

Güzel deneyimler elde ettik.

Çocuk Atölyelerine Katılan Öğretmen Adayı

Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve çalışmalarını gündeme 
getirerek, onları teşvik etmek ve topluma ilham vermek amacıyla tasarlanan Fark Yaratanlar 
Programı, 2019 yılında 10. sezonunu tamamladı. Toplumsal konularda farkındalık yaratmaya 
çalışan, insanları duyarlı ve aktif vatandaş olmaları konusunda teşvik eden bir farkındalık 
projesi olan Fark Yaratanlar Programı’nda, her yıl toplumdaki sorunlar karşısında çözümün 
parçası olmayı seçen, somut ve sürdürülebilir değişim için yenilikçi çözümler üreten, 
hikayesiyle çevresine ilham veren kişi veya kurumlar belirleniyor ve destekleniyor. 2009 
yılından bu yana aday gösterilen 3.000’den fazla başvuru arasından seçilen 42 şehirden 190 
Fark Yaratan’ın videoları, Fark Yaratanlar internet sitesinin yanı sıra sosyal medya üzerinden 
de paylaşılıyor. Paylaşılan Fark Yaratanlar’ın videoları bugüne kadar Türkiye ve yurt dışında 
internet ve sosyal medya aracılığıyla 33 milyondan fazla izlenme rakamına ulaştı.

Çevre, eğitim, ekonomik gelişme, sağlık, toplumsal adalet ve yurttaş katılımı temalarında 
seçilen Fark Yaratanlar’dan biri çevre alanında çalışan Lisinia Doğa’ydı. Proje kapsamında 
Burdur Gölü’nün yaşatılması, doğa okulu, yerli bitki ve hayvan türlerinin korunması ve doğa 
dostu tarım uygulamaları gibi çalışmalar yapılıyor.

Fark 
Yaratanlar’ın
10 Yılı
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Sabancı Üniversitesi

1999 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi ile ülkemize 
ve topluma değer katacak vizyoner bireyler ve liderler 
yetiştirmeye devam ediyoruz. Dünyanın en saygın 
üniversiteleri arasında yer alan ve Türkiye’nin en 
girişimci ve yenilikçi vakıf üniversitesi olan Sabancı 
Üniversitesi, farklı alanlarda eğitim ve araştırma 
faaliyetleri yürütüyor. Kurduğu iş birlikleri sayesinde 
kaynak kullanımı, operasyon verimliliği, toplumsal 
cinsiyet eşitliği, iklim gibi sürdürülebilirliğin birçok 
alanına katkıda bulunuyor.  

Sabancı Üniversitesi, Times Higher Education 
(THE) tarafından hazırlanan 2020 Dünyanın En İyi 
Üniversiteleri sıralamasında bu yıl 401-500 bandında 
yer alarak Türkiye’den değerlendirmeye alınan 34 
üniversite içinde birinci oldu. 

Rakamlarla Sabancı Üniversitesi

20 Yılda

2019 Yılında

girişim
desteği

patent

diploma

araştırma
projesi

yayın

yayın

patent
diploma
programı

girişim

58

21

12.567

220

5.917

479

234

Kampüs 
kapsamında 
yapılan 
sürdürülebilirlik 
çalışması

Sürdürülebilirlikle 
doğrudan 
ilişkilendirilebilecek 
eğitim

21 2

13

2
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Sabancı Üniversitesi’ne bağlı 
Araştırma Merkezleri ve 
Forumlar

Çalışma Alanı

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(SUNUM)

İleri malzemeler, nano biyoteknoloji, nano tıp, nano elektronik, nano optik, mikro-nano-
akışkanlar, mikro-nano-elektro mekanik sistemler, yenilenebilir enerji sistemleri, 
üçboyutlu baskı, biyosensörler ve biyomedikal uygulamalar, gıda güvenliği ve kablosuz 
geniş bant iletişim teknolojileri üzerinde son teknoloji ile desteklenen çalışmalar yapılıyor.

Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş 
Üretim Teknolojileri Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (SU-TÜMER)

Akademi ile sanayi arasında örnek üniversite ve endüstri iş birliği uygulamalarıyla küresel 
bir köprü olmayı hedefleyen SU-TÜMER ve ona bağlı olarak Kordsa iş birliğiyle kompozit 
teknolojileri alanında öncü bir iş modeli olarak kurulan Kompozit Teknolojileri 
Mükemmeliyet Merkezi (KTMM), Teknopark İstanbul’daki çalışmalarıyla dünya çapındaki 
kompozit teknolojileri geliştirme merkezleri arasında yer alıyor.

İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim 
Merkezi (IICEC)

Enerji ve iklim alanında objektif, üstün nitelikli ekonomik ve politik çalışmalar yapma 
amacıyla kurulmuş; gelecek odaklı, bağımsız bir araştırma ve politika merkezidir. 
IICEC’nin girişimleri, bölge ve dünya için sürdürülebilir enerjinin geleceğine yönelik 
çözümlerin geliştirilmesine yardımcı oluyor.

Sabancı Üniversitesi Finans 
Mükemmeliyet Merkezi (CEF)

Akademik dünya ile finans sektörü ve reel sektör arasında köprü görevi gören CEF 
bünyesinde; sertifika programları, seminerler, atölye çalışmaları, üst düzey konferanslar 
düzenleniyor. Merkez, hazırladığı araştırma raporlarını akademiden finans dünyasına, reel 
sektörden bireysel yatırımcılara uzanan geniş bir kitleyle paylaşılıyor.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 
Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi 
(SU Gender)

SU Gender, Mor Sertifika ve Cins Adımlar gibi ana faaliyetlerinin yanı sıra Dicle 
Koğacıoğlu Makale Ödülleri ve Şirin Tekeli Araştırma Ödülleri gibi ödül programlarıyla da 
alanındaki birikimin taşıyıcılığını üstleniyor. Ayrıca uluslararası konferans, panel, söyleşi, 
yetişkin eğitimi gibi etkinliklerle, toplumsal cinsiyet eşitliği dönüşümünü de destekliyor.

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) Demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi ve 
çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını 
küresel düzeyde sürdüren bir politika araştırma merkezidir.

Nano Tanı İçin Fonksiyonel Yüzey ve 
Ara Yüzeyler Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (EFSUN) 

EFSUN, YÖK tarafından onaylanmış ve kuruluşu Resmi Gazete’de yayınlanarak aktif hale 
geçmiş olan, Türkiye’deki az sayıdaki mükemmeliyet merkezlerinden biridir. Ülkemizde 
nano tanı konusuna adanmış tek merkezdir.  

Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (VERİM)

Büyük veri madenciliği alanında hem ticari hem bilimsel ihtiyaçlara disiplinler arası bir 
yaklaşım ile çözüm üretmek amacıyla kurulan VERİM, bilimsel çalışmalara katkısı yüksek 
olabilecek araştırmalar yapıyor. 

Kurumsal Yönetim Forumu (KYF) Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde çalışmalarını sürdüren 
KYF, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyecek kurumsal yönetim konularına 
odaklanan disiplinler ve sektörler arası bir girişimdir.

TÜSİAD - Sabancı Üniversitesi 
Rekabet Forumu (REF)

Genel olarak küreselleşme, özel olarak da Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde 
uluslararası piyasalarda Türk özel sektörünün kalıcı bir pazar payı elde edebilmesi için 
gerekli olan rekabet gücü, inovasyon ve teknoloji yönetimi ve kıyaslama çalışmalarını 
yapıyor.

Sabancı Üniversitesi, Topluluk şirketleri ile birlikte 
özellikle Ar-Ge ve inovasyon odağında gerçekleştirdiği 
projelerle önemli bir bilgi aktarımı da sağlıyor. 
Topluluk’ta yaratılan bu sinerji ile hem iş hem de 
sürdürülebilirlik anlamında önemli kazanımlar 
elde ediliyor. Topluluk şirketleri araştırma, ürün 
prototipleme, seri üretimde yenilik ve eğitim gibi 
birçok farklı konuda üniversiteden destek alabiliyor.
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Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi

Kültürel değerler ve mirasımızı koruyup gelecek 
nesillere aktarmak amacıyla 2002 yılında ziyarete 
açtığımız Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi 
(SSM), sürdürülebilirliği odağına alarak kültürel mirasın 
aktarılmasına odaklanıyor. Müze, uluslararası sanatçılar 
ile sanat tarihinde dönüm noktası olmuş akımları 
tanıtıyor; Türkiye sanatından isimleri ve yaşadıkları 
döneme ait ayrıntılı bilgileri, arşiv belgelerine ve sanat 
eserlerine dayanarak genç kuşaklara aktarıyor ve 
toplumun farklı kesimlerine ulaştırıyor.

SSM, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği geçici 
sergilerde Picasso, Rodin, Miro, Monet, Anish Kapoor, 
Heinz Mack, Ai Weiwei ve Marina Abramović gibi 
dünya sanatının önemli figürlerinin kişisel sergilerinin 
yanı sıra Kobra, Zero ve Rus Avangardı gibi akımların 
üretimlerini kapsamlı bir anlayışla müze ortamına 
taşıdı. Aynı zamanda ağırlıkla 1850-1950 arasında 
üretilen eserlerin yer aldığı ve Osmanlı Dönemi’nden 
Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan modernleşme sürecini 
anlatan SSM Resim Koleksiyonu’nun içeriğine paralel 
sergilerle, Türkiye sanat tarihinin öncü isimlerine yer 
verdi. Abidin Dino, Kuzgun Acar, Feyhaman Duran, 
Selim Turan ve Avni Lifij’in çok yönlü sanatsal ve 
kültürel üretimlerini bir araya getiren bu sergilerde, 
sanatçıların Türkiye sanat tarihindeki konumları da 
ortaya kondu.

Sabancı Üniversitesi’nin bir parçası olarak SSM, 
akademik misyonu doğrultusunda bugüne kadar 
ev sahipliği yaptığı her sergiyi derleyen kataloglar 
hazırladı. Sergi içeriklerinin geleceğe kalmasını 
sağlayan birer kaynak niteliğindeki bu yayınlarda, 
sergilerdeki eserlerden seçkilerin yanı sıra söz konusu 
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sanatçı ya da sanat akımını ayrıntılı bir şekilde 
değerlendiren makaleler yer aldı. 

SSM, yine sergiler paralelinde hem yetişkinlere hem 
de çocuklara yönelik etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 
Yetişkin etkinlikleri kapsamında, sergide konu edilen 
sanatçı ya da sanat akımlarının dönemini, üretimini 
ve sanat tarihindeki önemini ortaya koyan aydınlatıcı 
konferans programlarının yanı sıra, sanatçı konuşmaları 
ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilen rehberli turlar 
düzenlenerek sergi içeriğinin yakından tanınması 
sağlandı. Çocuklara yönelik özel etkinlikler kapsamında 
ise hafta sonu bireysel katılımla gerçekleştirilen atölye 
çalışmalarında ve hafta içi okul gruplarına yönelik sergi 
turlarında çocuklar, sanatçıların hayat hikâyelerini ve 
eserlerini tanıma imkânı buluyor. Müzenin koleksiyonu 
ve süreli sergiler paralelinde gerçekleştirilen atölye 
çalışmalarının dışında SSM Çocuk Eğitim Programları, 
tatil dönemlerinde de devam etti ve atölyelerde 
felsefe, ritim, pandomim ve ekoloji gibi geniş bir 
yelpazeden farklı konular işlendi.

digitalSSM

Müze, kültürel birikimini dijital platforma aktarmak için 
sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, 2013’te digitalSSM 
projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Kitap 
Sanatları ve Hat Koleksiyonu, Resim Koleksiyonu, 
Abidin Dino Arşivi ve Emirgan Arşivi’ne ait tüm 
bilgiler, 77.000’den fazla yüksek çözünürlüklü görselle 
destekleniyor. DigitalSSM’de eserlerin tarihleri, 
boyutları, malzemeleri ve teknik bilgilerinin yanı sıra 
müze koleksiyonuna nasıl girdiklerine dair ayrıntılar 
ve koleksiyonlar hakkındaki akademik araştırmalar yer 
alıyor.

SSM’nin kuruluşundan bu yana Louvre Müzesi (Paris), 
Museu Picasso (Barselona), Musée Picasso (Paris), 
Calouste Gulbenkian Müzesi (Lizbon), Gala-Salvador 
Dalí Vakfı (Figuares), British Museum (Londra), 
Victoria&Albert Müzesi (Londra), Benaki Müzesi 
(Atina), Hermitage Müzesi (St. Petersburg), 

Rijksmuseum (Amsterdam), Musée Marmottan Monet 
(Paris), Joan Miró Vakfı (Barselona) gibi 350’ye 
yakın müze, arşiv ve kütüphaneyle iş birliğinde 
gerçekleştirilen sergilerin hazırlık süreçlerinden 
fotoğraflar ve konferans videoları da digitalSSM 
platformunda erişime açıktır. 

Şimdiye kadar 200 bin kişinin erişim sağladığı 
digitalSSM, araştırma yapmayı kolaylaştırıcı, gelişmiş 
arama sistemiyle müzecilik ve sanat tarihi çalışmalarını 
destekleyecek, Türkiye’nin kültürel mirasının 
korunmasına katkı sağlayacak, önemli bir dijital sanat 
arşivi niteliği taşıyor.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Sabancı Topluluğu olarak “kurumsal vatandaşlık” anlayışıyla toplum için değer yaratıyoruz. 
Topluluk şirketlerinin tamamında faaliyetlerimizi kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla 
yürütüyoruz. Türkiye’nin her köşesinde insanların hayatına dokunan projeler geliştiriyoruz.

Çimsa’daki kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 
odağında eğitim ve çocuklar yer alıyor. Yaz Çocukları 
kurumsal sosyal sorumluluk projesi, eğitim alanında 
çocuklara katkı sağlamayı hedefliyor. 2011 yılında 
Çimsa Niğde fabrikasında hayata geçirilen Yaz 
Çocukları projesi kapsamında, çocukların, duygusal, 
bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimi desteklenmeye 
devam edildi. Fabrika çalışanlarının çocuklarının 
katılımıyla başlayan proje, geçtiğimiz dokuz senede 
Niğde, Mersin ve Kayseri’de gerçekleştirildi. 2019 
yılında Niğde ve Kayseri’de gerçekleşen dönemlerle 
116 çocuğa eğitim verilmesi sağlanarak, dokuz yılda 
yaklaşık 1.000 çocuğa ulaşıldı.

Gençlerin iyi eğitim alması ve iyi bir gelecek kurması için sorumlulukla
hareket eden Akçansa, Çanakkale Valiliği ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı iş
birliği ile Akçansa Güzel Sanatlar Lisesi’ni hayata geçirdi. Yetenekli gençleri 
destekleyen Akçansa Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi, 200 öğrenci 
kapasiteli olarak resim ve müzik alanında başarılı öğrencilere eğitim veriyor. 
Okul, 27 derslik ve ek olarak laboratuvar, kültür dersliği, tasarım dersliği, 
kayıt ve yayın odası, tonmaister odası gibi çeşitli konuları içeren 31 dersliğin 
de bulunduğubir eğitim merkezi halinde tasarlandı. Öğrencileri, ilgi, istek ve 
yetenekleri doğrultusunda güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarlara 
hazırlamak amacıyla kurulan lisede modern derslikler, konferans ve gösteri 
salonu yer alıyor.

ÇİMSA YAZ 
Çocukları 

Akçansa'dan 
Çanakkale’ye 
Güzel Sanatlar 
Lisesi
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Teknosa, kültürel ve sosyal yaşama teknoloji ile katkıda bulunmak ve
kadınların teknolojiye erişimini kolaylaştırmak üzere 2007 yılında 
başlattığı Kadın için Teknoloji projesine devam ediyor. Projenin ortağı 
ve yürütücüsü Habitat Derneği iş birliğinde, şirket ve dernek 
temsilcilerinin yanı sıra çeşitli üniversitelerden 50 gönüllü eğitmenin 
destek verdiği proje kapsamında bugüne dek 66 ilde 18 bin kadın, 
dijital okur-yazar haline geldi. Kadın için Teknoloji projesi, kadınların 
teknoloji ve bilişime cesaretle yaklaşmasını sağlarken eğitimlere 
katılan kadınlar, her şeyden önce özgüven kazandıklarını belirtiyor. 
Proje kapsamında, önümüzdeki dönemde eğitimlerin içeriği ve 
formatının hem teknolojinin hızı hem de kadınların ihtiyaç ve 
beklentilerine göre geliştirilip zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Teknosa Kadın
için Teknoloji 

Avivasa, 2019 yılında hayata geçirdiği Her Yaşta isimli kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile Türkiye’de yaşlanma ve 
yaşlılık konularında farkındalık oluşturmayı ve yaşlılık kavramıyla ilgili toplumdaki negatif algıyı değiştirmeyi amaçlıyor. 
Projenin ilk adımı olarak, toplumun yaşlılık ve yaşlanma konularına ilişkin algısını ve gündemini resmetmek hedefiyle, 
“Türkiye Yaşlanma Tahayyülleri ve Pratikleri” isimli Türkiye temsili bir araştırma gerçekleştiren Avivasa, araştırmanın 
sonuçlarını geniş bir lansmanla kamuoyuna duyurdu. Yaşama Dair Vakfı (YADA) iş birliğinde ve Akdeniz Üniversitesi 
Gerontoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Arun danışmanlığında yapılan araştırmayı bir kitap haline 
getirerek ilgili paydaşlar ile paylaşmıştı. Avivasa “Dolu Dolu Yaşa” söylemi ile iletişimini yaptığı Her Yaşta projesi 
kapsamında http://www.heryasta.org/ internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden, toplumun yaşlanma için 
hazırlığına rehber olmayı ve toplumdaki negatif algıyı pozitife çevirmeyi amaçlayan içerik paylaşımlarına başlamıştı. 
Avivasa, Her Yaşta projesini, önümüzdeki dönemde hayata geçireceği çalıştaylar, saha aktiviteleri, çeşitli farkındalık ve 
iletişim etkinlikleriyle çok daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyor.

Avivasa
Yaşlılık
Konusunda 
Farkındalık
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Paydaşlarımız, faaliyetlerimizin etkisinden doğrudan 
ve dolaylı etkilenen kişi, kurum ve kuruluşlardan 
oluşuyor. Farklı sektörlerde faaliyetlerimizle birbirinden 
farklı paydaşla tek ve çift yönlü iletişimdeyiz. 
Paydaşlarımızla düzenli iletişim kurduğumuz 
platformlarımız sayesinde yönetişimden çevreye, 
iş performansından kariyer fırsatlarına kadar pek 
çok konuda geri bildirimler alıyoruz. Mevcut iletişim 
platformlarımızı artırmaya odaklanıyoruz. 

PAYDAŞLAR SIKLIK İLETİŞİM PLATFORMLARI PAYDAŞ ÖNCELİKLERİ

Çalışanlar Günlük
Denetimler, tedarikçi 
toplantıları, eğitimler

İş sonuçları, ücretlendirme, 
performans yönetimi

Hissedarlar ve Yatırımcılar Ayda en az 1 
Faaliyet raporları, yıllık 
toplantılar, konferanslar

Finansal performans, ÇSY 
performansı, gelecek hedefleri

Tedarikçiler Günlük
Denetimler, tedarikçi 
toplantıları, eğitimler

İş performansı, teşvikler, kalite

Bayi ve İş Ortakları Haftada en az 1
Bayi toplantıları, saha 
ziyaretleri, eğitimler

İş performansı, iş hedefleri

İşçi ve İşveren Sendikaları Düzenli
Toplu iş sözleşmeleri, temsilci 
toplantıları

Çalışan ve insan hakları

Mesleki Kuruluşlar Düzenli
Toplantılar, paneller, ortak 
projeler

Sektörel sorunlar, uyum, 
kıyaslama

Kamu Kurumları Ayda en az 1 Dönemlik toplantılar, projeler Uyum, performans, kalite

Ulusal ve Uluslararası 
Düzenleyici Kuruluşlar

Ayda en az 1 Paneller, yıllık toplantılar
Uyum ve performans gelişimi, 
trendlere uyum

Yerel Yönetimler Ayda en az 1 Ziyaretler, paneller

Topluma yönelik 
sürdürülebilirlik konularındaki 
performans, bağış ve 
sponsorluk

Sivil Toplum Örgütleri Ayda en az 1 
Konferanslar, proje ortaklıkları, 
paneller

Toplum, çevre ve 
çalışma hayatına yönelik 
sürdürülebilirlik konularındaki 
performans

Üniversiteler Proje bazlı
Kariyer günleri, proje 
ortaklıkları

Kariyer fırsatları, bilginin 
üretimine ve geliştirilmesine 
katkı

Medya Haftalık

Basın toplantıları, basın bülteni, 
özel röportajlar, özel haber 
çalışmaları, dijital iletişim 
kanalları

İş hedeflerinin gelişimi, sektörel 
gelişimin tetiklenmesi, gündem 
değerlendirmesi, şeffaflık

Paydaş İlişkileri ve İletişimi
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Çevresel
Etki

Doğal kaynakların azalması, iklim ve su krizi, atık sorunu ve 
biyoçeşitlilik kaybının getirdiği olumsuz çevresel koşullar ve 
bunların hızlı nüfus artışı ile tetiklenmesi iş dünyası üzerinde 
ciddi bir baskı oluşturuyor. Dünya Ekonomik Forumu’na göre8, 
gerçekleşmesi olası risklerin ilk beşini çevresel riskler oluşturuyor. 
Etkileri açısından değerlendirildiğinde ise, iklim eyleminde 
başarısızlık, biyoçeşitlilik kaybı ve aşırı hava olayları ilk beşteki 
riskler arasında. Dünyadaki sistemlerin sürdürülebilirliğini önemli 
ölçüde etkileyen bu küresel trendler ve riskler, iş yapış şekillerinde 
sorumlu yaklaşımı zorunlu kılıyor. 

Doğal kaynakların yoğun kullanıldığı sanayi, enerji ve yapı 
malzemeleri sektörlerinin yanında farklı çevresel etkilere sahip 
bankacılık ve perakende gibi birçok kritik sektörde faaliyet 
gösteriyoruz. Buna bağlı olarak, çevresel etkimizi geniş bir 
kapsamda stratejik olarak yönetiyoruz. Sektörlere özel çevresel 
riskleri tanımlıyor; çevresel etkiyi sektör bazında belirleyerek daima 
iyileştirmeyi esas alıyoruz. Sürdürülebilirlik önceliklerimiz arasında 
yer alan enerji ve emisyon yönetimi ile su ve atık yönetimi çevresel 
etki kapsamında odaklandığımız alanları oluşturuyor. 

Çevresel etkimizi yönetmek üzere gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalarla Küresel Amaçlar’dan 12, 13 ve 15’e katkı 
sağlıyoruz. 

Sürdürülebilir üretim ve 
tüketim kalıplarını sağlamak

12  Sürdürülebilir 
Üretim ve Tüketim

İklim değişikliği ve 
etkileri ile mücadele 
için acilen eyleme 
geçmek

13 İklim 
Eylemi

Karasal ekosistemleri korumak, 
iyileştirmek ve sürdürülebilir 
kullanımını desteklemek; biyolojik 
çeşitlilik kaybını engellemek

15 Karasal 
Yaşam

8 Küresel Riskler Raporu, Dünya Ekonomik Forumu, 2020
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Enerji ve Emisyon Yönetimi

Fosil yakıt kaynaklı karbon emisyonlarının 
giderek arttığı ve iklim krizinin en önemli küresel 
riskler arasında gösterildiği günümüzde faaliyet 
gösterdiğimiz tüm sektörlerde enerji ve emisyon 
yönetimine önem veriyoruz. Farklı sektörlerde faaliyet 
gösteren tüm Topluluk şirketlerimiz, iklim krizinin 
sonuçlarından da farklı şekilde etkileniyor. Yapı 
malzemeleri sektörü, düşük karbonlu üretime geçişte 
fırsatlar barındırırken bankacılık ve sigorta sektörleri 
yeşil enerji finansmanı için araçlar geliştiriyor. Bu 
nedenle, enerji ve emisyon yönetimini şirketlerimizin 
kritik etkilerine paralel şekilde gerçekleştiriyoruz. 
İklim krizi ile mücadelede kilit yeri bulunan enerji 
sektöründe yenilebilir enerji kaynaklarından üretimi 
gündeme alıyoruz. Holding çatısı altındaki tüm 
şirketlerimiz karbon emisyonu azaltımı ve enerji 
verimliliğine odaklanıyor. Finansman tarafındaki 
gücümüzü ise sorumlu yatırımlara ayırıyor, yeşil enerji 
yatırımlarını destekliyoruz.

2019 yılında Topluluk genelinde 18.774.462 MWh enerji 
tükettik. Enerji yoğunluğu ise bir önceki yıla göre 
%20 azaldı. Kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarımız 
17.295.541 ton CO2, kapsam 3 salımları9 dahil 
edildiğinde ise toplam emisyonlarımız 17.577.270 ton 
CO2 olarak gerçekleşti. Emisyon yoğunluğu ise bir 
önceki yıla göre %14 azaldı.

KAPSAM 1

KAPSAM 2

9 Salım hesaplamalarına Sabancı Üniversitesi dahil edilmemiştir. Kapsam 3 salım 
hesaplamasına Avivasa, Enerjisa Üretim, Yapı Malzemeleri Grubu, Kordsa ve 
Carrefoursa dahil değildir.
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Yerli ve yenilenebilir enerjiye dayalı üretimi 
esas alan Enerjisa Üretim, Yeni Nesil Enerji 
Üretimi Vizyonu ile sürdürülebilir büyüme 
hedefleri doğrultusunda 2019’da 500 MW’lık 
YEKA rüzgar santrali ihalesini kazandı. 2019 
yılında, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kurulu 
yenilenebilir enerji kaynaklı (hidroelektrik, 
rüzgar, güneş) elektrik üretim santralleri 
sayesinde (fosil yakıtlarla aynı miktar enerjiyi 
üreten tesislerle karşılaştırıldığında) 3,53 
milyon ton CO2 emisyonunu engellemiş oldu. 
Yerli ve yenilenebilir enerji portföyü ise 
%56’ya ulaştı. Enerjisa Üretim Yeni Nesil 
Enerji Vizyonunu, 2019 yılında 18 santralinde 
yaygınlaştırdığı ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi 
belgelendirmeleri ile destekledi.

Enerjisa Üretim 
ve Yeni Nesil 
Enerji Vizyonu

Doğal Gaz
Güneş

Rüzgar

Linyit

HidroelektrikKURULU GÜÇ

%37

%44
%12

%6

%1

En önemli küresel riskler arasında yer alan iklim 
kriziyle mücadele için faaliyet gösterdiğimiz tüm 
sektörlerde enerji ve emisyon yönetimine önem 
veriyoruz. 
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Enerjisa Enerji, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) öncülüğünde gerçekleştirilen 
HASAT projesinde yer alıyor. Proje ile, dağıtım sektöründe enerji verimliliğinin artırılmasına 
yönelik yöntemler geliştirilmesi ve enerji verimliliği yol haritası oluşturulması amaçlanıyor. 
Enerjisa Enerji, altyapı ve sistemsel iyileştirmelere ek olarak kullanıcılarda verimli enerji 
kullanımı bilincinin geliştirilmesi konularında projeye destek veriyor.

Çimsa, 2012 yılında yapılan 
Mersin Çimento Fabrikası’nda 
atık gaz ısısının elektrik enerjisine 
geri dönüşüm tesisi yatırımını 
gerçekleştirdi. Bu enerji verimliliği 
yatırımıyla önemli tasarruf elde 
etmeye devam eden Çimsa, 2019 
yılında 46.504 MWh elektrik 
üreterek 21.950 ton CO2 tasarrufu 
ile birlikte 14,7 milyon TL’lik 
finansal kazanç sağladı. 

Kordsa, kurutucu silo 
optimizasyonu projesi ile, 
depolardaki hava tüketimini %15 
oranında azaltmayı hedefledi. Proje 
kapsamında, yaklaşık 420.000 kWh 
elektrik enerjisi tasarrufu, sağlanan 
verimlilik ile de yaklaşık 36.000 
ABD doları finansal kazanç elde 
edildi. Ayrıca stratejik sektör iş 
birliklerine önem veren Kordsa 
farklı sektörlerin karbon 
emisyonlarını azaltması için 
çözümler üretiyor. Hafif araçların 
karbon salımı azaltımındaki rolünü 
değerlendiren şirket, Ford Otosan 
ile yapılan ortaklık sonucu 16 ton 
üzeri ağır ticari araçların 
hafifletilmesi için bir e-glass 
prepreg geliştirdi. 

Brisa, fabrikasında hayata 
geçirdiği LED aydınlatma 
dönüşüm projesi ile yıllık 
yaklaşık 2.100.000 kWh 
enerji tasarrufu sağladı. 
Proje, enerji tasarrufu 
hedeflerine %38 oranında 
katkıda bulundu. 2019’da 
başlayan ve sektörde ilk olan 
Akıllı baskı ve Otomatik 
Buhar Sistemleri Projeleri ile 
yıllık 7.000 ton buhar 
tasarrufu ve 852 ton karbon 
emisyonu azaltılması
hedefleniyor.

2019’da mağazalarında çevre dostu 
cihaz ve otomasyon sistemi 
dönüşümü çalışmalarına başlayan 
Teknosa, enerji tüketimi en yüksek 
21 mağazada aydınlatma, 
iklimlendirme sistemleri ve panel 
TV gibi bölümlerini otomasyon 
sistemi ile yöneterek %20’ye yakın 
enerji tasarrufu sağladı. Ayrıca 
2020 yılında kapsama 40 mağaza 
daha ilave etmek için gerekli 
çalışmalara başladı.

Finansman gücünü sorumlu 
şekilde kullanan Akbank’ta, 
müşterilere kullandırılan tüm 
krediler, tutar sınırı olmadan 
Akbank Çevre ve Sosyal Kredi 
Politikaları’na göre 
değerlendiriliyor. Ticari nitelikli 
kredilerin tamamı 
Kredilendirilmeyecek Faaliyetler 
Listesi baz alınarak ön 
değerlendirmeden geçiyor. 
Çevresel etkinin azaltılmasını 
teşvik etmek üzere yenilenebilir 
enerji, geri dönüşüm, karbon 
emisyonu azaltma projelerini 
destekleyen Akbank, bu yıl 123 
MW güneş enerjisi, 79 MW rüzgâr 
enerjisi projesi fonladı. 

Enerjisa 
Enerji’den 
HASAT Projesi

Çimsa’da Enerji 
Verimliliği 

Kordsa’dan 
İklim Krizi ile 
Mücadeleye 
Katkı

Brisa’da Enerji 
Verimliliği

Teknosa 
Mağazalarında 
Enerji Verimliliği  

Akbank ve 
Sorumlu 
Finansman
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Yeraltı suları

Su Yönetimi

Önemli çevresel sorunlardan olan su kaynaklarındaki 
azalma ve kirlilik, iş süreçlerini olumsuz etkiliyor, 
doğal kaynakların gelecek kuşaklara aktarılmasını 
engelliyor. Farklı alanlarda var olan küresel bir oyuncu 
olarak, su konusundaki etkimiz de sektörlerimize 
göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle, öncelikli olarak 
iş kollarımıza göre etkimizi tanımlıyoruz. Bu etkiyi ise 
en aza indirmeye odaklanarak geniş bir çerçevede 
yönetiyoruz. İşimizin devamlılığı için temel bir doğal 
sermaye olan suyu verimli şekilde kullanmayı esas 
alıyoruz. Verimlilik ve geri kazanım, su yönetimi 
yaklaşımının ana unsurlarını oluşturuyor.

KAYNAĞINA GÖRE SU KULLANIMI (%)

2019’da toplam kullandığımız suyun %20’sini geri kazandık.
Son üç yılda alıcı ortama deşarj ettiğimiz atık su miktarı
%17 oranında azaldı.

Yağmur suyu

Diğer

Şebeke suyu

Yüzey suları

%79

%10

%8

%1

%2

Atık Yönetimi

Nüfus artışı, tüketim trendleri ve sanayileşme 
faaliyetleri ile artan atıklar, iş dünyasının da 
sorumluluk almasını gerektiren küresel bir soruna 
dönüşmüş durumda. Atık sorununu önemli çevresel 
etkilerimizden biri olarak tanımlıyor, bu sorunla 
mücadelede sorumluluk alıyoruz. 

İş dünyasını, plastik kriziyle ortak mücadeleye 
davet eden İş Dünyası Plastik Girişimi’ne 2019’da 
dahil olduk. Üyeliğimiz kapsamında, plastik atıkların 
azaltılmasına yönelik taahhütte bulunuyor ve atık 
yönetimini kapsamındaki uygulamalarımızı bu 
yaklaşımla tasarlıyoruz. 2021 yılında Topluluk olarak 
azaltım hedeflerimizi açıklayacağız. Tek kullanımlık 
plastik kullanımının önüne geçmeyi, plastik atıkları geri 
dönüştürmeyi ve yeniden farklı amaçlar için kullanmayı 
odağımıza alıyoruz.

Döngüsel ekonomi temelinde, atıkları geri kazanıyor 
böylece atık miktarını azaltıyor ayrıca finansal tasarruf 
sağlıyoruz. İş süreçlerimizde esas aldığımız verimli 
kaynak kullanımı yaklaşımına atık yönetimini de dahil 
ediyoruz.

Birçok sektörde ortak sorun olan ambalaj atıklarının 
yönetimi için geri dönüştürülebilir malzemeleri tercih 
ediyor, ambalajların geri dönüştürülmesine önem 
veriyoruz. Gıda atıkları ve israfı önemli küresel sorunlar 
arasında yer alıyor. Bu sorunun önüne geçmek 
üzere perakende sektöründe iyi uygulamalar hayata 
geçiriyoruz.

ATIKLAR (%)

Tehlikeli Atık

Tehlikesiz Atık

%40

%60
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Doğal kaynak tüketimini azaltmak, iklim değişikliği ile mücadelede ön plana çıkmaktadır. 
Bu amaçla Çimsa, birincil yakıtların (kömür, petrokok) yerine kalorifik değeri olan alternatif 
yakıtları kullanarak Beraber Yakma ile enerji geri kazanımı sağlıyor. 2019’da White Way 
projesi ile Türkiye’de ilk kez beyaz çimento üretilen fırınlarda atıklar yakıt malzemesi olarak 
kullanıldı. Projede 1.400 ton atığın yakıt olarak kullanılmasıyla finansal tasarruf sağlandı. 
Ayrıca gri çimentoda 2019 yılı alternatif yakıt oranı %7,5 oldu ve bu yolla 3,8 milyon TL 
finansal kazanç elde edildi. Çimsa yayımladığı Alternatif Yakıt & Alternatif Hammadde 
Stratejisi ile 2025 yılında bu oranı %10’a çıkarmayı hedefliyor. Gelecek dönemlerde büyük 
şehir belediyelerinin katı atıklarını döner fırınlarda yakıt olarak kullanmak üzere çalışmalar 
yürütüyor. 

Carrefoursa, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını 
Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile iş birliği içinde marketlerden 
toplanan kağıt ve pil atıklarının geri dönüştürülmesini sağlıyor. 
Ayrıca, Carrefoursa marketleri atık yağların toplanmasına da 
aracı oluyor. 24 ilde lisanslı ara depolama tesisi ve 74 lisanslı 
aracı ile Kocaeli’nde yer alan geri kazanım tesisi olan bir şirket 
ile iş birliğinde toplanan atıkların biyodizel olarak kazanımı 
yapılıyor. 2019 yılında çeşitli illerde toplanan yaklaşık 9.300 kg 
kullanılmış atık bitkisel yağın geri kazanımı ile 6.780 kg 
biyodizel elde edildi. Bunun yanı sıra 2018’de başlattığı Kayıp 
Azaltma Projesi ile gıda israfının önüne geçmeyi amaçlayan 
Carrefoursa, gıda kayıp oranını %1,8’e düşürerek 23,6 milyon 
TL değerinde iyileştirme sağladı; gıda atıklarını olabilecek en 
düşük seviyede tutmak üzere çalışmalarına devam ediyor. 

Bi’Tıkla Online Satış uygulaması ile 
İyi İhtimallerin Sigortası’nda kağıtsız 
satış sürecine geçen Avivasa, 
üretilen her 100 bin poliçe için 
toplamda 2,6 milyon sayfa daha az 
kağıt kullanarak yaklaşık 26 bin m3 
daha az su harcanmasını ve 313 
ağacın kesilmesinin önüne geçmeyi 
hedefliyor. Uygulama ile aynı 
zamanda, poliçe başvuru 
süreçlerinde yapılan risk 
analizlerindeki verimi artırarak 
Avivasa’nın finansal risklerini azaltıp 
ekonomik sürdürülebilirliğe katkı 
sağlanması hedefleniyor.

Çimsa’da 
Alternatif Yakıt 
Kullanımı

Carrefoursa’da 
Atık Yönetimi

Avivasa’dan  
Ormansızlaşma 
ile Mücadele 

Kordsa, İzmit fabrikasında Nylon 6.6 
iplik üretim tesislerinde oluşan 
teknolojik yan ürünleri çip formuna 
dönüştürerek mühendislik plastikleri 
sektörüne kazandırıyor. 2019 yılında 
Kordsa’nın bu yan ürünlerden 
kazancı 7,96 milyon ABD doları oldu. 
Söz konusu yan ürünler farklı 
sektörlerde balık ağı, branda, halat 
gibi yeni ürünlere dönüşerek 
ekonomiye yeniden kazandırılıyor.

Kordsa’da 
Döngüsel 
Ekonomi

Akçansa’da kaynaklar sorumlu kullanılarak 
atıklar alternatif yakıt ve hammadde olarak 
ekonomiye kazandırılıyor. Akçansa 
Büyükçekmece Fabrikası, nüfusu 15 milyon 
kişiyi aşan İstanbul’un atıklarını geri 
kazanım yoluyla çimento üretim sürecinde 
değerlendiriyor. Son 5 yılda şehrin 1 milyon 
ton atığı kaynak olarak kullanıldı. 2019 
yılında ise 65.000 ton arıtma çamuru 
25.000 ton atıktan türetilmiş yakıt bertaraf 
edildi. İstanbul Boğazı’ndaki gemilerden 
kaynaklı sıvı atıkları fabrikada enerjiye 

dönüştürülüyor. Ayrıca Akçansa’nın 2030 
yılı için alternatif yakıtta %30, biyokütlede 
ise %15 kullanım oranını hedefliyor. 
Kemerburgaz Hazır Beton Tesisi ile 
Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik 
Konseyi’nin (The Concrete Sustainability 
Council) belirlediği kurallar doğrultusunda 
çimento, beton ve agrega üreticilerine 
verilen ve tüm dünyada kabul gören CSC 
“Kaynakların Sorumlu Kullanımı Gold 
Sürdürülebilirlik Belgesi”ni Türkiye’de alan 
ilk marka oldu.

Akçansa’dan 
İstanbul’un 
Atıklarına 
Çözüm ve 
Uluslararası 
Kaynakların 
Sorumlu 
Kullanımı 
Belgesi
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Biyoçeşitliliğin Korunması

Sabancı Topluluğu’nda çevreye saygılı bir yaklaşımla 
ekolojik kaynakların ve doğal hayatın korunmasına 
önem veriyoruz. Çevresel sürdürülebilirliğin temel 
bir bileşeni olan biyolojik çeşitlilik, dünya üzerindeki 
sistemlerin devamlılığı için kilit bir rol oynuyor. 
Topluluğumuzu oluşturan şirketlerimiz, kendi etkileri 
ile paralel olarak biyolojik çeşitliğin korunmasını 
destekliyor.

Akçansa, maden sahalarında fauna/flora çeşitliliğini yeniden sağlamak, bozulan arazileri 
lokal ekolojiye uygun biçimde doğaya yeniden kazandırmak üzere 2013 yılından beri 
Biyoçeşitlilik Proje Yarışması düzenliyor. Dördüncüsü 2021 yılında gerçekleştirilecek olan 
yarışma Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bilim ve eğitim içerikli yarışmaya her yaştan 
öğrenci, mezun, akademisyen ve araştırmacı katılarak yaratıcı, farklı ve inovatif projelerle 
hammadde üretimi yapılan maden alanlarında biyolojik çeşitliliği artırmak için yarışıyor. 

Akçansa ayrıca maden sahalarında rehabilitasyon çalışmalarına da aralıksız devam etmekte. 
2019 sonu itibarıyla maden sahalarında üretimin tamamlandığı toplam 25,2 ha alanda yerel 
dokuya uygun ağaçlar ile arazi rehabilitasyonu gerçekleştirildi. 11 Kasım 2019’da Türkiye 
genelinde yapılan ağaçlandırma çalışmasına destek verilerek fabrika çalışanları ve ailelerinin 
de katıldığı fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi. 

Göçmen kuşlar başta olmak üzere kanatlı fauna, dağıtım şebekelerinin üzerine konma, 
yuva yapma veya iki iletken arasına girme sonucu elektrik çarpma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalabiliyor. Kazalar genellikle kuşların ölümüne sebep oluyor. Kuş ölümlerinin önüne 
geçebilmek için, Adana’daki pilot bölgede göç yolu üzerine veya riskli görülen hatlara 
“Kuş Çevirici” olarak adlandırılan aparatlar yerleştiren Enerjisa Enerji, bölgedeki kuş 
popülasyonu ve kanatlı biyoçeşitliliğini korumayı hedefliyor.

Akçansa’da 
Biyoçeşitlilik 
Yarışması ve 
Rehabilitasyon 
Çalışmaları

Enerjisa Enerji 
Kuş İzolasyonu 
Projesi
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Kurumsal Üyelikler

Holding olarak yerel ve uluslararası çeşitli dernek, 
kurul ve topluluklara üyeyiz. Farklı oluşumlarda etkin 
rol alıyor, ülkemizin gelişmesi için tüm paydaşlarla 
beraber dayanışma içinde iş birliği yapıyoruz.

PAYDAŞ TEMSİL

Türkiye İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (TÜSİAD) Üst Düzey Temsil & Çeşitli Komisyon ve Çalışma 
Gruplarında Temsil

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Üyeliği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Üst Düzey Temsil

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Üst Düzey Temsil ve Etik Kurul Üyeliği

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) Üst Düzey Temsil

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Üye

Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) Yönetim Kurulu Üyeliği

The American Turkish Society Başkan Yardımcılığı

Dünya Enerji Konseyi Üye

Türkiye Çimento Mühtahsilleri Birliği Başkan

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği

Global Cement and Concrete Association (GCCA) Yönetim Kurulu Üyeliği

CEMBUREAU Yönetim Kurulu Üyeliği

İş Dünyası Plastik Girişimi Üye

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Üye

Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Üye

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Üye

European Round Table of Industrialists Üye

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum – WEF) Üye
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Performans Göstergeleri

Sektörlerde Kategoriye Göre Çalışan Sayısı*
2017 2018 2019

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
SABANCI TOPLULUĞU 14.833  31.291 13.907   30.635 13.941 31.374
SABANCI HOLDİNG 53 255 62 262 67 257

BANKA 7.392 6.501 7.046 6.331 6.727 6.033

ENERJİ 1.192 9.072 1.153 9.236 1.204 9.767

FİNANSAL HİZMETLER 1.268 839 1.212 795 1.223 796

YAPI MALZEMELERİ 138 2.071 154 2.029 171 1.960

PERAKENDE 4.546 8.774 4.012 7.968 4.245 8.481

SANAYİ 244 3.779 268 4.014 304 4.080

BİLİŞİM 49 112 54 123 55 136

DİĞER** 544 590 557 625 566 670

TOPLAM*** 46.124 44.542 45.315

Sektörlerde Sözleşme Türüne Göre Çalışan Sayıları 
2017 2018 2019

Tam süreli Kısmi süreli Tam süreli Kısmi süreli Tam süreli Kısmi süreli
SABANCI TOPLULUĞU 46.037 87 44.508 34 45.205 110
SABANCI HOLDİNG 308 0 324 0 324 0

BANKA 13.869 24 13.375 2 12673 87

ENERJİ 10.264 0 10.389 0 10.971 0

FİNANSAL HİZMETLER 2.106 1 2.006 1 2.017 2

YAPI MALZEMELERİ 2.209 0 2.183 0 2.131 0

PERAKENDE 13.259 61 11.949 31 12.705 21

SANAYİ 4.022 1 4.282 0 4.384 0

BİLİŞİM 161 0 177 0 191 0

DİĞER 1.043 91 1.092 90 1.161 75

Cinsiyete Göre Alt İşverenler
2017 2018 2019

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
SABANCI TOPLULUĞU 3.359 7.064 4.562 6.604 4.374 6.761
SABANCI HOLDİNG 44 110 56 109 55 109

BANKA 1.168 2.068 1.482 2.037 1.543 2.119

ENERJİ 215 1.152 238 1.189 225 1.211

FİNANSAL HİZMETLER 114 102 131 152 165 227

YAPI MALZEMELERİ 118 2.872 101 2.339 93 2.138

PERAKENDE 1.513 0 2.350 0 2.090 66

SANAYİ 59 510 66 538 68 514

DİĞER 128 250 138 240 135 377

Sosyal Performans Göstergeleri

* Sabancı Topluluğu çalışan sayısı Türkiye’deki Sabancı Holding, Akbank, Akcansa, Aksigorta, Avivasa, Brisa, Carrefoursa, Çimsa, Enerjisa Enerji, Enerjisa Üretim, Kordsa, Teknosa ve Temsa verilerinden oluşmaktadır. 
31 Aralık 2019 itibarıyla verilen aylık ortalamaya dayanmaktadır. Yurt dışı çalışan sayıları hariç tutulmuştur. Alt işverenler dahil değildir.
** Diğer içerisinde Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi verileri yer almaktadır.
*** Sadece Sabancı Topluluğu toplamını içermektedir.
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Sektörlere Göre Sera Gazı Salımı (tonCO2) 2017 2018 2019

SABANCI TOPLULUĞU10

KAPSAM 1  21.974.713  17.273.466  16.422.329 

KAPSAM 2 894.448 825.835 873.212

KAPSAM 3  382.741,19  256.256,61 281.729,19

SABANCI HOLDİNG

KAPSAM 1  56,97  51,57 49,61

KAPSAM 2  440,29  454,88  478,45

KAPSAM 3 128,00 140,00 132,00

BANKA

KAPSAM 1  6.558,43  6.569,33  6.151,44

KAPSAM 2  41.132,78  42.586,24  47.663,16 

KAPSAM 3  542,02  581,77 564,69

ENERJİ

KAPSAM 1  10.189.162,57  6.259.311,66  5.826.692,68

KAPSAM 2  22.589,79  16.344,33  42.263,31 

KAPSAM 3  -    -    1.286,15 

FİNANSAL HİZMETLER

KAPSAM 1  1.645,38  1.412,28  1.281,10

KAPSAM 2 1.821,61  1.897,98  1.555,74

KAPSAM 3  309,81  307,00 304,40

YAPI MALZEMELERİ

KAPSAM 1  11.569.866,00  10.830.739,00  10.394.484,00

KAPSAM 2  511.738,00  463.268,00  480.549,00

KAPSAM 3  -   -   -  

PERAKENDE

KAPSAM 1  136.408,22  82.351,70  98.568,92

KAPSAM 2 124.955,93  118.583,10  115.213,05

KAPSAM 3  17,22  13,69 13,12

SANAYİ

KAPSAM 1  71.015,46  93.030,24  95.101,37

KAPSAM 2  191.770,09 182.700,47  185.489,01

KAPSAM 3  381.744,15  255.214,15 279.428,84

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

KAPSAM 1 10.866,18  11.189,56  11.432,84

KAPSAM 2  1.687,36  1.862,04  3.041,02

KAPSAM 3  -   -    -  

Çevresel Performans Göstergeleri

10 Topluluk konsolidasyonuna Sabancı Üniversitesi verisi dahil edilmemiştir.
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Sektörlere Göre Enerji Tüketimi (MWh) 2017 2018 2019

SABANCI TOPLULUĞU11 22.693.120,82 21.163.709,03 18.774.426,10

SABANCI HOLDİNG 19.643,94 18.897,46 20.741,94

BANKA 104.735,57 180.330,35 115.502,14

ENERJİ 20.012.868,01 18.485.692,98 16.194.695,99

FİNANSAL HİZMETLER 8.288,76 7.887,96 7.222,93

YAPI MALZEMELERİ 1.623.088,10 1.497.964,02 1.384.927,46

PERAKENDE 254.410,08 234.155,67 232.590,47

SANAYİ 670.086,36 801.780,59 818.745,18

SABANCI ÜNİVERSİTESİ 57.094,76 59.046,20 57.585,97

Sektörlere Göre Atıklar (ton) 2017 2018 2019

SABANCI TOPLULUĞU12
TEHLİKELİ ATIK 696.347,88 107.289,76 232.050,65 

TEHLİKESİZ ATIK 128.210,69 184.028,34 151.658,79 

SABANCI HOLDİNG
TEHLİKELİ ATIK  5.195,00  4.816,00  5.751,00 

TEHLİKESİZ ATIK  42.640,00  25.710,00  22.410,00 

BANKA
TEHLİKELİ ATIK  -    -    -   

TEHLİKESİZ ATIK  -    -    -   

ENERJİ
TEHLİKELİ ATIK  683.169,00  98.129,00  222.394,00 

TEHLİKESİZ ATIK  35.193,00  141.465,00  113.907,00 

FİNANSAL HİZMETLER
TEHLİKELİ ATIK  1.548,70  -    511,69 

TEHLİKESİZ ATIK  287,05  268,05  258,05 

YAPI MALZEMELERİ
TEHLİKELİ ATIK  4.046,70  1.863,10  756,69 

TEHLİKESİZ ATIK  41.336,60  7.050,69  5.666,70 

PERAKENDE
TEHLİKELİ ATIK  5,00  4,00  2,80 

TEHLİKESİZ ATIK  196,00  159,00  168,00 

SANAYİ
TEHLİKELİ ATIK  2.383,48  2.477,65  2.634,47 

TEHLİKESİZ ATIK  8.558,04  9.375,60  9.249,04 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
TEHLİKELİ ATIK  25,23  13.918,00  23,84 

TEHLİKESİZ ATIK  363,00  345,65  337,36 

Çevresel Performans Göstergeleri

11 Topluluk konsolidasyonuna Sabancı Üniversitesi verisi dahil edilmemiştir.
12 Topluluk konsolidasyonuna Sabancı Üniversitesi verisi dahil edilmemiştir.
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Sektörlere Göre Su Kullanımı (m3) 2017 2018 2019

SABANCI TOPLULUĞU13  8.188.669,60  7.769.281,00  10.294.531,15 

SABANCI HOLDİNG  26.934,00  27.143,00  26.616,85 

BANKA  -    -    -   

ENERJİ  3.001.509,60  3.382.667,00  3.756.759,00 

FİNANSAL HİZMETLER  12.682,00  12.876,00  12.186,00 

YAPI MALZEMELERİ  3.236.333,00  2.958.882,00  3.671.266,30 

PERAKENDE  389.531,00  332.120,00  261.603,00 

SANAYİ  1.184.457,00  759.691,00  2.228.966,00 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ  337.223,00  295.902,00  337.134,00 

13 Topluluk konsolidasyonuna Sabancı Üniversitesi verisi dahil edilmemiştir.
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GRI İçerik Endeksi

GRI STANDARDI BİLDİRİMLER REFERANSLAR VERİLMEYEN BİLGİNİN AÇIKLAMASI

GRI 101: Temel Esaslar 2016

Genel Bildirimler

GRI 102: 
Genel Bildirimler 2016

Kurumsal Profil

102-1 3 -

102-2 7, 9, 10 -

102-3 67 -

102-4 7 -

102-5 8 -

102-6 7, 9, 10 -

102-7 7, 8, 17, 28 -

102-8 59 -

102-9 25 -

102-10 7-10 -

102-11 20, 21 -

102-12 58 -

102-13 58 -

Strateji

102-14 4-6 -

102-15 20, 21 -

Etik ve Dürüstlük

102-16 22 -

102-17 22 -

Yönetişim

102-18 19 -

102-19 13, 19

102-20 13

102-21 13 - 15

102-22 19 -

102-23 19

GRI Öncelikli Konular Hizmeti (Materiality Disclosures Service) için GRI Hizmetleri, GRI içerik indeksinin açıkça gösterilmesini ve 102-40 ile 102-49 arasındaki bildirimlerin referanslarının rapor içeriğindeki ilgili bölümlerde bulunduğunu gözden geçirmiştir. 
Bu hizmet raporun Türkçe versiyonu için verilmiştir. 
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GRI STANDARDI BİLDİRİMLER REFERANSLAR VERİLMEYEN BİLGİNİN AÇIKLAMASI

GRI 102: 
Genel Bildirimler 2016

Paydaş Analizi

102-40 51 -

102-41 29 -

102-42 51 -

102-43 51 -

102-44 13-15 -

Rapor Profili

102-45 3 -

102-46 13-15 -

102-47 13-15 -

102-48 Herhangi bir değişiklik olmamıştır. -

102-49 Herhangi bir değişiklik olmamıştır. -

102-50 3 -

102-51 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 -

102-52 3 -

102-53 3 -

102-54 3 -

102-55 63 -

102-56 Denetim alınmamıştır. -

GRI 200: Ekonomik Standart Serileri

Ekonomik Performans

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 16-18 -

103-2 16-18 -

103-3 17 -

GRI  201: Ekonomik 
Performans 2016

201-1 17 -

201-3 2019 Faaliyet Raporu

GRI 300: Çevresel Standart Serileri

Enerji

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 53 -

103-2 53 -

103-3 53 -

GRI 302: Enerji 2016

302-1 53, 61

302-3 53 -

302-4 53 -
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GRI STANDARDI BİLDİRİMLER REFERANSLAR VERİLMEYEN BİLGİNİN AÇIKLAMASI

Enerji

GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 55 -

103-2 55 -

103-3 55 -

GRI 303: Su 2016
303-1 55 -

303-3 55, 62 -

Biyoçeşitlilik   

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 57 -

103-2 57 -

103-3 57 -

GRI 304: Biyoçeşitlilik 2016 304-3 57 -

Emisyonlar   

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 53 -

103-2 53 -

103-3 53 -

GRI 305: Emisyonlar 2016

305-1 55, 60 -

305-2 53, 60 -

305-3 53, 60 -

305-4 53 -

305-5 53 -

Atık Su ve Atıklar   

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 55 -

103-2 55 -

103-3 55 -

GRI 306: Atık Su ve Atıklar 2016 306-2 55, 61 -

GRI 400: Sosyal Standart Serileri

 İstihdam 

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 26, 27 -

103-2 26, 27 -

103-3 26, 27 -

GRI 401: İstihdam 2016
401-2 35 -

401-3 29 -
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GRI STANDARDI BİLDİRİMLER REFERANSLAR VERİLMEYEN BİLGİNİN AÇIKLAMASI

 İş Sağlığı ve Güvenliği     

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 38 -

103-2 38 -

103-3 38, 39 -

GRI 403: İş Sağlığı ve 
Güvenliği 2018

403-1 38 -

403-2 38 -

403-3 38 -

403-4 38, 39 -

403-5 38 -

403-6 38, 39 -

403-7 38, 39 -

403-9 38 -

Eğitim ve Öğretim   

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 31, 32, 35 -

103-2 31, 32, 35 -

103-3 31, 32, 35 -

GRI 404: Eğitim ve Öğretim 2016

404-1 32 -

404-2 31-34 -

404-3 35-36 -

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği    

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 29 -

103-2 29 -

103-3 29 -

GRI 405: Çeşitlilik ve 
Fırsat Eşitliği 2016 405-1 29 -

Yerel Toplumlar

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 41 -

103-2 41 -

103-3 41 -

GRI 413: Yerel Toplumlar 2016 413-1 42-50 -
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TİCARET UNVANI Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI Büyük Mükellefler 4540019679

MERKEZ ADRESİ Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul

MERKEZ TELEFON 0 (212) 385 80 80

BORSA İSTANBUL İŞLEM KODU SAHOL

İNTERNET SİTESİ ADRESİ www.sabanci.com

İletişim (Sürdürülebilirlik Raporu ve ESG) 

Mehmet Hilmi Akarsu 
sustainability@sabanci.com 

İletişim (Yatırımcı İlişkileri) 

Kerem Tezcan, Yatırımcı İlişkileri Direktörü
investor.relations@sabanci.com 

Raporumuz dijital ortamda hazırlanmıştır ve basılmamıştır.

YASAL UYARI 
Sabancı Holding Sürdürülebilirlik Raporunda (rapor) yer alan bilgiler ve analizler raporun hazırlandığı zaman diliminde doğru ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklar ve bilgiler 
kullanılarak, sadece bilgilendirme amaçlı olarak yazılmıştır ve herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturma amacı taşımaz. Şirket, yöneticileri, çalışanları ve raporun üretiminde 
katkıda bulunan diğer tüm şahıslar ve kurumlar, bu raporda yer alan bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar. Raporun her hakkı Sabancı 
Holding’e aittir.

http://www.sabanci.com
mailto:sustainability%40sabanci.com%20?subject=
mailto:investor.relations%40sabanci.com%20%20?subject=

