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İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA
Akiş GYO A.Ş. olarak ilk sürdürülebilirlik 
raporumuz ile 1-Ocak 2019-31 Aralık 2019 
dönemini kapsayan sürdürülebilirlik 
perforansımızı siz paydaşlarımızın görüşüne 
sunuyoruz. Bu rapor GRI Standards: Temel 
uyumluluk seçeneğine göre hazırlanmıştır.

Raporumuzun kapsamını Şirketimiz Akiş GYO 
A.Ş. ile doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımız 
olan Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. ve Akasya 
Çocuk Dünyası A.Ş.’nin (KidZania İstanbul) 
faaliyette bulunduğu lokasyonlardaki (Akasya 
AVM, Akbatı AVM, Merkez ve Yönetim Ofisleri 
ve Şantiyeler) operasyonları oluşturmaktadır. 
Raporumuz ayrıca tarafı olduğumuz Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme 
Bildirim Raporu niteliğindedir. Performans 
verileri 2019 yılı baz alınarak açıklanmıştır. 
İleriki dönem raporlarında performans verileri 
2019 yılından itibaren kıyaslamalı olarak 
paydaşlarımızın görüşüne sunulacaktır. 

Geribildirimlerinizi önemsiyor ve kurumsal 
gelişimimizin bir parçası olarak görüyoruz.  
Sürdürülebilirlik kapsamında her türlü şikayet 
ve önerilerinizi lütfen info@akisgyo.com 
adresinden bizimle paylaşınız.
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GENEL MÜDÜR 
MESAJI

2019 yılı dünyada belirsizliklerin hakim olduğu 
bir yıl oldu. Bu durum faaliyet gösterdiğimiz 
gayrimenkul ve perakende sektörlerini de 
doğrudan etkiledi. Bu gelişmeler altında 2019 
yılı, kira gelirimizi arttırma, sermaye piyasası 
araçlarını kaynak çeşitliliği ve risklerden 
korunma amaçlı daha etkin kullanma ve 
borçlarımızı azaltma stratejilerine yöneldiğimiz 
bir yıl oldu. Akiş GYO hisse senetleri 2019 yılında 
yatırımcılarına %77’lik net getiri sağladı. 108 
milyon TL nakit temettü verdiğimiz 2019 yılında, 
“BIST Temettü 25 Endeksi”ndeki yerimizi de 
koruduk. Kurumsal Yönetim Derecelendirme  
notumuzla gayrimenkul ve inşaat sektöründe 
zirvedeki yerimizi korurken, notumuz 9,62 
olarak güncellendi. 

Akiş GYO olarak operasyonlarımızı yarattığımız 
pozitif etkinin artırılması ve aynı zamanda 
risklerin bertaraf edilmesi doğrultusunda 
yürütüyoruz. Bu kapsamdaki performansımızı 
şeffaf bir şekilde ortaya koyabilmek ve 
süreçlerin daha etkin bir şekilde yönetilmesini 
sağlamak için geniş katılımlı bir çalışma grubu 
oluşturduk. Yaptığımız çalışmalar kapsamında 
sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirledik ve bu 
önceliklere yönelik performansımızı uluslararası 
bir standard olan “Global Reporting Initiative 
(GRI) Standards: Temel gerekliliklerine uygun 
olarak hazırladık.

Raporlama döneminde günümüz iş hayatının 
en önemli unsurlarından biri olan dijitalleşme 
uygulamalarını gerek iş süreçlerimizde gerekse 
sunduğumuz hizmetler kapsamında hayata 
geçirmeye devam ettik. Mobil uygulamalarla 
müşteri memnuniyetini sağlarken aynı zamanda 
farklı grupların özel ihtiyaçlarına cevap verdik. 
Sahip olduğumuz ISO 27001 Yönetim Sistemi 
çalışmaları kapsamında bilgi güvenliğini 
sağlamaya yönelik uygulamaları hayata geçirdik.

Operasyonlarımızın sürdürülebilirliği açısından 
özel bir öneme sahip olan müşteri memnuniyeti 

uygulamaları kapsamında paydaşlarımızın 
beklenti, öneri ve şikayetlerini aktif bir şekilde 
takip ettik. Bu doğrultuda gerekli uygulamaları 
hayata geçirdik. 

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 
operasyonlarımızın çevresel ayakizini düşürmek 
için 2019 yılında da aktif bir şekilde çaba sarf 
ettik. Raporlama kapsamındaki şirketlerimiz 
2018 yılına kıyasla enerji tüketimini %11,46 
oranında düşürdü. Doğal kaynakların verimli 
kullanılması yaklaşımımız kapsamında 
şirketlerimizin su kullanım miktarı 2018 yılına 
göre %7,4 azalış gösterdi. Sahip olduğumuz 
bilincin yaygınlaştırılması çalışmaları 
kapsamında hem çalışanlarımıza hem de 
müteahhit firma çalışanlarına 2019 yılında 719 
kişi*saat çevre eğitimi sağlarken; çevre koruma 
yatırımlarımız 367.700 TL olarak gerçekleşti. 

Amacımız yetenekli çalışanlarımızla “Yenilikçi 
Şirket” konumumuzu korumaktır. Bu 
anlayışla çalışanlarımıza huzur ve güvenle 
çalışabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri 
bir çalışma ortamı sağlamaya özel önem 
gösteriyoruz. 2019 yılı içerisinde raporlama 
kapsamındaki şirket çalışanlarımıza ve 
aynı zamanda taşeron firma çalışanlarımıza 
toplamda 242.924 kişi*saat eğitim sağlamış 
bulunmaktayız. 

Elde ettiğimiz tüm başarıların paydaşlarımızla 
zenginleştiğinin bilinciyle, başta bu başarının 
en büyük mimarları olan çalışma arkadaşlarım 
olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Saygılarımla,

İ. Gökşin Durusoy
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

      Akiş GYO olarak ilk sürdürülebilirlik raporumuzla bu konuya yaklaşımımızı 
ve bu kapsamda elde ettiğimiz performansımızı sizlerin görüşüne sunuyoruz. 
Raporumuz aynı zamanda katılımcısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’nin İlerleme Bildirim Raporu niteliğindedir. 

Saygıdeğer paydaşlarımız,
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AKİŞ GYO HAKKINDA

Akkök Holding bünyesinde 2005 yılında kurulan 
Akiş GYO, holdingin stratejik iş alanları arasında 
konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki 
deneyim ve uzmanlığını farklı projelerde 
değerlendirmek amacıyla çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Akiş GYO, Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı 
başvuruyla 18 Mayıs 2012 tarihinde Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı unvanını almış, 9 Ocak 2013 
tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye 
başlamıştır. Akiş GYO, “Her işimizin temelinde 
mutluluğunuz var” ilkesiyle gayrimenkul 
sektöründe kalitesi ile farklılaşan projeleri 
hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Akiş GYO, 2011 yılında açılan Akbatı AVM’nin 
yakaladığı önemli başarı sonrası, hissedarı 
olduğu GYO’nun hayata geçirdiği Akasya 
AVM’nin 2014 yılında tamamlanması ile önemli 
bir projeye daha imza atmıştır. 2017 yılında 
SAF GYO ile birleşen Akiş GYO, bu birleşme ile 
birlikte gayrimenkul sektöründeki yerini daha 
da sağlamlaştırmıştır.

Türkiye’deki gayrimenkul yatırım ortaklığı 
şirketleri arasında bir ilki gerçekleştirerek, 
alışveriş merkezi yatırımlarına alternatif bir 
yaklaşımla cadde mağazacılığına yönelen 
Akiş GYO, Bağdat Caddesi’nde yer alan 
projelerinin de tamamlanmasıyla nitelikli ve 
yüksek kira gelirli portföyünü çeşitlendirecektir. 
Akiş GYO, cadde mağazacılığındaki ilk yatırımını 
Uşaklıgil Apartmanı için Beymen ile yapmıştır.

2018 yılı içerisinde Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası’nın (EBRD) Akiş GYO hisselerine 
yaklaşık 25 milyon US$ yatırım yapması 

gayrimenkul sektöründe stratejik konumlanma 
anlamında doğru noktada olduğumuzun 
bir göstergesidir. Bu işlem ile EBRD ilk 
kez Türkiye’de halka açık bir gayrimenkul 
yatırım ortaklığına yatırım yapmış oldu. 
EBRD’nin iş yaptığı ülkelerdeki tecrübelerinin 
Akiş GYO vizyonuyla birleşmesiyle 
gayrimenkul sektöründeki yerimizi daha 
da kuvvetlendireceğiz. 2018 yılı içerisinde 
İngiltere’de geliştirilen bir konut projesine 
yaptığı yatırım ile ilk yurt dışı atılımını 
gerçekleştiren Akiş GYO, önümüzdeki dönemde 
yurt dışı projelerini yakından takip edecektir.

Doğru zamanda, doğru lokasyonda, yeni 
trendler yaratan projeleriyle kısa sürede 
sektörün en önemli aktörlerinden biri 
konumuna gelen Akiş GYO, sürekli değişim 
içinde bulunan sektör eğilimlerini ve sosyo-
ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek 
gayrimenkul sektöründe fark yaratacak 
projelere imza atmaya devam edecektir.
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KİLOMETRE TAŞLARI

• Akkök Holding, 
gayrimenkul 
yatırımları 
geliştirmek ve 
yönetmek üzere 
Akiş Gayrimenkul 
Yatırım A.Ş.’yi 
kurdu.

• Cadde Mağazacılığına yönelik 
çalışmalar hız kazandı. 
Bağdat Caddesi’nde satın 
alınan eski binalar yeniden 
projelendirilerek ticari amaçlı 
gayrimenkuller geliştirilmeye 
başlandı.

• Akiş GYO’nun hissedarı olduğu 
SAF GYO tarafından geliştirilen 
Akasya projesine ait 80.000 m2 
kiralanabilir alana sahip olan 
Akasya Alışveriş Merkezi 06 
Mart 2014’te faaliyete geçti.

• Akiş GYO’nun, Kurumsal 
Yönetim Derecelendirme Notu 
9,16 olarak belirlendi.

• Dünyanın ilk çocuklar ülkesi 
KidZania İstanbul, Akasya 
Acıbadem’de 10.000 m2’lik bir 
alanda kuruldu.

• Garanti Koza Akiş 
Adi Ortaklığı kuruldu 
ve Akkoza Projesi’ne 
başlandı.

• Sermaye artırımı 
gerçekleştirilerek 
Şirket’in sermayesi 
3 milyon TL’ye 
yükseltildi.

• SAF Gayrimenkul 
Geliştirme İnşaat ve 
Ticaret A.Ş.’ye %7 hisse 
oranı ile ortak olundu.

• Akfil Holding A.Ş. 
hisseleri satın alındı.

• Akkoza Projesi’nde 
Garanti Koza ile 
Corio’nun alışveriş 
merkezine ait 
ortaklık payları 
devralındı, Akbatı 
Alışveriş Merkezi’nin 
%100 sahibi olundu 
ve inşaatına 
başlandı.

• SAF GYO hisselerinden alım 
gerçekleşti. Beykoz Projesi 
yatırımına başlandı.

• Cadde mağazacılığı kapsamında ilk 
kiralama işlemi yatırım öncesinde 
yapıldı ve inşaata başlandı.

• Akiş GYO’nun, Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Notu 9,44 olarak 
belirlendi.

• Akbatı, BREEAM In Use - 
International kapsamında 
Türkiye’nin “Excellent” seviyesinde 
sertifikaya sahip en büyük binası 
olma özelliğini kazandı.

• SAF GYO ile birleşme 
görüşmelerine 2016 içerisinde 
başlanmış olup, 18.01.2017 tarihi 
itibariyle tescil edilmiştir.

• Akiş GYO’nun, Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Notu 9,49 olarak 
belirlendi.

• SAF GYO birleşmesinin 
tamamlanmasıyla Akasya 
tamamiyle Akiş GYO bünyesine 
geçti.

• Kasım ayı itibariyle Akiş GYO 
şirket merkezi Akasya’ya taşındı.

• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) şirketin %7,36 hissesine 
yatırım yaparak ortaklık yapısına 
girdi.

• 2018 yılı içerisinde İngiltere’de 
geliştirilen bir konut projesine 
yaptığı yatırım ile ilk yurt dışı 
yatırımını gerçekleştirdi.

• Akiş GYO’nun Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Notu 9,54 olarak 
belirlendi.

• Akiş GYO 2018 yılında BIST 
Temettü 25 Endeksi’ne dahil oldu.

• Akiş GYO, TSPB Sermaye 
Piyasaları Ödülleri’nde 
‘Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Gayrimenkul Yatırım Artışı 
Lideri-2017’ ödülüne layık görüldü.

• Akbatı, BREEAM In Use - 
International Part 2 (Yapı 
Yönetimi) kısmı içinde “Excellent” 
derecesini aldı.

• Akiş GYO, 100 milyon TL nominal 
değerli, 2 yıl vadeli, değişken 
faizli tahvil ihracını başarıyla 
tamamladı.

• Akiş GYO’nun Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Notu 9,62 olarak 
belirlendi.

• Akiş GYO, 60’ın üzerinde ülkede 
9.500’ün üzerinde şirket ve 
3.000’in üzerinde şirket dışı üyesi 
ile dünyanın en büyük kurumsal 
sürdürülebilirlik inisiyatifi olan 
UN Global Compact’a katılımcı 
olmak için gerekli başvuruları 
tamamladı.

• Akiş (GYO), TÜV Thüringen e.V. 
(Alman Akreditasyon Kurumu- 
DAkkS) tarafından akredite 
edilerek ISO 27001:2013 Bilgi 
Güvenliği Yönetimi Sistemi 
Belgesi’ni aldı.
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• 80 milyon TL sermaye 
artırımı yapılarak 
Şirket’in sermayesi 83 
milyon TL’ye yükseltildi.

• Akbatı Alışveriş Merkezi 
açıldı.

2011

2017

2005 2007

2014

• Akbatı Residences teslimleri 
yapıldı. Sermaye Piyasası 
Kurulu’na yapılan başvuru 
neticesinde “Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı” unvanı 
alındı.

• Akiş GYO’nun tüm aktif ve 
pasifleri ile birlikte, Ak-Al’ı 
devralma suretiyle birleşme 
işlemi şirketlerin genel 
kurullarında onaylandı. 
Akbatı Projesi ile Enerji 
Kimlik Belgesi (B Sınıfı) 
almaya hak kazanıldı.

2012

2018

2008

• Akiş GYO 9 Ocak 2013’te Borsa 
İstanbul Kurumsal Ürünler 
Pazarı’nda işlem görmeye başladı.

• Akfil Holding’teki hisselerin tamamı 
11 Mart 2013 tarihinde satıldı.

• Garanti Koza Akiş Adi 
Ortaklığı’ndaki hisselerin tamamı 
11 Mart 2013 tarihinde satıldı.

• Akbatı, yeşil bina değerlendirme 
sistemi olan BREEAM (Bina 
Araştırma Kuruluşu Çevresel 
Değerlendirme Metodu) 
Sertifikasına “Good” seviyesinde 
sahip oldu.

• Akiş GYO, ticari gayrimenkul 
portföyünü genişletmek amacıyla 
İstanbul’un en gözde caddelerinden 
biri olan Bağdat Caddesi üzerinde 
gayrimenkul alımlarına başlayarak 
cadde mağazacılığına giriş yaptı.

2013

2019

2009

20162015



RAPORLAMA DÖNEMİNDE 
KAZANILAN ÖDÜLLER

Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerimiz 
açılışlarından bu yana ulusal ve uluslararası 
toplam 190 ödül almış olup, 2019 yılında ise 
Akbatı, Hermes Creative Awards’tan Akbatı 
Koşusu projesiyle “Özel Etkinlik” (Special 
Events) kategorisinde Platin ödül almıştır. 

KidZania İstanbul, Sales Network tarafından 
“Yılın En Sıra Dışı Satış” ödülünü aldı. Marka 
iş birliği ve aile ziyaretçi sayısındaki artış 
ile KidZania İstanbul rekor bir performans 
gösterdi. Türkiye’nin en iyi markalarının ödül 
aldığı platformda KidZania İstanbul da yer aldı. 
Sales Network, Best of Sales Awards (BoSA) ile 
satış dünyasının en iyi markalarına 11 kategoride 
ödül verdi.

KidZania İstanbul, KidZania Meksika’dan iki 
önemli sertifika olan University of KidZania 
ve IZO:K’yı aldı. Dünyanın dört bir yanındaki 
29 KidZania şehri stratejik planlama, yetenek 
yönetimi, liderlik, müşteri memnuniyeti ve 
sosyal sorumluluk parametrelerinde KidZania 
Meksika tarafından değerlendirmeye alındı. 
Tüm KidZania’ların değerlendirildiği sertifika 
programında yüksek performans gösteren 
KidZania İstanbul, IZO:K sertifikasının sahibi 
oldu. Ayrıca; KidZania Meksika tarafından 
verilen eğitim süreçlerini tamamlayarak 
University of KidZania (UoK) diplomasını 
aldı. Bu diploma ile yeni açılacak KidZania 
şehirlerine eğitim vermek için yetki sahibi oldu.

ÜYELİKLER

AYD (Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları 
Derneği)

TSPB (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği)

GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı Derneği)

UN Global Compact
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Şirketimiz ortaklık yapısı ve raporlama 
döneminde gerçekleşen şirketimiz yapısı, 
mülkiyeti ya da diğer önemli değişiklikler 
hakkında ayrıntılı bilgiye 2019 Faaliyet 
Raporumuzdan ulaşabilirsiniz.

KÜRESEL İLKELER 
SÖZLEŞMESİ

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi girişimi (United Nations 
Global Compact); BM bölge ofisleri, 
çalışma örgütleri, sivil toplum kuruluşları 
ve hükümetlerle iş dünyasını bir araya 
getirerek; insan hakları, çalışma standartları, 
çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili 
alanları kapsayan Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına ulaşılabilmesi için iş dünyasına 
liderlik eder. Raporlama döneminde 
faaliyetlerimizi, tarafı olduğumuz Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
doğrultusunda yürüteceğimizi beyan etmiş 
bulunmaktayız. İlerleyen dönemlerde 
yıllık olarak yapacağımız ilerleme bildirimi 
raporlarıyla ilgili gelişmeleri paydaşlarımızla 
şeffaf bir şekilde paylaşacağız.

(Detaylı bilgi için www.unglobalcompact.org)

Bu doğrultuda ilgili tüm süreçlerimize yönelik 
riskleri sürekli olarak değerlendirip etkili 
denetim mekanizmalarımızla bu risklerin 
bertarafı için aktif olarak çalışırız. Tecrübemizi 
ulusal ve uluslararası yönetim standartları ile 
birleştirerek sunduğumuz hizmet kalitesini 
güvence altına alırız. 

Şirketimizin en yüksek yönetim organı Yönetim 
Kurulu’dur. Yönetim Kurulumuz 3’ü bağımsız 
olmak üzere, 4 kadın ve 5 erkek toplam 9 
üyeden oluşmaktadır. Şirket Genel Müdürü 
aynı zamanda İcracı Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak hizmet vermektedir. Yönetim Kurulu 
bünyesinde Kurumsal Yönetişim Komitesi, 
Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken 
Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal 
Yönetişim Komitesi 3 kişiden oluşmakta olup 
komitenin başkanı bağımsız yönetim kurulu 
üyeleri içerisinden ve 1 üyesi Şirket’in üst düzey 
yöneticilerinden seçilmektedir. Denetimden 
Sorumlu Komite 2 üyeden oluşmakta olup 
tamamen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden 

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun 
olarak derecelendirme yapmak üzere 
faaliyet izni bulunan, Saha Kurumsal 
Yönetim ve Kredi Derecelendirme 
Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 
Kurumsal Yönetim Derecelendirme 
Raporu sonucunda, 21 Kasım 2019 tarihi 
itibariyle,  Akiş GYO A.Ş.’nin kurumsal 
yönetim derecelendirme notu 9,62 (96,19) 
olarak açıklanmıştır.

seçilmektedir. Riskin Erken Saptanması 
komitesi 3 üyeden oluşmakta olup komite 
başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden 
seçilmektedir.

102-11 • 102-15 • 102-18 • 102-30

KURUMSAL 
YÖNETİŞİM

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

Akiş GYO olarak faaliyetlerimizi kurumsal yönetimin dört temel 
ilkesi olan adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk 
ekseninde yönetiriz. Kurumsal yönetim ilkeleriyle birlikte 
paydaşlarımız için yarattığımız değeri sürekli olarak artırmak ve 
çevreye saygı operasyonlarımızın diğer odak noktalarıdır. 
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RİSK YÖNETİMİ VE İÇ 
DENETİM

İŞ ETİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
YÖNETİMİ

Akiş GYO olarak operasyonlarımızı 
makroekonomik koşulların, iklim değişikliğinin, 
demografik değişikliklerin, kentleşmenin ve 
teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği 
risklerin farkındalığı ile sürdürüyoruz. Şirketimiz 
için belirlediğimiz riskleri bertaraf edip bu 
riskleri fırsata çevirmek için yönetim araçlarımızı 
aktif bir şekilde uygulamaya geçiriyoruz.

Yıllık denetim planı hazırlanırken Şirket 
tarafından tanımlanıp güncellenmiş riskler göz 
önüne alınarak risk bazlı süreç denetimi planı 
hazırlanmaktadır. Denetim planı, alanında 
oldukça tecrübeli ve bağımsız Yönetim Kurulu 
üyelerinden oluşan “Denetim Komitesi”nin 
onayı sonrası uygulanmaktadır. Raporlama 
döneminde 6 adet süreç denetimi yapılmıştır. 
Bunlar Sermaye Piyasası Kanunu’na ve 
uygulamalarına Uyum, Mali Tablo Denetimi, 
Bütçe Denetimi, Şirket Prosedürlerinin Denetimi, 
Kira Alacaklarının Denetimi, Satınalma 
Denetimileridir. 

Yönetim Kurulu, risklerin etkilerini en aza 
indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri 
ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol 
sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin 
görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır. 
Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğI 
yılda en az bir kez Yönetim Kurulu tarafından 
gözden geçirilir.

Şirket risk envanteri, Akiş GYO’nun risk yönetimi 
çalışmalarında kullandığı en önemli takip 
araçlarından biridir. Risk envanteri Şirket’in 
operasyonel, finansal, itibar ve stratejik risklerini 
içermektedir. Envanter Finans departmanı 
tarafından tüm departmanlar ile her ay düzenli 
olarak paylaşılmaktadır. Departmanlar risklerine 
ilişkin gelişmeleri ve eğer varsa envantere 
yeni eklemek istediği / envanterden çıkarmak 
istediği riskler ile değiştirmek istediği risk 
skorlarını açıklamaları bu çalışma üzerinden 
güncelleyerek geri dönüş sağlar. Risk skoru 
yüksek ve çok yüksek düzeyde olan riskler, 
Yönetim Kurulu seviyesinde izlenmekte olup, 
detaylı aksiyon planları oluşturulur ve her bir 
risk için bir risk sahibi atanır. Risk sahibi, ilgili 
riskin kararlaştırılan aksiyon planı çerçevesinde 
yönetilmesinden sorumludur. Risk envanteri 
içerisinde sosyal ve çevresel yönetime yönelik 
değerlendirmeler yer almaktadır.

İş Etiği İlkelerimiz tüm iş yapış süreçlerimizin temel 
yol göstericisi konumundadır. Akiş GYO olarak tüm 
iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde İş Etiği İlkelerine 
bağlılığı ön koşul sayar ve kurumsal kültürümüzün 
temel taşlarından biri olarak görürüz. 

Tüm çalışanlarımızdan, Şirketimizin sahip olduğu 
Etik İlkeler ve içinde yeşerdiği kültür bütünlüğünü 
sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, 
Şirketimizin saygınlığını ve kurumsal yapısının 
güvenilirliğini koruma ve geliştirmeleri 
beklenmektedir. Bu amaçla Akkök Holding 
seviyesinde Etik Kurul yapısı oluşturulmuş, 
işleyiş ile raporlama mekanizmaları belirlenmiş, 
Şirketlerde Etik Temsilcisi rolü oluşturulmuş 
ve İş Etiği İlkelerini destekleyen politikalar 
hazırlanmıştır. Aynı zamanda Etik Hat yapısı 
kurularak konusunda uzman ve bağımsız bir 
kuruluş tarafından işletilmesi sağlanmıştır. Akkök 
Etik Kurul içinde Şirket Etik Temsilcisi Rolü ile 
aktif görev alınmakta, Etik dilemmalara yönelik 
uygulanan Etik Pop Up şirket çalışanlarına 
yayınlanmakta ve Etik Bülten ile her ay farklı 
konulara değinilerek Etik İlkeler gündemde 
tutulmaktadır. Akkök Grup genelinde Etik Günü 
ve Haftası kutlanmakta ve bu hafta boyunca 
çalışanlarda farkındalık yaratacak faaliyetler 
hayata geçirilmektedir. Raporlama döneminde 
Akiş GYO ve Akyaşam bünyesinde çalışanlara 
toplam 3.147 kişi*saat iş etiği eğitimi sağlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu, irtikap ve rüşvet dahil 
olmak üzere her türlü yolsuzluğa karşı önlem 
almaktadır, gerekli bilinçlendirme ve kontrol 
aktiviteleri Akkök Şirketler Grubu İş Etiği İlkeleri 
çerçevesinde yönetilmektedir. 2019 yılında 
Şirketimizde herhangi bir yolsuzluk vakası tespit 
edilmemiştir.

Operasyonlarımızı yarattığımız ekonomik, 
çevresel ve sosyal etkilerin farkındalığıyla 
yönetiriz. Yarattığımız pozitif etkinin artırılması 
ve ilgili risklerin bertarafını sürdürülebilirlik 
yönetimi kapsamındaki uygulamalarımız 
doğrultusunda gerçekleştiririz. Belirlediğimiz 
sürdürülebilirlik önceliklerimizi ve ilgili 
performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi 
hedefleriz. Gerek şirketimiz gerekse değer 
zincirimizde yürüttüğümüz uygulamalarla 
sürdürülebilirlik konusundaki bilinç ve 
farkındalığın sürekli olarak artırılmasını 
amaçlarız. 

Şirketimizde sürdürülebilirlik yönetimi üyelerini 
Genel Müdür, Satış ve Pazarlama, İş Geliştirme, 
Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri, 
İnsan Kaynakları, İnşaat Yönetimi ve Kamu 
İlişkileri, Mali ve İdari İşler, Satış&Pazarlama 
departmanlarının temsili ile oluşturulmuş bir 
çalışma grubu tarafından yürütülmektedir. 
Bu oluşum sürdürülebilirlik performansının 
gözden geçirilmesi, ilgili hedeflerin belirlenmesi, 
paydaş iletişimi ve sürdürülebilirlik raporunun 
hazırlanmasından sorumludur. 

2019 yılı performansını raporladığımız bu ilk 
sürdürülebilirlik raporumuz kapsamında 
sürdürülebilirlik önceliklerimizi de belirledik. 
Önceliklerimizi belirlerken megatrendler, 
sektörel öncelikler, şirket stratejik hedeflerimiz 
ve iyi uygulama örneklerini gerçekleştirdiğimiz 
sürdürülebilirlik çalıştaylarında değerlendirdik. 
Bu konuları iç ve dış paydaşlarımızın görüşüne 
sunduk. Elde etttiğimiz sonuçlar neticesinde 
sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirleyerek 
bu konuları Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları doğrultusunda değerlendirdik. 
İlk sürdürülebilirlik raporumuzda belirlediğimiz 
öncelikli konulara yönelik kısa-orta ve uzun 
vadeli hedeflerimizi 2020 raporumuzla birlikte 
paydaşlarımızın görüşüne sunmayı hedefliyoruz. 
Tüm bu kapsamlı çalışma sonucunda ortaya çıkan 
sürdürülebilirlik önceliklerimiz şu şekildedir:KidZania İstanbul Ticari İş Birlikçileri 

Etik Sözleşmesi- Çocuk odaklı bir şirket 
olarak; çalışanlar, ziyaretçiler, iş birliği 
ortakları ve tedarikçileri ile dürüstlük ve 
şeffaflığın ayrıcalıklı olduğu en yüksek 
etik standartlara cevap vermeyi amaçlar. 
KidZania İstanbul, bu amaca ulaşmak için 
faaliyetleri, mesleki etik, insan haklarının 
korunması ve geliştirilmesi, çıkar 
çatışmalarının engellenmesi, özel ve hassas 
bilgilerin korunması, yerel ve uluslararası 
kanunlara özen gösterilmesi için tüm 
çalışan ve iş birlikçileri ile etik sözleşmesi 
imzalamaktadır.

Raporlama döneminde 
Akiş GYO ve Akyaşam 
bünyesinde çalışanlara toplam 
3.147 kişi*saat iş etiği eğitimi 
sağlanmıştır.

3.147 kişi*saat

102-15 • 102-16 • 102-17 • 102-30 102-19 • 102-20 • 102-29 • 102-30 • 102-31 • 102-32

ETİK İLKELERİMİZ

SORUMLULUK: Sorumluluklarımızın 
bilincindeyiz.

DÜRÜSTLÜK: Açık ve dürüst iletişim kurarız.

GÜVEN VE EŞİTLİK: Birbirimize eşit ve adil 
davranırız.

GİZLİLİK: Grubumuza, birbirimize ve diğer 
paydaşlarımıza ait özel bilgileri koruruz.

YASALARA UYUM: Güvenilir kayıtlar ve 
raporlar tutarız. Yasalara uyarız.

RAKİPLERİMİZ: Yasaya uygun ve adil rekabet 
ederiz.

ÇEVREMİZ: Çevreyi koruruz ve sürdürülebilirlik 
prensibiyle hareket ederiz.

MÜŞTERİLERİMİZ: Müşterilerimizle tutarlı, 
adil ve özenli iletişim kurarız, aynı ticari temelde 
yaklaşırız.

İŞ ARKADAŞLARIMIZ: Birbirimize her zaman 
adil ve saygılı davranırız. Güvene dayalı, istikrarlı, 
dürüst ilişkiler geliştiririz

ÜRÜNLERİMİZ: Hizmet ve ürünlerimizin 
güvenliği ve kalitesini her zaman en üst değerde 
tutarız.

TEDARİKÇİLERİMİZ: Tedarikçilerimizi adil ve 
benzer şekilde değerlendiririz. Tedarikçilerimizle 
ilişkilerdeözenli davranırız.
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Toplumsal 
Yatırımlar 

ve Topluma 
Katkı

Dijitalleşme 
ve Bilgi 

Güvenliği

İklim 
Güvenliği

İstihdam 
Uygulamaları

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

Müşteri 
Memnuniyeti

Kurumsal 
Yönetişim

AKİŞ 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

ÖNCELİKLERİ

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

İKLİM
EYLEMİ

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

SAĞLIKLI
BİREYLER

NİTELİKLİ
EĞİTİM

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

TEMİZ SU VE
SIHHİ KOŞULLAR

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

Sürdürülebilirlik önceliklerimiz raporumuzun 
içeriğinin belirlenmesinde temel referans 
noktamızı oluşturmaktadır. Bu alanlardaki 
performansımızı Yönetişim, Dijitalleşme ve Bilgi 
Güvenliği, İklim Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti, 
Çalışma Hayatı ve Toplumsal Gelişime Katkı 
bölümlerinde siz paydaşlarımızın görüşlerine 
sunulmuştur.

Paydaşlarımız sürdürülebilirlik 
performansımızın daha ileri seviyelere 
ulaşmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu 
anlayışla kurumsal yönetişim anlayışımızın 
önemli unsurları şeffaflık ve hesap verebilirlik 

doğrultusunda paydaşlarımız ile etkin bir 
iletişim içinde olmaya özel önem gösteririz. 
Operasyonlarımızdan doğrudan ya da 
dolaylı olarak etkilenen ve aynı zamanda 
operasyonlarımız üzerinde etki sahibi olan 
paydaşlarımıza yönelik oluşturduğumuz 
iletişim kanalları ile faaliyetlerimiz 
hakkındaki görüşleri toplarken aynı zamanda 
paydaşlarımızın karar alma süreçlerimize de 
katılımını sağlarız. Paydaşlarımızla ihtiyaca 
göre şekillenen, farklı sıklıklardaki metotları 
ile iletişime geçerek sürdürülebilirlik 
performansımızı daha yüksek seviyelere 
çıkarmayı amaçlarız.

Akiş 
sürdürülebilirlik 

yaklaşımının 
detaylarına kurumsal 

internet sitesimizin 
Sürdürülebilirlik 

sekmesinden 
ulaşabilirsiniz.

Paydaşlarımız İletişim Metodları İletişim Sıklığı

Çalışanlar

Performans Geribildirim Görüşmesi, AkişTalks!, İş 
Sonuçları Paylaşım Platformu, 2 Çift Laf Edelim & 
İK Pozitif, Bireysel Öneri Sistemi- Bir Fikrim Var!, 
Kahve Sohbetleri, İlham Veren İsimler, Aylık, 3 
Aylık ve Yıllık Ödüllendirme, Gelişim Programı

Yılda iki kez 
15 Günde bir kez 
6 Ayda bir 
Yılda bir kez 
Yıl Boyunca

Ajanslar Telefon, e-mail, video görüşme Her gün

STK'lar Telefon, e-mail, video görüşme Proje bazlı. Proje dönemleri 
haftada en az bir kez.

AVM ziyaretçileri 
ve kiracılar

Telefon, e-mail, dijital platformlar    (websitesi, 
sosyal medya hesapları vb.), video görüşme

Digital platformlar üzerinden 
her gün.

Konut alıcıları Telefon, e-mail, digital platformlar    (websitesi, 
sosyal medya hesapları vb.), video görüşme

Proje bazlı, proje dönemleri 
haftada en az bir kez.

Emlak ofisleri Telefon, e-mail, digital platformlar    (websitesi, 
sosyal medya hesapları vb.), video görüşme

Proje bazlı. Proje dönemleri 
haftada en az bir kez gibi 
değerlendirilebilinir.

Kamu kuruluşları Telefon, e-mail, websitesi İhtiyaç halinde ve konulara bağlı 
olarak.

Akademi Telefon, e-mail, digital toplantı araçları İşveren Markası ve Gelişim 
Programları kapsamında işbirliği.

Pay sahipleri Telefon, e-mail, digital toplantı, websitesi

İhtiyaç halinde ayrıca her 
çeyrek sonuçları düzenli 
olarak paylaşılmakta, senede 
en az 2 kere de analist ve 
portföy yöneticileriyle toplantı 
yapılmaktadır.

İş birliği ortakları Telefon, e-posta, toplantı Her hafta
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ÖNE ÇIKANLAR

Kurumsal yönetim 
derecelendirme notumuz: 

9,62

Akasya ve Akbatı mobil 
uygulamalarını indiren 
kullanıcı sayısı: 9.869

Çalışanlarımıza ve müteahhit 
firma çalışanlarına sağlanan 
çevre eğitimi: 870  kişi*saat 

Akasya ve Akbatı AVM’deki 
çevre koruma yatırımlarının 

finansal değeri: 367.700 TL

Performans geribildirimi 
sağlanan çalışan sayımız: 

251

Çalışanlarımızca iletilien ve 
hayata geçirilen öneri sayısı: 

32

KidZania İstanbul müşteri 
memnuniyeti oranı: %84

Akbatı AVM memnuniyet 
oranı: %84

Akasya AVM Gizli Müşteri 
araştırmaları puanı: 

94,36/100 

Çalışanlarımıza ve taşeronlarımızın 
çalışanlarına sağlanan toplam iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimleri: 
7.622  kişi*saat

Yaşam Akademisi, sosyal medya 
hesapları, web sitesi ve Youtube 

videoları üzerinden ulaşılan kişi sayısı: 
100.000 
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Akiş GYO olarak operasyonlarımızı dijitalleşmenin 
öneminin farkındalığı ile yönetiyor, müşteri ve 
çalışanlarımızın memnuniyetine önem veren 
uygulamaları hayata geçiriyoruz.

Dijitalleşme hızı ihtiyaçlara hızlı bir şekilde geridönüş 
verme gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu 
doğrultuda AKİŞ GYO olarak raporlama döneminde 
hayata geçirdiğimiz uygulamalarla bu ihtiyaca cevap 
vermeye devam ettik.

Dijital dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda bilgi 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sahip 
olduğumuz ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca SPK 
Bilgi Güvenliği mevzuatına uyum kapsamında 
uçtan uca yedekleme, şifreleme, mobil cihaz 
güvenliğine yönelik yenilik getiren projeler hayata 
geçirilecektir. Raporlama döneminde müşteri bilgi 
gizliliğinin ihlaline yönelik bir şikayet alınmamıştır.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
VİZYONUMUZ 

“Stratejik hedeflerimize ulaşma 
yolunda; insan odaklı, müşteri ve çalışan 
deneyimine önem ve öncelik veren, tüm 
karar verme süreçlerine veri sağlayan, aynı 
zamanda modern teknolojileri etkin ve 
verimli kullanarak fark yaratan sonuçlar 
ortaya çıkarmaktır”. 

DİJİTALLEŞME ve 
BİLGİ GÜVENLİĞİ

Dijitalleşme hayatımızı doğrudan etkileyen ve şekillendiren 
önemli bir megatrend’dir. Günümüz iş hayatında dijitalleşme 
şirketlere önemli rekabet avantajı sağlarken aynı 
zamanda geliştirilen ürün ve hizmetlerin önemli derecede 
farklılaşmasını sağlamaktadır. 

Mobil Uygulamalar- 2019 yılında 
hayata geçirilen Akasya ve Akbatı mobil 
uygulamaları ile müşteri memnuniyeti ve 
bağlılığı kapsamında online kampanyalar, 
oyunlar ve interkaktif uygulamalar 
ile etkileşimi arttıran bir mecra olarak 
pazarlama aktivitelerine yeni bir fonksiyon 
ekledik. Akıllı mobil cihazlara indirilen 
uygulama ile özel günlere yönelik indirimler 
ve kampanyaları hayata geçirdik. Akasya 
ve Akbatı mobil uygulamaları toplam 9.869 
kullanıcı tarafından indirilmiştir.

Turkcell Hayal Ortağım mobil uygulaması- 
Görme Engelli Kullanıcılara özel olarak 
hazırlanmış bir servistir. Akıllı telefonu 
olan görme engelli ziyaretçilerimiz 
bu uygulamayı kullanarak sesli bilgi 
edinmek sureti ile çeşitli avantajlardan 
faydalanabilirler. Ayrıca görme engelli 
ziyaretçilerimiz Akasya AVM ve Akbatı 
AVM’de kapalı alan navigasyon hizmetinin 
verdiği sesli komutlarla kimseden yardım 
almadan tek başına diledikleri gibi 
dolaşabilirler.

Akasya Easy Point Noktası- Easy Point, 
hayatı bir çok konuda kolaylaştırmayı 
hedefleyen bir hizmet noktasıdır. Başta 
offline ve online perakende arasında köprü 
olmayı hedefleyen, alışverişin keyifli ve 
konforlu hale gelmesi adına hizmetler 
üreten bir platformdur. Easy Point alanında 
bulunan, online siparişler için kullanılan 
deneme kabini Türkiye’de bir ilktir.  Online 
siparişlerin teslim alınmasının ve iade 
edilebilmesinin yanı sıra bellboy, vestiyer 
ve emanet hizmetleri de bu noktadan 
verilmektedir.

Müşteri Memnuniyet Ekranı ve Dijital 
WC Checklist” Konumlandırılması- 
Proje kapsamında Akasya’da müşteri 
memnuniyetini dijital platformda ölçülmesi 
ve raporlanması, WC alanlarındaki 
hijyeni artırılması hedeflenerek hayata 
geçirilmiştir. Bu amaçla WC’lerde sağlanan 
hijyenin; kullanıcıların memnuniyet 
değerlendirmelerine göre on-line izlenerek 
ihtiyaçlara ve zaman aralıklarına göre temizlik 
sıklıkları revize edilmiştir. Böylelikle personel 
işgücünü verimli kullanılarak ekipman ve 
kimyasal kullanımında etkinlik sağlanmıştır. 
Çizelgelerin asılması, imzalanması, kontrol 
edilmesi, raporlanması aşamalarında 
harcanan iş gücünü, oluşan aksaklıkları ve 
riskleri minimize eden bir online temizlik 
çizelgesi portalı konumundaki uygulama 
ile kolay raporlama, dahili anket modülü 
ve bildirim opsiyonları ile görevlerin başarı 
yüzdelerinin artması hedeflenmektedir. 
Wi-fi, Bluetooth ve Gsm destekli cihazlar ile 
yapılmayan bir tuvalet temizliğinde ya da 
ziyaretçiler tarafından yapılan anketlerde bir 
uygunsuzluk işaretlendiğinde temizlik şefinin 
cep telefonunda yüklü olan mobil uygulama 
aracılığı ile anlık mobil bildirim, e-posta ya da 
sms ile alarm gönderilerek aksaklığa anında 
müdahale edilme şansı yakalanmaktadır.

KidZoft Dijital Güvenliği - KidZania İstanbul 
bünyesindeki bilgi ve bilgi sistemlerini 
etkileyen güvenlik olaylarını kapsayan 
güvenlik sistemi bulunur. Bilgilerin gizliliği, 
bütünlüğü ve/veya kullanılabilirliğini 
herhangi bir biçimde etkileme ve zararlı 
yazılım, veritabanı ve siber saldırılara karşı 
önlem almasını sağlar. Tüm sistemlerin 
güvenliği Aktek gözcü hizmeti ve 
Süperonline VPN teknolojisi ile sağlanır.

Bilgi Güvenliği Politikamıza web sayfamızdan 
erişebilirsiniz.
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Müşterilerimizin beklenti, öneri ve şikayetlerini 
aktif olarak takip ediyor ve elde ettiğimiz 
geribildirimlere uygun bir şekilde operasyonlarımızı 
bu doğrultuda şekillendiriyoruz.

Aktif olarak müşteri memnuniyeti anketleri 
ve kıyaslama çalışmaları ile hizmetlerimize 
yönelik geribildirimi aktif olarak topluyoruz. Bu 
geribildirim mekanizmaları dışında müşterilemizden 
sağlanan doğrudan geribildirimleri de aktif olarak 
değerlendiriyoruz. Raporlama döneminde elde edilen 
sonuçlara göre Akbatı AVM’den memnuniyet oranı 
Türkiye ortalamasının üzerinde %84’luk bir oranı 
yakalamış durumdadır. Akasya ise Alışveriş Merkezi 
ve Yatırımcıları Derneği tarafından 2 ayda 1 yapılan 
(senede 6 araştırma) Gizli Müşteri araştırmalarında 
100 üzerinden 94.36 puan almıştır. Aynı dönem 
için müşteri geribildirimlerine istinaden KidZania 
İstanbul’un müşteri memnuniyeti oranı %84’tür.

Müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin hayatlarını 
kolaylaştırıcı uygulamaları hayata geçirmek ve bu 
uygulamaları yaygınlaştırmak müşteri memnuniyeti 

yaklaşmımızın önemli bir belirleyicisidir.  Alışveriş 
merkezlerimizde sadakat programları, çeşitli özel 
günler için özel indirimler gibi uygulamalarla 
müşteri ve ziyaretçilerimizin alışveriş tecrübelerini 
farklılaştırıyoruz.

Akasya danışma noktasında müşterilerimize 
ihtiyaçları doğrultusunda powerbank hizmeti, 
öğle yemeği için müşteri servisi, Akasya danışma 
noktasında printer desteği sunuyoruz. Akasya’da 
mağazaların en iyi müşterilerine hediye etmesi 
için verilen Şımartan Hizmetler paketi (AKS, 
ücretsiz kahve, vale, KidZania İstanbul girişi vb. 
hediyeler), Akasya’da işe yeni başlayan mağaza 
personellerine kahve ikramı, yeni açılan mağazalara 
çiçek gönderilmesi gibi uygulamalar müşteri 
memnuniyeti uygulamalarına örnek olarak 
gösterilebilecek uygulamalarımızdır. 

Raporlama döneminde pazarlama iletişimiyle ilgili 
yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyumsuzluk 
nedeniyle alınmış bir ceza bulunmamaktadır.

MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ

Müşterilerimizin memnuniyeti operasyonlarımızın 
sürdürülebilirliği açısından özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle 
müşterilerimizin memnuniyet seviyelerini en üst seviyelerde 
tutabilmek adına sürekli olarak yeni uygulama ve projeleri 
hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda demografideki değişiklikler 
ve dijitalleşme gibi megatrendleri yakından takip edip iş yapış 
şeklimizi ve sunduğumuz hizmetleri bu faktörleri gözeterek 
yönetiyoruz. 

ENGELLİ OTOPARK 
UYGULAMASI
Müşteri memnuniyeti sistemi kapsamında 
Akasya ve Akbatı’ya şahsi araçlarıyla 
gelen engelli ziyaretçilerimiz için özel 
ayrılmış park alanlarına telefonla erişim 
olanağı sağlamaktayız. Bu kapsamda 
müşterilerimize kayıtlı cep telefonu ile kolay 
park imkanı sunuyoruz.

B-KidZanian Müşteri Sadakat Programı  
KidZania İstanbul’u ilk kez veya birden fazla 
ziyaret eden çocuklar B-KidZanian sadakat 
programına dahil olabilir. B-KidZanian 
sadakat programına üye olan ziyaretçiler 
için 3 ayrı paZZport (pasaport) seviyesi 
bulunuyor. Onaylı, ayrıcalıklı ve seçkin 
paZZport seviyesi ile sadakat program üyesi 
olan vatandaşlar özel avantajlar, indirimler 
ve etkinliklerden yararlanır.

Dünyanın İlk Çocuklar Ülkesi KidZania Akasya’da - Eğlenerek öğrenme “edutainment” kavramının dünyadaki 
ilk uygulayıcılarından KidZania’da çocuklar, 1999 yılından bu yana rol yaparak öğrenme metoduyla yeni beceri 
ve değerleri kazanır; yeteneklerini geliştirir. Meksika’da kurulan ve dünya genelinde 22 ülke, 29 şehirde faaliyet 
gösteren, 86 milyondan fazla ziyaretçinin buluştuğu ilk çocuklar ülkesidir. 

KidZania İstanbul, dünya KidZania’larının 16’ncısı olarak 2014 yılında, Akasya Acıbadem’de 10.000 m2’lik bir alana 
çocuklu ailelere hizmet vermek için kuruldu. Çocukların mutlu ve eğlenirken öğrenebilecekleri bir dünyasının 
olması hedefiyle çıkılan yolda 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. KidZania İstanbul, çocukların kendilerini 
özgür hissettikleri, yaratıcılıklarını kullandıkları, ürettikleri, iş birliği yaptıkları ve finansal okuryazarlığı 
öğrendikleri gerçek hayatın simülasyonu olan çok özel bir şehirdir. Çocukların sorumluluk, yardımlaşma, uyum, 
öz güven, farkındalık ve hoşgörü gibi değerlerine destek olmayı amaçlar.

Kurulduğu günden bu yana 0 - 14 yaş aralığındaki çocukların, meslekleri deneyimlerken takım çalışmasını, 
toplumda birey olmayı ve saygılı davranmayı yaşayarak öğrenmesini amaçlar. Türkiye’nin en iyi 33 markası, 
çocuklar tarafından yönetilen bu şehre gerçeklik katar. Bankası, hastanesi, süpermarketi, laboratuvarı, 
tiyatrosu, üniversitesi, itfaiyesi, deprem simülasyon merkezi, stadyumu, sokakları, fabrikaları ve meydanı ile 67 
farklı aktivite alanı ve 120’den fazla mesleğe sahip gerçek bir şehirdir. KidZania’nın çocuk gelişiminde önemli rol 
oynadığı Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından onaylıdır. KidZania İstanbul’da aktivite içerikleri çocukların 
yaşlarına, ilgi alanlarına ve becerilerine göre pedagoglar, oyun uzmanları ve eğitmenlerin yönlendirmeleriyle 
hazırlanır. Dünyadaki tüm KidZania şehirleri gibi KidZania İstanbul da Meksika tarafından “KidZania, Her 
Çocuğun Hakkı” ilkesine göre engelli dostu olarak tasarlanır.

Çocukların ortalama 5 saat kaldıkları ve 8 aktiviteye katıldıkları KidZania İstanbul’da, 7 yaşın üstündeki 
çocuklar anne ve babaları olmadan diledikleri gibi vakit geçirebilir. İsteyen ebeveynler, KidZitter hizmeti (oyun 
ablası ve abisi) ile 5 yaşından büyük çocuklarını KidZania’ya emanet edebilir. KidZania’da güvenlik en önemli 
konuların başında gelir. KidZania İstanbul’da hem çocuk hem de eşlik eden yetişkin ziyaretçiye RFID bileklik 
takılır. Her bir RFID bileklik, çocuk ve yetişkinle eşleştirilerek özel olarak sisteme tanımlanır. Bileklik, başka 
ziyaretçilere devredilemez ve güvenlik sebebiyle bilekten çıkarılamaz.

Bununla birlikte 2019 yılında 300 bin lira yatırım ile 0 - 4 yaş arasında çocuğu olan ziyaretçilerimiz için de 3 farklı 
aktivite alanı açıldı. Böylece abi ve ablaları aktivitelerde eğlenerek öğrenirken 0 - 4 yaş arasındaki kardeşleri de 
ebeveynleriyle birlikte bu alanlarda vakit geçirebilir.
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İklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel 
etkimizin azaltılması topyekün bir bilinç ve 
uygulamalar bütünüyle mümkün olabilmektedir. 
Bu doğrultuda bilincin artırılması ve iyi 
uygulamaların yaygınlaştırılması için hem 
çalışanlarımıza hem de müteahhit firma 
çalışanlarına ilgili konularda eğitimler 
sağlıyoruz. Raporlama döneminde 
çalışanlarımıza 251 kişi*saat ve müteahhit firma 
çalışanlarına 619 kişi*saat olmak üzere toplamda 
870 kişi*saat çevre eğitimi sağladık. Yine aynı 
dönemde Akasya AVM ve Akbatı AVM’de 
gerçekleştirdiğimiz çevre koruma yatırımları 
367.700 TL olarak gerçekleşmiştir.

BREEAM SERTİFİKASI

BREEAM sertifikasyon süreci binaları 
yönetim, enerji, sağlık ve iyi hal, arazi 
kullanımı ve ekoloji, inşaatta kullanılan 
malzemeler, atık yönetimi, su, ulaşım ve 
kirlilik konularında değerlendirmeye tabi 
tutar. Belirlenen 10 kriter çerçevesinde 
puanlama yapılır. Kriterler inşaatın 
yapıldığı ülkenin coğrafi konumu ve 
ekolojik yapısına göre farklı ağırlıklarda 
değerlendirilir. Bu gereklilikleri sağlayan 
binalar yeşil bina statüsüne girmektedir.

*Akasya 2018 yılında, dünya genelinde 
25 ülkede benimsenen bina çevresel 
değerlendirme sistemi olan BREEAM 
(Building Research Establishment-
Environmental Assessment Method) 
sertifikasını ‘Mükemmel’ seviyesinde 
tescilledi. 

*Akbatı yaptığı çalışmalarla 2016 
yılında BREEAM In Use - International 
kapsamında bu kez “Excellent” derecesinde 
sertifika sahibi olmuş, kaynakların doğru 
kullanımı, iç ortam, sağlığa verdiği önem 
gibi kriterlerin değerlendirildiği sürecin 
sonunda sürdürülebilir uygulamalarını 
bir kez daha tescillemiştir. 2018 yılında 
BREEAM In Use - International Part 2 
(Yapı Yönetimi) kısmı için de “Excellent” 
derecesini almıştır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
İLE MÜCADELE

İklim değişikliğinin etkilerini hayatımızın her alanında 
daha yoğun bir şekilde hissediyoruz. Beraberinde getirdiği 
risklerin risklerin bertarafı ya da azaltılması konusunda 
hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Akiş GYO olarak 
operasyonlarımızı iklim değişikliğinin yarattığı riskler ve 
üzerime düşen sorumluluğun bilinciyle yürütüyoruz. Bu 
nedenle operasyonlarımızın çevresel etkisini asgari seviyelere 
indirmek için çalışıyoruz. 

TEMİZ SU VE
SIHHİ KOŞULLAR

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

İKLİM
EYLEMİ

ENERJİ YÖNETİMİ

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda 
enerjinin verimli kullanılmasına özel önem 
veriyoruz. Mevcut tüketimlerimizi etkin bir 
şekilde sürekli olarak kontrol edip verimliliği 
artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. 

Raporlama kapsamındaki Akbatı AVM, Akasya 
AVM ve KidZania İstanbul’da yıllara gerçekleşen 
enerji tüketimi şu şekildedir:

YILLARA GÖRE TOPLAM ENERJİ 
TÜKETİMİ (GJ)

2017

94,753
83.256

2018

73.717

2019
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Raporlama döneminde Akbatı AVM’de 
aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma 
sistemlerini daha verimli kullanabilmek için 
tasarruf çalışmaları gerçekleştirilmiştir. CO2 
sıcaklık okuma sistemi entegrasyonu devreye 
alınmış, mevcut aydınlatma armatürleri LED 
armatürlerle değiştirilmiştir. Klima santralleri 
ve kapalı devre su sisteminde iyileştirmeler 
yapılmıştır. 2018-2019 yılları arasında yapılan 
enerji verimliliği çalışmalarının sonucunda 
elektrik tüketiminde ortalama %5,5’luk tasarruf 
sağlanmıştır. Bu tasarruf ile elde edinilen 
kazanım 1.152 GJ kWh olup mali değeri yaklaşık 
180.000 TL’dir.

Akasya AVM’de çarşı içerisindeki aydınlatma 
armatürlerinin LED teknolojisi ile değiştirilmesi, 
klima santrallerine sürücüler adapte edilerek 
havalandırma ve şartlandırma senaryolarının 
otomasyon sisteminde kontrol edilmesi ile 
tasarruflar sağlanmış olup, süreklilikleri 
izlenmektedir. Elektrikli araçlar için mevcut 
istasyona ilave 2 adet hızlı şarj istasyonu 
montajı yapılmıştır. Konut ve AVM de toplamda 
1.100 Elektrik sayacı, 1.500 ısıtma soğutma ve 
su pay ölçer ile mevcut tüketimler izlenerek, 
enerji verimliliği anlamında tüm veriler takip 
edilmektedir. 2018-2019 yılları arasında yapılan 
enerji verimliliği çalışmalarının sonucunda 
elektrik tüketiminde ortalama %12’lik tasarruf 
sağlanmıştır. Bu tasarruf ile elde edinilen 
kazanım 4.979 GJ olup mali değeri yaklaşık 
765.000 TL’dir.

SU YÖNETİMİ

Doğal kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesinin 
olumsuz sonuçlarını her geçen gün daha fazla 
hissediyoruz. Su tüketimi Akiş GYO olarak 
hassasiyet ile takip ettiğimiz bir göstergedir. Bu 
kapsamda su suyun daha verimli kullanılmasını 
sağlayarak ilgili kullanım miktarını azaltmaya 
yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. Bu 
kapsamda Akasya ve Akbatı AVM’lerimizde 
klima santralleri ve kapalı devre su sisteminde 
iyileştirmeler yapılmış, soğutma kulelerinden 
atılan suyun gri su sistemine kazandırılarak 
su tüketiminde sağlanan tasarruf raporlama 
döneminde de devam ettirilmiştir. 

Yıllara göre raporlama kapsamımızdaki Akasya 
AVM, Akbatı AVM ve KidZania İstanbul’da 
toplam su tüketimi şu şekilde geçekleşmiştir:

ATIK YÖNETİMİ

Operasyonlarımız kapsamında oluşan atıkların azaltılması, ayrıştırılması ve bertarafı konusunda yasal 
yükümlülüklerimiz kapsamında üzerimize düşen sorumluluğun bilinci ile hareket ediyoruz. Sıfır atık 
uygulamaları kapsamında evsel, cam, kağıt, plastik ve metal atıkların AVM’lerimiz bünyesinde ayrıştırılmasına 
2020 yılı itibariyle geçiş yapmayı planlıyoruz. 

2017

1426,84
1178,92

2018

1180,91

2019

YILLARA GÖRE TEHLİKESİZ 
ATIK MİKTARI (TON)

2017

5.050 5.540

2018

2.500

2019

YILLARA GÖRE TEHLİKELİ 
ATIK MİKTARI (TON*)

* 2017 KidZania İstanbul verisi hariçtir.

2017

164.215 156.527

2018

144.900

2019

YILLARA GÖRE TOPLAM SU 
TÜKETİMİ (M3)

Tasarruf ile elde edinilen kazanım 

4.979 GJ 
olup mali değeri yaklaşık 

765.000 TL’dir.

Raporlama döneminde 
çalışanlarımıza 

251 kişi*saat ve müteahhit 
firma çalışanlarına 

619 kişi*saat olmak üzere 
toplamda 

870 kişi*saat çevre eğitimi 
sağladık. 
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Tüm insan kaynakları süreçlerimizi insan ve 
çalışan haklarının gözetildiği ve ayrımcılığın 
karşısında duran uygulamalarla zenginleştiririz. 
Bu doğrultuda, cinsiyet, dil, din, etnik köken 
ve yaş gibi farklılıklara saygı duyar, hiçbir 
insan kaynakları sürecinde ayrımcılık olarak 
nitelendirilebilecek uygulamalara izin vermeyiz. 
Çalışanlarımızın sendikaya üye olma ve toplu iş 
sözleşmesi yapma özgürlüğüne saygı gösteririz.

Kurum kültürümüze uygun, işin ve pozisyonun 
gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime 
sahip tüm adaylara işe alma ve yerleştirme 
sürecinde eşit fırsat sağlarız. Şirketimize 
başvuruda bulunan tüm adaylarımızı, tanımlı 
yöntemler kullanarak değerlendiririz.

Şirketimizde “Eşit İşe, Eşit Ücret” politikası 
uygulanmaktadır. Ücret Yönetiminde, her yıl 
yapılan ücret piyasa analizleri ile adil bir ücret 
politikası uygulanması sağlanmaktadır. Toplam 
gelir paketinin bir parçası olan Yan Fayda 
uygulamasında ise çalışanlarımıza piyasadaki 
gelişmelere uyum sağlayacak ve ihtiyaçları 
da göz önünde bulunduracak şekilde faydalar 
sağlarız.

Tarafı olduğumuz Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin sorumluluk 
ve yükümlülüklerini kabul eder ve 
faaliyetlerimizi bu doğrultuda gerçekleştiririz. 
Operasyonlarımızda, çevreye duyarlı davranır, 
şirketimizin ya da birlikte çalıştığımız 
müteahhit/taşeron firmaların operasyonlarında 
çocuk işçiliğe ve zorla veya zorunlu çalıştırmaya 
izin vermeyiz ve çalışma ortamımızın insan 
odaklı olmasını sağlarız. İlgili konularda gerekli 
tüm önlemleri alırız. Raporlama döneminde bu 
konulara yönelik tarafımıza iletilen bir şikâyet 
bulunmamaktadır.

Great Place to Work (GPTW - Güven 
Endeksi)- Akiş GYO, sürdürülebilir çalışan 
bağlılığının rekabetin temelinde yer 
aldığını bunun yanı sıra iş yaşamında 
mutluluğun belirleyici etkenlerinden biri 
olduğu bilinciyle, bağımsız bir araştırma 
şirketi olan Great Place to Work (GPTW) 
ile Güven Endeksini ölçerek Çalışan 
Bağlılığı Araştırması yaptırmaktadır. 
Amacımız çalışanlarımızın güvenle 
bağlandıkları, yaptıkları işten, işyerinden 
gurur duydukları, çalışma arkadaşları ile 
uyum ve işbirliği içinde çalıştıkları ortamı 
birlikte daha iyiye taşımaktır. 
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TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

AKİŞ’TE 
ÇALIŞMA HAYATI

Akiş GYO olarak amacımız yetenekli çalışanları ile “Yenilikçi 
Şirket” konumumuzu korumaktır. Bu amaç doğrultusunda 
çalışanlarımıza sürekli olarak gelişimin teşvik edildiği, sağlıklı 
ve güvenli bir şekilde çalışabilecekleri, adil ve katılımcı bir 
çalışma ortamı sunmak önemli önceliklerimiz arasındadır.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans yönetim sistemi ile yılın başında 
şirket içinde üst yönetimden başlayarak 
aşağıya doğru hedef yayılımı yapılarak Şirket 
hedef ve stratejileri çalışanlarla paylaşılarak 
katkıları alınmaktadır. Yıl içerisinde hedefler 
gözden geçirilmekte ve yılın sonunda ise 
değerlendirme yapılmaktadır. Çalışanın, iş 
sonuçları ve yetkinlikleri ile ilgili yönetici-çalışan 
geribildirim görüşmesinin yapılması, gerçekleşen 
performansın prim ve teşvik sistemi kapsamında 
ödüllendirilmesi ve kişisel gelişim planlanması ile 
süreç tamamlanmaktadır.

Raporlama dönemi içerisinde 
145’i mavi yaka 106’sı beyaz 
yaka olmak üzere toplamda 
251 çalışanımıza performans 
geribildirimi sağlanmıştır.
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ÇALIŞAN GELİŞİMİ VE 
YETENEK YÖNETİMİ 

Çalışanlarımıza kendilerini sürekli olarak 
geliştirebilecekleri eğitim fırsatları sunuyoruz. 
Böylelikle çalışanlarımızın bilgi, beceri, yetkinlik 
ve deneyimlerini artırarak başarılarımıza birlikte 
imza atıyoruz. 

Çalışanların uzmanlık ve/ veya liderlik 
gelişimlerini destekleyecek programlar şirket, 
departman ve kişi ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak planlanmaktadır. 2019 
yılında “2 Çift Laf Edelim” ve “İK Pozitif” gibi 
uygulamalar ile çalışanlarla yapılan bire bir 
görüşmelerle gelişim ihtiyaçlarına odaklanılmış, 
güçlü yönlerinin neler olduğu ve bunun 
organizasyonda nerelerde faydalanılacağı 
konuşulmuş ve kişisel gelişim planları 
oluşturulmuştur. Yine 2019 yılı içerisinde 
çalışanlarımız güçlü ve uzman oldukları 
alanlarda gönüllü iç eğitmen olarak görev 
almış ve bu yıl ilk defa şirket içi eğitimler 
gerçekleştirilmiştir.

Raporlama dönemi olan 2019 yılı içerisinde 
raporlama kapsamındaki şirketlerimizde 
çalışanlarımıza 428 kişi*saat eğitim sağlamış 
bulunmaktayız. Aynı dönemde taşeron firma 
çalışanlarımıza yönelik ise toplam 242.496 
kişi*saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

KidZania İstanbul ile Üniversite ve Meslek 
Liseleri Staj Programı – Meslek liseleri ve 
üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan ve 
staj yapma zorunluluğu bulunan öğrencileri 
kapsayan staj programı bulunur. Program, 
öğrencileri tüm iş süreçlerine dâhil ederek, 
profesyonel iş hayatını deneyimleme imkanı 
verir. Staj programını 79 öğrenci başarıyla 
tamamladı. 

Yetenek Yönetimi sürecinde farklı pozisyonlar 
için yetkinliğe dayalı ve yönetim seviyesine göre 
farklılaştırılmış platformlar ile Değerlendirme 

Sen de Bizdensin 
2019 yılında taşeron firma çalışanlarımızın 
gelişimine yönelik olarak da “Sen de 
Bizdensin” mottosu ile Eğitim ve Gelişim 
Programı tasarlanmış ve uygulamaya 
alınmıştır. “Daha Fazla Öğren, Fark Yarat” 
Eğitim Programı, 24 Ocak-12 Aralık 2019 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, 
toplamda 80 gün, 550 saat eğitim verilmiş 
ve 404 taşeron mavi yaka çalışanın 
gelişimine katkı sağlanmıştır.

KidZania İstanbul Gelişim Programı  
Programa süpervizör olarak görev alan 
(mavi yaka) personeller katılır. Program 
için stajyer ihtiyacı olan departmanlar 
belirlendikten sonra mülakatları olumlu 
sonuçlanan süpervizörler, haftanın 
belli günlerinde ofislerde görev alarak 
tecrübe kazanır. Bu programı tamamlayan 
süpervizörler katılım sertifikasına 
sahip olur. KidZania İstanbul Gelişim 
Programı’na katılan 16 kişiden 5’i ofis 
pozisyonlarına geçiş yaptı.

KidZania İstanbul İlham Veren 
İsimler Farklı şirketlerdeki üst düzey 
yöneticilerin çalışanlarla bir araya gelerek 
tecrübeleri, deneyimleri ve hayata bakış 
açılarını paylaştıkları sohbetler serisidir. 
Liderler ve çalışanların çift yönlü bir 
iletişim içinde olması hedeflenir. Bu 
kapsamda ufuk açan ve ilham veren 5 
lider, KidZania İstanbul tiyatrosunda tüm 
çalışanlarla bir araya geldi.

Durumsal/Anlık Ödül Sistemi- 
Raporlama döneminde tasarlanan ve 
uygulamaya alınan “Durumsal/ Anlık 
Ödüllendirme Sistemi” çalışanların, 
şirket bünyesinde üstün başarı elde 
ettiği, şirkete belirgin bir katkısı olan, 
olağanüstü çalışmaları kapsayan, 
gönüllülük ve isteklilikle gerçekleşen, 
örnek tutum ve davranış sergilediği 
durumların fark edilmesi, takdir edilmesi 
ve en kısa sürede ödüllendirilmesi 
amacıyla hayata geçirilmiştir. Durumsal/
Anlık Ödül Sistemi kapsamında aday 
gösterilen çalışanlar değerlendirilmekte 
ve ödüllendirilmektedir. Ödüllendirilen 
çalışanlara teşekkür mektubu 
gönderilmekte ve çalışanlar ödülünü Ödül 
Havuzundan kendisi seçmektedir.

Çalışan katılımı sürekli gelişimi sağlamak ve 
aynı anda çalışanlarımızla biraraya gelmek için 
özel önem verdiğimiz bir süreçtir. Akiş GYO 
ve Akyaşam kapsamında, 6 aylık periyotlarda 
tüm departmanların iş süreçlerine ait şirket 
çalışanlarını bilgilendirdiği İş Sonuçları 
Paylaşım Platformu ve Akiş GYO’da ayda 
bir gerçekleştirdiğimiz üst yönetim ve tüm 
çalışanların katıldığı ve gündem hakkında 
bilgilendirmenin departmanlarca yapıldığı 
sohbet toplantısı AkişTalks! örnek çalışan 
katılımı uygulamalarımızdır.

102-9

ve Gelişim Merkezi uygulaması yapılmaktadır. 
Bu sayede, çalışanların yetkinliklerinin 
objektif olarak doğru bir şekilde tespit edilerek 
değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Elde 
edilen çıktılar Yedekleme ve Kariyer Gelişimi 
sürecine girdi teşkil ederek Şirket üst yönetim 
pozisyonlarının yedeklenmesinde ve bu 
rollere gelecek olan ve mevcut yöneticilerin 
gelişimlerinin planlanmasında kullanılmaktadır. 
Liderlik Gelişim Programlarımız; Sabancı 
Üniversitesi EDU işbirliği ile geliştirdiğimiz 
ve yönettiğimiz Akkök Yönetici Geliştirme 
Programı, Bumerang_İK Şapkalı Yönetici, Çok 
Boyutlu Liderlik, İşini Yönetmek, Bire Bir Koçluk 
Programı, Filarmoni Akkök Mentorluk Programı 
adı altında hayata geçirilmekte ve yöneticilerin 
ihtiyaçlarına göre ilgili programlara katılımları 
sağlanmaktadır.

Çalışanlarımızdan gelen fikirleri sürekli gelişimin 
önemli bir unsuru olarak değerlendiriyoruz. Bu 
kapsamda Bir Fikrim Var! Bireysel Öneri Sistemi 
kapsamında çalışanlarımızdan iş süreçlerimize 
yönelik önerilerini topluyoruz. Raporlama 
döneminde bu kapsamda çalışanlarımızca iletilen 
99 önerinin 32’si hayata geçirilmiş durumdadır.

Raporlama döneminde bu 
kapsamda çalışanlarımızca iletilen 

99 önerinin 32’si hayata 
geçirilmiş durumdadır.
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Bu doğrultuda en önemli yol göstericimiz İSG 
Politikamızdır. İSG çalışmalarımızı, ilgili mevzuat 
gereklilikleri ve Şirket İSG Politikası ile uyumlu 
olarak yönetiyoruz. Şirket İş Sağlığı ve Güvenliği 
Politikamız çerçevesinde Akiş GYO ve çalışanları 
olarak, yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, 
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratıyoruz. 

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının takibine 
yardımcı olan ve bu konuda görüş bidiren 
toplam 11 resmi İSG komitesi bulunmaktadır. Bu 
komitelerde 5’i çalışan temsilcisi olmak üzere 31 
kişi görev almaktadır. 

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması 
amacıyla hem AKİŞ GYO çalışanlarına hem 
de taşeronlarımızın çalışanlarına eğitimler 
düzenliyoruz. Bu doğrultuda raporlama dönemi 
olan 2019 yılı içerisinde Akasya, Akbatı, KidZania 
İstanbul ve devam etmekte olan şantiyelerdeki 
çalışanlarımıza 600 kişi*saat, taşeronlarımızın 
çalışanlarına ise toplam 7.022 kişi*saat iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimi sağladık.

İş sürekliliğimizin devamı için gerçekleştirdiğimiz 
acil durum önlemleri özel önlem taşımaktadır. 
Bu kapsamda şirketlerimizde deprem, yangın, 
sabotaj, iş kazası, sel-su, fırtına konularında acil 
durum planlarımız bulunmaktadır. Bu kapsamda 
çalışma yılı içerisinde acil durumları göz önünde 
bulundurarak gerekli tatbikatları hayata 
geçiriyoruz.

KidZania İstanbul Sıfır Risk Hedefiyle 
Çalışıyor - Dünya liderlerinin 2030 yılı 
için hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları (SKA) arasında yer alan “Bütün 
çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının 
geliştirilmesi” konusu KidZania İstanbul 
için büyük bir önem taşır. Çalışan ve 
ziyaretçilerinin güvenliği için sektöründeki 
İSG regülasyonlarının üzerine çıkarak 
riskleri en aza indirmek için çalışır. Odak 
noktası, riskleri ortadan kaldırarak 
olası iş kazalarını önlemektir. Ofis ve 
aktivite alanlarındaki periyodik muayene 
gerektiren ekipmanların bakım, muayene 
ve kontrollerinin yılda en az 1 kere yapılma 
zorunluluğu bulunur. KidZania İstanbul, 
bu kontrolleri haftalık ve aylık olarak 
operasyon (teknik uzman), şehir yönetimi 
ve İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı ile yapar. 
Listeler hazırlınarak takibi yapılır ve her 
hafta üst yönetime raporlanır.

KidZania İstanbul’da iş sağlığı ve güvenliği 
kurumsal olduğu kadar toplumsal 
bir ‘kültür’ olarak da iş yapış şeklinin 
bir parçasını oluşturur. Çalışanlara 
İSG, yüksekte çalışma, acil durum ve 
tatbikat öncesi genel bilgilendirme 
eğitimleri verilir. Eğitimlerde herkesin 
görev ve sorumlulukları bulunur. Acil 
durum hareket tarzları, vakaları nasıl 
yönetecekleri ve olası acil durumlarda 
hangi kapılardan alanı tahliye edeceklerine 
kadar detaylı planları bulunur. Ayrıca 
planlı/plansız tatbikatlar yapılır. KidZania 
İstanbul, yasal olarak yılda en az 1 kez 
tatbikat yapması yeterliyken 4 tatbikat 
(acil durum-tahliye, yangın, deprem ve 
senaryolu tatbikat) yapar. İlk yardım 
sertifikasına sahip 10 çalışanı bulunur.

Çalışanlarımıza 600 
kişi*saat, taşeronlarımızın 
çalışanlarına ise toplam 

7.022 kişi*saat iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimi sağladık.

102-9

İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ 

Çalışanlarımıza, kiracılarımıza, müşterilerimize ve 
ziyaretçilerimize sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak öncelikli 
konularımız arasındadır. Akiş GYO olarak yaklaşımımız 
operasyonlarımızda ilgili iş sağlığı ve güvenliği (İSG) 
mevzuatının tüm gerekliliklerini yerine getirmek ve tam yasal 
uyum sağlamaktır. 
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AKBATI – SOSYAL 
SORUMLULUK PROJELERİ

“Yaşamak çok güzel” sloganıyla yaşama dair 
tüm güzellikleri misafirleriyle buluşturan 
Akbatı, ev sahipliği yaptığı ücretsiz etkinliklerle 
de bölgenin kültür, sanat, spor ve eğitim 
yaşamını renklendiren ve hareket katan 
bir etki yaratmıştır. Akbatı yaptığı tüm 
etkinliklerde misafirlerinin yaşamına dokunmayı 
önemsemektedir.

Gerçekleştirdiği etkinliklerde sosyal sorumluluk 
faydasını gözeten Akbatı;

• 2015 yılından bu yana her sene düzenlediği ve 
2019 yılına da devam edilen Gençbatı Festivali 
ile de gençlere yönelik keyifli etkinlikler, spor, 
müzik, sanat dünyasının sevilen ünlü isimlerin 
yer aldığı ortamlar sağlamaktadır.

• 2016 yılından bugüne her yaz düzenlediği 2019 
yılında da devam edilen Yaz Okulu ile çocuklara 
keyifli bir tatil sunmanın yanısıra sanat, resim, 
spor, edebiyat, müzik, geri dönüşüm fikirleri 
gibi birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği 
yapmaktadır. 

• Akbatı, 2012 yılında sosyal medya üzerinde 
başladığı ve 2019 yılında da devam edilen 
Çocuğum İçin facebook sayfası ile yıl boyu 
ebeveynleri bilinçlendiren içerikler paylaşırken, 
projenin fiziki ayağını avm içine taşıyarak 
ebeveyn-çocuk ilişkisini daha da güçlendirmek 
amacıyla eğitim ve atölye programlarına her 
yıl devam etmektedir. Ayrıca 2019 yılında her 
ay düzenlenen Çocuk Tiyatroları ile çocukların 
sosyal gelişimlerine katkı sağlamıştır.

• 2016’da başlayıp 2019 yılında da devam eden 
ihtiyaç sahibi köy okullarındaki çocuklara atkı 
ve bere ulaştırılmasına sağlayan ‘‘Sevgimizi 
Ellerimizle Örüyoruz’’ projesine katkı sağladı.

YAŞAM AKADEMİSİ
Bir Akiş GYO A.Ş markası olarak 
Şubat 2015’te hayata geçirilen Yaşam 
Akademisi, temel sağlık bilgilerinden 
güzellik önerilerine, kişisel gelişimden, 
yaşamı zenginleştiren keyifli sohbetlere 
uzanan içerikleriyle yepyeni bir 
paylaşım platformu sunuyor. 

Halkı bilinçlendirmek ve toplum 
gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 
yola çıkan “Yaşam Akademisi” 
projesiyle sosyal sorumluluk alanında 
öncülüğümüzü korurken, bir 
gayrimenkul şirketi olarak Türkiye’de 
ilk kez gerçekleştirilen böyle bir projeye 
imza atmanın gururunu yaşıyoruz.

Yaşam Akademisi sağlık, kişisel gelişim, 
doğal beslenme, doğal güzellik, evcil 
hayvan bakımı, kahkaha yogası, bebek 
bakımı, çocuk gelişimi, astroloji ve 
finans gibi pek çok farklı konuda 
gerçekleştirdiği söyleşileriyle geniş bir 
bilgi paylaşımına ev sahipliği yapıyor. 
Ücretsiz olarak Akbatı ve Akasya’da 
gerçekleştirilen söyleşilerde katılımcılar 
hayata dair tüm konularda bilgileniyor, 
bilinçleniyor, deneyimler yaşıyor. 

2015-2019 arasında gerçekleşen 
birbirinden değerli 80 uzman konuk 
ile 180 özel söyleşi ile 40.000 kişiye 
ulaşan Yaşam Akademisi, sosyal 
medya hesapları, web sitesi ve Youtube 
videoları üzerinden de yaklaşık 100.000 
kişiye yaşam için önemli bir platform 
olma yolunda içeriklerini paylaşmaya 
devam ediyor.

TOPLUMSAL 
GELİŞİME KATKI

Akiş GYO olarak yarattığımız değeri faaliyet gösterdiğimiz 
coğrafya için sağladığımız toplumsal projelerle büyütüyoruz. 
Bu doğrultuda “Her işimizin temelinde mutluluğunuz var” 
ilkesiyle gayrimenkul sektöründe kalitesi ile farklılaşan 
projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor, gerçekleştirdiğimiz sosyal 
sorumluluk projelerimizde bu ilke doğrultusunda devam 
ettiriyoruz.

SAĞLIKLI
BİREYLER

NİTELİKLİ
EĞİTİM
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• 2019 yılında kayıt gerlielerinin bir kısmı  Tohum 
Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfına 
aktarılan ve ilk kez bir alışveriş merkezinin 
sahiplendiği Akbatı Koşusu ve Akbatı Çocuk 
koşusunun ikincisini hayata geçirdi. 

• 2019 yılında Tohum Türkiye Otizm Erken 
Tanı ve Eğitim Vakfı’nı desteklemeye devam 
ederek, Sevgililer Günü atölyesi ve Givin mobil 
uygulaması işbirliği ile yapılan alışveriş günü 
projeleriyle daha çok otizmli çocuğun eğitim 
almasına katkı sağlandı. 

• 23 Nisan 2019 ‘da ise Maphre Foundation 
işbirliği ile gerçekleştirdiği sağlıklı beslenme 
odaklı çocuk tiyatroları, söyleşi ve atölyelerini 
Yeşil Çocuk etkinliği ile hem anne hem 
çocukları biraraya getirdi. 

• İşbirliği içinde olduğu Turkcell ile Hayal 
Ortağım aplikasyonu ile 2018 yılından itibaren 
görme engelli misafirlerinin mağazalara rahatça 
ulaşmasına destek olurken, otopark alanında 
bulunan Engelli Araç Tanıma Sistemi ile 
Akbatı’ya gelen engelli misafirlerinin konforlu 
şekilde park etmelerini sağlamaktadır. 

• Bankalararası Kart Merkezi (BKM) iş birliğiyle 
danışma noktasında konumlandırılan 
“Temassız Bağış” kutuları aracılığıyla sivil 
toplum kuruluşlarına bağış yapılmasına destek 
verildi. 

• 2019 yılında Herkese Kitap Vakfı aracılığıyla 
AVM içine konumlandırdığı Kitapcan- kitap 
bağış kumbarası ile ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılması ve okuma alışkanlığının 
yaygınlaşmasına destek vermeyi 
amaçlamaktadır.

AKBATI KOŞUSU- KOŞMAK İYİ GELECEK 
sloganıyla hayata geçirilen, ilk kez bir 
AVM’nin sahiplendiği 10K-5K yol koşusu 
ve 4-12 yas çocuklar için Çocuk Koşusu ile 
7’den 70’e tüm koşu severleri kucaklayan 
bir projedir. İlki 1 Nisan 2018’de gerçekleşen 
Akbatı Koşusu sektörde bir yeniliğe imza 
atarak hem Bahçeşehir bölgesinde koşuyla 
ilgilenenleri bir araya getirdi hem de 
koşuya gönül verenlere ev sahipliği yaptı. 
24 Mart 2019 tarihinde ise 2. kez gerçekleşti. 
Koşunun düzenlendiği iki yılda da koşu 
kayıt gelirlerinin bir kısmı ile Tohum 
Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı 
desteklenmiştir.

YOGA FESTİVALİ - Spor ve sağlıklı 
yaşama verdiği desteğe tüm hızıyla devam 
eden Akasya, ikinci kez Yoga & Wellness 
Festivali’ni 7-8 Eylül 2019 tarihinde 
gerçekleştirdi. Yogaya gönül veren 
herkes için özel bir program hazırlanan 
festivalde, sanat alanı, sevgi ve iyilik alanı, 
şifa alanı, sosyal sorumluluk alanı, kitap 
ve imza söyleşi alanı, çocuk etkinlik alanı 
başta olmak üzere birçok farklı alanda 
126 farklı etkinlik gerçekleşti. Akasya 
Retro Lunapark açık alanında düzenlenen 
festivalde altmıştan fazla alanında usta 
eğitmenin yanı sıra çok değerli sanatçılar 
da yer aldı.

AKS – AKASYA KÜLTÜR SANAT- 2016 
yılında hayata geçen Akasya Kültür 
Sanat (AKS) dinletiler, tiyatro oyunları 
ve sergilerle, İstanbul’un kültür ve 
sanat haritasında kısa sürede yerini 
almıştır. Sanatın farklı alanlarına yönelik 
programıyla İstanbul Anadolu yakasının 
en yeni ve keyifli adreslerinden biri olan 
AKS; yıl boyunca, kapalı gişe oynayan 
tiyatrolar, akustik dinletilerin yanı sıra, 
söyleşilere de ev sahipliği yapmaktadır.

AKASYA – SOSYAL 
SORUMLULUK PROJELERİ
Akasya sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik 
projeleri ile misafirlerinin ve toplumdaki tüm 
bireylerin hayatlarına dokunmayı ilke edinmiştir:

• Akasya Sohbetleri ve Yaşam Akademisi 
kapsamında düzenlenen seminerler ve söyleşiler 
gerçekleştirmiş ve binlerce kişiyi sağlıklı zihin ve 
beden konusunda uzmanlarla buluşturmuştur. 

• Açıldığı günden bu yana gerçekleştirilen çocuk 
etkinlikleri ve atölyelerde 9.000 çocuk ağırlandı. 

• Yaz aylarında gerçekleştirilen Ramazan Konserleri 
ve Açık Hava Sinemaları ile 30.000 misafirimiz 
Akasya Park’ta ağırlandı. 

• Üsküdar Belediyesi ile birlikte her Ramazan ayında 
Sokak İftar yemekleri düzenlenerek ortalama 
35.000 Üsküdarlı ile soframızı paylaştık.

• Yine Üsküdar Belediyesi ile iş birliği yaparak İlçe 
sınırlarımızda faaliyet gösteren bir Eğitim vakıfına 
maddi destek sağladık.

• 2016 yılında yapılan işbirliği kapsamında Doyuran 
Kareler Akasya’da fotoğrafçılık kursu vererek 
kazandıkları parayla sokak hayvanlarını doyurdu. 
Bu projeyle sokak hayvanlarına “5 ton mama” 
alınmasına katkıda bulunuldu.

• Hayal Ortağım aplikasyonu ile görme engelli 
misafirlerin mağazalara rahatça ulaşmasına ve 
mağaza içerikleri hakkında bilgi sahibi olmalarına 
destek olundu.

• Bankalararası Kart Merkezi (BKM) iş birliğiyle 
danışma noktasında konumlandırılan “Temassız 
Bağış” kutuları aracılığıyla sivil toplum 
kuruluşlarına bağış yapılmasına destek verildi.

• Haziran 2019’da TEGV ile yapılan ortak çalışma 
kapsamında 280 çocuk ve 17 gönüllü yetişkin Toy 
Story filminde ağırlandı.

• Nisan 2019’da çocuklara sağlıklı beslenmenin 
önemini anlatacak etkinlikler ve çocuk tiyatro 
oyunları gerçekleştirilirken, yetişkinler için sağlıklı 
beslenme seminerleri düzenlendi.

• Ocak 2019’da sömestir etkinlikleri kapsamında 
çocuklar spor temalı etkinliklere katılırken, aileler 
de çocuklarımızla nasıl oynayalım, bebekler 
için sağlıklı tarifler, akran zorbalığı, çocuklarda 
dikkat eksikliği ve hiperaktivite, çocuklarda uyku 
problemlerine çözümler, çocuklarda duygusal zeka 
gelişimi, mükemmel annelik yolunda düştüğümüz 
tuzaklar başlıklı söyleşilere katıldı.

• Akasya, 2019 yılında TOG ile yapmış olduğu 
iş birliği kapsamında; yılbaşı süsleri yerine 
Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk 
projelerinin ışığıyla aydınlattı. TOG ve Akasya 
iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 
Akasya, önceki yıllardan farklı olarak geleneksel 
yılbaşı süsleriyle değil, Toplum Gönüllüsü 
gençlerin Türkiye’nin her yerinde yürüttüğü 

KIDZANIA İSTANBUL- SOSYAL 
SORUMLULUK PROJELERİ

KidZania İstanbul, açıldığı 2014 yılından bu yana 
“Daha iyi bir dünya için kocaman bir kalbim 
var” kurumsal sosyal sorumluluk projesini 
yürütür. Proje kapsamında KidZania İstanbul, 
sivil toplum kuruluşları (stk), kamu kurumları 
ve üniversiteler aracılığıyla imkânı olmayan 
çocukları ağırlar. Beş yıl boyunca toplam 100 
farklı stk, kamu kurumu ve üniversite ile 120 
bin ziyaretçi ücretsiz olarak eğlenerek öğrenme 
deneyimini yaşadı. Kurumsal sosyal sorumluluk 
projesi ile 2019 yılında 20 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Sürdürülebilirlik çalışamalarını odağına alarak 
faaliyetlerine devam eden KidZania İstanbul, 
ebeveyn ve çocuklara çevresel, sosyal ve 
ekonomik (ESG) konularda da aktiviteleriyle 
hizmet verir. Deprem Simülasyon Merkezi, 
Elektrik Merkezi, Geri Dönüşüm ve Ayrıştırma 
Merkezi, Sosyal Gönüllülük ve Üniversite 
aktivite alanlarını bugüne kadar 364 bin, 2019 yılı 
içerisinde 106 bin ziyaretçi deneyimledi.

sosyal sorumluluk projelerinin yarattığı umutla 
aydınlattı. İş birliğine özel yılbaşı temalı süsler, 
Akasya misafirleri tarafından resim atölyelerinde 
oluşturulurken; proje kapsamında ayrıca ünlü 
isimlerle söyleşiler, sergiler, yılbaşı pazarları 
ve müzik dinletileri de düzenlendi. Satılan 
her ürünün geliri TOG’a bağışlanarak, Toplum 
Gönüllüsü gençlerin gönüllü çalışmalarına destek 
sağlandı. İyilik paylaştıkça büyüsün, gençler 
projeleri ile dünyayı güzelleştirsin söylemiyle yola 
çıkan Akasya, yeni yıl süslemelerine yapılacak 
harcamanın tamamını Toplum Gönüllüleri 
Vakfı’na (TOG) bağışladı. 

Ayrıca proje kapsamında ayrıca; Gazeteci - Yazar 
Ayşe Arman ile Komedyen Kaan Sekban’ın 
katılımıyla bir ‘İyilik’ söyleşisi gerçekleşti. İkilinin 
ücretsiz olarak katılıma açık olan söyleşisi Ayşe 
Arman’ın kendi el emeği ile tasarladığı ve sosyal 
sorumluluk adına insanlara ulaşan Sakajewa 
kolyelerinin satışı da gerçekleşti. Satılan her 
kolyenin geliri TOG’a bağışlanarak, Toplum 
Gönüllüsü gençlerin projelerine destek sağlandı.

KidZania İstanbul 2. Edutainment 
Zirvesi – Dünyada 20’nci, İstanbul’da 
beşinci yılını kutlayan Çocuklar Ülkesi 
KidZania, 2. Edutainment Zirvesi’ni 
27- 28 Kasım tarihlerinde düzenledi. 
Eğitim, çocuk gelişimi, nörobilim ve 
kuşaklar hakkındaki kanaat önderlerinin 
ağırlandığı zirvede; gelecek nesillerin nasıl 
şekilleneceği yönünde bilgiler paylaşıldı. 
Ayrıca dünyada büyük ses getiren, 
daha önce Meksika, İngiltere, BAE ve 
Hindistan’da yapılan KidZania Mesleki 
Eğilimler Araştırması’nın; İstanbul’da 80 
bin çocukla yürütülen sonuçlarını ilk kez 
açıkladı. İki gün boyunca geleceğe yatırım 
yapan markaların pazarlama stratejileri 
ve eğitimin geleceğinin konuşulduğu 
zirveye 300’den fazla kişi katıldı.
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Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşme İlerleme Bildirimi

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı s.31

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı s.31

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli s.31

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli s.31

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli s.31

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli s.31

Çevre

İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli s.27-28

İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek 
vermeli s.27-28

İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli s.19-20

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı s.13-14

EKONOMİK PERFORMANS TABLOSU

Yaratılan ekonomik değer (TL) 437.161.617

Aktif toplamı (TL) 6.298.884.591

Krediler (TL) 2.053.922.603 

Toplam Çalışan Ücretleri (TL) 33.986.894 

Toplam Ödenen Temettü (TL) 108.000.000 

Devlete Ödenen Vergi ve Benzeri Ödemeler (TL) 65.799.684,41 

Bağış, Sponsorluk, Toplumsal Yatırım ve KSS Proje Giderleri (TL) 481.750 

Özkaynaklar (TL) 4.020.450.560 

Net dönem karı (TL) 549.043.489 

ÇEVRESEL PERFORMANS TABLOSU

2017 2018 2019

Akasya Akbatı KidZania Akasya Akbatı KidZania Akasya Akbatı KidZania

Doğrudan 
tüketilen 
yenilenebilir 
olmayan enerji 
miktarı (GJ) 

14.120,28 9.167,33 0 10.028,83 4.712,12 0 7.869,53 3.514,99 0

Dolaylı tüketilen 
yenilenebilir 
olmayan enerji 
miktarı 

43.806,17 23.710,77 3.948,09 43.640,42 20.875,12 3.999,18 38.661,90 19.736,16 3.934,09

Kullanılan 
Toplam Enerji 57.926,45 32.878,10 3.948,09 53.669,25 25.587,24 3.999,18 46.531,43 23.251,15 3.934,09

Enerji yoğunluğu 
(GJ/m2) 2,22 0,923 0,394 2,06 0,718 0,399 1,79 0,652 0,393

Tüketilen toplam 
su miktarı (m3) 80.035 75.350 8.830 80.543 65.543 10.441 71.554 61.426 11.920

Tehlikeli atık 
miktarını 
belirtiniz (ton)

3 1,7 0 4 1,74 0 0,74 1,76 0

Tehlikesiz atık 
miktarı (ton) 1.001,50 425,34 N/A 808 370,64 0,28 849,5 331,16 0,25

PERFORMANS TABLOSU

102-7 • 102-8
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SOSYAL PERFORMANS TABLOSU
İstihdam türüne, çalışma sözleşmesine ve bölgesine göre 
toplam işgücü. AKİŞ AKYAŞAM KIDZANIA TOPLAM

Toplam çalışan sayısı 23 112 146 281

Toplam kadın beyaz yakalı çalışan sayısı 11 31 27 69

Toplam erkek beyaz yakalı çalışan sayısı 12 35 20 67

Toplam mavi yakalı kadın çalışan sayısı 0 1 73 74

Toplam mavi yakalı erkek çalışan sayısı 0 45 26 71

Belirli süreli iş akdi ile çalışan kadın sayısı 0 1 0 1

Belirli süreli iş akdi ile çalışan erkek sayısı 0 0 0 0

Belirsiz süreli iş akdi ile çalışan kadın sayısı 11 31 100 142

Belirsiz süreli iş akdi ile çalışan erkek sayısı 12 80 46 138

Tam zamanlı kadın çalışanların sayısı 11 32 90 133

Yarı zamanlı kadın çalışanların sayısı 0 0 10 10

Tam zamanlı erkek çalışanların sayısı 12 80 45 137

Yarı zamanlı erkek çalışanların sayısı 0 0 1 1

Eğitim durumuna göre çalışanlar  

İlkokul 3 14 6 23

Lise/Meslek lisesi 1 35 56 92

Önlisans 0 19 20 39

Üniversite 11 27 62 100

Yüksek Lisans 8 9 2 19

Cinsiyet ve yaşa göre işe yeni alınan ve ayrılan çalışanlar  

İşe alınan toplam kadın çalışan sayısı 2 3 70 75

İşe alınan toplam erkek çalışan sayısı 1 7 29 37

İşten ayrılan toplam kadın çalışan sayısı 1 5 32 38

İşten ayrılan toplam erkek çalışan sayısı 2 11 17 30

Yaş gruplarına göre işe alınan çalışanlar     

18-30 yaş arası işe alınan çalışan sayısı 0 7 88 95

31-45 yaş arası işe alınan çalışan sayısı 2 2 11 15

46-65 yaş arası işe alınan çalışan sayısı 1 1 0 2

65 yaş ve üstü işe alınan çalışan sayısı 0 0 0 0

Yaş gruplarına göre işten ayrılan çalışanlar  

18-30 yaş arası işten ayrılan çalışan sayısı 1 3 46 50

31-45 yaş arası işe ayrılan çalışan sayısı 2 11 3 16

46-65 yaş arası işe ayrılan çalışan sayısı 0 2 0 2

65 yaş ve üstü işe ayrılan çalışan sayısı 0 0 0 0

Doğum iznine ayrılan çalışanlar     

Doğum iznine çıkan kadın çalışan sayısı 0 2 1 3

Doğum iznine çıkan erkek çalışan sayısı 0 0 1 1

Doğum izninden dönen kadın çalışan sayısı 0 2 1 3

Doğum izninden dönen erkek çalışan sayısı 0 0 1 1

Çalışan Eğitimleri - Katılımcı Sayısı (kişi)  

Mavi Yakalı 0 37 91 128

Beyaz Yakalı 22 72 8 102

Kadın 12 35 70 117

Erkek 10 74 29 113

Çalışan Eğitimleri - Toplam Saat (kişixsaat)  

Mavi Yakalı 0 8.270 1.547 9.817

Beyaz Yakalı 9.240 4.207 136 13.583

Kadın 4.805 4.991 1.190 10.986

Erkek 4.435 7.486 493 12.414

Müteahhit Çalışanı Eğitimleri - Katılımcı Sayısı (kişi)*

Mavi Yakalı 404 0 21 425

Beyaz Yakalı 0 0 3 3

Kadın 133 0 12 145

Erkek 271 0 12 283

Müteahhit Çalışanı Eğitimleri - Toplam Saat (kişixsaat)*  

Mavi Yakalı 242.400 0 84 242.484

Beyaz Yakalı 0 0 12 12

Kadın 79.800 0 48 79.848

Erkek 162.600 0 48 162.648

Düzenli performans değerlendirme geribildirimi verilen 
çalışan sayısını  

 Kadın Mavi Yakalı 0 1 73 74

 Kadın Beyaz Yakalı 11 1 27 39

 Erkek Mavi Yakalı 0 45 26 71

 Erkek Beyaz Yakalı 12 35 20 67

Üst yönetimin demografik dağılımı hakkında bilgi sağlayınız  

Toplam üst düzey yönetici sayısı 7 2 7 16

Toplam üst düzey kadın yönetici sayısı 3 1 4 8

Toplam üst düzey yerel yönetici sayısı 7 2 7 16

Yaş gruplarına göre üst düzey yönetici sayıları  

18-30 yaş arası üst düzey yönetici sayısı 0 0 0 0

31-45 yaş arası üst düzey yönetici sayısı 3 2 4 9

46-65 yaş arası üst düzey yönetici sayısı 4 0 3 7

65 yaş ve üstü üst düzey yönetici sayısı 0 0 0 0

İş Kazaları (sayı)   0  

* Sadece AKİŞ GYO tarafından verilen eğitimlerin kayıtlarıdır.

AKİŞ AKYAŞAM KIDZANIA TOPLAM
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GRI İÇERİK İNDEKSİ

Açıklama Açıklamalar ve Sayfa Numaraları
GRI 101: Temel 2016
GRI 102: Genel Açıklamalar 2016
102-1 Rapor Hakkında s.3
102-2 Akiş GYO Hakkında s.6
102-3 İletişim s.46
102-4 Akiş GYO Hakkında s.6
102-5 GRI İçerik İndeksi: 2019 Faaliyet Raporu s.14 
102-6 Akiş GYO Hakkında s.6
102-7 Akiş GYO Hakkında s.6; Sosyal Performans Tablosu s.42
102-8 Sosyal Performans Tablosu s.42
102-9 İş sağlığı ve Güvenliği s.35; Çalışan Gelişimi ve Yetenek Yönetimi s.32
102-10 GRI İçerik İndeksi: Kurumsal Web Sitesi 
102-11 Kurumsal Yönetişim s.13
102-12 Üyelikler s.10
102-13 Üyelikler s.10
Strateji
102-14 Genel Müdür ‘ün Mesajı s.4-5
102-17 Risk Yönetimi ve İç Denetim s.14
Etik ve Dürüstlük
102-16 İş Etiği s.14
102-17 İş Etiği s.14
Yönetişim
102-18 Kurumsal Yönetişim s.13
102-19 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.15
102-20 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.15
102-21 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.15-16
102-29 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.15
102-30 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.15; Risk Yönetimi ve İç Denetim s.14
102-31 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.15
102-32 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.15
Paydaş Katılımı
102-40 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.16-17
102-41 Akiş’te Çalışma Hayatı s.31
102-42 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.16-17
102-43 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.16-17
102-44 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.16-17
Raporlama Uygulaması
102-45 Rapor Hakkında s.3
102-46 Rapor Hakkında s.3
102-47 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.15
102-48 Bulunmamaktadır.
102-49 Rapor Hakkında s.3
102-50 Rapor Hakkında s.3
102-51 GRI İçerik İndeksi: İlk Sürdürülebilirlik Raporudur
102-52 GRI İçerik İndeksi: Yıllık raporlama 
102-53 İletişim s.46
102-54 Rapor Hakkında s.3
102-55 GRI İçerik İndeksi s.44
102-56 GRI İçerik İndeksi: Dış denetim alınmamıştır. 

Öncelikli Konular 
Standart Açıklama Açıklamalar ve Sayfa Numaraları

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016 

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı Kurumsal Yönetişim s.13
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Kurumsal Yönetişim s.13
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Kurumsal Yönetişim s.13

Toplumsal Yatırımlar ve Topluma Katkı

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı Toplumsal Gelişime Katkı s.37-39
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Toplumsal Gelişime Katkı s.37-39
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Toplumsal Gelişime Katkı s.37-39

Müşteri Memnuniyeti

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı Müşteri Memnuniyet s.23-24
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Müşteri Memnuniyet s.23-24
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Müşteri Memnuniyet s.23-24

Djitalleşme ve Bilgi Güvenliği

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı Dijitalleşme ve Bilgi Güvenliği s.19-20
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Dijitalleşme ve Bilgi Güvenliği s.19-20
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Dijitalleşme ve Bilgi Güvenliği s.19-20

GRI 418: Müşteri 
Gizliliği 2016

418-1 Müşteri Gizliliğinin İhlali ve Müşteri 
Verilerinin Kaybı ile İlgili Doğrulanmış Şikayetlerin 
Toplam Sayısı

Dijitalleşme ve Bilgi Güvenliği s.20

İklim Güvenliği

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
İklim Değişikliğiyle Mücadele s.27; Enerji 
Yönetimi s.28; Su Yönetimi s.28; Atık Yönetimi 
s.29

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Enerji Yönetimi s.28; Su Yönetimi s.28; Atık 
Yönetimi s.29

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Enerji Yönetimi s.28; Su Yönetimi s.28; Atık 
Yönetimi s.29

GRI 302: Enerji 2016
302-1 Organizasyon içindeki enerji tüketimi Çevresel Performans Tablosu s.41
302-3 Enerji yoğunluğu Çevresel Performans Tablosu s.41
302-4 Enerji tüketiminin azaltılması Enerji Yönetimi s.28

GRI 303: Su 2016 303-1 Kaynağa göre su çekimi Çevresel Performans Tablosu s.41
GRI 306: Atıklar 2016 306-2 Türüne ve bertaraf metoduna göre atıklar Çevresel Performans Tablosu s.41
İstihdam Uygulamaları

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı Akiş’te Çalışma Hayatı s.31-33
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Akiş’te Çalışma Hayatı s.31-33
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Akiş’te Çalışma Hayatı s.31-33

GRI 401: İstihdam 2016
401-1 Yeni işe alım ve çalışan devir oranı Sosyal Performans Tablosu s.42
401-3 Ebeveyn İzni Sosyal Performans Tablosu s.42

GRI 404: Eğitim ve 
Öğretim 2016 404-1Yıllık Çalışan Başına Düşen Eğitim Saati Sosyal Performans Tablosu s.43

GRI 405: Çeşitlilik ve 
Eşit Fırsatlar 2016

405-1 Yönetim organlarının ve çalışanların 
çeşitliliği Sosyal Performans Tablosu s.43

405-2 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Taban Maaş 
ve Ücret Oranı Akiş’te Çalışma Hayatı s.31

GRI 406: Ayrımcılığın 
Önlenmesi 2016

406-1 Ayrımcılık Vakalarının ve Alınan Düzeltici 
Önlemlerin Toplam Sayısı Akiş’te Çalışma Hayatı s.31

GRI 408: Çocuk İşçiler 
2016

408-1 Çocuk İşçiler Bakımından Belirgin Risk 
Taşıdığı Belirlenen Faaliyetler ve Tedarikçiler Akiş’te Çalışma Hayatı s.31

GRI 409: Zorla veya 
Cebren Çalıştırma 2016

409-1 Zorla veya Cebren Çalıştırma Vakaları 
Bakımından Belirgin Risk Teşkil Ettiği Belirlenen 
Faaliyetler ve Tedarikçiler

Akiş’te Çalışma Hayatı s.31

İş Sağlığı ve Güvenliği

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı İş sağlığı ve Güvenliği s.35

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri İş sağlığı ve Güvenliği s.35

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi İş sağlığı ve Güvenliği s.35

GRI 403: İş Sağlığı ve 
Güvenliği 2016

403-1 Yönetim-İşçi sağlık komitelerinde temsil 
edilen çalışan yüzdeleri İş sağlığı ve Güvenliği s.35

403-2 Yaralanma türü ve kaza sıklık oranları, 
meslek hastalıkları, kayıp gün ve devamsızlık ve 
işle bağlantılı toplam ölüm vakası sayıları

Sosyal Performans Tablosu s.43“GRI Hizmetler Birimi, Materiality Disclosures Service kapsamında, GRI İçerik İndeksi’nin açıkça sunulduğunu ve 102-40 ve 102-49 arası “Açıklamaların” 
raporun uygun bölümlerinde yer aldığını değerlendirmiştir. Bu hizmet, raporun Türkçe versiyonu üzerinden gerçekleştirilmiştir.”
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Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
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info@akisgyo.com

Raporlama Danışmanı&Tasarım

www.kiymetiharbiye.com
 info@kiymetiharbiye.com

YASAL UYARI

Bu raporda yer alan ve eksiksiz olma vasfını taşımayan tüm bilgiler ve görüşler AKİŞ GYO A.Ş. tarafından temin 
edilmiş ve bu raporun amacı için bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu rapor sadece bilgilendirme amacıyla 
hazırlanmış olup herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturma amacı taşımaz. Bu raporda yer alan bilgiler AKİŞ 
GYO A.Ş. hisselerinin satımına ait herhangi bir teklifi veya teklifin bir parçasını veya bu tür bir satış sürecine davet 
teşkil etmez ve bu raporun yayımlanması ile bu tür bir yasal ilişki kurulmuş sayılmaz. Bu raporun hazırlanma 
zamanı itibarıyla yer alan tüm bilgiler ve ilişkili belgelerin doğru olduğuna inanılmakta olup bilgiler iyi niyetli 
açıklanmış ve güvenilir kaynaklara dayanmaktadır. Ancak AKİŞ GYO A.Ş. bu bilgilere ilişkin olarak herhangi bir 
beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Buna uygun olarak AKİŞ GYO’nun hiçbir şirketi veya onların 
yönetim kurulu üyeleri, danışmanları veya çalışanları bu rapor kapsamında iletilen herhangi bir bilgi ya da 
iletişimden veya bu raporda yer alan bilgilere dayanan veya yer almayan bir bilgi neticesinde bir kişinin doğrudan 
veya dolaylı olarak uğrayacağı kayıp ve zarardan sorumlu değildir.
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