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RAPOR 
HAKKINDA

İÇİNDEKİLER

Geri bildirimlerinizi önemsiyor ve kurumsal 

gelişimimizin bir parçası olarak görüyoruz. 

Sürdürülebilirlik kapsamında her türlü şikayet ve 

önerilerinizi lütfen info@akisgyo.com adresinden 

bizimle paylaşınız.

Sürdürülebilirlik raporumuz ile 1-Ocak 
2021-31 Aralık 2021 dönemini kapsayan 
sürdürülebilirlik performansımızı 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 2021 yılı baz alınarak açıklanmıştır.
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YÖNETİMDEN MESAJ
Saygıdeğer paydaşlarımız,

2021 yılı, genel olarak pandemi sürecinin ve 
etkilerinin devam ettiği bir yıl oldu. Aşılama 
çalışmaları ve alınan önlemler sonucunda yaşanan 
kademeli normalleşme ile birlikte yılın başında 
olumlu bir iklim hakim olsa da ortaya çıkan yeni 
varyantlar, küresel sağlık ve ekonomiye yönelik 
kaygıların devam etmesine neden oldu.

Akiş GYO olarak, 2020 yılında olduğu gibi bu sene 
de önceliğimiz portföyümüzdeki operasyonel 
gayrimenkullerde sağlık ve hijyen koşullarını en üst 
düzeyde sağlayarak, tüm paydaşlarımızın kendini 
güvende hissedeceği bir mekan ve hizmet sağlayıcısı 
olmak oldu. Bu önceliğimiz sonucunda her yıl tekrar 
edilen TSE “Covid-19 Güvenli Hizmet Denetimi”ni 
bu yıl da başarı ile tamamladık.  Bununla birlikte 
raporlama döneminde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde 
sürdürülebilirlik odağımızdan da sapmadık.

2021 yılı sürdürülebilirlik konusunda şirketimiz için çok 
başarılı bir yıl oldu. 2021 yıl sonunda açıklandığı üzere, 
2022 yılı itibarıyla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 
Endeksi’ne girmeye hak kazandık. Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme notunu 96,29’dan 96,33’e yükselterek, 
gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve inşaat şirketleri 
arasında Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu en 
yüksek şirket konumumuzu korumayı başardık.

Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin değişen 
ihtiyaçlarına cevap veren dijitalleşme ve inovasyon 
faaliyetlerimize devam ettik. İnovasyonu desteklemek 
amacıyla girişimlerle yürüttüğümüz iş birliği ve yatırım 
odaklı çalışmalar sonucunda, bugüne kadar girişim 
ekosistemine yaklaşık 800 bin dolar yatırım yaptık.

Marka itibarımızın temelini oluşturan müşteri 
memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanması için 
AVM’lerimizde vizyoner bakış açısıyla, küresel trendleri 
de dikkate alarak farklılaşma çalışmalarını sürdürdük.

2021 yılı aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik 
alanında önemli çalışmalara imza attığımız bir 
yıl oldu. Karbon ayak izinin ölçümlenmesi ve 
raporlanmasının yanı sıra, Akbatı ve Akasya, ISO: 
14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO: 45001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetimi Sistemi için DAKKS Alman 
Akreditasyonuna uygun olarak sertifikasını aldı. 
Buna ek olarak, Akbatı ve Akasya, kullandığı elektriği 

%100 yenilenebilir yeşil enerjiden karşılayarak 
uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikasını aldı.

Emisyon ve enerji yönetimi alanında; Akbatı ve 
Akasya’daki faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan sera 
gazı emisyonlarımızı ölçmek amacıyla kurumsal sera 
gazı envanter raporumuzu hazırladık. Akasya ve 
Akbatı su armatürlerinin çevre dostu armatürler ile 
değiştirilmesi ile su kullanımında %37’lik bir tasarruf 
elde ettik. Ayrıca Akasya’da soğutma kulelerinde 
suyun geri kazanımı uygulamaları ile 4.500 m3 su 
tasarrufu sağladık. Yine Akasya’da 2020-2021 yılları 
arasında yürüttüğümüz enerji verimliliği çalışmaları 
ile elektrik tüketiminde sağladığımız tasarruf 
ortalama %12,95 olarak gerçekleşti.

Atık yönetimi alanında; Akasya ve Akbatı için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığımız 'Sıfır 
Atık Temel Seviye' belgesi kapsamında atıkların 
azaltılması, ayrıştırılması ve bertarafı konusundaki 
çalışmalarımıza devam ettik. Bağlı olduğumuz Akkök 
Holding’in de imzacısı olduğu Global Compact 
Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD iş birliğinde 
başlatılan İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) için 
hazırlanan “Plastik Taahhütleri Rehberi” kapsamında 
plastik azaltımına yönelik taahhütlerde bulunduk.

Akiş GYO olarak sürdürülebilirliğin çevresel 
boyutu kadar sosyal boyutuna da verdiğimiz önem 
doğrultusunda, raporlama döneminde en değerli 
sermayemiz olan çalışanlarımızın kişisel ve mesleki 
gelişimlerini artırmaya yönelik uygulamalarımıza ve 
toplum için artı değer yaratan projelerimize devam 
ettik. 

Sürdürülebilirlik ekseninde bugüne kadar 
gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalarımıza 
önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bu amaçla, 
imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi kapsamında hazırladığımız üçüncü 
sürdürülebilirlik raporumuzu sizlere sunmaktan 
büyük mutluluk duyuyor, sürdürülebilirlik 
faaliyetlerimize katkı sağlayan başta değerli çalışma 
arkadaşlarımız olmak üzere, tüm paydaşlarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

İ. Gökşin Durusoy 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

102-14102-14
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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.

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.

birlikte gayrimenkul sektöründeki yerini bir 
kat daha 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 çeşitlendirmektedir. 
Cadde mağazacılığında ilk iş birliğini Uşaklıgil 
Apartmanı için Beymen ile gerçekleştirdikten 
sonra, ikinci büyük kira sözleşmesini ise 
Erenköy Apartmanı için 2021 yılında Boyner 
ile imzalamıştır.

 

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’nın 
yakaladığı önemli başarı sonrası, Akasya’nın 
2014 yılında tamamlanması ile önemli bir 
projeye daha imza atmıştır. 2017 yılında SAF 
GYO ile birleşen Akiş GYO, bu birleşme ile 

102-2; 102-4; 102-6; 102-7
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KİLOMETRE TAŞLARI

2014
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.

2013
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.

2005
Akkök Holding, 
gayrimenkul 
yatırımları geliştirmek 
ve yönetmek üzere 
Akiş Gayrimenkul 
Yatırım A.Ş.’yi kurdu.

2008
Akfil Holding A.Ş. 
hisseleri satın alındı.

2009
Akkoza Projesi’nde 
Garanti Koza ile 
Corio’nun alışveriş̧ 
merkezine ait ortaklık 
payları devralındı, 
Akbatı Alışveriş̧ 
Merkezi’nin %100 sahibi 
olundu ve inşaatına 
başlandı.

2011
80 milyon TL sermaye 
artırımı yapılarak 
Şirket’in sermayesi 
83 milyon TL’ye 
yükseltildi.

Akbatı açıldı.

2012
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.

2007
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.

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.

2014

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
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2015
SAF GYO 
hisselerinden alım 
gerçekleşti. Beykoz 
Projesi yatırımına 
başlandı.

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

2017
Akiş GYO’nun, 
Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Notu 
9,49 olarak belirlendi.

SAF GYO birleşmesinin 
tamamlanmasıyla 
Akasya tamamen, Akiş 
GYO bünyesine geçti.

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

2016
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 
yılı içerisinde başlandı, 
18.01.2017 tarihi itibariyle 
ise birleşme tescil edildi.

2018
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
şirketin %7,36 hissesine yatırım yaparak ortaklık 
yapısına girdi.

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, BIST Temettü̈ 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.

2019
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, dünyanın en büyük 
kurumsal sürdürülebilirlik 
inisiyatifi olan UN Global 
Compact’a katılımcı olmak için 
gerekli başvuruları tamamladı.

Akiş GYO, ISO 27001:2013 Bilgi 
Güvenliği Yönetimi Sistemi 
Belgesi’ni aldı.

2020
Akiş GYO, 128 milyon TL nominal 
değerli, 6 ay vadeli, değişken faizli ilk 
finansman bonosu ihracını ve itfasını 
yıl içinde başarıyla tamamladı.

Akiş GYO’nun Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Notu 9,63 olarak 
belirlendi.

Akiş GYO, ilk Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu yayınladı.

Akasya, BREEAM In Use- 
International Part 2 (Yapı Yönetimi) 

2021
Akiş GYO’nun Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Notu 9,63 olarak 
belirlendi.

Akiş GYO, ikinci Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu yayınladı.

Akiş GYO, Karbon Ayak İzi ölçüm 
çalışmalarını tamamladı. 

Akiş GYO’nun 2022 yılbaşı itibarıyla 
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde yer alacağı açıklandı. 

kısmı içinde “Excellent” derecesini aldı.

Akbatı ve Akasya, TSE “Covid-19 
Güvenli Hizmet Belgesi”, TÜV-Süd 
“Hijyen ve Koruyucu Önlemler 
Denetimi” ve Royal Cert “SAFE 
Covid-19 Güvenli Alan Belgesi”ni aldı.

Akbatı ve Akasya, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı “Sıfır Atık Belgesi”ni aldı.

2020

KİLOMETRE TAŞLARI

Akbatı ve Akasya, ISO: 45001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği ile ISO: 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi için DAKKS Alman 
Akreditasyonuna uygun olarak 
sertifikasını aldı.

Akbatı ve Akasya, kullandığı elektriği 
%100 yenilenebilir yeşil enerjiden 
karşılayarak uluslararası geçerliliği 
olan I-REC sertifikası aldı.

2021
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Covid-19 yasal süreçlerinin 
mağazalarda uygulanabilirliği 
kapsamında tekrarlı işletme 
denetimi sayısı: 

418

Çalışanlarımıza ve taşeron 
çalışanlarına sağlanan toplam 
iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri: 

4.279  kişi*saat

Kurumsal Yönetişim 
derecelendirme notumuz: 

9,63
Girişimcilik ekosistemine 
sağlanan katkı: 

800  bin USD

2021 Yılı sonu itibarı ile Akasya 
Mobil Uygulaması kullanıcı sayısı: 

50.345
Çalışanlarımıza ve taşeron 
çalışanlarımıza sağlanan eğitim: 

3.594    
kişi*saat

Performans geri bildirimi 
sağlanan çalışan sayımız: 

123

2021 Yılı sonu itibarı ile Akbatı 
Mobil Uygulama indirme sayısı: 

39.930
Ecording iş birliği ile doğaya 
kazandırılan tohum topları 
sayısı: 

50.000

ÖNE ÇIKANLAR
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KURUMSAL 
YÖNETİŞİM

Akiş GYO olarak, kurumsal yönetişim değerlerini esas alan 
yönetim anlayışını benimsiyoruz.

Operasyonlarımızı şeffaflık, hesap 
verebilirlik, adillik ve sorumluluk 
ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirirken; 
paydaşlarımız için ortak değer yaratmaya 
ve çevresel etkimizi azaltmaya 
odaklanıyoruz.

Akiş GYO bünyesinde en üst düzey organ 
Yönetim Kurulu’dur. 3 üyesi bağımsız olan 
Kurul’un 4 kadın ve 5 erkek üye olmak 
üzere toplamda 9 üyesi bulunmaktadır. 
Şirket Genel Müdürü aynı zamanda 
icradan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak hizmet vermektedir. Yönetim 
Kurulu’na bağlı olarak Kurumsal Yönetişim 
Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite 
ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 
oluşturulmuştur. 

Kurumsal Yönetişim Komitesi’nde 3 
üye bulunmaktadır. Komite’nin başkanı 
bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 
içerisinden, 1 üyesi ise şirketin üst 
düzey yöneticilerinden seçilmektedir. 
Denetimden Sorumlu Komite 2 üyeden 
oluşmakta olup, üyelerin tamamı bağımsız 
Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmektedir. 
Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde 
3 üye bulunmakta olup, Komite başkanı 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden 
seçilmektedir.

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK) Kurumsal Yönetişim İlkeleri’ne 
uygun olarak derecelendirme 
yapmak üzere faaliyet izni bulunan, 
Saha Kurumsal Yönetişim ve Kredi 
Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 
tarafından düzenlenen Kurumsal 
Yönetişim Derecelendirme Raporu 
sonucunda 2021 yılı itibariyle, Akiş 
GYO A.Ş.’nin Kurumsal Yönetişim 
derecelendirme notu 9,63 olarak 
açıklanmıştır.

Ortaklık yapımız 
ve raporlama 
döneminde 
gerçekleşen 
şirketimiz yapısı, 
mülkiyeti ya da diğer 
önemli değişiklikler 
hakkında ayrıntılı 
bilgiye 2021 Faaliyet 
Raporumuzdan 
ulaşabilirsiniz.

* Rapor genelinde “Kurumsal Yönetim” yerine “Kurumsal 
Yönetişim” kullanımı tercih edilmiştir.

102-11 • 102-18
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RİSK YÖNETİMİ 
VE İÇ DENETİM

İŞ 
ETİĞİ

Akkök Şirketler Grubu İş Etiği İlkeleri bu 
alanda temel kılavuz niteliğinde olup, tüm 
çalışanlarımızdan bu ilkelere uyumlu tavır ve 
davranışlar sergilemeleri, Şirket’in saygınlığını 
ve kurumsal yapısının güvenilirliğini koruma 
ve geliştirmeleri beklenir. Bu amaçla Akkök 
Holding bünyesinde Etik Kurul oluşturularak; 
raporlama mekanizması belirlenmiş, İş Etiği 
İlkelerini destekleyen politikalar hazırlanmış 
ve Şirketlerde Etik Temsilcisi pozisyonu 
oluşturulmuştur. Aynı zamanda konusunda 
uzman ve bağımsız bir kuruluş tarafından 
işletilen Etik Hat kurulmuştur. 

Etik İlkelerin gündemde tutulmasına yönelik 
olarak çalışanlarda farkındalık yaratacak 
etkinlik ve faaliyetler düzenlenir. Bu 
kapsamda, etik ikilemlere yönelik uygulanan 
Etik Pop Up ile her ay farklı konulara değinen 
Etik Bülten, Akkök Grup genelinde yayınlanır. 
Ayrıca Etik Günü ve Haftası kutlanarak, hafta 

Akiş GYO’nun marka değerini, itibarını korumak 
ve paydaşları için değer yaratmak amacıyla 
oluşturduğu Kurumsal Risk Yönetimi süreci, 
şirketin stratejileri ve iş hedefleri doğrultusunda 
ilgili birimler tarafından takip edilir. 

Risk yönetimi Finans Departmanı’nın 
hazırladığı Risk Envanteri’ne ilave olarak 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olacak 
şekilde aslen Riskin Erken Saptanması 
Komitesi tarafından yürütülür. Komite, 
şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını 
tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, 
tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin 
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 
gerekli çalışmalar gerçekleştirir. Raporlama 
döneminde Riskin Erken Saptanması 
Komitesi, şirketin Risk Yönetim sistemlerini, 
Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Riskin Erken 
Saptanması Komitesi Yönetmeliği’ne uygun 
olarak altı defa gözden geçirmiştir.

Yönetim Kurulu  risk skoru “yüksek” ve 
“çok yüksek” düzeyde olan riskleri takip 

etmekten ve bu risklere yönelik aksiyon 
planları oluşturarak etkin bir risk yönetimi 
uygulamaktan sorumludur. Her bir risk için 
bir risk sahibi atanmakta olup; ilgili riskin 
kararlaştırılan aksiyon planı çerçevesinde 
yönetilmesi, risk sahibinin görevleri arasında 
yer alır. 

Akiş GYO’da tanımlanan ve belli aralıklarla 
güncellenen riskler göz önüne alınarak, risk 
bazlı denetim planı hazırlanır ve bağımsız 
Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetim 
Komitesi’nin onayının ardından devreye 
alınır. Raporlama döneminde 10 adet rapor 
sunulmuştur.

Akiş GYO’da ilgili Yönetim Kurulu 
Komiteleri'nin görüşleri dikkate alınarak, 
Yönetim Kurulu tarafından risk yönetim ve 
bilgi sistemleri süreçlerini de içeren iç kontrol 
sistemleri oluşturulur. Risk yönetimi ve iç 
kontrol sistemlerinin verimliliği yılda en az bir 
kez olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından 
değerlendirilir.

Akiş GYO olarak, operasyonlarımızı sürdürürken 
makroekonomik koşulların, iklim değişikliğinin, demografik 
değişikliklerin, kentleşmenin ve teknolojik gelişmelerin 
beraberinde getirdiği riskleri dikkate alıyoruz.

Akiş GYO’da tüm iş süreçlerimizi ve ilişkilerimizi sorumluluk, 
dürüstlük, güven ve eşitlik, gizlilik ve yasalara uyumu esas 
alan İş Etiği İlkelerimizin rehberliğinde yürütüyor, İş Etiği 
İlkelerine bağlılığı kurumsal bir öncelik olarak kabul ediyoruz. 

boyunca çalışanların farkındalığını artıran 
faaliyetler hayata geçilir.

2021 yılında Akkök Holding bünyesinde 
kurulan bir ekiple ve uzman bir danışman 
desteği ile mevcut Akkök İş Etiği İlkeleri ile 
bu ilkeleri destekleyen İnsan Hakları, Rüşvet 
ve Yolsuzluğun Önlenmesi, Çıkar Çatışması 
ile Hediye ve Ağırlama Politikaları gözden 
geçirilmiş ve ihtiyaç duyulan yeni politikalar 
yazılmıştır. 

Akiş GYO Yönetim Kurulu, rüşvet dahil olmak 
üzere hiçbir yolsuzluğa müsaade etmez. 
Bu doğrultuda, gerekli bilinçlendirme ve 
kontrol aktivitelerini Akkök İş Etiği İlkeleri 
çerçevesinde yönetir. Bu bilgiler ışığında, 2021 
yılında Şirketimizde herhangi bir yolsuzluk 
vakası tespit edilmemiştir.

Etik ilkelerimiz için tıklayınız.

102-9; 102-16; 102-17102-15; 102-30
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AKYAŞAM SORUMLU SATIN 
ALMA POLİTİKASI

Akyaşam Sorumlu Satın Alma 
Politikası, Akyaşam merkez ve iş 
yerlerinde mal ve hizmet tedarikine 
yönelik operasyonlarda sürdürülebilir, 
sorumlu satın alma anlayışı 
çerçevesinde takip edilmesi gereken 
kural ve yöntemleri içermektedir. İlgili 
politikaya ulaşmak için tıklayınız.

KIDZANIA İSTANBUL TİCARİ İŞ 
BİRLİKÇİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ 

Çocuk odaklı bir şirket olarak; 
çalışanlar, ziyaretçiler, iş birliği 
ortakları ve tedarikçileri ile dürüstlük 
ve şeffaflığın ayrıcalıklı olduğu en 
yüksek etik standartlara cevap 
verilmesi amaçlanmaktadır. Bu 
amaca ulaşmak için KidZania 
İstanbul; mesleki etik ve insan 
haklarının korunup 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.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
YÖNETİMİ

Sürdürülebilirlik yönetimi çerçevesinde, 
operasyonlarımızı yönetirken yarattığımız 
ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri dikkate 
alıyor, bu alanlardaki etkimizin pozitif bir 
niteliğe bürünmesi için adımlar atıyoruz. 
Belirlediğimiz sürdürülebilirlik önceliklerimiz 
doğrultusunda sürdürülebilirlik 
performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi 
ve sürdürülebilirlik konusuna yönelik 
farkındalığın şirketimiz ve değer zincirimizde 
yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Tüm bu 
süreçlerde Sürdürülebilirlik Politikamızı esas 
alıyoruz.

Akiş GYO’da sürdürülebilirlik yönetimi, 
Kurumsal Yönetişim Komitesi’ne bağlı bir 
Çalışma Grubu tarafından yürütülmekte 
olup, Grubun üyeleri Genel Müdür, Satış ve 
Pazarlama, İş Geliştirme, Stratejik Planlama 
ve Yatırımcı İlişkileri, İnsan Kaynakları, İnşaat 
Yönetimi ve Kamu İlişkileri, Mali ve İdari 
İşler ile Kurumsal İletişim departmanlarının 
temsilcilerinden oluşur. Grup, ilgili 
hedeflerin belirlenmesi, sürdürülebilirlik 
performansının gözden geçirilmesi, paydaş 
iletişimi ve sürdürülebilirlik raporunun 
hazırlanmasından sorumludur.

Akiş GYO olarak, bağlı olduğumuz Akkök Şirketler 
Grubu’nun kurumsal birikimi ve sektör tecrübemiz 
doğrultusunda sektörümüzde örnek oluşturan 
sürdürülebilirlik uygulamalarını hayata geçiriyoruz.

102-19; 102-20; 102-21; 102-29; 102-30; 102-31; 102-32102-16; 102-17

Akiş GYO bünyesinde aynı zamanda 
2021 yılında Sürdürülebilirlik Ekibi 
oluşturulmuştur. Şirketteki her kademeden 
temsilcinin yer aldığı ve kendine ait bir bütçesi 
olan Sürdürülebilirlik Ekibi, alanda çeşitli 
çalışmalar (barınak ziyareti ve temizleme, yaşlı 
bakım evi ziyareti, derneklerle ortak projeler 
vb.) gerçekleştirmektedir. Önümüzdeki 
dönemde, Sürdürülebilirlik Ekibi tarafından 
düzenli olarak iyi uygulamaların paylaşıldığı 
Sürdürülebilirlik Bülteni’nin yayınlanması 
planlanmaktadır.
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AKİŞ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖNCELİKLERİ

İKLİM GÜVENLİĞİ

DİJİTALLEŞME VE İNOVASYON

KURUMSAL YÖNETİŞİM

TOPLUMSAL YATIRIMLAR VE TOPLUMA KATKI

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE GELİŞİM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Sürdürülebilirlik raporumuzun temelini, 
belirlediğimiz sürdürülebilirlik öncelikleri 
oluşturmaktadır. Bu öncelikli alanlardaki 
performansımız ise; Kurumsal Yönetişim, 
Dijitalleşme ve İnovasyon, Müşteri 
Memnuniyeti, İklim Değişikliği ile Mücadele, 
Çalışma Hayatı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile 
Toplumsal Gelişime Katkı bölümlerinde siz 
paydaşlarımızın görüşlerine sunulmuştur.

Raporlama döneminde çalışma grubumuz 
ile mevcut sürdürülebilirlik önceliklerimizi 
megatrendler, sektörel öncelikler, 
şirket stratejik hedeflerimiz, iç ve dış 
paydaşlarımızdan gelen geri bildirimler ve iyi 
uygulama örneklerini değerlendirerek gözden 
geçirdik. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan 
sürdürülebilirlik önceliklerimiz ve bu öncelikli 
konuların Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları ile ilişkisi şu şekildedir:

Akiş GYO 
sürdürülebilirlik 
yaklaşımının 
detaylarına kurumsal 
internet sitemizin 
Sürdürülebilirlik 
sekmesinden  
ulaşabilirsiniz.

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

Akiş GYO olarak faaliyetlerimizi 
tarafı olduğumuz Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesi ile 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
doğrultusunda yürüteceğimizi beyan 
etmiş bulunmaktayız. Sürdürülebilirlik 
raporumuz kapsamında yıllık olarak 
ilgili gelişmeleri, şeffaf bir şekilde 
paydaşlarımızın görüşüne sunuyoruz. 2021 Yılı İçı̇n Belı̇rlenen 

Sürdürülebı̇lı̇rlı̇k Hedefleri
Gerçekleşme 

Durumu
2022 Hedefler

İklim Değişikliğiyle Mücadele 
Politikasının oluşturulması 

Yayınlanmıştır.
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde 
yer almaya devam edilmesi (Yeni hedef)

Taşeron hizmet çalışanlarına Yönelik 
Öneri Sisteminin kurulması 

Devreye Alınmıştır.
Taşeron çalışan sayısının %10'u kadar öneri 
gelmesi

ISO 45001 belgesinin alınması Alınmıştır. ISO 50001 belgesinin alınması  (Yeni hedef)

ISO 14001 belgesinin alınması Alınmıştır. Breeam Excellent Belgesinin korunması

ISO 9001 belgesinin alınması Alınmıştır. Green Check Gold Belgesi alınması (Yeni hedef)

Karbon ayak izinin ölçülmesi ve sonraki 
senelerde düşürülmesi 

Karbon ayak 
izi ölçümleri 
yapılıp raporlar 
internet sitesinde 
yayınlanmıştır.

Kapsam 1 emisyon azaltım hedefi: 26%                    
(2017 yılına kıyasla 2030 yılı hedefidir.)

Kapsam 2 emisyon azaltım hedefi: 27.6%                    
(2017 yılına kıyasla 2030 yılı hedefidir.)

Müşteri memnuniyet skorunun ölçümü 
ve sonraki senelerde yükseltilmesi 

AVM'lerde müşteri 
memnuniyet anketleri 
yapılmış olup skorlar 
her iki AVM'de de 66 
olarak ölçülmüştür.

Müşteri memnuniyet skorunun yükseltilmesi 

Yetkinlik Matrisinin ileriki dönemlerde 
YK üyesi seçimlerinde bir araç olarak 
kullanılması 

Bağımsız Yönetim 
Kurulu üyelerinin 
seçiminde Yetkinlik 
Matrisi kullanılmıştır.

Şirketin Üst Yönetim çalışanlarının 
sürdürülebilirlik insiyatiflerinde aktif rol 
alınması (Yeni hedef)

Plastik kullanımı ile ilgili politika ve 
aksiyon alanlarının belirlenmesi 

Akkök Holding'in 
İş Dünyası Plastik 
Girişimi taahhüdü 
kapsamında katkı 
sağlanacak başlıklar 
belirlenmiştir.

Yönetim ofislerinde tek kullanımlık plastik ve 
plastik torbaların kullanımlarını en geç 2023 yıl 
sonunda sıfıra indirerek 0,32 ton azaltım elde 
edilmesi

Gıda atıkları ile ilgili politika ve aksiyon 
alanlarının belirlenmesi 

İlgili aksiyon alanları 
belirlenmiştir.

Gıda kompost uygulamasının hayata 
geçirilmesi

AVM Taşeron Hizmet Çalışanları Eğitim 
ve Gelişim Programının sektör geneline 
yaygınlaştırılmasına liderlik edilmesi 

Hayata Geçirilmiştir.
Taşeron çalışanlara sürdürülebilirlik 
farkındalık eğitimi verilmesi

102-44102-21; 102-29; 102-44; 102-47
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Paydaşlarımız İletişim Metodları İletişim Sıklığı

Çalışanlar

Performans Geri Bildirim Görüşmesi Yılda iki kez

AkişTalks! Ayda bir kez

İş Sonuçları Paylaşım Platformu Yılda iki kez

2 Çift Laf Edelim & İK Pozitif Yılda bir kez

Kahve Sohbetleri İhtiyaç halinde yıl boyunca

Durumsal Anlık Ödüllendirme Sistemi Yıl boyunca

Öneri Sistemi Ödüllendirme Yıl boyunca

Kıdem Ödülü (10, 15, 20, 25, 30+) Yılda bir kez

Yıldız Akköklüler Yılda bir kez

Kişisel Gelişim Programı 2 yıllık

İlham Veren İsimler Aylık

Bireysel Öneri Sistemi- Bir Fikrim Var! Yıl boyunca

Ajanslar Telefon, e-posta, video görüşme Her gün

STK'lar Telefon, e-posta, video görüşme
Proje bazlı (Proje dönemleri 
haftada en az bir kez)

AVM 
Ziyaretçileri ve 
Kiracılar

Telefon, e-posta, dijital platformlar (web sitesi, 
sosyal medya hesapları vb.), video görüşme

Dijital platformlar üzerinden 
her gün 

Konut Alıcıları
Telefon, e-posta, dijital platformlar (web sitesi, 
sosyal medya hesapları vb.), video görüşme

Proje bazlı (Proje dönemleri 
haftada en az bir kez)

Emlak Ofisleri
 Telefon, e-posta, dijital platformlar (web sitesi, 
sosyal medya hesapları vb.), video görüşme

Proje bazlı (Proje dönemleri 
haftada en az bir kez)

Kamu 
Kuruluşları

 Telefon, e-posta, web sitesi
İhtiyaç halinde ve konulara 
bağlı olarak

Akademi  Telefon, e-posta, dijital toplantı araçları
İşveren Markası ve Gelişim 
Programları kapsamında iş 
birliği

Pay Sahipleri Telefon, e-posta, dijital toplantı, web sitesi

Her talep edildiğinde, ayrıca 
her çeyrek sonuçları düzenli 
olarak paylaşılmakta, senede 
en az 2 kere de analist ve 
portföy yöneticileriyle toplantı 
yapılmaya çalışılmaktadır.

İş Birliği 
Ortakları

Telefon, e-posta, toplantı Her hafta 

Akiş GYO olarak, paydaşlarımızın 
beklentilerini tespit etmeyi ve bu beklentilere 
yönelik stratejiler geliştirerek paydaşlarımız 
için değer üretmeyi önemsiyoruz. Bu 
doğrultuda, çeşitli iletişim enstrümanları 
üzerinden paydaş grubunun niteliğine 
uygun yöntem ve sıklıkta paydaşlarımızla 

iletişim kuruyor, paydaşlarımızın karar 
alma süreçlerimize katılımını sağlıyoruz. 
Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde şeffaflık 
ve hesap verebilirliğe dayalı etkin bir iletişim 
kurarak, sürdürülebilirlik performansımızı 
artırmayı hedefliyoruz.

102-40; 102-42; 102-43; 102-44102-42; 102-43; 102-44

Uzun Dönemlı̇ Sürdürülebı̇lı̇rlı̇k Hedef Gerçekleşme Durumu

Müşteri deneyimini artırıcı dijital uygulamaların 
sayısının artırılması 

2021 yılında AVM uygulamalarında temassız 
güzellik, anketler,marka kampanyaları, vale & 
bellboy talebi, taze hava kalitesi ölçümleme, 
navigasyon ve otopark ödemesi imkanları hayata 
geçirilmiştir.

Her sene minimum 5 STK ile iş birliği yapılması 

Şirketin halihazırda STK'lar ile yaptığı 
işbirliklerine ek olarak şirket içinde 
Sürdürülebilirlik ekibi kurulmuştur ve bu 
kapsamda STK işbirliklerine devam edilmektedir.

Şirketin start-up yatırımlarının etki odaklı bir 
çerçevede yapılması 

Start-up yatırımları etki odaklı bir çerçevede 
yapılmaya devam edilmektedir.

Sürdürülebilir finansman kaynaklarının 
kullanılması

Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi hazırlıkları 
devam etmektedir.

Şirket araçlarının 2025 yılına kadar tamamen 
Elektrikli/Hybrid Araç olması 

2021 yılı sonu itibariyle oran %12,5 olarak 
gerçekleşmiştir.

Çalışan hedef kartlarında her sene Sürdürülebilirlik 
bileşeni olması 

AVM saha çalışanlarının hedef kartlarında 
sürdürülebilirlik ile ilgili bileşenler bulunmakta 
olup tüm çalışanlara sürdürülebilirlik konusunda 
farkındalık yaratacak eğitimler verilmesi 
planlanmaktadır.

2025 yılına kadar Entegre Sürdürülebilirlik 
Raporlama sürecine geçilmesi 

Hedef devam etmektedir.

2023 yılına kadar CDP raporlamasının yapılması CDP Raporu hazırlanmıştır.

Kadın çalışan oranımızı 2025 yılında %40'a çıkarmak 
(Akiş GYO)

2021 yılı itibariyle kadın çalışan oranımız %38'dir.

Akyaşam'daki kadın çalışan oranımızı 2025'te %25'e 
çıkarmak.

2021 yılı itibariyle kadın çalışan oranımız %23'tür.
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DİJİTALLEŞME 
ve 
İNOVASYON

Günümüzde teknolojik gelişmeler ışığında ortaya çıkan 
dijitalleşme her geçen gün önem kazanmakta ve iş yapış 
anlayışını değiştirerek rekabet gücüne etki etmektedir.

Akiş GYO olarak biz de bu değişimi yakından 
takip ediyor, iş süreçlerimizi bu kapsamda 
gözden geçirerek rekabet gücümüzü artırmayı 
amaçlıyoruz.  Dijital dönüşüm vizyonumuz, 
stratejik hedeflerimize ulaşma yolunda; insan 
odaklı, müşteri ve çalışan deneyimine önem 
ve öncelik veren, tüm karar verme süreçlerine 
veri sağlayan, aynı zamanda günümüz 
teknolojilerini etkin biçimde kullanarak fark 
yaratan sonuçlar ortaya çıkarmaktır. 

Dijital dönüşüm kapsamında, dijitalleşmenin 
getirdiği fırsatların iş süreçlerinde, ürün ve 
hizmetlerde aktif bir biçimde kullanılmasını, 
kişisel verilerin korunmasını ve veri güvenliği 
konusunda mevzuata tam uyum sağlanmasını 
öncelikli alanlarımız arasında ele alıyoruz.

Dijitalleşme alanındaki ilerleme, bilgi 
güvenliğinin sağlanması gerekliliğini de 
beraberinde getirmektedir. Dijital dönüşüm 
vizyonumuzun önemli bir parçası olan 
müşteri bilgi güvenliği konusunu, ISO: 
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve 
SPK Bilgi Güvenliği Mevzuatı çerçevesinde 
yürütüyoruz. 2021 yılında müşteri bilgi 
gizliliğinin ihlaline yönelik tarafımıza ulaşan 
bir şikayet bulunmamıştır. 

Geleceği şekillendiren teknolojilere 
bugünden temas etmenin öneminin 
farkındalığı ile perakende ve gayrimenkul 
sektöründe inovasyonu desteklemek, girişim 
ekosisteminden katma değer ve sinerji 
yaratabilmek ve mevcut iş modelini sürdürebilir 
kılmak amacıyla girişimlerle iş birliği ve yatırım 
odaklı çalışmalar yürütüyoruz.

Raporlama döneminde, çalışanlarımızın 
ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına 

Bilgi Güvenliği Politikamız için 
tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması 
Politikamız için tıklayınız.

cevap veren dijitalleşme ve inovasyon 
faaliyetlerimize devam ettik.

Binalarda iklimlendirme kontrolü, kahve 
atıklarından doğada hızla çözünebilen tek 
kullanımlık plastikler üretimi, sürdürülebilir 
moda ile doğaya saygılı materyallerden el 
emeği ürünlerin üretimi, müşteri analitiği, 
müşteri davranışları analizi, çocuklar için 
dijital kumbara, dijital sıra yönetim sistemi, 
kompostlama, akıllı bahçe sistemi gibi 
konularda da start-up’lar ile demo ve iş birliği 
gerçekleştiriyoruz.

Bu bilgiler ışığında, Akasya AVM içinde bulunan 
İdacapital İnovasyon Merkezi tarafından 
geliştirilen, Akiş GYO ve Akkök Holding iş 
birliğiyle yürütülen “Innovate21st Yatırım 
ve İvmelendirme Programı” kapsamında, 
perakende ve gayrimenkul teknolojilerine 
yönelik çözüm/ürün/hizmet sunan girişimlere 
çağrı yapıldı. Program sonunda finale kalan 
Pulpo AR, Park Palet, Navlungo, Fintegre ve 
WorqCompany girişimlerine 500 bin dolarlık 
destek sağlandı. Ayrıca mikro lojistik sektöründe 
faaliyet gösteren Carrtell ve döngüsel perakende 
alanında Türkiye’nin ilk girişimi olan Nivogo 
firmasına yatırım yapıldı. Ayrıca Türkiye’nin 
ilk döngüsel mağazası, Nivogo iş birliği ile 
önümüzdeki dönem Akasya AVM’de açılacaktır.

Akiş GYO olarak, bugüne kadar girişim 
ekosistemine yaptığımız yatırım tutarı  
800 bin dolar seviyesindedir.
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bilgiler elde edildi. 2021 yılında mobil 
uygulamanın indirme sayısı 50.345, etkin 
kullanıcı sayısı 9.900 olarak raporlandı. 

2022 yılında AVM içinde yer alan restoran, 
terzi, kuaför, lostra, vale gibi hizmet 
markalarından sunulan kampanyalar ile 
mobil uygulamanın düzenli kullanılmasına 
ek olarak AVM dışı marka iş birliklerinin 
kurulması hedeflenmektedir. 

Akbatı Mobil Uygulaması 

2019 yılında mevcut ve potansiyel tüketici 
kitlesinin bağlılığını artırma hedefi 
ile hayata geçirdiğimiz Akbatı mobil 
uygulaması; online kampanyalar, oyunlar, 
interaktif uygulamalar, özel çekiliş, indirim 
ve kampanya teklifleri ile etkileşimi artıran 
bir mecra konumundadır. 

2021'de uygulama kapsamında anket 
modülü, mobil çekiliş, sınırlı saat aralığında 
ve sınırlı adette sunulan saatlik indirimler 
ve alışveriş fişlerini yükleyerek puan/hediye 
kazanma kurgusu hayata geçirildi.  3 mobil 
çekiliş, “3 Fiş Yükle” kampanyası, 20 hafta 
boyunca saatlik indirim kampanyası ile 2021 
yılında yıllık yeni üye kazanımında %40 
artış sağlanarak, mobil uygulama indirme 
sayısı 39.930, etkin kullanıcı sayısı ise 6.639 
olarak gerçekleşti.

2022 yılında AVM içinde yer alan restoran, 
terzi, kuaför, lostra, vale gibi hizmet 
markalarından sunulan kampanyalar ile 
mobil uygulamanın düzenli kullanılmasına 
ek olarak AVM dışı marka iş birliklerinin 
kurulması hedeflenmektedir. 

Akasya Easy Point

Easy Point, hayatı birçok konuda 
kolaylaştırmayı hedefleyen bir hizmet 
noktasıdır. Başta offline ve online perakende 
arasında köprü olmayı amaçlayan, 
alışverişin keyifli ve konforlu hale gelmesi 
adına hizmetler üreten bir platformdur. 
Online siparişlerin teslim alınmasının ve 
iade edilebilmesinin yanı sıra tax free, 
deneme kabini, bellboy, vestiyer ve emanet 
hizmetleri de bu noktadan verilmektedir.  

Akasya Mobil Uygulaması 

Müşterilerimizi yakından tanıyarak onlarla 
aramızda duygusal bir bağ kurma ve 
markaya olan bağlılığı artırma amacıyla 
devreye aldığımız Akasya mobil uygulaması; 
indirimler, müşteriye özel teklifler, vale 
hizmeti, dönemsel marka iş birlikleri 
gibi fırsatlar sunmaktadır. Ziyaretçilerin 
otoparktaki araçlarını bulabilmelerini 
sağlayan uygulama aynı zamanda vale ve 
bellboy hizmeti de vermektedir.

2021 yılında uygulamaya; mobil çekiliş, 
saatlik indirim kampanyası, alışveriş 
fişlerini yükleyerek puan/hediye kazanma 
özelliği ve anket modülü eklendi. 4 mobil 
çekiliş, “3 Fiş Yükle” kampanyası, 20 hafta 
boyunca uygulanan saatlik indirim 
kampanyası ve 88 marka iş birliği ile 
gerçekleştirilen indirim fırsat kampanyası 
ile uygulamanın yıllık yeni üye sayısında 
artış gerçekleşti. Ayrıca uygulama üzerinden 
başlatılan anketler aracılığıyla hem 
uygulama hem de AVM hizmetleri hakkında 

Turkcell Hayal Ortağım Mobil 
Uygulaması

Görme engelli kullanıcılara özel olarak 
hazırlanan uygulama ile akıllı telefonu 
olan görme engelli ziyaretçilerimiz 
avantajlar hakkında sesli olarak 
bilgilendirilmekte, Akasya AVM ve Akbatı 
AVM içerisinde navigasyon hizmetinin 
verdiği sesli komutlarla tek başlarına 
dolaşabilmektedirler. 

Müşteri Memnuniyet Ekranı 
ve Dijital WC Checklist

Akasya AVM’de, müşteri memnuniyetinin 
dijital platform üzerinden ölçümlemesi ve 
raporlanması, WC alanlarındaki hijyenin 
artırılması amacıyla Müşteri Memnuniyet 
Ekranı ve Dijital WC Checklist projesi 
hayata geçirildi. Online temizlik çizelgesi 
portalı konumundaki uygulama ile 
çizelgelerin asılması, imzalanması, kontrol 

KidZania Dijital

2020 yılında çocuklu ailelere güvenli ve 
doğru bilgiyle, dijital ortamda eğlenerek 
öğrenme deneyimi sunmak, iletişimi 
devamlı kılmak adına KidZania Dijital 
projesi hayata geçirildi. KidZania Dijital; 
eğlenme ve öğrenmenin eş zamanlı 

gerçekleştiği, teknoloji temelli ve deneyim 
odaklı atölyeleri, online platform 
üzerinden çocuklu ailelere sunuyor. 6-14 
yaş arası çocukların erişimine açık olan 
KidZania Dijital, neden-sonuç ilişkisini, 
yaratıcılığı, sorumluluğu, konsantrasyonu, 
sabır ve sorun çözme becerilerini 
pekiştiriyor.

edilmesi, raporlanması aşamalarında 
harcanan iş gücü, oluşan aksaklıklar ve 
riskler azaltılmaktadır. Kolay raporlama, 
dahili anket modülü ve bildirim opsiyonu 
özellikleri ile performansın artması 
hedeflenmektedir. Yapılmayan bir tuvalet 
temizliğinde veya ankette tespit edilen 
uygunsuzluk durumunda, 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’da bilgi sistemlerini 
korumaya yönelik güvenlik sistemi 
bulunmaktadır. Sistem, bilgilerin 
gizliliğini, bütünlüğünü, kullanılabilirliğini 
etkileyebilecek zararlı yazılım, veri tabanı 
ve siber saldırılara karşı önlem alınmasını 
sağlar.
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MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ

Marka itibarımızın temelini oluşturan müşteri 
memnuniyetinin, tüm operasyonlarımızda en üst seviyede 
tutulması ve memnuniyetin artırılması için sürekli 
iyileştirme çalışmalarının hayata geçirilmesi sürdürülebilirlik 
önceliklerimiz arasındadır.

Müşterilerimizin memnuniyeti, 
operasyonlarımızın sürdürülebilirliği 
açısından özel bir öneme sahip olup, hayata 
geçirdiğimiz uygulama ve projelerle müşteri 
memnuniyetini artırmaya odaklanıyoruz. 
Bu doğrultuda müşteri memnuniyetini 
etkileyebilecek demografik değişiklikler, 
dijitalleşme gibi küresel trendleri yakından 
takip ediyor ve iş stratejilerimize yansıtıyoruz.

Müşterilerimizin beklenti, öneri ve 
şikayetlerini tespit etmek ve bunlara en 
iyi şekilde cevap verebilmek adına müşteri 
memnuniyet seviyesini anket ve kıyaslama 
çalışmalarıyla izliyoruz. Hem formel 
mekanizmalardan hem de müşterilerimizden 
doğrudan iletilen geri bildirimleri büyük bir 
titizlikle ele alıyor, operasyonlarımızı bu geri 
bildirimler doğrultusunda şekillendiriyoruz. 
Bu doğrultuda 2021 yılında mobil uygulama 
üzerinden Akasya ve Akbatı AVM’leri için 
toplamda 8 adet Müşteri Memnuniyet Anketi 
yapıldı. Yapılan anket sonuçlarına göre NPS 
(Net Promoter Score) puanı iki AVM için aynı 
seviyede gerçekleşerek 66 olarak raporlandı. 
2022 yılında da NPS anketleri uygulaması 
devam edecek.

Koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışımızın 
önemli bir halkasını da müşteri ve 
ziyaretçilerimizin hayatını kolaylaştıran 
uygulamalarımız oluşturuyor. Bu kapsamda, 
alışveriş merkezlerimizde sadakat programları 
ve özel günlere yönelik indirimlerle alışveriş 
deneyimini zenginleştiriyoruz. Akasya ve 

Engelli Otopark Uygulaması

Akasya ve Akbatı AVM’ye şahsi araçlarıyla 
gelen engelli ziyaretçilerimize kayıtlı cep 
telefonu ile kolay park imkanı sunuyoruz. 
Müşterilerimiz, kendilerine özel olarak tahsis 
edilmiş park alanlarına telefonla erişim 
sağlayabiliyorlar. 

B-KidZanian Müşteri Sadakat 
Programı

B·KidZanian, KidZania’nın dünya genelinde 
uygulanan sadakat programıdır. KidZania 
İstanbul’u ilk kez veya birden fazla ziyaret eden 
çocuklar B-KidZanian sadakat programına 
dahil olabiliyor. Program kapsamında Onaylı, 
Ayrıcalıklı ve Seçkin olmak üzere üç paZZport 
seviyesi bulunuyor. Üye olan kişiler, özel 
indirimlerden, avantajlardan ve etkinliklerden 
yararlanabiliyor. Pasaport sahipleri, 
seviyelerine göre aktivitelerde daha çok KidZos 
(KidZania para birimi) kazanabiliyor, KidZania 
National Store ve 3. parti satış noktalarında 
indirime sahip oluyor. İsteyen pasaport 
sahiplerine ayrıca her yıl düzenlenen CongreZZ 
araştırmasına katılma imkanı sunuluyor.

Akbatı AVM’lerinde yeni açılan mağazalara 
çiçek gönderilmesi, mağazalarda işe yeni 
başlayan çalışanlara yönelik ikramlar ise, 
müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik 
uygulamalarımız arasındadır.
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KidZania

Eğlenerek öğrenme “edutainment” 
kavramının dünyadaki ilk 
uygulayıcılarından KidZania; dünya 
genelinde 20 ülke, 27 şehirde faaliyet 
gösteren, 86 milyondan fazla ziyaretçinin 
buluştuğu bir çocuklar ülkesidir.

Çocukların deneyimleyerek öğrenmesini 
hedefleyen KidZania İstanbul, dünya 
KidZania’larının 16’ncısı olarak 2014 
yılında Akasya AVM’de kuruldu. 
Bugüne kadar 1,7 milyondan fazla 
ziyaretçi ağırlayan KidZania İstanbul, 
çocukların yaratıcılıklarını kullandıkları, 
ürettikleri, iş birliği yaptıkları ve 
finansal okuryazarlığı öğrendikleri 
gerçek hayatın simülasyonu olan çok 
özel bir şehirdir. Bankası, hastanesi, 
süpermarketi, laboratuvarı, tiyatrosu, 
üniversitesi, itfaiyesi, deprem simülasyon 
merkezi, stadyumu, sokakları, 
fabrikaları ve meydanı ile 67 farklı 
aktivite alanına sahip gerçek bir şehir 
olan KidZania İstanbul’da çocuklar 
120’den fazla mesleği deneyimleyebilir. 
Tüm aktivitelerin Davranış Bilimleri 
Enstitüsü tarafından onaylandığı 
KidZania’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 
“KidZania, Her Çocuğun Hakkı” ilkesine 
göre engelli dostu olarak tasarlanmıştır.

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 ile 5 
yaşından büyük çocuklarını KidZania’ya 
emanet edebilir ve “yaratıcı ebeveyn” 
atölyesine katılabilir. 0- 4 yaş arasındaki 
ziyaretçilerimiz ise onlara özel olarak 
oluşturulmuş oyun alanlarında 
ebeveynleri ile vakit geçirebilir. 

KidZania’da güvenlik en önemli 
konuların başında gelir. KidZania 
İstanbul’da hem çocuk hem de eşlik eden 
yetişkin ziyaretçiye Radyo Frekansı ile 
Tanımlama Teknolojisi (RFID) bileklik 
takılır. Her bir RFID bileklik, çocuk 
ve yetişkinle eşleştirilerek özel olarak 
sisteme tanımlanır. Bileklik, başka 
ziyaretçilere devredilemez ve güvenlik 
sebebiyle bilekten çıkarılamaz.
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İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİYLE 
MÜCADELE

2021 yılı, iklim değişikliği odağında değerlendirilecek olunursa, 
tüm dünyanın sel, kuraklık, yangınlar gibi aşırı iklim olaylarının 
yoğun olarak yaşandığı ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli 
kararların alındığı bir yıl oldu. İklim değişikliğinin yarattığı 
riskler artık dünya risk ajandasının en üst sıralarında yer alıyor. 
İklim değişikliği ile ilgili riskleri proaktif bir şekilde yönetmek ve 
bu doğrultuda çevresel etkimizi düşürmek Akiş GYO olarak en 
önem verdiğimiz sorumluluklarımız arasındadır. 

Çevresel ayak izimizi azaltmanın ve 
etkimizin boyutlarını en asgari seviyelerde 
gerçekleşmesini sağlamak için süreçlerimizi 
gözden geçiriyor, etkimizi ölçerek 
gözlem altında tutuyoruz. Elde ettiğimiz 
sonuçlara paralel olarak çevresel etkimizi 
azaltma potansiyeli yüksek alanlara 
odaklanarak ilgili alanlardaki projeleri 
hayata geçiriyoruz. Ortaya koyduğumuz 
bu çabanın değer zincirimizde yer alan 
diğer paydaşlarımızın da katkılarıyla katma 
değeri daha yüksek bir seviyeye ulaşacağına 
inanıyoruz. Bu kapsamdaki etkinliğimizi 

artırmak için çalışanlarımıza ve taşeron 
firma çalışanlarına konu hakkında eğitimler 
veriyor, bilinç ve farkındalık düzeylerini 
artırıyoruz.

Pandeminin etkilerinin azalmaya başladığı 
bu dönemde ziyaretçilerimizin de 
artmasıyla enerji, su ve atık gibi alanlardaki 
etkilerimizin de artacağını öngörerek 
proaktif önlemleri hayata geçirmeye çalıştık 
ve verimliliğimizi artıracağımız çalışmalara 
bu raporlama döneminde de devam ettik.

Akasya AVM 2017 2018 2019 2020 2021 2030 Hedef*

Elektrik (kwh)1 12.276.838 12.122.338 10.739.418 8.642.425 7.685.134 %-29

Su (m3)2 80.551 80.543 71.556 52.692 64.790 %-15

Doğalgaz (m3) 362.355 256.322 198.973 190.619 264.895 %-30

Akbatı AVM 2017 2018 2019 2020 2021 2030 Hedef*

Elektrik (kwh) 6.638.509 5.808.277 5.481.360 4.686.382 4.614.972 %-25

Su (m3) 75.350 64.498 61.426 45.571 42.776 %-35

Doğalgaz (m3) 176.973 85.862 53.234 29.195 64.440 %-50

* 2017 yılına kıyasla1 Kullanılan elektrik enerjisinin tamamı satın alınmakta olup I-REC sertifikasına sahiptir. 
Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmektedir.
2 Şebeke Suyu
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Çevresel etkimizi azaltma hedeflerimiz kapsamında kalite standartlarını aktif olarak 
kullanıyoruz. Akyaşam bünyesindeki ekibimiz tarafından yönetimi ve kontrolü sağlanan ilgili 
süreçlere yönelik mevcut durum ve ileri dönemlere yönelik hedeflerimiz şu şekildedir:

Bina Yönetimi 2021 2022 Hedef 2025 Hedef 2030 Hedef

Akasya Breeam Excellent Breeam Excellent Breeam Outstanding Breeam Outstanding

Akbatı Breeam Excellent Breeam Excellent Breeam Outstanding Breeam Outstanding

Varlık Yönetim 2021 2022 2025 2030

Akasya Breeam Excellent Breeam Excellent Breeam Outstanding Breeam Outstanding

Akbatı Breeam Excellent Breeam Excellent Breeam Outstanding Breeam Outstanding

Sıfır Atık 2021 2022 2025 2030

Akasya 

Akbatı

ISO 9001 2021 2022 2025 2030

Akasya - -

Akbatı - -

ISO 14001 2021 2022 2025 2030

Akasya 

Akbatı

ISO 45001 2021 2022 2025 2030

Akasya 

Akbatı

ISO 50001 2021 2022 2025 2030

Akasya -

Akbatı -

Greencheck 2021 2022 2025 2030

Akasya - Gold Gold Gold

Akbatı - Gold Gold Gold

BREEAM SERTİFİKASI 

Akasya 2018 yılında, dünya genelinde 
25 ülkede benimsenen bina çevresel 
değerlendirme sistemi olan BREEAM 
(Building Research Establishment- 
Environmental Assessment Method) 
sertifikasını ‘Excellent’ seviyesinde 
tescillemiştir. 2020 yılında ise BREEAM In 
Use – International Part 2 (Yapı Yönetimi) 
kısmı içinde “Excellent” derecesini 
almıştır.

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.

Hava Kalitesi

Türkiye’de ilk kez kullanılan, Akasya, 
Akbatı ve KidZania İstanbul’da klima 
santrallerine entegre edilen HVAC PHI 
Cell sistemi (Aktif Oksidasyon Sistemi) 
hiçbir kimyasal madde kullanılmadan 
doğal yoldan elde ettiği hidroksit 
radikaller sayesinde (hidroperoksit, süper 

oksit iyonlar ve hidroksit iyonlar) havada 
dolaşan veya yüzeylerde bulunan tüm 
serbest radikaller ve mikropları (Bakteri, 
virüs ve diğer patojenler) yakalayarak 
yok edilmesini sağlıyor. Akasya ve Akbatı 
alışveriş merkezlerimizin kendi mobil 
aplikasyonları üzerinden anlık hava 
kalitesini takip ederek güncelliyoruz.

Raporlama döneminde çevresel koruma yatırımları kapsamında mevcut 
performansımızı iyileştirici nitelikte yatırımları hayata geçirdik. Bu 
kapsamda yenilenebilir enerji kullanımı, hava kalitesi, su verimliliği gibi 

ana başlıklarda toplam 846.437 TL yatırım harcaması 
gerçekleştirdik.
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Sera gazı emisyonlarını 
azaltmak için neler yapıyoruz?

• Akasya ve Akbatı AVM'leri I-REC 
sertifikasına sahip olup, kullanılan 
elektrik enerjisinin tamamı 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
temin edilmektedir.

• Akasya ve Akbatı AVM'lerinde 
kuruluşlarından bu yana 
gerçekleştirilen LED dönüşüm 
projeleri ile yıllık aydınlatma enerji 
sarfiyatı %30 oranında azaltılmıştır.

• Akasya ve Akbatı AVM’lerinde su 

armatürlerinin çevre dostu armatürler 
ile değiştirilmesi sonucunda su 
kullanımında %37’lik bir tasarruf elde 
edilmiştir.

• Mekanik kontrol otomasyon 
sistemlerinin verimli çalıştırılması 
ve klima santrallerine invertör 
eklenmesiyle hava kalitesinin 
artırılmasının yanı sıra, tüketilen 
enerji %60 oranında azaltılarak karbon 
salımı en aza indirgenmiştir.

• Akasya AVM soğutma kulelerinde 
suyun geri kazanımı uygulamaları ile 
4.500 m3 su tasarrufu sağlanmıştır.

EMİSYON YÖNETİMİ

Sera gazları, ısı tutma kapasitelerinden 
dolayı küresel ısınmanın en büyük 
sebeplerinden kabul edilmektedir. Bu 
durum iklim değişikliği ile mücadelede sera 
gazı emisyonlarının azaltılması gerçeğini 
ortaya çıkarmaktadır. Akiş GYO olarak 
sera gazı emisyonlarını azaltmak için 
farklı süreçlerimize yönelik birçok önemli 
uygulamayı hayata geçiriyoruz.

Raporlama dönemi içerisinde Akbatı 
ve Akasya AVM işletmelerimizdeki 
faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan sera gazı 
emisyonlarımızı ölçmek amacıyla kurumsal 
sera gazı envanter raporumuzu hazırladık. 
2021 yılında hayata geçirdiğimi bu uygulama 
ile baz yıl olarak belirlenen 2017 yılına göre 
Kapsam 1-2-3 sera gazı emisyonlarımızdaki 
değişim şu şekildedir:

Sera Gazı Emisyonları 
(tCO2-e)

Toplam Kapsam 1-2-3 Sera 
Gazı Emisyonları  (tCO2-e)

Kapsam 1

2017

Kapsam 2

2021

Kapsam 3

1.647,6

16.348,8

8.816,4

1.438,5

5.884,8

693,1 745,4
0

2017 2021

Kurumsal Sera Gazı 
Envanter Raporumuz 
ile ilgili ayrıntılı bilgi 
için  tıklayınız.

Yıllara Göre Şarj Sayısı Azaltılan Karbon 
Emisyonu (kgCO2)

2017 20172018 20182019 20192020 20202021 2021 Toplam

107 1.873

500

11.946

1.141

30.261

1.454

48.757

2.619

119.218
212.055

AVM’lerimizdeki e-şarj ünitelerinde yapılan dolumlar ile emisyon azaltımına yönelik önemli 
kazanımlar sağlanmaktadır.
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ENERJİ YÖNETİMİ

Enerjinin verimli şekilde kullanılmasına 
yönelik projelere dönem içerisinde de devam 
ettik.

Akbatı’da aydınlatma, ısıtma, soğutma ve 
havalandırma sistemlerini daha verimli 
kullanabilmek için tasarruf çalışmaları 
yapılmaktadır. Bu kapsamda CO2 sıcaklık 
okuma sistemi entegrasyonu devreye 
alınmış, mevcut aydınlatma armatürleri 
LED armatürlerle değiştirilmiştir. Klima 
santralleri ve kapalı devre su sisteminde 
iyileştirmeler yapılmıştır. 2020-2021 
yılları arasında yapılan enerji verimliliği 
çalışmalarına devam edilmesi ile elektrik 
tüketiminde ortalama %1,5’luk tasarruf 
sağlanmıştır. Bu tasarruf ile elde edinilen 
kazanım 71.400 kWh olup, mali değeri 
yaklaşık 101.000 TL'dir. Enerji verimliliği için 
çalışmalar devam etmektedir.

Akasya’da 2020-2021 yılları arasında yapılan 
enerji verimliliği çalışmaları sonucunda 
elektrik tüketiminde ortalama %12,95’lik 
tasarruf sağlanmıştır. Bu tasarruf ile elde 
edinilen kazanım 1.119.000 kWh olup, mali 
değeri yaklaşık 1.600.000 TL olmuştur. Enerji 
verimliliği için çalışmalar devam etmektedir.

Yıllara Göre Toplam 
Enerji Tüketimi (GJ)

Akasya'da 2020-2021 yılları 
arasında yapılan enerji 
verimliliği çalışmaları sonucunda 
elektrik tüketiminde ortalama 

%12,95'lik tasarruf 
sağlanmıştır.

2017 2018 2019 2020 2021

48.311

83.256
73.717

59.978

94.753

KidZania Sepaş Elektrik 
Merkezi

KidZania Sepaş Elektrik Merkezi’nde 
ziyaretçiler nezdinde enerji tasarrufu ile 
ilgili farkındalık yaratmak amaçlanıyor. 
Sepaş Elektrik Merkezi aktivitesinde 
Enerji Tasarruf Uzmanı olarak aktiviteye 
katılan ziyaretçiler, enerji ve doğal 
enerji kaynaklarının neler olduğunu; 

sürdürülebilir doğal enerji kaynaklarını 
kullanmanın çevre için önemini 
öğrenirler. İnteraktif enerji tasarrufu 
alanında; rüzgar, güneş ve su ile nasıl 
enerji üretildiğini uygulamalı olarak 
gözlemleyen ziyaretçiler, dijital şehir 
haritasında enerji israfı yapan alanları 
tespit ederler. Gittikleri bu alanlarda 
enerjiyi nasıl verimli kullanabileceklerine 
dair bilgilenirler.
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ATIK 
YÖNETİMİ

Akiş GYO operasyonları, ülkemizde 
gerçekleştirilen “Sıfır Atık” projesi 
kapsamında yönetilmektedir.Proje ile 
çevrenin korunması, kaynakların daha 
verimli kullanılarak israfın önlenmesi, atık 
oluşumunun en aza indirgenmesi ve geri 
kazanımın sağlanması amaçlanmakta olup;  
çevre kirliliği ve tahribatının önlenmesi, 
mevcut atıkların azaltılması, yeni kuşaklara 
daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre ve 
doğa bırakılmasının yanı sıra, ekonomiye 
katma değer kazandırılması adına yerel 
yönetimler ile atık yönetiminde beraber 
çalışılmaktadır. Akasya ve Akbatı alışveriş 
merkezleri yapılan çalışmalar ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı' ndan 'Sıfır Atık Temel 
Seviye' belgesi almaya hak kazanmıştır. 
Raporlama döneminde de bu kapsamda 
atıkların azaltılması, ayrıştırılması ve 
bertarafı konusunda çalışmalarımıza devam 
ettik.

Akkök Holding’in de imzacısı olduğu, Global 
Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD 
iş birliğinde başlatılan İş Dünyası Plastik 
Girişimi (İPG) için hazırlanan “Plastik 
Taahhütleri Rehberi” kapsamında Akiş GYO 
olarak taahhütlere katkı sağlayacağımız 
başlıklar:

• Tek kullanımlık plastik ve plastik 
torbaların kullanımlarını en geç 2023 yıl 
sonunda sıfıra indirerek 0,32 ton azaltım 
elde edilmesi,

• Tüm çalışanlara güncel bilgileri ve iyi 
uygulamaları aktarmak amacıyla kişi 
başına senede en az 2 saat olmak üzere 
Şirketler için Karbon Ayak İzi Yönetimi, 
İklim Değişikliği, Döngüsel Ekonomi 
ve Kaynak Verimliliği ile Atık Yönetimi 
eğitimleri verilmesi,

Yıllara Göre Tehlikesiz 
Atık Miktarı (ton) 

Yıllara Göre Tehlikeli 
Atık Miktarı (ton) 

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

903,96

0,957

1.178,92

5,54

1.180,91

2,5

768,52

13,1

1.426,84

5,05

• 2022 içinde ofislerde plastik ürünlerin 
kullanımının azaltılması konusunda 
çalışanların hedeflerine dahil edilen 
teşvik sistemi sunulması için planlama 
yapılması,

• Tek kullanımlık plastik kullanımının 
azaltımı için Akiş GYO bünyesinde 
bulunan Akasya ve Akbatı alışveriş 
merkezlerinin dijital platformlarından 
yapılan farkındalık çalışmalarının 
artırılması,

• Ofislerde plastik tüketimi azaltımı 
ile ilgili bilgilendirme afişlerinin yer 
alması sağlanarak konu hakkında 
sürdürülebilir farkındalık sağlanması.  

Akiş GYO olarak, lokasyonunda 
bulunduğumuz Akyaşam Yönetim 
Hizmetleri A.Ş.’nin sahip olduğu ISO 
45001 belgesi için hazırlanan TL.ÇEV.09 
Elektronik Atık Toplama Talimatı’na 
tabi olarak işlem yapmaktayız. 
Talimat gereği E-Atık odasında 
toplanan atıklar bulunduğumuz 
İstanbul ilçesi Üsküdar Belediyesi 
ekiplerince teslim alınmakta ve 
anlaşmalı olduğu firmalarca imhası 
gerçekleştirilmektedir.

Akasya AVM'deki yemek alanı 

sandalyelerinden 111 tanesi, her bir 

sandalyeyi geri dönüştürülmüş plastik kola 

şişesinden imal eden Emeco firmasından 

temin edilmiştir .
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KidZania Koroplast Geri 
Dönüşüm ve Ayrıştırma 
Merkezi

Ziyaretçilerin Geri Dönüşüm Uzmanı 
olarak görev aldığı aktivitede; kağıt, 
plastik, cam gibi atıkların aslında çöp 
olmadığı, uygun şekilde ayrıştırılıp 

işlendiğinde yeniden kullanıma 
kazandırılabileceği öğreniliyor. Görevli 
ziyaretçiler çeşitli türde atıklara çöp 
muamelesi yapıldığında doğada ne kadar 
sürede yok olduğu ve dünya için nasıl bir 
tehdit oluşturduğunu öğreniyorlar. Bu 
aktivite ile çevre sorunlarının çözümünde, 
çocuklara yol gösterilmesi amaçlanıyor.

Akademi Çevre – KidZania 
E-Atık Geri Dönüşüm Merkezi 
Aktivitesi

Akademi Çevre E-Atık Geri Dönüşüm 
Merkezi’nde gerçekleştirilen, Ağustos 
2020’de başlayan projede ziyaretçilerin 
elektronik atıkların geri dönüşüm 
süreçleri, ekonomiye tekrar katkısı, bunun 
doğal kaynakları korumadaki önemi 
hakkında bilgilenmesi ve geri dönüşüm, 
atık yönetimi, çevre bilinci, problem çözme 
bilinci gibi değerler edinmesi hedefleniyor. 
Geri Dönüşüm Merkezi aktivitelerinde 

Atık Yönetim Uzmanı olarak görev alan 
ziyaretçiler elektronik atıkların neler 
olduğunu, elektronik atıkların da cam, 
plastik, kağıt atıklar gibi çöp olmadığını; 
doğru şekilde değerlendirildiğinde üretim 
sürecine yeniden dahil edilebildiğini 
öğreniyorlar. Kidea Araştırmalarının 
sonuçları çocukların çevre sorunları 
ile yakından ilgilendiğini ve çözüm 
için aksiyon almaya hazır olduklarını 
gösteriyor. KidZania’daki bu aktivite 
ile çocukların çözümün bir parçası 
olma hedefinin gerçekleşmesine destek 
olunması amaçlanıyor.
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SU YÖNETİMİ

Doğal yaşam kaynaklarımızdan olan 
suyun bilinçli olarak tüketilmesi, Akiş GYO 
olarak özel önem verdiğimiz ve göstergeleri 
ile birlikte hassasiyetle takip ettiğimiz 
konulardandır. Bu kapsamda raporlama 
döneminde de geçtiğimiz yıllarda olduğu 
üzere verimlilik sağlayan projelerimize 
devam ettik. Pandemi etkisinin azalmasıyla 
birlikte ziyaretçi sayılarımızdaki yükseliş 
sonucunda su kullanım miktarımızda bir 
önceki raporlama dönemine kıyasla %8’lik 
bir artış gerçekleşti.

KidZania İstanbul'da, itfaiye 
aktivitesinde yer alan yangın 
söndürme alanındaki su, 2 tonluk 
depoda muhafaza edilmekte, 
sürekli sirküle edilerek yeniden 
kullanılmaktadır. Su kullanımında 
tasarruf sağlamak amacıyla 
KidZania İstanbul’da bulunan tüm 
musluklar fotosellidir. 

Akasya ve Akbatı AVM’lerinde 
su armatürlerinin çevre dostu 
armatürler ile değiştirilmesi 
sonucunda su kullanımında %37’lik 

bir tasarruf elde edilmiştir. Akasya 
AVM'de soğutma kulelerinde suyun 
geri kazanımı uygulamaları ile 4.500 
m3 su tasarrufu sağlanmıştır.

Bitki Üretimi-Akasya/Akbatı

Peyzaj alanlarındaki revizyonlarda 
kullanılmak üzere, üretimi kolay ve hızlı 
yapılabilecek ve su tüketimi mevcut 
bitkilerden daha düşük bitkiler belirlendi. 
Bitkilerde anaç sürgünler oluşup üretim 

için uygun zamanda çelikleme yapılarak 
revizyon alanlarında ve çıkma saksılarda 
üretimine başlandı. Bu proje ile her yıl 
artarak çoğalacak anaç bitki miktarınca 
peyzaj alanlarında yenilenmeler 
yapılırken, peyzaj alanlarında kullanılan su 
tüketiminin azaltılması hedeflenmiştir. 

Yıllara Göre Su 
Kullanımı (m3)

2017 2018 2019 2020 2021

108.651

156.527
144.900

100.845

164.215
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ÇALIŞMA 
HAYATI

Sahip olduğumuz değerlerimizin ve kültürümüzün öznesini 
insan kaynağımız oluşturuyor, kurum olarak başarılarımızda 
insan kaynağımız bizi güçlendiriyor ve liderliğimizi destekliyor.

Sürdürülebilir büyüme için yenilikçi, 
girişimci, üretken, yetkin, kurum kültürünü 
benimsemiş profesyonellerin tercih ettiği 
“Yenilikçi Şirket” olmayı ve çalışanlarımıza 
güven ve refah içerisinde çalışacakları 
bir çalışma ortamını sağlamayı öncelikli 
hedeflerimiz arasında kabul ediyoruz.  

Kurumsal vatandaşlığın getirdiği 
sorumluluk ile İnsan Kaynakları (İK) 
süreçlerimizde yenilikçi, insanı merkeze 
alan ve çevreye duyarlı bir yaklaşım 
benimsiyoruz. İK politikalarımızı ve 
süreçlerimizi tarafı olduğumuz Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 
rehberliğinde şekillendiriyoruz.

İşe alım basamağından başlayarak tüm 
insan kaynakları sürecinde insan ve 
çalışan haklarını azami derecede gözetiyor; 
fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, 
çeşitlilik ve kapsayıcılık konularını büyük 
bir hassasiyetle ele alıyoruz. Bu anlayış 
doğrultusunda, cinsiyet, dil, din, etnik köken 
ve yaş gibi farklılık ayrımına hiçbir şartta 
izin vermiyoruz. Çalışanlarımızın temel 
haklarından biri olan sendikaya üye olma ve 
toplu iş sözleşmesi yapma özgürlüğüne saygı 
gösteriyoruz. Ülkemizdeki azınlık gruplara 
mensup çalışanlarımıza özel günlerinde 
(bayram vb.) izin hakkı tanıyoruz. 

Ücret politikamızda “Eşit İşe, Eşit 
Ücret” yaklaşımını benimsiyoruz. Adil 
bir ücret politikası için, her yıl düzenli 
olarak yapılan ücret piyasa analizlerini 
takip ediyor ve analiz sonuçlarını ücret 
politikamıza entegre ediyoruz. Bunun yanı 
sıra sunduğumuz toplam gelir paketinin 
bir parçası olan yan fayda uygulaması 
kapsamında, piyasadaki gelişmelere uyumlu 
ve ihtiyaçları göz önünde bulunduran yan 
faydaları çalışanlarımıza sağlıyoruz.

Ücret ve Yan Fayda Yönetim Sürecinde 
iş ortağı olarak Akkök Holding Şirketleri 
ve Akiş GYO olarak bağımsız ve alanında 
uzman bir şirket olan Korn Ferry Türkiye ile 
çalışılmaktadır.   

Akiş GYO olarak, çalışma hayatında 
insanı merkeze alan yaklaşımımızın değer 
zincirinde de uygulanmasını bekliyoruz. 
Bu anlayışla, birlikte çalıştığımız taşeron 
firmaların operasyonlarında insan hakları 
ihlallerine tolerans göstermiyor, çocuk 
işçiliğe ve zorla veya zorunlu çalıştırmaya 
yönelik konularda gerekli tüm önlemleri 
alıyoruz. Raporlama döneminde bu 
konulara yönelik tarafımıza iletilen bir 
şikayet bulunmamaktadır.

102-41

KidZania İstanbul çalışanlarının 
%72'si, yönetim kadrosunun ise %60'ı 
kadın çalışanlardan oluşuyor. 
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PERFORMANS 
YÖNETİMİ

Performans yönetim sistemi ile şirketin 
tüm kademelerinde hedef yayılımı yaparak, 
şirketin hedef ve stratejilerini paylaşmayı 
ve çalışanların bu sürece katkı sunmalarını 
amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yıl içerisinde 
hedefler gözden geçirilir, yıl sonunda 
gerçekleştirilen geri bildirim görüşmelerinde 
ise çalışanlarımızın hedeflerini 
gerçekleştirme başarısı ve yetkinlikleri 
değerlendirilir. Gerçekleşen performans, prim 
ve teşvik sistemi kapsamında ödüllendirilir 
ve gelişim planlamaları tamamlanır. 

Özellikle sürdürülebilirlik konusunun ön 
planda olduğu departmanlardaki çalışanların 
hedef kartlarında, sürdürülebilirlik ile ilintili 
net hedefler bulunmakta, bu hedeflere 
ulaşmadaki başarı oranı, bu çalışanların prim 
hak edişlerine doğrudan etki etmektedir.

Yetenek Yönetimi sürecinde, çalışanların 
yetkinliklerinin objektif ve adil bir şekilde 
tespit edilip değerlendirilmesi adına farklı 
pozisyonlar için yetkinliğe dayalı ve yönetim 
seviyesine göre farklılaştırılmış platformlar 
ile Değerlendirme ve Gelişim Merkezi 
uygulamasını kullanıyoruz. Elde edilen 
bilgileri, Yedekleme ve Kariyer Yönetimi 
sistemimizde girdi olarak değerlendiriyoruz.

Çalışanlarımıza geleceğin niteliklerini 
kazandırmak, onları gerekli bilgi, beceri 
ve yetkinlikler ile donatmak üzere eşit 
ve kapsayıcı eğitim ve gelişim faaliyetleri 
yürütüyoruz. Eğitim programlarımızı hem 
şirket stratejilerini hem de çalışanlarımızın 
ihtiyaçlarını dikkate alarak yapılandırıyoruz.

Mesleki gelişim konusunda üniversiteler 
ile de iş birlikleri kuruyoruz. KidZania ile 
Sakarya Üniversitesi arasında imzalanan  
uzun dönem staj prokolü kapsamında, 
üniversite öğrencilerinin 14 hafta boyunca 
şirketin her departmanında deneyim 
kazanmasını sağlıyoruz.  2021 yılında Akiş 
GYO’da 1, Akyaşam’da 3 stajyer öğrenci 
kadromuza dahil edildi.

KidZania İstanbul’da Sales Network 
platformuyla yürütülen “Women in Sales” 
Programı kapsamında kız üniversite 
öğrencilerine yaz stajı imkanı sağlanıyor. 
Ayrıca 18 üniversiteyle yapılan anlaşmalarla 
uzun dönemli staj programı yürütülüyor. 

Raporlama döneminde 
42’si mavi yaka, 81’i 
beyaz yaka olmak üzere 
toplamda 123 çalışanımıza 
performans geri bildirimi 
sağlanmıştır.

YETENEK 
YÖNETİMİ 
ve ÇALIŞAN 
GELİŞİMİ

KidZania İstanbul İEP 
Kursiyerleri ve Stajyerlerle 
İstihdam Projesi

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı 
kapsamında 30 kursiyer, Staj Programı 
kapsamında ise aylık bazda 26 öğrenci 
KidZania Operasyon Departmanı’nda 

görev aldı. Staj programını tamamlayan 
öğrencilere yönelik yapılan anketin 
sonuçlarına göre, öğrencilerin %85'i 
staj programının kariyerlerine katkı 
sağladığını, %70'i dönemsel veya tam 
zamanlı olarak KidZania İstanbul'da 
çalışmak istediğini bildirdi.

KidZania Gelişim Programı

KidZania Gelişim Programı projesi yılda 
iki kez düzenleniyor. Programa süpervizör 
olarak görev alan (mavi yaka) çalışanlar 
katılıyor. Programda önce, stajyer ihtiyacı 
olan departmanlar belirleniyor.  Ardından, 
mülakatları gerçekleştirilen ve olumlu 
bulunan süpervizörler, haftanın belli 

günlerinde ofiste görev alarak tecrübe 
kazanıyor, programın tamamlanması 
ile katılım sertifikasına sahip oluyor. 
KidZania’da bir kariyer planlama aracı 
olarak kullanılan bu program ile ofis 
çalışanları kapsamında açılan pozisyonlar 
için süpervizörler aday olma hakkı da elde 
ediyorlar.
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Çalışanlarımızın liderlik yetkinliklerini 
geliştirmek amacıyla hedef kitle ve ihtiyaca 
yönelik tasarladığımız çeşitli Liderlik Gelişim 
Programlarımız bulunmaktadır. Sabancı 
Üniversitesi EDU iş birliği ile geliştirdiğimiz 
ve yönettiğimiz Akkök Yönetici Geliştirme 
Programı, Bumerang İK Şapkalı Yönetici, 

Çok Boyutlu Liderlik, İşini Yönetmek, Bire 
Bir Koçluk Programı ve Filarmoni Akkök 
Mentorluk Programı’nı kapsayan Liderlik 
Gelişim Programlarımız aynı zamanda Akkök 
Grup kültürünün, kurum hafızasının ve iş 
yapış şeklinin yeni kuşaklara aktarılmasını 
destekler niteliktedir.

2021 yılında 368.000 TL olan eğitim 
bütçesinden 240.738 TL harcanmış olup, 
Finansal Okuryazarlık, Çevre Eğitimi ve Atık 
Yönetimi Bilgilendirme, Karbon Ayak İzi 
Ölçümlenmesi ve Raporlanması, Performansı 
Katlayan Geri Bildirimler, Değer Bilen Liderlik, 
Sürdürülebilir Farkındalık, Mevsiminde 
Hastalıklardan Korunma, Tütün Bağımlılığı ve 
Pasif Etkilenim gibi konularda toplamda 3.594 
saat eğitim verdik. 

Akkök Yönetici Geliştirme 
Programı 

Akkök Holding ve Sabancı Üniversitesi 
EDU Yönetici Geliştirme Birimi iş 
birliği ile yürütülen programda, 
grup şirketlerinde çalışan orta 
kademe yöneticilerimizin yönetsel 
yetkinliklerinin geliştirilmesi ve ortak bir 
liderlik kültürü yaratılması hedeflenir. 
Bilgi ve beceri alanına yönelik Pazar 
Odaklılık eğitimi ile başlayan program 
yedi farklı modül ile devam eder. 
Programın son modülünde katılımcılar, 
bir şirketin yönetim ekibinde farklı roller 
üstlenerek şirketi sanal ortamda yönetir 
ve sonuçlarını proje ekipleri olarak 
Yönetim Kurulu’na sunar. Akkök Holding 
İcra Kurulu, Şirket Genel Müdürleri ve 
İnsan Kaynakları Direktörlerinden oluşan 
Yönetim Kurulu sunulan projelerden 
birini “Yatırım Yapılacak Proje” olarak 
seçer ve aynı zamanda sunum yapan 

tüm ekiplere geri bildirim verir. Program 
sonunda tüm katılımcılara üst yönetim 
tarafından sertifika takdim edilir ve bir 
kutlama etkinliği ile programın kapanışı 
gerçekleştirilir. Raporlama döneminde 
programa Akiş GYO olarak iki yöneticimiz 
ile katılım sağladık.

Akkök Mentorluk Programı: 
Filarmoni

Bugünün ve geleceğin liderlerinin 
gelişimine katkıda bulunmak, geleceğe 
hazırlanan yöneticilerin bağlılığına ve 
motivasyonuna pozitif yönde etki etmek 
amacıyla hayata geçirilen Filarmoni 
programı, tanımlı prensipler ve belirlenen 
kriterler çerçevesinde gönüllülük esası 
ile yürütülür.  2020-2021 döneminde 
programa; 5 Mentor (üst yönetici) ve 4 
Mentee (orta kademe yönetici) ile katılım 
sağladık. Ayrıca grup şirketlerinden 
toplam 5 Mentee’ye (orta kademe 
yönetici) mentorluk yaptık.

Düşümüz Bir, Gücümüz Bir! 
Biz1iz!

Raporlama döneminde Avrupa 
ve İmar Bankası (EBRD), Alışveriş 
Merkezleri ve Yatırımcıları 
Derneği (AYD) ve Türkiye Alışveriş 
Merkezleri Perakende Federasyonu 
(TAMPF) ile gerçekleştirdiğimiz 
iş birliği kapsamında, İstanbul ve 
çevresinden başlamak üzere, alışveriş 
merkezlerinde taşeron hizmet 
çalışanlarının iş ve sosyal becerilerini 
geliştirmeye ve hizmette fark 
yaratmalarına yönelik toplumsal etki 
yaratacak bir projeyi hayata geçirdik. 
Proje kapsamında 1.000 AVM taşeron 
hizmet çalışanına yedi hafta boyunca 
toplamda yaklaşık 300 saatlik eğitim 
verdik.  

Akiş GYO olarak sürekli öğrenme ve gelişim 
anlayışını çalışanlarımızdan, taşeron hizmet 
çalışanlarımıza uzanan geniş bir ekosistemde 
uyguluyoruz. 2017 yılında bu yana Taşeron 

Hizmet Çalışanları Eğitim ve Gelişim 
Programı BİZ1İZ ile taşeron çalışanlarımızın 
mesleki bilgi ve sosyal becerilerini 
geliştirmeye öncelik veriyoruz. 
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ÇALIŞAN 
BAĞLILIĞI ve 
MEMNUNİYETİ

Çalışan memnuniyetinin çalışan bağlılığının 
oluşumunda ve güçlenmesinde kilit bir rol 
oynadığına inanıyoruz. Çalışanlarımızın 
güvenle bağlandıkları, yaptıkları işten 
keyif aldıkları, üretken, mutlu ve başarılı 
hissettikleri bir çalışma ortamı yaratmayı 
önemsiyoruz. 

Çalışma hayatımızın belirli boyutlarına 
odaklanarak bu alanlardaki durumumuzu 
araştıran ve çıktılar üzerinden analizini 
yapan Great Place To Work (GPTW) 
modeli ile iki yılda bir Güven Endeksini 
ve genel algıyı ölçümlüyoruz. 2021 yılında 
gerçekleştirdiğimiz GPTW araştırmasında, 
şirketimizin Genel Algı ve Güven Endeks 
sonucu aynı puanla %78 olarak ölçümlendi. 
Ankete katılan tüm şirketlerin ortalama 
sonucuna göre Genel Algı %75, Güven 
Endeksi ise %74’tür.

Çalışan memnuniyeti kadar, karar alma 
süreçlerine katılımın da çalışan bağlılığı 
üzerinde etkili olduğuna inanıyoruz. 
Strateji toplantıları, İK toplantıları, şirket 
içi oylama ve öneri sistemi ile çalışanların 
yönetim mekanizmalarında yer almalarını 
destekliyoruz. Bu uygulamalar sayesinde aynı 
zamanda çalışanlarımızın yaratıcılıklarını da 
iş süreçlerimize katmış oluyoruz. Raporlama 
döneminde çalışanlarımızın taleplerini 
dikkate alarak, şirket içi oylama sonucunda 2 
gün uzaktan çalışma sistemine geçtik.

Durumsal/Anlık 
Ödül Sistemi

Durumsal/ Anlık Ödül Sistemi 
kapsamında bölüm yöneticisi/ üst 
yönetici tarafından aday gösterilen 
çalışanlar ödüllendirilmekte olup, 
aday gösterme ve ödüllendirme süreci 
yıl boyunca açıktır. Ödüllendirmede, 
Durumsal Ödül Havuzu kullanılır 
ve çalışan tercih ettiği ödülü kendisi 
seçebilir. Ödül Havuzu her yıl 
gözden geçirilerek ihtiyaçlara göre 
güncellenir. Raporlama döneminde 15 
adet Durumsal Ödül verilmiştir.

GPTW Ekibi

Şirket içerisinde gönüllü çalışan 
temsilcilerinin yer aldığı GPTW 
Ekibi, çatısı altında bulunan 
alt çalışma grupları ile anket 
sonuçları doğrultusunda ihtiyaç 
duyulan, memnuniyet ve 
bağlılık yaratan uygulamaların 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
gerçekleştirmektedir. Grupların 
kendi içlerinde yaptıkları çalışmalar 
GBTW Ekibi tarafından birleştirilerek, 
tüm çalışanlara gelişim aşamaları 
sunulmaktadır. Akiş GYO bünyesinde 
15 ana madde üzerinde çalışmalar 
başlatılmış olup, 2022 yılında 
aksiyonların hayata geçirilmesi 
devam edecektir.

Yıldız Akköklüler Ödül 
Sistemi 

Akkök Grup Şirketi çalışanlarına 
yönelik olan Yıldız Akköklüler Ödül 
Sisteminin amacı, Akkök Grubu'ndaki 
başarılı projeleri ve bunları hayata 
geçiren çalışanları tanımak ve takdir 
etmek, Grup içindeki dayanışmayı 
artırmak, Grubumuzun stratejilerine 
uygun başarılı çalışmaların 
teşvik edilmesini ve sürekliliğini 
sağlamaktır. Ödül Kategorileri; 
Sürdürülebilirlik, İş Birliği Geliştirme, 
Operasyonel Mükemmellik, 
Girişimcilik ve İnovasyon’dur.

KidZania İstanbul’da 
her yıl tüm beyaz yaka 
personelin katılımıyla 
İç Müşteri Anketi 
gerçekleştirilir. 2021’de 
yapılan anket sonucunda, 
memnuniyet oranı %90 
olarak ölçümlendi. 

Çalışanlarımızın iş ve özel hayatları 
arasındaki dengeyi sağlıklı 
yönetebilmeleri adına İş-Yaşam 
Dengesi kılavuzu yayınlandık. 

Çalışanlarımızın motivasyonunu artıran, 
sürdürülebilirliği destekleyen, sosyal 
sorumluluk alanında değer yaratan, müşteri 
memnuniyetini artıran, şirket imajımızı 
kuvvetlendiren ve her türlü tasarrufu sağlayan 
projeleri öneri sistemimiz olan Bir Fikrim 
Var! Bireysel Öneri Sistemi kapsamında 
değerlendiriyoruz. Raporlama döneminde 
çalışanlarımız tarafından iletilen 48 önerinin 
16’sı hayata geçirilmiştir. 

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!, işe yeni giren 
çalışanların deneme süresi sonrasında İK 
ile bir araya geldiği İKahve görüşmeleri ve 
İK uygulamalarına yönelik çalışan görüş ve 
önerilerinin alındığı mini anket uygulamaları 
diğer çalışan katılımı uygulamalarımızdır. 
Raporlama döneminde online 6 adet AkişTalks! 
buluşması ve 10 adet İKahve görüşmesi 
gerçekleştirilmiştir.

Çalışanlarımızın örnek tutum ve davranışları 
ile başarılarının Durumsal ve Anlık Ödül 
Sistemi ile fark edilmesini, takdir edilmesini ve 
en kısa sürede ödüllendirilmesini sağlıyoruz.
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İŞ SAĞLIĞI 
VE 
GÜVENLİĞİ

Çalışanlarımızın, kiracılarımızın, 
müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlık ve 
güvenliğine en üst düzeyde önem gösteriyor, 
İSG çalışmalarımızı; ilgili mevzuat gereklilikleri, 
Şirket İSG Politikası ve ISO 45001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Dakks sertifikasyonu ile uyumlu 
olarak yönetiyoruz. 

Akiş GYO’da çalışan temsilcilerinin ve gönüllü 
üyelerin yer aldığı 8 İSG komitesi faaliyet 
göstermektedir. Bu komitelerde 7 çalışan 
temsilcisi olmak üzere toplamda 33 kişi görev 
almaktadır . Çalışanlar İSG Kurulu'nda temsil 
edilir ve Kurul'da yasal mevzuat gereği olması 
gerekenler dışında tüm departman müdürleri 
de Kurul'da yer alır. İSG Kurulu, 2021 yılında iki 
ayda bir kez olmak üzere 6 kez toplanmıştır.

Acil durum yönetimi kapsamında, 
şirketlerimizde deprem, yangın, sabotaj, iş 
kazası, sel-su, fırtına konularında acil durum 
planlarımız bulunmaktadır. Bu kapsamda 
çalışma yılı içerisinde acil durumlar göz 
önünde bulundurarak gerekli tatbikatlar 
hayata geçirilmiştir.

Akiş GYO olarak, tüm operasyonlarımızda sıfır kaza odaklı bir 
İSG yönetim yaklaşımını benimsiyoruz. 

KidZania İstanbul: 1 adet deprem, 1 
adet genel tahliye tatbikatı 

Akbatı AVM: 1 adet çevre tatbikatı, 
1 adet yangın tatbikatı, 1 adet genel 
tahliye tatbikatı 

Akasya AVM: 1 adet çevre tatbikatı, 
1 adet yangın tatbikatı, 1 adet genel 
tahliye tatbikatı

Tatbikat Sayıları

İş sağlığı ve güvenliği konularında 
çalışanlarımızı bilgilendirerek ve eğitim 
almalarını sağlayarak farkındalıklarını 
artırıyoruz. Çalışanlarımızın yanında 
taşeronlarımızın çalışanlarına da eğitimler 
düzenliyoruz. Bu kapsamda raporlama dönemi 
içerisinde farkındalık oluşturması açısından 
güncel konuların işlendiği İSG Bülteni 
hazırlayarak beş farklı ayda çalışanlarımız ile 
paylaştık. Akasya AVM’de 2.835 saat, Akbatı 
AVM’de ise 1.444 saat iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimi sağladık. Böylece çalışan başına verilen 
İSG eğitimi saatleri sırasıyla %15 ve %45 
artarak, 12,16 ve 9,3 saat olarak gerçekleşti.

2021 yılında kaza sıklık oranı 4 olarak 
ölçülürken, taşeron çalışanlarında ise milyon 
çalışma saatinde 25 olarak gerçekleşti. 
Bununla birlikte ciddi yaralanma ya da ölümle 
sonuçlanan bir kaza yaşanmadı.
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KidZania İstanbul Fark 
Yaratan Çocuklar ve İlham 
Verenler Video Serisi

Pandemi döneminde evden çalışmaya 
devam eden çalışanlarımızın 
motivasyonunu artırmak için Fark 
Yaratan Çocuklar ve İlham Verenler 
Video Serisi oluşturuldu ve haftalık 
olarak paylaşıldı. 

Covid-19 Uygulamaları

Aşılama: Aşılama sürecinde alışveriş merkezlerimizde Aşı Uygulama Noktaları kurulmuştur. 

Temassız Asansör: Asansör dışında ve içinde bulunan ayak basma butonları ile el ile temasın 
ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Temassız Asansör, kendi bünyemizde tasarlayıp uygulanan 
sektördeki ilk model olmuştur. 

Temassız Ateş Ölçümü: Misafirlerimizin kapı girişlerinde bekletilmeden, uzak mesafeden 
temassız ölçümleri yapılmıştır.

%100 Taze Hava: Aktif Oksidasyon Sistemi olan PHI (Photohydroionization) UV-PHI Teknolojisi 
ile havanın dezenfekte edilmesi sağlanmıştır.  Ayrıca AVM içerisinde hava kalitesi değerlerinin 
doğru ve şeffaf olarak gösterilmesini sağlayan mobil uygulama kullanılmıştır.

Dijital Sayım: AVM içerisindeki anlık kişi sayısının izlenebilmesi sağlanmıştır.  

Kullanıcı Sayım: Dijital bir uygulama olan Ziyaretçi Tuvaletleri Kişi Sayım Ekranları 
Otomasyonu ile tuvalet içerisine sınırlı sayıda insan alınmıştır.

Hijyen Takımı: Özel hijyen ve sanitasyon eğitimi almış ekip üyelerinden oluşan Hijyen Takımı 
tarafından yüksek hassas bölgeler öncelikli olarak dezenfeksiyon işlemlerinin sürdürülebilir 
hale getirilmesi hedeflenmiştir. 

Patenli Hijyen Ekibi: AVM çalışanları ve ziyaretçilerinin pandemi ile mücadele kurallarına 
uymalarını kontrol eden patenli Hijyen Ekibi görev yapmıştır. 

Hijyen Dezenfeksiyon: Tuvaletler ve sık dokunulan parapet tutamakları gibi noktaların hijyen 
kontrolleri, bağımsız akredite laboratuvarlar tarafından periyodik olarak alınan numuneler 
ile test yapılarak takip edilmiş; ofis, ortak alanlar, şirket araçları ve taksi araçları gibi müşterek 
kullanılan ortamların periyodik olarak dezenfekte edilmesi sağlanmıştır.

El Bandı Dezenfeksiyonu: UVC Sistemi ile yürüyen merdivenlerdeki el bantlarının dezenfekte 
edilerek virüslerin %100’ e yakın oranda ortadan kaldırılması sağlanmıştır.

COVID-19

Covid-19 ile mücadele kapsamında “İçiniz 
Rahat Olsun” mottosuyla önceliğimizi “İnsan 
Sağlığı ve Güvenliği” üzerine kurgulayarak; 
çalışan sağlığını, çalışmalarımızın merkezine 
aldık. Salgının küresel durumunu yakından 
izleyerek hem ulusal hem de uluslararası 
otoriteler tarafından yayımlanan tüm bilgi ve 
önlemleri aktif olarak takip ettik ve düzenli 
olarak çalışanlarımıza aktardık. 

Salgın sürecini sağlıklı yönetebilmek için 
kurduğumuz, AVM müdürlerimiz, İnsan 
Kaynakları temsilcileri, işyeri hekimlerimiz, 
İSG uzmanlarımızın görev aldığı 
Covid-19 Komitesi, her ay gerçekleştirdiği 
değerlendirme toplantılarına raporlama 
döneminde de devam etti. Çalışanlarımıza 
yıl boyunca 5 pandemi içerikli eğitim verdik. 
12 TÜV-Süd “Hijyen ve Koruyucu Önlemler 
Denetimi” ve 12 Royal Cert “SAFE Covid-19 
Güvenli Alan Hijyen Sertifikasyonu Denetimi” 
gerçekleştirdik. Ayrıca alınan önlemlerin 
uygulanabilirliğine yönelik mağazalarda 
tekrarlı 418 işletme denetimi yaptık. Her yıl 
tekrar edilen TSE “Covid-19 Güvenli Hizmet 
Denetimi”ni bu yıl da başarı ile tamamladık. 
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TOPLUMSAL 
GELİŞİME 
KATKI

Akiş GYO olarak, “Her işimizin temelinde mutluluğunuz var” 
mottomuz ile toplum için artı değer yaratmaya odaklanıyor, 
toplumun sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayan 
yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Yaşam Akademisi

2015 yılında Akiş GYO A.Ş. markası 
olarak hayata geçirdiğimiz “Yaşam 
Akademisi” platformu ile ücretsiz olarak 
sağlık, kişisel gelişim, doğal beslenme, 
doğal güzellik, evcil hayvan bakımı, 
kahkaha yogası, bebek bakımı, çocuk 
gelişimi, astroloji ve finans gibi pek çok 
farklı konuda söyleşi gerçekleştirerek 
bireysel farkındalığı artırmaya 
ve toplumsal mutluluğa katkıda 
bulunuyoruz. Raporlama döneminde 
söyleşiler, pandemi sebebiyle online 
olarak gerçekleştirildi.

Ecording Tohum Topu ile 
Ağaçlandırma Projesi

Akasya ve Akbatı AVM ile Ecording 
iş birliği kapsamında, ekolojik 
yaşamın sürdürülebilirliğine katkıda 
bulunmak amacıyla, 50.000 sedir ve 
kızılcam ağacı tohum topu insansız 
hava araçları ecodrone’lar yardımıyla 
ağaçlandırılması zor alanlarla 
buluşturuldu. Akasya ve Akbatı AVM 
sosyal medya kanallarından yapılan 
duyurular ve AVM içindeki afişlerdeki 
QR kodlar ile projeye AVM takipçileri 
ve misafirlerinin de desteği sağlandı. 
50.000 ağaçlı ormana hayat verirken, 
ormanın her geçen gün daha da 
büyümesi için her bir Akbatı mobil 
uygulamasını indiren kişi adına tohum 
topu bağışına devam edilmesi planlandı.
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AKBATI – SOSYAL 
SORUMLULUK PROJELERİ

Akbatı, 2012 yılında sosyal medya üzerinde 
başlanan “Çocuğum İçin” Facebook sayfası 
ile yıl boyu ebeveynleri bilinçlendiren 
içerikler paylaşmaya devam etti.

AKASYA – SOSYAL 
SORUMLULUK PROJELERİ

Givin

Ürün ve hizmetlerinin geliriyle ve sivil 
toplum kuruluşları aracılığıyla eğitime destek 
olmaya çalışan bir sosyal girişim olan Givin 
raporlama döneminde de desteklenmeye 
devam edildi. Tek mağazası Akasya’da yer alan 
Givin ile sosyal faydaya katılımı artırmak ve 
STK’lar için yeni bir kaynak geliştirme kanalı 
yaratmak amacıyla, Akasya ev sahipliğinde 
‘Kadınlar İçin’ destek alışverişi etkinliği 
gerçekleştirildi. Etkinlikten elde edilen gelir ile 
genç kızların eğitimine katkı sağlandı. 

Akasya AVM & Toplum Gönüllüleri 
Vakfı (TOG) İş Birliği

Bu yıl ikincisi gerçekleşen ‘Akasya ile TOG 
Yeni Yıla Gençlerle Işık Oluyor’ projesi ile 
geleneksel yılbaşı süslerine ayrılan kaynakla 

AYD (Alışveriş Merkezleri ve 
Yatırımcıları Derneği) 

ICSC (Uluslararası Alışveriş 
Merkezleri Konseyi)

GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı Derneği)

TSPB (Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği) 

UN Global Compact

Üyelikler

Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal 
sorumluluk projeleri desteklenmeye devam 
edildi.

H&M Garment Collecting Dev Kutu

H&M tarafından geri dönüşümü 
destekleyerek modanın çevresel etkisini 
azaltmak amacıyla başlatılan Kıyafet 
Toplama Girişimi kapsamında, Akasya 
AVM içerisinde yer verilen kıyafet 
toplama kutusu projesi ile 450 kilogram 
atık kıyafet toplandı. Kullanılmayan tüm 
tekstil ürünlerini H&M kutusuna bırakan 
misafirlerimiz, %15 indirim oranında 2 adet 
indirim çeki teslim aldı. 

Kadınların Elinden Markası 

#Back2nature mottosuyla, Anadolu’daki 
kadın üreticilerin ürettiği doğal ve organik 
ürünleri büyük pazarlarla buluşturmak 
amacıyla 2018 Haziran’da kurulan 
kadinlarinelinden.com, 2020 yılından 
beri Akasya AVM’de konsept restoran ve 
mağazasıyla hizmet vermeye devam ediyor. 
Ekibinin %80’i çeşitli üniversitelerdeki 
gastronomi okuyan şef adaylarından oluşan 
Akasya Lokasyonu, bir işletmenin yanı sıra 
akademi mantığıyla da çalışıyor.

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

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 yürütmeye devam ediyor. Proje 
kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu 
kurumları ve üniversiteler aracılığıyla imkanı 
olmayan çocuklar KidZania’da ağırlanıyor. Yedi 
yılda toplam 150 farklı STK, kamu kurumu ve 
üniversite ile bu kapsamda iş birliği yapıldı 
ve 125 bin ziyaretçi ücretsiz şekilde eğlenerek 
öğrenme deneyiminden faydalandı. 2021 yılı 
özelinde pandemi sebebiyle, 6 aylık dönem 
toplamında 500 ziyaretçi iş birliği yapılan 
STK’lar aracılığıyla ağırlandı. 2022 yılında ise 
MEB ile yapılan protokole istinaden, devlet 
okullarından da 6 bin öğrenci, KidZania 
İstanbul deneyimden faydalanacak.

Ayrıca, KidZania İstanbul; Deprem Simülasyon 
Merkezi, Elektrik Merkezi, Geri Dönüşüm ve 

Ayrıştırma Merkezi, Sosyal Gönüllülük ve 
Üniversite aktive alanlarında çocuklara ve 
ebeveynlerine çevresel, sosyal ve yönetsel (ESG) 
konularda farkındalık sağlıyor.

102-12; 102-13
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EKONOMİK PERFORMANS TABLOSU 2019 2020 2021

Yaratılan ekonomik değer (TL) 437.161.617 301.444.451 415.948.894

Aktif toplamı (TL) 6.298.884.591 6.104.877.531 7.729.416.023

Krediler (TL) 2.053.922.603 2.334.632.663 3.114.213.291

Toplam Çalışan Ücretleri (TL) 33.986.894 29.816.605 34.380.412

Toplam Ödenen Temettü (TL) 108.000.000 124.608.000 0

Devlete Ödenen Vergi ve Benzeri Ödemeler (TL) 65.799.684,41 37.901.257,00 39.581.678

Bağış, Sponsorluk, Toplumsal Yatırım ve KSS Proje Giderleri (TL) 481.750 145.350 250.261

Özkaynaklar (TL) 4.020.450.560 3.607.213.978 4.138.127.237

Net dönem karı (TL) 549.043.489 458.444.388 237.917.449

PERFORMANS TABLOSU

ÇEVRESEL PERFORMANS TABLOSU

2017 2018 2019 2020 2021

Akasya Akbatı KidZania Akasya Akbatı KidZania 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 7.488 19.131,90 0 9.236 3.028,32 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 31.113 2.260,92 2.244,67 0 0,00 1.891,00

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 38.601 16,870,98 2.244,67 27.084* 19.336,21** 1.891,00

Enerji 
yoğunluğu 
(GJ/m2)

2,22 0,923 0,394 2,06 0,718 0,399 1,79 0,652 0,393 0,72 0,537 0,242 0,67 0,537 0,23

Tüketilen 
toplam su 
miktarı (m3)

80.035 75.350 8.830 80.543 65.543 10.441 71.554 61.426 11.920 50.287 45.571,32 4.986 64.146 42.776 1.729

Tehlikeli 
atık miktarı 
(ton)

3 1,7 0 4 1,74 0 0,74 1,76 0 11,5 1,6 0 0,057 0,9 0

Tehlikesiz 
atık miktarı 
(ton) 

1.001,50 425,34 N/A 808 370,64 0,28 849,5 331,16 0,25 537,166 228 3,35 691,64 185,92 26,4

SOSYAL PERFORMANS TABLOSU

AKİŞ AKYAŞAM KIDZANIA TOPLAM

Toplam çalışan sayısı 21 100 112 233

Toplam kadın beyaz yakalı çalışan sayısı 8 23 24 55

Toplam erkek beyaz yakalı çalışan sayısı 13 27 16 56

Toplam mavi yakalı kadın çalışan sayısı 0 0 59 59

Toplam mavi yakalı erkek çalışan sayısı 0 50 13 63

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

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

Belirsiz süreli iş akdi ile çalışan kadın sayısı 8 23 83 114

Belirsiz süreli iş akdi ile çalışan erkek sayısı 13 77 29 119

Tam zamanlı kadın çalışanların sayısı 8 23 78 109

Yarı zamanlı kadın çalışanların sayısı 0 0 5 5

Tam zamanlı erkek çalışanların sayısı 13 77 28 118

Yarı zamanlı erkek çalışanların sayısı 0 0 1 1

18-30 yaş arası çalışan sayısı 1 22 80 103

31-45 yaş arası çalışan sayısı 14 61 28 103

46-65 yaş arası çalışan sayısı 6 17 4 27

65 yaş ve üstü çalışan sayısı 0 0 0 0

Eğitim durumuna göre çalışanlar

İlkokul 2 8 3 13

Lise/Meslek lisesi 0 39 39 78

Önlisans 0 18 26 44

Üniversite 12 28 39 79

Yüksek Lisans 7 6 5 18

Cinsiyet ve yaşa göre işe yeni alınan ve ayrılan çalışanlar

İşe alınan toplam kadın çalışan sayısı 2 3 35 40

İşe alınan toplam erkek çalışan sayısı 5 3 8 16

İşten ayrılan toplam kadın çalışan sayısı 6 14 13 33

İşten ayrılan toplam erkek çalışan sayısı 4 5 3 12

Yaş gruplarına göre işe alınan çalışanlar

18-30 yaş arası işe alınan çalışan sayısı 1 3 39 43

31-45 yaş arası işe alınan çalışan sayısı 6 3 3 12

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

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 3 3 14 20

31-45 yaş arası işten ayrılan çalışan sayısı 7 16 2 25

46-65 yaş arası işten ayrılan çalışan sayısı 0 - 0 -

65 yaş ve üstü işten ayrılan çalışan sayısı 0 - 0 -

102-7 • 102-8

* Dolaylı satın alınan enerji miktarı 17.848 GJ dahildir.
** Dolaylı satın alınan enerji miktarı 16.613,9 GJ dahildir.
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Doğum iznine ayrılan çalışanlar

Doğum iznine çıkan kadın çalışan sayısı 1 0 2 3

Doğum iznine çıkan erkek çalışan sayısı 0 0 0 0

Doğum izninden dönen kadın çalışan sayısı 1 0 1 2

Doğum izninden dönen erkek çalışan sayısı 0 0 0 0

Çalışan Eğitimleri - Katılımcı Sayısı (kişi)

Mavi Yakalı 0 48 28 76

Beyaz Yakalı 30 67 39 136

Kadın 15 21 46 82

Erkek 15 79 21 115

Çalışan Eğitimleri - Toplam Saat (kişixsaat)

Mavi Yakalı 0 708 28 736

Beyaz Yakalı 813 2.025 565 3.403

Kadın 312 715 417 1.444

Erkek 501 2.018 176 2.695

Taşeron Çalışanı Eğitimleri - Katılımcı Sayısı (kişi)*

Mavi Yakalı 88 0 0 88

Beyaz Yakalı 0 0 0 0

Kadın 30 0 0 30

Erkek 40 0 0 40

Taşeron Çalışanı Eğitimleri - Toplam Saat (kişixsaat)*

Mavi Yakalı 159 0 0 159

Beyaz Yakalı 0 0 0 0

Kadın 79,5 0 0 79,5

Erkek 79,5 0 0 79,5

Düzenli performans değerlendirme geri bildirimi verilen çalışan sayısı

 Kadın Mavi Yakalı 0 0 59 59

 Kadın Beyaz Yakalı 8 24 24 56

 Erkek Mavi Yakalı 0 42 13 55

 Erkek Beyaz Yakalı 13 34 16 63

Üst yönetimin demografik dağılımı 

Toplam üst düzey yönetici sayısı 7 1 5 13

Toplam üst düzey kadın yönetici sayısı 3 0 3 6

Toplam üst düzey yerel yönetici sayısı 7 1 5 13

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 4 1 3 8

46-65 yaş arası üst düzey yönetici sayısı 3 0 2 5

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

İş Kazaları (sayı) 0 1 0 1

SOSYAL PERFORMANS TABLOSU

AKİŞ AKYAŞAM KIDZANIA TOPLAM

GRI İÇERİK İNDEKSİ

Açıklama Açıklamalar ve Sayfa Numaraları

GRI 101: Temel 2016

GRI 102: Genel Açıklamalar 2016

Kurumsal Profil

102-1 Rapor Hakkında s.3

102-2 Akiş GYO Hakkında s.6

102-3 İletişim s.67

102-4 Akiş GYO Hakkında s.6

102-5 GRI İçerik İndeksi: 2021 Faaliyet Raporu s.16

102-6 Akiş GYO Hakkında s.6

102-7 Akiş GYO Hakkında s.6; Sosyal Performans Tablosu s.63

102-8 Sosyal Performans Tablosu s.63

102-9 İş Etiği s.18

102-10 GRI İçerik İndeksi: Kurumsal Web Sitesi 

102-11 Kurumsal Yönetişim s.15

102-12 Üyelikler s.61

102-13 Üyelikler s.61

Strateji
102-14 Genel Müdür‘ün Mesajı s.4-5

102-15 Risk Yönetimi ve İç Denetim s.16

Etik ve Dürüstlük
102-16 İş Etiği s.17-18

102-17 İş Etiği s.17-18

Yönetişim
102-18 Kurumsal Yönetişim s.15

102-19 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.19

102-20 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.19

102-21 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.20-21

102-29 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.19-20

102-30 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.19; Risk Yönetimi ve İç Denetim s.16

102-31 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.19

102-32 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.19

Paydaş Katılımı
102-40 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.23

102-41 Çalışma Hayatı s.47

102-42 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.22-23

102-43 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.22-23

102-44 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.20-23

Raporlama Uygulaması
102-45 Rapor Hakkında s.3

102-46 Rapor Hakkında s.3

102-47 Sürdürülebilirlik Yönetimi s.20

102-48 GRI İçerik İndeksi: Bulunmamaktadır.

102-49 Rapor Hakkında s.3

102-50 Rapor Hakkında s.3

102-51 GRI İçerik İndeksi: Akiş GYO 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Akiş GYO’nun üçüncü Sürdürülebilirlik Raporudur.

102-52 GRI İçerik İndeksi: Yıllık raporlama 

102-53 İletişim s.67

102-54 Rapor Hakkında s.3

102-55 GRI İçerik İndeksi s.65

102-56 GRI İçerik İndeksi: Dış denetim alınmamıştır.

102-5; 102-10; 102-48; 102-51; 102-52; 102-55; 102-56

“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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Öncelikli Konular 
Standart Açıklama Açıklamalar ve Sayfa Numaraları
Kurumsal Yönetişim

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı Kurumsal Yönetişim s.15

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Kurumsal Yönetişim s.15

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Kurumsal Yönetişim s.15
Toplumsal Yatırımlar ve Topluma Katkı

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı Toplumsal Gelişime Katkı s.59-61
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Toplumsal Gelişime Katkı s.59-61
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Toplumsal Gelişime Katkı s.59-61

Müşteri Memnuniyeti

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı Müşteri Memnuniyet s.29-30
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Müşteri Memnuniyet s.29-30
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Müşteri Memnuniyet s.29-30

Djitalleşme ve Bilgi Güvenliği

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı Dijitalleşme ve İnovasyon s.25-27
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Dijitalleşme ve İnovasyon s.25-27
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Dijitalleşme ve İnovasyon s.25-27

GRI 418: Müşteri 
Gizliliği 2016

418-1 Müşteri Gizliliğinin İhlali ve Müşteri Verilerinin Kaybı ile İlgili 
Doğrulanmış Şikayetlerin Toplam Sayısı Dijitalleşme ve İnovasyon s.25

İklim Güvenliği

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
İklim Değişikliğiyle Mücadele s.33; 
Emisyon Yönetimi s.36; Enerji Yönetimi 
s.38; Atık Yönetimi s.40; Su Yönetimi s.44

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Emisyon Yönetimi s.36; Enerji Yönetimi 
s.38; Atık Yönetimi s.40; Su Yönetimi s.44

103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Emisyon Yönetimi s.36; Enerji Yönetimi 
s.38; Atık Yönetimi s.40; Su Yönetimi s.44

GRI 302: Enerji 2016
302-1 Organizasyon içindeki enerji tüketimi Çevresel Performans Tablosu s.62
302-3 Enerji yoğunluğu Çevresel Performans Tablosu s.62
302-4 Enerji tüketiminin azaltılması Enerji Yönetimi s.38

GRI 303: Su ve Atıklar 
Yönetim Yaklaşımı 
2018

303-1 Kurumun Su Politikası ve Yönetim Yaklaşımı Su Yönetimi s.44

303-5 Toplam Su Tüketimi Su Yönetimi s.44; Çevresel Performans 
Tablosu s.62

GRI 306: Atıklar 2020 306-2 Oluşan atık Çevresel Performans Tablosu s.62
Çalışan Memnuniyeti ve Gelişim

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı Çalışma Hayatı s.47-53
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri Çalışma Hayatı s.47-53
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi Çalışma Hayatı s.47-53

GRI 401: İstihdam 2016
401-1 Yeni işe alım ve çalışan devir oranı Sosyal Performans Tablosu s.63

401-3 Ebeveyn İzni Sosyal Performans Tablosu s.64
GRI 404: Eğitim ve 
Öğretim 2016 404-1 Yıllık Çalışan Başına Düşen Eğitim Saati Sosyal Performans Tablosu s.64

GRI 405: Çeşitlilik ve 
Eşit Fırsatlar 2016

405-1 Yönetim organlarının ve çalışanların çeşitliliği Sosyal Performans Tablosu s.64
405-2 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Taban Maaş ve Ücret Oranı Çalışma Hayatı s.47

GRI 406: Ayrımcılığın 
Önlenmesi 2016 406-1 Ayrımcılık Vakalarının ve Alınan Düzeltici Önlemlerin Toplam Sayısı Çalışma Hayatı s.47

GRI 408: Çocuk İşçiler 
2016

408-1 Çocuk İşçiler Bakımından Belirgin Risk Taşıdığı Belirlenen 
Faaliyetler ve Tedarikçiler Çalışma Hayatı s.47

GRI 409: Zorla veya 
Cebren Çalıştırma 2016

409-1 Zorla veya Cebren Çalıştırma Vakaları Bakımından Belirgin Risk 
Teşkil Ettiği Belirlenen Faaliyetler ve Tedarikçiler Çalışma Hayatı s.47

İş Sağlığı ve Güvenliği

GRI 103: Yönetim 
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı İş Sağlığı ve Güvenliği s.55

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri İş Sağlığı ve Güvenliği s.55
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi İş Sağlığı ve Güvenliği s.55

GRI 403: İş Sağlığı ve 
Güvenliği 2018

403-1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İş Sağlığı ve Güvenliği s.55
403-2 İSG Risklerinin Tanımlanması İş Sağlığı ve Güvenliği s.55
403-3 Mesleki Sağlık Uygulamalarının Tanımlanması İş Sağlığı ve Güvenliği s.55
403-4  Yönetim-İşçi sağlık ve güvenlik komitelerinde temsil edilen çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği s.55
403-5  Çalışanlara verilen İSG Eğitimleri İş Sağlığı ve Güvenliği s.55
403-6  Çalışan sağlığını iyileştirmek için gerçekleştirilen uygulamalar İş Sağlığı ve Güvenliği s.55
403-7 İş ilişkileriyle doğrudan bağlantılı iş sağlığı ve güvenliği 
etkilerinin önlenmesi ve azaltılması İş Sağlığı ve Güvenliği s.55

403-9 İşle ilgili yaralanmalar İş Sağlığı ve Güvenliği s.55; Sosyal 
Performans Tablosu s.64

Raporla ilgili geri bildirimleriniz için:

Sercan Uzun
Yatırımcı İlişkileri, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü

İLETİŞİM
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Merkez Büro: Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak No: 25, 34660 Akasya AVM, Acıbadem/Üsküdar, İSTANBUL
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Raporlama Danışmanı&Tasarım
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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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