
Sizin için

Çeşitlilik ve
kapsayıcılık
anlayışımız
 



Bizim için çeşitlilik bizi benzersiz kılan
tüm özellikleri kucaklamak demek.

Ülkemizin insan potansiyelini ortaya 
çıkarmak için fırsat yaratmak demek.

Milliyet, cinsiyet, inanç, yaş, engellilik hali, 
medeni durum, cinsel yönelim demeden tüm 
farklılıklarımızla yan yana olmak demek.

Çeşitlilik
nedir?



Biz Akbank’ta farklılıkları zenginliğimiz
olarak görüyor ve destekliyoruz. 

Katılımcı, özgür, farklı fikirlere açık
bir kurum kültürünü yaşatmayı amaçlıyor, 
kırılgan grupları destekliyoruz. 

Farklı düşünceleri, kimlikleri, 
bakış açılarını kucaklamak.

Peki
kapsayıcılık?



3 yaş altı çocuğu olan
25-49 yaş grubunda
istihdam

Çalışma hayatında
kalma süresi

Engelli nüfusun 
işgücüne
katılma oranı

Erkeklerde

%87,3
Kadınlarda

%26,7

Erkeklerde

39 yıl

Kadınlarda

19.1 yıl

Kadınlarda

%12,5

Erkeklerde

%35,4 Toplamda

%22,1

Nüfus ve Konut Araştırması 2019

Hane Halkı İşgücü Araştırması 2019

Hane Halkı İşgücü Araştırması 2019

İşgücüne
katılım oranı

Erkeklerde

%68,2

Kadınlarda

%32,0

Toplam nüfus

%49,9
kadınlar

%50,1
erkekler

Türkiye İstatistik Kurumu
İstatistiklerle Kadın 2020

Tüik İşgücü İstatiktikleri 2020



Baktığında, gördüğünde, duyduğunda…
Sokakta, sosyal medyada, iş hayatında…
Farklılıklar her yerde.
Biz de Akbank’ta hayata farklı bir yerden bakıyoruz.

Burada aynı olmaya çalışmıyoruz,
farklılıklarımızı törpülemiyoruz. 
Ne kadar farklıysak o kadar iyi,
ne kadar renkliysek o kadar güzel.

Çünkü böyle besliyoruz birbirimizi.
Farklı şeyler görüyor, farklı şeyler düşünüyoruz. 
Böyle kırıyoruz kalıplarımızı, hayal gücümüzün sınırlarını.
Geleceği tüm renklerimizle birlikte yazıyoruz!

Biz Akbank’ta
Akbanklı
kültürüne
inanıyoruz



2009
KAGİDER kadın gelişim merkezi ‘Biz’

ana sponsorluğu

2010
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi’ni

yayınlayan ilk Türk bankası 

2011
Global Üniversiteli Girişimci Yarışması’na destek

2015
Endeavor işbirliği ile girişimci olmak isteyen gençler için

CaseCampus Projesi

2016
Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle Center of Excellence in Finance

Birleşmiş Milletler çatısı altındaki
Women’s Empowerment Principles (WEPs) imzacısı

2017
 Yönetim kurulundaki kadın sayısının arttırılması

hedefiyle çalışan 30% Club üyesi

2019
Genç Akbanklıları üst yönetim ile buluşturduğumuz Future Club

Teknolojide Kadın Derneği kurucu üyeliği

2021
 Akbank, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde

Türkiye’den The Valuable 500’e katılan ilk kurum

OMFIF Cinsiyet Eşitliği araştırmasında
gelişmekte olan piyasaların en iyi bankası

Akbank Gençlik Akademisi kuruluşu

Yıllardır bu kültürle
neler yapmadık ki?



Biz Akbank’ta buna çok 

önem veriyoruz.

Hangi milliyetten, cinsiyetten,

cinsel yönelimden, inançtan, 

yaştan olduğunla ilgilenmiyoruz. 

Engellilik durumuna ya da

medeni haline bakmıyoruz.

İşe alım, performans değerlendirme, 

kariyer konularında yetkinliğe 

bakıyoruz.

Bizim için öncelik
yetkinlik



Bu grupların iş hayatına katılması ve tutunması için 

yasal zorunlulukların ötesine geçiyoruz. İş ilanlarımızda 

ayrımcılık çağrıştıran ifadelere yer vermiyoruz.

Ehliyet zorunluluğuyla engelli bireyleri, askerlik 

zorunluluğuyla genç erkekleri dışarda bırakmıyoruz.

Sağlıklı bir toplum için
kırılgan grupları
destekliyoruz

İş dünyasında yer bulmakta zorlanan, kadınlar, 
gençler, engelliler ve uzun süreli işsizleri kırılgan 
gruplar olarak kabul ediyoruz.



Toplumsal cinsiyet
eşitliğini sağlamak
için topluma
liderlik ediyoruz
Kadın aday ve çalışanlara evlilik ya da 
çocuk planları olup olmadığını sormuyoruz. 
Medeni hal, çocuk sahibi olup olmama gibi 
faktörlerin işe alım ve kariyer kararlarımızı 
etkilemesine izin vermiyoruz. 



Kadın çalışanlarımızın doğum 
izinlerini eksiksiz kullanmasını
teşvik ediyoruz. Aynı görev 
ve şartlarla işe dönmesini 
sağlıyoruz.

Çocuk, yaşlı, hasta,
akraba bakımı gibi ihtiyaçları 
toplumsal cinsiyet unsuru fark 
etmeksizin değerlendiriyoruz.



Akbanklı
kadınlar

%53
Kadın çalışan oranı

%39
Üst yönetimde kadın
çalışan oranı

%40
Yazılım ekiplerinde
kadın çalışan oranı

%89
Hamilelik izni sonrası
işe dönen kadın
çalışan oranı



‘Bilinçsiz Önyargı’ eğitimleriyle 
kurum içi farkındalığı ve kurum 
kültürünü güçlendiriyoruz.

İşe yeni başlayan 
çalışanlarımıza çeşitlilik ve 
kapsayıcılık anlayışımızı 
aktarıyor, Akbank kültürüne 
adapte olmalarını sağlıyoruz.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık
anlayışımızla 
farkındalığı artırıyoruz



• Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama örneklerini 

inceliyoruz • Akbanklılarla bir araya gelerek 

yenilikçi öneriler geliştiriyor, fark yaratacak 

fikirlerimizi hayata geçiriyoruz • Kurum içi 

farkındalık yaratmaya çalışıyoruz

Anlayışımızın kurum kültürüne 
dönüşmesi için kurulan
çalışma grubumuz

Yan Yana Akbank



Doğrudan ya da dolaylı ayrımcılık, sözlü ya da 

fiziksel şiddet, mobbing ve cinsel tacize karşı 

duruyoruz. Bu konularda farkındalık yaratmak

için eğitimler düzenliyoruz.

Ayrımcılık, mobbing, şiddet ya da tacizle 

karşılaşan çalışanlarımızın ulaşabileceği

Etik Hat ve İK bildirim mekanizmalarını

düzenli şekilde duyuruyoruz.

Etik Hattı’yla 
çalışanlarımızın
yanındayız



Çeşitlilik ve
Kapsayıcılık kimin
sorumluluğunda?



Bankamızın çeşitlilik ve kapsayıcılık performansını izlemek 

ve uygun adımlar atmak için Çeşitlilik ve Kapsayıcılıktan 

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı belirliyoruz.

Bu anlayışın geliştirilmesi tüm liderlerimizin 

sorumluluğunda. Bu yüzden görev 2 yıllık periyotlarla

Genel Müdür Yardımcılarımız arasında paylaşılıyor.

Bu sorumluluk
hepimizin

Şube müdürü Zeynep,
Müşteri İlişkileri Merkezi yetkilisi Ali, 
teknoloji stajyeri Burak ve
tüm Akbanklılar.



Sadece bizim için değil

Müşteri işlemlerini, müşteri odaklı çalışma prensibi ve
Temiz Bankacılık ilkelerimiz çerçevesinde yürütüyoruz.

Müşterilerimiz için de
çeşitlililik ve
kapsayıcılık

Müşterilerimiz arasında din, dil, milliyet, yaş,
cinsiyet ve benzeri konularda ayrımcılık yapmıyoruz.
Ürün ve hizmet kalitemizi müşterilerimizin kişisel 
özelliklerine göre değiştirmiyoruz.

Finansal ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun, 
uygulanabilir ürün, hizmet, çözümler sunuyoruz.



Çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışımızı 
toplumun dokunabileceğimiz
her noktasına taşımayı amaçlıyoruz.

Rolümüzü Akbanklılarla sınırlandırmıyoruz. 
Sağlıklı bir toplum için üzerimize düşenleri 
biliyoruz.

Toplum için
Akbank



Gençleri, kadınları, engellileri destekliyoruz.
Bu grupların iş hayatına katılımını destekliyoruz.

Kültür-sanat, eğitim, girişimcilik ve gönüllülük 
alanlarında sürdürülebilir projeler yürütüyoruz. 
Bankamızın desteği ve Akbanklıların gönüllülük 
faaliyetleriyle toplumun her kesimine sosyal ve 
ekonomik katkıda bulunuyoruz.

Toplum için
n’apıyoruz?



Çeşitlilik ve kapsayıcılık ile

ilgili çalışmalarımızın etkisini 

sürekli izliyor, kendimize 

koyduğumuz hedefleri farklı 

göstergeler ile takip ediyoruz.

Farkındayız
farkında
olacağız




