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1. AMAÇ VE KAPSAM

Türkiye’nin ilk ulusal sigorta şirketi olan Anadolu Sigorta, uluslararası sigortacılıkta referans gösterilen bir 
şirket olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini dürüstlük, şeffaflık, sorumluluk ve insani değerlerden taviz 
vermemek ilkeleriyle yürütür. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma misyonuyla ekonomik 
kalkınmayı çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarını da gözeterek desteklemek, kurulduğu günden bugüne 
Anadolu Sigorta’nın öncelikleri arasında yer almıştır. Bu kapsamda Anadolu Sigorta, tüm operasyonlarında, 
ürün ve hizmetlerinde sürdürülebilirliği hedefler; toplumsal ölçekte de sürdürülebilir kalkınmayı destekler.

Bu dokümanın amacı, sürdürülebilirlik konusunda hazırlanan dokümantasyona ilişkin genel esasları 
açıklamaktır.

2. POLİTİKALAR

Anadolu Sigorta, sürdürülebilirlik kapsamında öncelik verdiği konularda stratejik yaklaşımını tanımlayarak 
şirket faaliyetlerinin, ürün ve hizmet süreçlerinin bu konularla ilgili boyutlarına yön vermek, ilgili paydaşları 
bu doğrultuda bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki politikaları yayımlamaktadır.

- Sürdürülebilirlik Politikası
- Çevre ve İklim Değişikliği Politikası
- Etik Kurallar ve Uygulama İlkeleri 

Bu dokümanlarda yer verilen konuların bir bölümü hakkında detaylara şirket içinde hazırlanarak yayınlanmış 
ilgili diğer dokümanlarda ya da bu alanlarda şirketin desteklediği şirket dışı inisiyatiflerin yayımladığı 
dokümanlarda yer verilmiştir. 

Anadolu Sigorta birlikte faaliyet gösterdiği iş ortaklarından da bu politikalarda belirtilen ana ilkelere uygun 
hareket etmelerini bekler.

3. RAPORLAMA

Anadolu Sigorta Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yılda bir kez Üst Yönetime, GRI Standartları’na uygun 
biçimde hazırlanan yıllık sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla da kamuoyuna aşağıdaki konularda 
raporlamalar yapılır:

- Çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele konularıyla ilgili uygulamalar ve elde edilen 
performans, 

- Sürdürülebilirlik yönetimi ve öncelikli sürdürülebilirlik konularıyla ilgili kararlar, hedefler, hayata 
geçirilen uygulamalar ve elde edilen performans 

Ayrıca Üst Yönetimi bilgilendirmek ve şirket iş stratejilerinin geliştirilmesi sürecine destek vermek amacıyla 
öncelikli sürdürülebilirlik konuları özelinde belirlenen aralıklarla düzenli şirket içi raporlama çalışmaları 
yürütülür.

4. POLİTİKALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE REVİZYONU

Politikaların gözden geçirilmesinden ve revizyonundan Anadolu Sigorta Sürdürülebilirlik Komitesi 
sorumludur.


