
  

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, CEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI 

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.’nin sürdürülebilirlik, sosyal ve çevresel yönetim yaklaşımı aşağıdaki 

temel prensiplere dayanır : 

A. Kurumsal Yönetim 

 Banka, tüm faaliyetlerini görev, sorumluluk ve süreçleri net olarak tanımlanmış kurumsal 
yönetim yapılanması kapsamında yürütür. 

 Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanan “Etik İlkeler Yönetmeliği” Banka’nın ana davranış 
ilkelerini oluşturur. Banka ve tüm çalışanlarımız bu ilkelere ve kurallara uyar. 

 Bankamız; ortakları, pay sahipleri, çalışanları, tedarikçileri, iş ortakları, rakipleri, çevre, 
toplum ve insanlığa karşı güvenilir, sorumlu, tarafsız, hesap verebilir ve şeffaf olmayı 
amaçlar. Amaçlarına ulaşırken yasalar, uluslararası hukuk kuralları ve iş etiğine uygun 
hareket eder. 

B. Sürdürülebilirlik 

 Banka, sürdürülebilir bir geleceğin şekillenmesine katkı yapma gücü olduğuna inanır, bu 
yolda adımlar atar. 

 Banka, paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alır; ekonomik, sosyal ve çevresel 
sorumluluklarını yerine getirmek için çalışır ve onlara değer katar. 

 Banka, faaliyetlerini etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla ve 
sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yürütür. 

 Banka, müşterilerine en iyi hizmet deneyimini sunmak ve sürekli memnuniyetlerini 
sağlamak için, sürdürülebilirliği gözeterek geleceğe değer katmayı hedefler. 

C. Çevresel Yükümlülükler 

 Banka, Türkiye’deki Çevre ile ilgili yasaları takip ederek faaliyetlerinin bu yasalara uygunluk 
sağlamasını hedefler. 

 Banka, Bankanın itibarını ve çevreyi olumsuz etkileme potansiyeli taşıyan herhangi bir 
aktivite içerisinde yer almaktan kaçınır. 

 Banka, kaynakların korunması hakkındaki sorumluluğunun bilincindedir ve daima 
faaliyetleri için gerekli kaynakların daha etkin kullanımını amaçlar. 

 Kredi değerlendirme süreçlerini çevresel ve sosyal kriterleri göz önünde bulundurarak 
geliştirmeyi hedefler. 

 

 



  

D. Kurumsal Sorumluluk 

 Banka, kurum kültürünü yansıtan ve besleyen, marka algısına değer katan, sürdürülebilir 
sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklar gerçekleştirmeyi / desteklemeyi hedefler. 

E. Şeffaflık ve İletişim 

 Bankanın sosyal ve çevresel sorumluluk konularındaki performansı hususunda düzenli 
olarak Üst Yönetim bilgilendirilir. 

 Bankanın sosyal ve çevresel sorumluluk konularındaki temel faaliyetleri, 
sürdürülebilirlik  kavramının gereklerini içselleştirmek adına attığı adımlar ve bu süreçte 
kaydedilen gelişmelerin tüm paydaşlara yıllık faaliyet raporları aracılığı ile açıklanmasını 
ilke edinir. 


