








































































 
 
 
!ağımsız Güvence Beyanı"
T. Halk Bankası A.Ş Yönetim Kurulu ve Yönetimine"
İstanbul, Türkiye"
!
Bu Güvence Beyanı (‘Beyan’), T. Halk Bankası A.Ş. (‘Halkbank’! "#$%!
‘Şirket’) tarafından 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıl itibariyle 
hazırlanan 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nda (‘Rapor’) yer alan 
‘Seçilmiş Bilgiler’i raporlamak amacıyla yalnızca şirket yönetimine 
yönelik olarak hazırlanmıştır.!
!
#$%&"'(")*+&%"#,-.(,/(,"
Şirket’in talebi doğrultusunda sorumluluğumuz Rapor’un ‘Raporlama 
Kılavuzu’ bölümünde açıklamaları yer alan ve aşağıda listelenen 
‘Seçilmiş Bilgiler’ üzerinde sınırlı güvence sunmaktır.!
!
Güvence hizmetimizin kapsamı"
Güvence hizmetimizin kapsamı, Rapor’da belirtildiği gibi Küresel 
Raporlama İnisiyatifi (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları ve 
Rapor’un ‘Raporlama Kılavuzu’ bölümünde belirtildiği şekli ile Şirket’in 
oluşturduğu kriterlere göre Şirket’in Türkiye operasyonlarını kapsayan 
‘Seçimiş Bilgiler’ ile sınırlıdır. Güvence beyanımız, Raporlama Kılavuzu 
ile birlikte okunmalıdır. !
!
Aşağıda listelenmiş olan Seçilmiş Bilgiler’e dair veriler ve kılavuz notları 
Halkbank 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nun Performans Tablosu ve 
Raporlama Kılavuzu bölümlerinde bulunabilir.!
!
Liste: Seçilmiş Bilgiler"

& '()!*+,&1’e göre Kuruluş içindeki enerji tüketimi!
& '()!*+*&1’e göre Kaynak bazında su çekimi!
& '()!*+-&1’e göre Doğrudan (Kapsam 1) Sera Gazı Emisyonları!
& '()! *+-&2’ye göre Dolaylı (Kapsam 2) Enerji Sera Gazı 

Emisyonları!
& '()!*+-&3’e göre Diğer Dolaylı (Kapsam 3) Sera Gazı Emisyonları!
& Geri dönüşüm (cam, plastik, kağıt) ve tekrar kullanım (kağıt) 

gönderilen atıklar!
& Cinsiyet bazında çalışan başına ortalama eğitim saati!
& '()! ./,&1’e göre İnsan Hakları Politika ya da Prosedürleri 

Üzerine Verilen Çalışan Eğitimleri!
& Yaş grubu ve cinsiyet bazında toplam çalışan sayısı!
& Yaş grubu ve cinsiyet bazında yeni işe alınan çalışanlar!
& Toplam ve yeni işe alınan çalışan devri!
& İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) indikatörleri: Yaralanma oranı, kayıp 

gün oranı, kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranı!
!
Şirket’in"sorumlulukları"
Seçilmiş Bilgiler’in GRI! Sürdürülebilirlik! (%0123%4%sı! Standartları! "#!
Şirket tarafından belirlenmiş iç 5267#23#2#!göre hazırlanması, toplanması 
ve raporlanmasından Şirket’in! yönetimi sorumludur. Ek olarak Şirket 
yönetimi, denetçiye! sunulan dokümantasyonun tamlığı! "#!
doğruluğundan! sorumludur. Şirket yönetimi! ayrıca hata veya 863#!
kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen dokümantasyon ve bilginin 
sağlanmasını makul derecede temin edecek bir iç kontrol 
mekanizmasının sağlanmasından da sorumludur. !
!
Sorumluluğumuz"
Güvence çalışmamız9! :3uslararası Güvence Standartları ve ;638%<<%!
Tarihsel Finansal Bilgilerin Denetlenmesi ve Gözden Geçirilmesi 
Dışındaki Güvence Hizmetleri’ne İlişkin Uluslararası Standardı )=>?!
3000 (Revised) göre planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu 
yönetmelikler etik kurallara uymamızı ve güvence çalışmamızı!Seçilmiş 
@63A63#2!üzerinde sınırlı güvenceye ulaşma5!amacıyla planlamamızı ve 
gerçekleştirmemizi gerektir4#57#B62C!!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
Dürüstlük, tarafsızlık, profesyonel yetkinlik ve gerekli özen 
gösterilmesi, gizlilik ve profesyonel davranış temel ilkelerini belirleyen 
IESBA Profesyonel Muhasebeciler için Etik Kurallar’ın bağımsızlık ve 
diğer etik gerekliliklerine uyum göstermekteyiz. !
!
Kalite Kontrole ilişkin Uluslararası Standart’ı (ISQC 1) uygulamakta ve 
bu doğrultuda ilişkili etik ve profesyonel standartlar ve kanun veya 
yönetmelik gerekliliklerine uygun dokümante edilmiş politikalar ve 
süreçleri içeren kuvvetli bir kalite kontrol si<7#46D#!<%86;6EC!
!
Gerçekleştirilen güvence çalışması sınırlı güvencedir. Bir sınırlı güvence 
çalışmasında gerçekleştirilen prosedürlerin niteliği, zamanlaması ve 
kapsamı makul güvence çalışması gerekliliklerine göre sınırlıdır. 
Dolayısı ile elde edilen güvence seviyesi daha düşüktür. !
!
Seçilmiş olan prosedürler denetçinin muhakemesine tabidir. 
Prosedürler özellikle Seçilmiş Bilgiler’in toplanması ve 
raporlanmasından sorumlu kişilerin soruşturulması ve Seçilmiş 
Bilgiler’e dair kanıt edinmek üzere belirlenen ek prosedürlerdir. !
!
Yukarıda bahsi geçen Seçilmiş Bilgiler’e dair uyguladığımız prosedürler 
şunları içermektedir: !

/C Şirket’in anahtar konumdaki kıdemli personeli ile raporlama 
dönemine ait Seçilmiş Bilgiler’in elde edilmesi için hâlihazırda 
F$AF3%4%B%!13%D!süreçleri anlamak için görüştük;!

,C Seçilmiş Bilgiler’i Şirket’in Türkiye’deki Genel Müdürlük 
Ofisi’nde yerinde ve Türkiye’deki diğer lokasyonları için saha 
dışında örnekleme bazında kanıtlara karşı gözden geçirdikG!

*C Seçilmiş Bilgiler üzerinde örnekleme bazında doğruluk 
testleri uyguladık;!

.C Seçilmiş Bilgiler’i değerlendirmek ve incelemek için Şirket’in 
iç dokümantasyonunu kullandık;!

-C Temel süreçlerin ve Seçilmiş Bilgiler üzerindeki kontrollerin 
tasarımını ve uygulanmasını değerlendirdik; !

HC Örnekleme bazında,!raporlama dönemi için Seçilmiş Bilgiler’i 
hazırlamak için kullanılan hesaplamaları yeniden 
gerçekleştirdik. !

IC Seçilmiş Bilgiler’in Rapor’daki bildirimini ve sunumunu 
değerlendirdik!

!
Sınırlı İnceleme’nin sınırları"
Güvence kapsamımızda yer almayanlar:!

& Yukarıda bahsi geçenler dışında Rapor’da yer alan veri ve 
;63A63#2G!

& 1 Ocak 2018’den 31 Aralık 2018’e kadar belirlenmiş olan 
raporlama dönemi dışında kalan veri ve bilgiler;!

& Şirket’in, Şirket tarafından sağlanan görüş, inanç, istek, 
;#53#D769!8#B#J!"#$%!63#riye dönük niyet belirten beyanları.!

!
0$%&1&2&3"
Prosedürlerimiz!sonucunda, 31 Aralık 201K!tarihinde sona eren yıl için 
gözden geçirilen Seçilmiş Bilgiler’in, tüm önemli hususlar açısından, GRI 
Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları ve L%35;%D5! ,+/K!
Sürdürülebilirlik Raporu ‘Raporlama Kılavuzu’! bölümünde belirtilen 
kriterlere göre hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa 
rastlanmamıştır. !
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şunları içermektedir: !

/C Şirket’in anahtar konumdaki kıdemli personeli ile raporlama 
dönemine ait Seçilmiş Bilgiler’in elde edilmesi için hâlihazırda 
F$AF3%4%B%!13%D!süreçleri anlamak için görüştük;!

,C Seçilmiş Bilgiler’i Şirket’in Türkiye’deki Genel Müdürlük 
Ofisi’nde yerinde ve Türkiye’deki diğer lokasyonları için saha 
dışında örnekleme bazında kanıtlara karşı gözden geçirdikG!

*C Seçilmiş Bilgiler üzerinde örnekleme bazında doğruluk 
testleri uyguladık;!

.C Seçilmiş Bilgiler’i değerlendirmek ve incelemek için Şirket’in 
iç dokümantasyonunu kullandık;!

-C Temel süreçlerin ve Seçilmiş Bilgiler üzerindeki kontrollerin 
tasarımını ve uygulanmasını değerlendirdik; !

HC Örnekleme bazında,!raporlama dönemi için Seçilmiş Bilgiler’i 
hazırlamak için kullanılan hesaplamaları yeniden 
gerçekleştirdik. !

IC Seçilmiş Bilgiler’in Rapor’daki bildirimini ve sunumunu 
değerlendirdik!

!
Sınırlı İnceleme’nin sınırları"
Güvence kapsamımızda yer almayanlar:!

& Yukarıda bahsi geçenler dışında Rapor’da yer alan veri ve 
;63A63#2G!

& 1 Ocak 2018’den 31 Aralık 2018’e kadar belirlenmiş olan 
raporlama dönemi dışında kalan veri ve bilgiler;!

& Şirket’in, Şirket tarafından sağlanan görüş, inanç, istek, 
;#53#D769!8#B#J!"#$%!63#riye dönük niyet belirten beyanları.!

!
0$%&1&2&3"
Prosedürlerimiz!sonucunda, 31 Aralık 201K!tarihinde sona eren yıl için 
gözden geçirilen Seçilmiş Bilgiler’in, tüm önemli hususlar açısından, GRI 
Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları ve L%35;%D5! ,+/K!
Sürdürülebilirlik Raporu ‘Raporlama Kılavuzu’! bölümünde belirtilen 
kriterlere göre hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa 
rastlanmamıştır. !
"
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!ağımsız Güvence Beyanı"
T. Halk Bankası A.Ş Yönetim Kurulu ve Yönetimine"
İstanbul, Türkiye"
!
Bu Güvence Beyanı (‘Beyan’), T. Halk Bankası A.Ş. (‘Halkbank’! "#$%!
‘Şirket’) tarafından 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıl itibariyle 
hazırlanan 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nda (‘Rapor’) yer alan 
‘Seçilmiş Bilgiler’i raporlamak amacıyla yalnızca şirket yönetimine 
yönelik olarak hazırlanmıştır.!
!
#$%&"'(")*+&%"#,-.(,/(,"
Şirket’in talebi doğrultusunda sorumluluğumuz Rapor’un ‘Raporlama 
Kılavuzu’ bölümünde açıklamaları yer alan ve aşağıda listelenen 
‘Seçilmiş Bilgiler’ üzerinde sınırlı güvence sunmaktır.!
!
Güvence hizmetimizin kapsamı"
Güvence hizmetimizin kapsamı, Rapor’da belirtildiği gibi Küresel 
Raporlama İnisiyatifi (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları ve 
Rapor’un ‘Raporlama Kılavuzu’ bölümünde belirtildiği şekli ile Şirket’in 
oluşturduğu kriterlere göre Şirket’in Türkiye operasyonlarını kapsayan 
‘Seçimiş Bilgiler’ ile sınırlıdır. Güvence beyanımız, Raporlama Kılavuzu 
ile birlikte okunmalıdır. !
!
Aşağıda listelenmiş olan Seçilmiş Bilgiler’e dair veriler ve kılavuz notları 
Halkbank 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nun Performans Tablosu ve 
Raporlama Kılavuzu bölümlerinde bulunabilir.!
!
Liste: Seçilmiş Bilgiler"

& '()!*+,&1’e göre Kuruluş içindeki enerji tüketimi!
& '()!*+*&1’e göre Kaynak bazında su çekimi!
& '()!*+-&1’e göre Doğrudan (Kapsam 1) Sera Gazı Emisyonları!
& '()! *+-&2’ye göre Dolaylı (Kapsam 2) Enerji Sera Gazı 

Emisyonları!
& '()!*+-&3’e göre Diğer Dolaylı (Kapsam 3) Sera Gazı Emisyonları!
& Geri dönüşüm (cam, plastik, kağıt) ve tekrar kullanım (kağıt) 

gönderilen atıklar!
& Cinsiyet bazında çalışan başına ortalama eğitim saati!
& '()! ./,&1’e göre İnsan Hakları Politika ya da Prosedürleri 

Üzerine Verilen Çalışan Eğitimleri!
& Yaş grubu ve cinsiyet bazında toplam çalışan sayısı!
& Yaş grubu ve cinsiyet bazında yeni işe alınan çalışanlar!
& Toplam ve yeni işe alınan çalışan devri!
& İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) indikatörleri: Yaralanma oranı, kayıp 

gün oranı, kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranı!
!
Şirket’in"sorumlulukları"
Seçilmiş Bilgiler’in GRI! Sürdürülebilirlik! (%0123%4%sı! Standartları! "#!
Şirket tarafından belirlenmiş iç 5267#23#2#!göre hazırlanması, toplanması 
ve raporlanmasından Şirket’in! yönetimi sorumludur. Ek olarak Şirket 
yönetimi, denetçiye! sunulan dokümantasyonun tamlığı! "#!
doğruluğundan! sorumludur. Şirket yönetimi! ayrıca hata veya 863#!
kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen dokümantasyon ve bilginin 
sağlanmasını makul derecede temin edecek bir iç kontrol 
mekanizmasının sağlanmasından da sorumludur. !
!
Sorumluluğumuz"
Güvence çalışmamız9! :3uslararası Güvence Standartları ve ;638%<<%!
Tarihsel Finansal Bilgilerin Denetlenmesi ve Gözden Geçirilmesi 
Dışındaki Güvence Hizmetleri’ne İlişkin Uluslararası Standardı )=>?!
3000 (Revised) göre planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu 
yönetmelikler etik kurallara uymamızı ve güvence çalışmamızı!Seçilmiş 
@63A63#2!üzerinde sınırlı güvenceye ulaşma5!amacıyla planlamamızı ve 
gerçekleştirmemizi gerektir4#57#B62C!!
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MF376B6<6036D#2! profesyonellerden oluşan denetim ekibimiz, iklim 
değişikliği ve sürdürülebilirlik ağımızdan seçilmiştir ve Türkiye ve 
uluslararası önemli kuruluşlar ile benzer alanlarda birçok çalışma 
yürütmektedir. !
!
Bu raporun T. Halk Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 2018 ta2686DB#!<1D%!#2#D!
yıl Sürdürülebilirlik Raporu’nda, Seçilmiş Bilgiler ile bağlantılı olarak bir 
bağımsız güvence raporu alarak T. Halk Bankası A.Ş.’nin yöneticilerine, 
yönetim sorumluluklarını yerine getirdiğini gösterme amacıyla 
açıklanmasına izin veriyoruz. Çalışmamız veya bu beyan için, yasaların 
izin verdiği en kapsamlı ölçüde, T. Halk Bankası A.Ş. ve bir bütün olarak 
yöneticiler6!dışında hiç kimseye karşı, şartların aramızda yazılı olarak 
açıkça belirlendiği durumlar dışında9! hiçbir sorumluluk Kabul 
#74#4#57#$6EC!
!
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
adına "
8"2(27(,"9-,2"$9"5,%:.";"<$&%+"=/$7>/"?-2-.(@"
"
"
"
"
"
"
A(*%(B"C6&*>%"ÖzdemirD"0EEE"
0$,&2/&"C,.>6"
İstanbul, FGHIJHFIGK!
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