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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen Kristal Baret Ödülleri 

sahiplerini buldu. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Türkiye Finans’a Ödül  

Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Aralık 

Cumartesi günü düzenlenen ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” alanında Türkiye’nin en prestijli 

ödülü olan Kristal Baret Ödülleri’nde “Yatırım Finansmanı” ödülünü aldı. Türkiye Finans, 

Finans kategorisinde yatırım finansmanı dalında ödül alan tek kurum oldu.  

Banka, finans kurumlarının “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamına giren yangın ve deprem 

güvenliği yönetimi gibi alanlarda uyguladığı öncü projelerle bu ödülü almaya hak kazandı.   

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 

öncü projelerin yer aldığı “Kristal Baret Ödülleri” sahiplerini buldu. 15 Aralık Cumartesi günü 

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen ödül töreninde Finans kategorisinde 

“Yatırım Finansmanı Ödülü”nü almaya hak kazanan Türkiye Finans, bu kategorideki yatırım 

finansmanı dalında ödül alan tek kurum oldu. Türkiye Finans, “Yatırım Finansmanı” ödülünü 

çok katlı yüksek binalarda faaliyet gösteren finans kurumlarının İş Sağlığı ve Güvenliği 

kapsamına giren yangın ve deprem güvenliği yönetimi gibi alanlarda hayata geçirdiği 

uygulamalarla aldı. Türkiye Finans’ın projeleri arasında gerçeğe yakın senaryolu acil durum 

tatbikatları, simülasyonlu eğitim ve etkinlikler ve güvenlik kültürünün oluşturulması için 

yapılan çalışmalar dikkat çekiyor. 

Ödül gecesinde Banka adına ödülü alan Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür 

Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, Türkiye Finans’ın “Hayata Katılım Bankası” stratejisini 

müşterilerinin daha iyi hizmet almasının yanı sıra çalışanlarının da daha sağlıklı ve güvenli 

ortamlarda çalışabilmeleri için hayata geçirdiklerini ifade etti. Züleyha Büyükyıldırım, Türkiye 

Finans’ın bir finans kuruluşu olarak bu ödülü almasında Bankanın İnsan Kaynakları yönetim 

politikaları kapsamında “İş Sağlığı ve Güvenliği” alanında uygulamaya koydukları öncü proje ve 

çalışmalarının büyük rol oynadığını belirtti. Türkiye Finans, bu alanda Banka içerisinde hem 

Genel Müdürlük hem de şubeler tarafında farkındalığı artırırken; doğru uygulama örnekleri 

geliştirerek öncü ve özgün projelere imza attı. 

“İş Sağlığı ve Güvenliği” alanında Türkiye’nin en prestijli ödülü olarak tanımlanan ve İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kristal Baret Ödül Töreni’nde sektör 

temsilcilerine, 7 ayrı kategori ve 10 ayrı dalda toplam 20 ödül verildi. 

 


