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ZİRAAT BANKASI 2015 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU



Ziraat Bankası 1,5 asrı aşkın kurumsal tarihi 
boyunca Türk insanının yaşamına değer katan 
sayısız başarıya imza atmıştır. 2015 yıl sonu 
itibarıyla dünyanın 18 ülkesinde 97 noktada 
faaliyet gösteren Banka, 1.896 şubesiyle, 33 
milyonu aşkın müşterisine kaliteli ve kesintisiz 
hizmet vermeye devam etmektedir.  
2015 yıl sonu itibarıyla %22,3 oranında artışla  
302,8 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan Ziraat 
Bankası, verimlilik içinde sürdürülebilir büyüme 
stratejisi doğrultusunda net kârını bir önceki 
yıla kıyasla %27,5’lik bir artış ile 5,2 milyar TL’ye 
yükseltmiştir.

Ziraat Bankası 2015 Sürdürülebilirlik Raporu’nun online versiyonuna 

http://www.ziraat.com.tr/tr/Bankamiz/Surdurulebilirlik/Pages/SurdurulebilirlikRaporlari.aspx 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

Kısaca Ziraat Bankası 

Online Rapor Duyurusu 

İlerleyen sayfalarda Ziraat Bankası’nın Küresel Raporlama 

Girişimi’nin (GRI) G4 Kapsamlı (Comprehensive) ilkeleri ışığında 

oluşturduğu 2015 Sürdürülebilirlik Raporu’nu bulacaksınız. Bu 

rapor aracılığıyla, Ziraat Bankası’nın sürdürülebilirlik stratejisi 

doğrultusunda 2015 faaliyet döneminde tüm iş süreçlerini 

kapsayan çalışmaların, etki alanındaki paydaşların dikkatine 

sunularak, kıyaslama ve örnek alma olanakları sunulması 

hedeflenmektedir.

Bu Raporun İçinde Ne Var?
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İÇİNDEKİLER
Ahmet Şefik Mithat Paşa, 1863 yılında 

Pirot Kasabası’nda kurduğu ilk Memleket 
Sandığı’nı oluştururken Türk gelenekleri 

arasında zaten var olan ve karşılıklı 
yardımlaşma esasına dayanan imece 

geleneğinden esinlendi.

O sandık 1,5 asra ve geleceğe açıldı.  
En zor günlerde bile sandığın içinden 
Türkiye için destek çıktı, umut çıktı,  

moral çıktı. Ziraat Bankası’nın temeli 
sayılabilecek bu sandıkla Türkiye’nin 

geleceği değişti. Türkiye için her zaman 
kalıcı değerler üreten Ziraat Bankası,   
hep bir bankadan daha fazlası oldu. 



Kuruluşumuzun temelinde çiftçi ve toprak için değer 
üretmek var. 1,5 asır önce sandığın içine ekilen umutlar 
sürekli büyüdü ve bugünün mahsulüne dönüştü. Toprak 
suya, emek verime kavuştu. Çiftçimiz ihtiyaç duyduğunda 
yanında hep Ziraat Bankası’nı gördü.

BİR SANDIK  
DOLUSU BUGÜN



Geçmişten geleceğe, hayalden gerçeğe... Küçük bir 
sandıktan, nakdi, gayrinakdi ve toplam kredi bazında 
bankacılık sektörünün en büyük bankasına! Ekonominin  
itici güçlerinden biri olarak; hedef varsa, azim varsa,  
ihtiyaç varsa biz oradayız. Tüm gücümüzle üretenin,  
değer yaratanın yanındayız.

BİR SANDIKTA  
BİRİKEN BAŞARI



Büyük hedeflere doğru kararlılıkla ilerleyen bir ülkenin bankasıyız. 
Sorumluluğumuz büyük; Türkiye’nin en büyük altyapı projelerinin 
hayata geçmesinde başroldeyiz. Gördüğünüz ve göreceğiniz mega 
projeler 1,5 asrın gücünden besleniyor. Ülkemizin geleceği Ziraat 
Bankası’nın desteğiyle şekilleniyor.

BİR SANDIKTA  
DOĞAN GELECEK
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YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI’NIN MESAJI 

Türk bankacılık tarihinde 
kilometre taşı niteliğinde 
çok sayıda başarıya imza 
atan Ziraat Bankası, köklü 
kurumsal deneyimi ile 
sürekli gelişen uzmanlığı 
arasında güçlü bir sinerji 
yaratarak sürdürülebilir 
başarılar yakalamaktadır. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MUHARREM KARSLI

ZİRAAT BANKASI  2015 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN,  www.ziraatbank.com.tr
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Ziraat’in “Dönüşüm” Süreci 
Devam Ediyor 

Ziraat Bankası’nın başarılı 
performansını geleceğe taşımak 
adına 2012 yılında başlattığımız 
dönüşüm süreci, çalışanlarımızdan 
müşterilerimize tüm paydaşlarımızın 
güçlü desteğiyle “Hep Birlikte Daha 
İleri” sloganı ışığında altyapısal değişim 
ve kurumsal gelişim projeleriyle 
başarılı bir biçimde devam etmektedir.  
Bankamızın sürdürülebilirlik yaklaşımı 
açısından büyük önem taşıyan bu 
süreç ile birlikte müşterilerin finansal 
ihtiyaçlarını doğru kanaldan, doğru 
zamanda ve doğru değer önerisi 
ile karşılanması noktasında bilgi 
teknolojisindeki son gelişmelere göre 
yapılandırılmış güçlü bir kurumsal 
mimari inşa ediyoruz. 

Ziraat Bankası’nın Odak 
Faaliyet Alanları 

Kurumsal Bankacılık, Şube Bankacılığı 
ve Uluslararası Bankacılık alanlarına 
odaklanan Ziraat Bankası, güçlü 
bilanço ve operasyonel mükemmeliyet 
ilkelerinden ödün vermeden tarımsal 
destek kredilerinden KOBİ’lere yönelik 
destek paketlerine, kamunun sosyal 
destek ödemelerine aracılıktan 
yenilenebilir enerji projelerinin 
finansmanına kadar farklı alanlarda 
2015 yılında çok sayıda sürdürülebilirlik 
uygulamalarına imza atmıştır.  

Ödüller ile Pekişen Başarılı 
Performansımız

Ziraat Bankası, başarılı finansal ve 
operasyonel performansıyla farklı 
paydaş grupları tarafından takdir 
edilmenin yanı sıra uluslararası ve yurt 
içi platformlarda prestijli ödüllerle de 
buluşmaya devam etmiştir. Finans 
dünyasının saygın dergilerinden The 
Banker Dergisi tarafından sermaye 
yeterliliği, aktif kalitesi, likidite, risk 

ortamı ve kârlılık kriterleri ışığında 
gerçekleştirilen sıralamada “Batı 
Avrupa’nın En Sağlam 2. Bankası” 
seçilen Ziraat Bankası, Akademetre 
Araştırma tarafından yürütülen 
Bankacılık Sektörü Farklılaşma 
Unsurları Araştırması’nda “Türkiye’nin 
En Güvenilir ve Ülke Ekonomisine En 
Çok Katkı Sağlayan Bankası” seçilerek 
sağlam marka imajını pekiştirmiştir. 

Geleceğe Bakış

Küresel ekonomideki güncel 
gelişmeleri dikkate alarak köklü 
dönüşüm sürecini sürdüren Ziraat 
Bankası, “Türkiye’de ve dünyanın 
her yerinde yaygın, güvenilir 
ve aynı kalitede hizmet sunma” 
vizyonu doğrultusunda önümüzdeki 
dönemde de “Bir Bankadan Daha 
Fazlası” olma kararlılığında olacaktır.  
Saygın kurumsal kimliğimizden 
ödün vermeden bilgi teknolojileri 
ve bankacılık alanındaki inovatif 
yaklaşımları etkin bir biçimde 
kurumsal yetkinliklerimiz arasına 
kazandırarak müşterilerimiz ve 
ülkemiz için gelecekte de değer 
üretmeye devam edeceğiz. 

Ziraat Bankası’nın giderek daha 
büyük hedeflere odaklanan 
sürdürülebilirlik yolculuğunun 
2015 uğrağındaki faaliyetlerimize 
koşulsuz destek sağlayan tüm 
paydaşlarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum. Önümüzdeki dönemde, 
aynı kararlılık ve şevkle 1,5 asrı aşkın 
başarı yolculuğumuza yeni halkalar 
ekleyeceğiz.

Saygılarımla, 

Muharrem KARSLI
Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI’NIN MESAJI

Ziraat Bankası, köklü kurumsal deneyimi ile sürekli 
gelişen uzmanlığı arasında güçlü bir sinerji yaratarak 
sürdürülebilir başarılar yakalamıştır.

ZIRAAT BANKASI, BIR 
ÖNCEKI YILA KIYASLA 
%27,5 ORANINDA ARTIŞLA 
5,2 MILYAR TL NET KÂR 
AÇIKLAMIŞTIR.

5,2
Milyar TL

Raporlama Girişimi) G4 Kapsamlı 
(Comprehensive) ilkeleri ışığında 
hazırladığımız 2015 Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu kamuoyu ile paylaşmanın 
kıvanç ve mutluluğunu sizlerle 
paylaşmak isterim.

Rakipsiz Deneyim ve Bilgi 
Birikiminden Güç Alan 
Sürdürülebilirlik Politikası

30 Eylül 2014 tarihinde Bankamızın 
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 
Sürdürülebilirlik Politikası’nda da 
belirtildiği üzere, Ziraat Bankası 
sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik odaklı 
faaliyetleriyle paydaş haritasında yer 
alan kurumlar için değer oluşturmayı 
temel öncelik olarak belirlemiştir. 
“Bir Bankadan Daha Fazlası” olmanın 
getirdiği sorumluluk duygusuyla 
ülkemizin sürdürülebilir kalkınma 
sürecinde kilit görevler üstlenen 
Bankamız, dünyanın 18 ülkesinde 
97 noktada faaliyet gösteren yurt 
dışı organizasyonunun yanı sıra yurt 
içindeki 1.786 şubesi ile Türkiye’nin 
en yaygın hizmet ağına sahip banka 
konumundadır. 33 milyonu aşkın 
müşteriye hizmet veren Bankamız, 
rakipsiz deneyim ve kurumsal 
yetkinliklerini önemli bir rekabet 
üstünlüğüne dönüştürerek bir önceki 
yıla kıyasla %27,5 oranında artışla 
5,2 milyar TL net kâr açıklamıştır.

Değerli Ziraat Bankası Paydaşları,

Hızlı bir dönüşüm geçiren günümüz 
dünyasında kalıcı değerler yaratmak 
gerçek anlamda deneyim ve uzmanlık 
gerektiriyor. Küresel ekonomide ciddi 
kırılganlıkların yaşandığı bu dönemde 
finansal aktörlerin bir taraftan güncel 
gelişmelere hızlı bir biçimde karşılık 
verecek dinamik bir organizasyon 
yapısına, diğer taraftan güncel risk ve 
fırsatları gelecek hedefleri açısından 
etkin bir biçimde değerlendiren 
profesyonelleşmiş bir kurumsal 
yönetim anlayışına ihtiyacı bulunuyor.

Sürdürülebilirlikle Özdeşleşen 153 
Yıllık Istikrarlı Faaliyet Çizgisi 

 153 yıllık faaliyet geçmişiyle Türk 
bankacılık tarihinde kilometre taşı 
sayılabilecek çok sayıda başarıya imza 
atan Ziraat Bankası, köklü kurumsal 
deneyimi ile sürekli gelişen uzmanlığı 
arasında güçlü bir sinerji yaratarak 
sürdürülebilir başarılar yakalamıştır.
1,5 asrı aşan istikrarlı faaliyet çizgisiyle 
“sürdürülebilirlik” kavramıyla doğrudan 
özdeşleşen Bankamız, uluslararası 
platformlardaki sürdürülebilirlik 
çalışmalarını yakından takip ederek 
iş süreçlerinde önemli oranda katma 
değer artışına ulaşmıştır.

Bankamızın bu kapsamda 
gerçekleştirdiği çalışmaların paydaşlar 
nezdinde daha yakından tanınması 
ve örnek alınması için GRI (Küresel 

Ziraat Bankası 
sürdürülebilir kârlılık 

ve verimlilik odaklı 
faaliyetleriyle paydaş 

haritasında yer 
alan kurumlar için 

değer oluşturmayı 
temel öncelik olarak 

belirlemiştir.

ZIRAAT BANKASI, AKADEMETRE 
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTIRILEN 
ARAŞTIRMADA “TÜRKIYE’NIN EN 

GÜVENILIR VE ÜLKE EKONOMISINE 
EN ÇOK KATKI SAĞLAYAN BANKASI” 

SEÇILMIŞTIR. 

“Türkiye’nin 
En Güvenilir 

Bankası”

G4-1, G4-2 G4-1, G4-2 
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GENEL MÜDÜR’ÜN 
MESAJI

“Bir Bankadan Daha 
Fazlası” olmanın getirdiği 
sorumluluk duygusuyla 
sürdürülebilirlik 
önceliklerini tanımlayan 
Ziraat Bankası, dönüşüm 
süreci kapsamında etkin 
iş süreçlerini müşteri 
ve piyasa odaklı olarak 
pekiştirmeye 2015 yılında 
da devam etmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR

HÜSEYİN AYDIN

ZİRAAT BANKASI  2015 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN,  www.ziraatbank.com.tr
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Üretime ve Ihracata Odaklanan 
KOBI’lerin Her Zaman Yanında…

Ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir 
kalkınması ve sermayenin tabana 
yayılması yolunda KOSGEB ve Kredi 
Garanti Fonu ile yeni işbirlikleri 
geliştiren Ziraat Bankası, 2015 
yılında da KOBİ’lerin ihtiyaçlarına 
yönelik kredi paketleri oluşturmuştur.  
Uluslararası fon sağlayıcı kuruluşlar 
nezdinde yüksek bir itibara sahip olan 
Bankamız, KOBİ’ler başta olmak üzere 
tüm reel sektör aktörleri için kaynak 
kullandırımlarını sürdürmüştür. 

“Türk Bankacılık Sektörünün Okulu”

2015 yıl sonu itibarıyla 25.697 
çalışana sahip olan Ziraat Bankası, 
sektöründe en fazla yüksek lisans ve 
doktora yapmış çalışana sahip banka 
konumuyla rakipleri karşısında fark 
yaratmaktadır. Türkiye’nin dört bir 
yanına yayılan hizmet ağı için 2015 
yılında 3.486 yeni çalışan istihdamı 
gerçekleştiren Bankamız, bünyesinde 
yer alan  Bankacılık Okulu’nun yanı 
sıra köklü kurumsal kültürü sayesinde 
finans sektörünün ihtiyaç duyduğu 
yetkin insan kaynağının yetişmesinde 
öncü roller üstlenmeyi sürdürmektedir.  

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında 
Kararlı Adımlar

Kurumsal bir vatandaş olarak 
faaliyetlerinden kaynaklı çevresel 
etkiyi asgariye indirmeye odaklanan 
Ziraat Bankası, 2015 yılında da; karbon 
emisyonlarının azaltılması, enerji 
verimliliği ve geri dönüşüm alanlarında 
çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını 
başarıyla yürütmüştür. “Kağıtsız 
Bankacılık” yaklaşımı çerçevesinde bilgi 
teknolojileri alanındaki yatırımlarımızla 
kağıt tüketimimiz asgariye inerken, 
404 şubemiz sürdürülebilirlik 
konsepti ışığında yenilenerek enerji 
verimliliği ve doğa dostu malzeme 
kullanımı açısından uluslararası 

standartlara yükseltilmiştir. İstanbul 
Finans Merkezi’nde inşa etmeyi 
hedeflediğimiz Ziraat Kuleleri’nin de 
uluslararası çevresel sürdürülebilirlik 
standartları ışığında doğa-dostu 
bir teknoloji ile inşa edilmesi 
hedeflenmektedir.

Geleceğe Bakış 

“Bir Bankadan Daha Fazlası” 
olmanın getirdiği sorumluluk 
duygusuyla köklü bir dönüşüm 
sürecini başarıyla yürüten Ziraat 
Bankası, kurumsal hedefleri 
doğrultusunda sağlam adımlarla 
ilerlemektedir. Bankamız, yurt içi 
piyasadaki lider konumu ile hızla 
gelişen yurt dışı organizasyonunu 
geleceğe taşımayı hedeflerken 
risk ve fırsatları etkin bir biçimde 
değerlendirerek paydaşlarımız 
için oluşturduğumuz değeri daha 
üst mertebelere yükseltmeyi 
hedeflemektedir. Tarım sektörüne 
yönelik finansman faaliyetlerinden 
KOBİ’lere sunduğumuz destek 
paketlerine, kağıtsız bankacılık 
projemizden faaliyetlerimiz kaynaklı 
karbon emisyonlarının azaltılmasına 
yönelik çalışmalara kadar geniş 
bir alana yayılan sürdürülebilirlik 
faaliyetlerimize ortak olan tüm 
paydaşlarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum. Ürettiğimiz ve 
paylaştığımız katma değerin artarak 
sürmesi dileğiyle. 

Saygılarımla, 

Hüseyin AYDIN 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

GENEL MÜDÜR’ÜN 
MESAJI

Ziraat Bankası, kuruluş misyonundan ödün 
vermeyerek tarım sektörüne yönelik güçlü desteğini 
2015 yılında da sürdürmüştür.

Ziraat Bankası,
“Hep Birlikte
Daha İleri” sloganı
ışığındaki dönüşüm
projesini başarıyla
sürdürmektedir.

İstikrarlı bir biçimde artış gösteren iş 
hacmine paralel olarak Bankamızın 
kamuya ödediği vergi tutarı ise 
1.083,4 milyon TL seviyesine 
yükselmiştir. Müşterilerinin hayatına 
değer katmak adına ürün ve 
hizmetlerini çeşitlendirmeye ve müşteri 
erişimini daha üst seviyelere taşımaya 
odaklanan Bankamız, 2015 yılında yurt 
içinde 112 yeni şube açarak coğrafi 
yaygınlığını daha da artırmış; yurt içi 
ve yurt dışındaki toplam şube sayısını 
1.812’ye, ATM sayısını ise 6.573’e 
çıkarmıştır.  İnternet Bankacılığı, Mobil 
Bankacılık ve Çağrı Merkezi gibi dijital 
kanallar ise bilgi teknolojilerindeki 
yenilikçi uygulamaları temel alan 
bir yaklaşımla en değerli varlığımız 
müşterilerimize sunulmaya devam 
edilmiştir.  

Tarım Sektörü için Modern Bankacılık 
Çözümleri 

Bankacılık sektöründeki güncel 
gelişmeler ışığında farklı müşteri 
segmentlerine yönelik ürün ve 
hizmetler geliştiren Ziraat Bankası, 
kuruluş misyonundan ödün vermeyerek 
tarım sektörüne yönelik güçlü desteğini 
2015 yılında da sürdürmüştür. Tarım 
sektörünün finansmanı alanında köklü 
bir uzmanlığa sahip olan Bankamızın 
tarım sektörünün finansmanına yönelik 
kredileri 2015 yıl sonu itibarıyla 
35,8 milyar TL’ye ulaşmış, kredili 
müşteri sayısı ise 634 bini aşmıştır. 
Bankamız tarım sektöründe uzun vade 
ve düşük faiz seçenekleriyle ülkemizin 
dört bir yanında çiftçilerin “çözüm 
ortağı” olmayı sürdürmüştür. 

Değerli Ziraat Bankası Paydaşları, 

Türkiye’nin dört bir yanındaki 
çiftçilerden dünyanın farklı 
coğrafyalarına ihracat gerçekleştirerek 
Türkiye için katma değer üreten 
şirketlere, Türkiye’nin geleceği olan 
öğrencilerden farklı sektörlerde uzun 
süre değerli hizmetler verdikten sonra 
emekliye ayrılan çalışanlara kadar 
genişleyen sağlam bir müşteri tabanına 
sahip olan Ziraat Bankası, “Hep Birlikte 
Daha İleri” sloganı ışığındaki dönüşüm 
projesini başarıyla sürdürmektedir. 
Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir 
dünya bırakmak hedefi doğrultusunda 
yürüttüğümüz faaliyetlerimize 
paydaşlarımızın sağladığı destek, tüm 
Ziraat Bankası çalışanları için güçlü bir 
motivasyon kaynağı olmaktadır. 

Sürdürülebilirlik Odaklı Dönüşüm 
Sürecimiz 

“Bir Bankadan Daha Fazlası” olmanın 
getirdiği sorumluluk duygusuyla 
sürdürülebilirlik önceliklerini tanımlayan 
Ziraat Bankası, dönüşüm süreci 
kapsamında iş süreçlerini müşteri ve 
piyasa odaklı olarak pekiştirmeye 2015 
yılında da devam etmiştir. Rakipsiz 
piyasa konumunu geleceğe taşımak 
adına başarılı finansal performansını 
sürdüren Bankamız, toplam aktiflerini 
bir önceki yıla kıyasla %22,31 oranında 
artışla 302.848 milyon TL’ye, nakdi 
kredilerini ise %31,64 oranında artışla 
186.813 milyon TL’ye yükseltmiştir. 

Ziraat Bankası, 
sektöründe en fazla 

yüksek lisans ve 
doktora yapmış 

çalışana sahip banka 
konumuyla rakipleri 

karşısında fark 
yaratmaktadır.

ZIRAAT BANKASI’NIN 
TOPLAM AKTIFLERI 2015 
YILINDA 302,8 MILYAR TL’YE 
YÜKSELMIŞTIR.

302,8  
Milyar TL

ZIRAAT BANKASI’NIN TARIMSAL 
ÜRETIME VERDIĞI DESTEK TUTARI 

35,8 MILYAR TL SEVIYESINE 
YÜKSELMIŞTIR.

35,8   
Milyar TL

G4-1, G4-2 G4-1, G4-2 
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FİNANSAL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
PERFORMANSIMIZ

TOPLUMSAL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
PERFORMANSIMIZ

OPERASYONEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

PERFORMANSIMIZ

İNSAN 
KAYNAKLARI

PERFORMANSIMIZ

ÇEVRESEL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

PERFORMANSIMIZ

TOPLAM AKTIFLER 

302.848 MİLYON TL  
SEKTÖR PAYI

%12,8  

(YURT DIŞI ŞUBELER DAHİL)

(YURT DIŞI ATM’LER DAHİL)

SEKTÖR PAYI

%12,2  
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 

31.546  MİLYON TL  

NET KÂR 

5.162   MİLYON TL  

SEKTÖR PAYI

%12  

SEKTÖR PAYI

%19,8  

NAKDI KREDILER 

186.813 MİLYON TL  

TOPLAM ATM SAYISI

6.573

YURT DIŞINDA FAALIYET GÖSTERILEN ÜLKE SAYISI

18
• INTERNET BANKACILIĞI MÜŞTERI SAYISI

6,3 milyon 

TOPLAM ŞUBE SAYISI

1.812 

KAPSAM 2 EMISYONU

7.112,32 ton

GERI DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANAN KAĞIT MIKTARI

1.310 TON

2015 YILINDA IŞBAŞI YAPAN ÇALIŞAN SAYISI

3.486

TOPLAM SU TÜKETIMI

77.075 m3 

ÇALIŞAN BAŞINA EĞITIM SÜRESI

22,97 SAAT
ÇALIŞANLAR ARASINDA YÜKSEKÖĞRENIM, LISANS, 

LISANSÜSTÜ VE DOKTORA MEZUNLARININ ORANI

 %86  

KAPSAM 1 EMISYONU

3.784,13 ton

TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI

25.697

2015 186.469

2014 153.255

2013 141.735

MEVDUAT
MİLYON TL

2015 31.546

2014 28.540

2013 18.367

ÖZKAYNAKLAR
MİLYON TL

2015 302.848

2014 247.600

2013 207.530

TOPLAM AKTIFLER
MİLYON TL

Ziraat Bankası,
kurumsal hedefleri
doğrultusunda
sağlam adımlarla
ilerlemektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
PERFORMANSIMIZ
Ziraat Bankası, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda 
sağladığı ilerlemeleri şeffaf ve objektif bir biçimde 
paydaşlarının dikkatine sunmayı ilke edinmiştir. 

TARIMSAL ÜRETIME VERILEN DESTEK TUTARI

35,8 MİLYAR TL

(GENEL MÜDÜRLÜK SU TÜKETİMİ) 

ZİRAAT BANKASI  2015 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN,  www.ziraatbank.com.tr

ZIRAAT BANKASI’NIN RESIM VE HEYKEL KOLEKSIYONUNDAKI ESER SAYISI

YAKLAŞIK 2.500
ZIRAAT BANKASI SANAT GALERILERI TOPLAM ZIYARETÇI SAYISI

+25 BİN 
ZIRAAT BANKASI MÜLKIYETINDE BULUNAN TESCILLI TARIHI HIZMET BINASI

52
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22 . 23 GÜÇLÜ KÖKLER ÜZERİNDE BUGÜN VE YARINIMIZ

Ziraat Bankası, “Bir bankadan daha fazlası” olmanın 
sorumluluk duygusuyla Türkiye’nin dört bir yanındaki 
geniş ve çeşitlilik arz eden müşteri tabanına kesintisiz 
ve kaliteli bankacılık hizmeti sunmanın gururunu 
yaşamaktadır.

Ziraat Bankası,
milli bankacılığın
ilk temsilcisi olarak
Türkiye’nin son
150 yıllık tarihinde
önemli izler bırakan
bir faaliyet çizgisinin
takipçisi olmuştur.

GÜVENLE ÖZDEŞLEŞMİŞ 
BİR MARKA...

1863 yılında kurulan Ziraat Bankası, 
milli bankacılığın ilk temsilcisi olarak 
Türkiye’nin son 150 yıllık tarihinde 
önemli izler bırakan bir faaliyet 
çizgisinin takipçisi olmuştur. Türkiye’nin 
dünyanın sayılı ekonomileri arasına 
girmesi ile sonuçlanan kalkınma 
sürecinde öncü roller üstlenen Banka, 
“Bir bankadan daha fazlası” olmanın 
sorumluluk duygusuyla Türkiye’nin 
dört bir yanındaki geniş ve çeşitlilik 
arz eden müşteri tabanına (KOBİ’ler, 
öğrenciler, emekliler, çiftçiler vb.) 
kesintisiz ve kaliteli bankacılık hizmeti 
sunmanın gururunu yaşamaktadır. 

Sağlam Kurumsal Temeller, Çağdaş 
Yönetim Yaklaşımı 

Küresel ekonomideki ve uluslararası 
bankacılık sistemindeki gelişmeleri 
yakından takip ederek kuruluş 
misyonundan ödün vermeden, yönetim 
yaklaşımını sürekli geliştiren Ziraat 
Bankası, sürdürülebilirlik odaklı finansal 
ve operasyonel performansıyla da 
fark yaratmaktadır. 2015 yıl sonu 
itibarıyla yurt içinde ve yurt dışında 
toplam 1.812 şubesinde toplamda 
25.697 çalışanıyla hizmet veren 
Banka; 6.573 ATM’sinin yanı sıra 
son teknolojik gelişmeler ışığında 
yapılandırılmış internet ve mobil 

bankacılık uygulamalarıyla her 
zaman müşterilerine etkin ve hızlı 
çözümler sunmaktadır. Küresel 
sermaye piyasalarında prestijli bir 
marka itibarına sahip olan Ziraat 
Bankası’nın 18 ülkede 8 uluslararası 
iştirak bankası, 22 yurt dışı şubesi ve 
4 alt şubesi ile 1 temsilcilikten oluşan 
hizmet ağı bulunmaktadır.

Geleceğe Odaklanan Kârlı ve 
Verimli Iş Süreçleri

Tüm iş süreçlerinde kârlılık ve 
verimliliği temel öncelik olarak 
gören Ziraat Bankası, 2015 yıl sonu 
itibarıyla toplam aktiflerini bir önceki 
yıla kıyasla %22,3 oranında artışla 
302,8 milyar TL’ye yükseltmiştir. 
Küresel piyasalarda yaşanan 
durgunluğa rağmen başarılı finansal 
performansını istikrarlı bir biçimde 
sürdüren Banka, net kârını bir önceki 
yıla kıyasla %27,5 oranında artışla 
5,2 milyar TL’ye çıkarmıştır. 

Bankacılık, sigorta, bireysel emeklilik, 
yatırım hizmetleri, katılım bankacılığı, 
portföy yönetimi, finansal kiralama 
ve finansal teknolojiler alanlarında 
faaliyet gösteren iştirakleriyle uzun 
vadeli hedefler doğrultusunda güçlü 
bir sinerji yaratan Ziraat Bankası, 
önümüzdeki dönemde de misyon ve 
vizyonu doğrultusunda Türkiye için 
katma değer üretme kararlılığındadır. 

KISACA 
ZİRAAT BANKASI

Ataşehir’de konumlanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi yerleşkesinde inşa edilecek Ziraat Kuleleri’nin temsili görselleridir.

G4-4 
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Ziraat Bankası; bankacılık, sigorta, bireysel emeklilik, 
yatırım hizmetleri, katılım bankacılığı, portföy yönetimi, 
finansal kiralama ve finansal teknolojiler alanlarında 
geniş bir yurt dışı ve yurt içi iştirak portföyüne sahiptir. 

Ziraat Bank International AG
ALMANYA

Kazakhstan Ziraat 
International Bank (KZI BANK)
KAZAKİSTAN

Turkmen Turkish JSC Bank
TÜRKMENİSTAN

Ziraat Bank BH D.D.
BOSNA HERSEK

Ziraat Bank 
Montenegro AD 

KARADAĞ

Londra Şubesi 
İNGİLTERE

Ziraat Bank (Moscow) JSC
RUSYA

Ziraat Bank Azerbaycan ASC 
AZERBAYCAN

Utbank JSC
ÖZBEKİSTAN

Tahran Temsilciliği
İRAN

Tiflis Şubesi
Batum Altşubesi
GÜRCİSTAN

Priştine Şubesi
KOSOVA

Lefkoşa Şubesi
Girne Şubesi
Gazimağusa Şubesi
Güzelyurt Şubesi
Gönyeli Şubesi
Akdoğan Şubesi
Yakın Doğu Üniversitesi Şubesi
Karaoğlanoğlu Şubesi
Karakum Şubesi
İskele Şubesi
K.K.T.C.

Atina Şubesi
Gümülcine Şubesi

İskeçe Şubesi
Rodos Şubesi

YUNANİSTAN

Cidde Şubesi
SUUDİ ARABİSTAN

Bağdat Şubesi
Erbil Şubesi
IRAK

New York Şubesi
A.B.D.

Sofya Şubesi
Filibe (Plovdiv) Altşubesi,
Kırcaali Altşubesi,
Varna Altşubesi 
BULGARİSTAN

Ziraat Finans Grubu

ŞUBE

1.896

ATM

6.637

Küresel ölçekte prestijli bir marka itibarına 

sahip olan Ziraat Bankası; bankacılık, 

sigorta, bireysel emeklilik, yatırım 

hizmetleri, katılım bankacılığı, portföy 

yönetimi, finansal kiralama ve finansal 

teknolojiler alanlarında geniş bir yurt dışı 

ve yurt içi iştirak portföyüne sahiptir. 

Banka’nın küresel varlığı; 18 ülkede 97 

hizmet noktasını kapsamaktadır. Çağdaş 

uluslararası bankacılık vizyonu ışığında 

ülkemiz girişimcilerine yurt dışında da 

etkin ve hızlı bir biçimde hizmet sunmaya 

odaklanan Banka, faaliyet gösterdiği 

coğrafyalardaki müşterilerine de kapsamlı 

finansal hizmetler sunmaktadır. 

KÜRESEL HİZMET AĞIMIZ

*Ziraat Bankası’nın konsolide bilançolarına dahil edilmiş bulunan iştiraklerine 

ait bilgiler 2015 Faaliyet Raporunun 235. sayfasında sunulmuştur.

YURT DIŞI IŞTIRAKLER

YURT DIŞI ŞUBE VE 
TEMSILCILIKLER

YURT IÇI IŞTIRAKLER
• Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
• Ziraat Sigorta A.Ş.
• Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.
• Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
• Ziraat Teknoloji A.Ş
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1.786 ŞUBE
GENEL TOPLAM

KIRKLARELİ 
11 

TEKİRDAĞ 
16 

ÇANAKKALE
16 

BALIKESİR 
28 

BURSA 
50 

KÜTAHYA 
16 

MANİSA 
25 

AYDIN 
25 

DENİZLİ 
28 

ANTALYA 
52 

BURDUR 
12 

ISPARTA 
16 

AFYONKARAHİSAR 
22 

UŞAK 
9 

ESKİŞEHİR 
24 

BİLECİK 
8 

ANKARA
158 

BOLU 
12 AMASYA 

9 
TOKAT 
13 

YOZGAT 
15 SİVAS 

24 

KAYSERİ 
29 

ADANA 
41 

NEVŞEHİR 
9 

ÇORUM 
17 

ŞANLIURFA 
15 

ADIYAMAN 
11 

MALATYA 
18 

ELAZIĞ 
17 

TUNCELİ 
8 

ERZİNCAN 
11 

BİNGÖL 
7 

DİYARBAKIR
22 

MARDİN
12 

ŞIRNAK 
6 

SİİRT 
6 

BİTLİS 
8 VAN 

16 

HAKKARİ 
5 

MUŞ 
7 

ERZURUM 
24 

AĞRI 
8 

KARS 
9 

KONYA 
48 

KARAMAN 
7 

MERSİN 
28 

MUĞLA 
22 

EDİRNE     
12

İZMİR     
99

İSTANBUL 
283

YALOVA 
7

KOCAELİ
31

DÜZCE
11

IĞDIR
4

ARDAHAN
6SAMSUN

25
ORDU
21 GİRESUN

18

GÜMÜŞHANE
6

BAYBURT
3

RİZE
15

TRABZON
26

SİNOP
8

ARTVİN
9

ZONGULDAK
15 BARTIN

7

SAKARYA
22

AKSARAY
11

KIRŞEHİR
8

NİĞDE
7

OSMANİYE
7

HATAY
20

KİLİS
3

G.ANTEP
25

BATMAN
7

KASTAMONU   
22

ÇANKIRI   
13

KIRIKKALE   
11

KARABÜK   
10

ZİRAAT BANKASI  2015 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

KAHRAMANMARAŞ 
14 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN,  www.ziraatbank.com.tr

TÜRKİYE ÇAPINA 
YAYILAN HİZMET AĞIMIZ G4-6, G4-8 G4-6, G4-8 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
POLİTİKAMIZ 
Ziraat Bankası, 30 Eylül 2014 tarihinde Ziraat Bankası 
Yönetim Kurulu tarafından kabul ve ilan edilen 
Sürdürülebilirlik Politikası aracılığıyla eşgüdümlü bir 
biçimde finansal, operasyonel, çevresel ve toplumsal 
alanlarda verimlilik odaklı çalışmalara imza atarak 
kurumsal yapısını geleceğe taşımayı hedeflemektedir. 

Ziraat Bankası’nın
uzun vadeli başarısı,
paydaşlarının
güvenine ve sürekli
tercihine bağlıdır.

Sürdürülebilirlik Vizyonumuz
150 yılı aşkın bir süreçte inşa ettiğimiz 
rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; 
ekonomiye, çevreye, topluma 
katkı sağlamak üzere kullanmak, 
paydaşlarımız için kalıcı değer üretmek, 
sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik 
prensipleri ile dünya ölçeğinde 
rekabetçi bir banka olmak.

Sürdürülebilirlik Hedefimiz
Bu politika kapsamında hayata 
geçecek kurumsal sürdürülebilirlik 
uygulamalarıyla, Değişim ve Dönüşüm 
Projesi’nin ortaya koyacağı kaldıraç 
etkisini orta ve uzun vadede artırarak 
Banka’nın ulusal piyasadaki güçlü 
konumunu ve küresel rekabet gücünü 
daha da geliştirmek.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız
Sürdürülebilirlik yaklaşımımız; 
finansal bir hizmet sağlayıcı olarak 
sorumluluklarımız, çevreye ve topluma 
yükümlülüklerimiz ve bir işveren olarak 
görevlerimiz ışığında şekillenmektedir.

• Ziraat Bankası, güçlü, lider ve 
güven duyulan bir bankadır. 
Ekonomik sürdürülebilirlik 
alanındaki bu başarımızı, uzun 
vadeli çevresel ve toplumsal 
sürdürülebilirlik bakış açısıyla 
destekleyerek geleceğe taşıma 
arzusundayız.

• Karar alma süreçlerimizde, 
kaynaklarımızı ve hizmet 
altyapımızı yönetmede çevresel 
ve toplumsal konular ile bunlara 
ilişkin potansiyel riskleri dikkatli ve 
özenli bir yaklaşımla ele alıyoruz.

• İklim değişikliği ve düşük karbon 
ekonomisine geçiş süreci de 
dahil olmak üzere, çevresel 
sürdürülebilirliği önemli bir 
gündem maddesi olarak kabul 
ediyoruz.

• İşveren olarak insan odaklı çalışma 
koşullarının önemine inanıyoruz. İş 
modelimizde, tüm çalışanlarımıza 
fırsat eşitliği sunmaya önem 
veriyor, iş gücümüzdeki farklılıkları 
Ziraat Bankası’nın zenginliği 
olarak görüyor ve destekliyoruz.

• Hizmet sağlayıcı olarak, müşteri 
odaklılığı ve müşteri memnuniyetini 
her şeyin temelinde görüyoruz. 
Hedefimiz, bankacılık ürün ve 
hizmetlerini tüm müşterilerimize 
pratik, anlaşılır ve ulaşılır formatlarda 
sunmak, yeni örnek uygulamalarla 
sektöre zenginlik katmaktır.

• İş ortağı olarak tedarikçilerle 
ilişkilerimizi karşılıklı saygı, 
sorumluluk ve adil paylaşım 
temelinde geliştirmeye kararlıyız. 
Tedarikçilerimizin başarısını, iş ortağı 
olarak tamamladığımız projelerle 
birlikte destekliyoruz.

• Sürdürülebilirliğin evrensel kabul 
görmüş ilkelerinin iş modelimizle 
entegre edilmesi hedefiyle sürekli 
olarak projeler geliştirmeye ve 
hayata geçirmeye kararlıyız.

• Ulusal ve uluslararası ölçekte 
çok taraflı sürdürülebilirlik 
inisiyatiflerinde ve işbirliği 
platformlarında yer almayı ve aktif 
görev üstlenmeyi önemsiyoruz.

Bu temel noktalardan hareketle 
sürdürülebilirliği değer zincirimizin 
bütününde yaygınlaştırmaya, 
geliştirmeye ve yaşatmaya odaklıyız.
 
Sürdürülebilirlik Yapılanmamız
• Ziraat Bankası Yönetim Kurulu’nun 

himayesinde yapılandırılan 
sürdürülebilirlik planımız, yalın 
ve etkin bir organizasyon yapısı 
kapsamında uygulamaya alınmıştır.

• Ziraat Bankası’nda sürdürülebilirlik 
uygulamaları Genel Müdür’ün 
liderliğinde icra edilmektedir.

• Ziraat Bankası Stratejik Yönlendirme 
Komitesi sürdürülebilirlik 
çalışmalarının koordinasyonunu 
üstlenmektedir.

• Sürdürülebilirlik çalışmaları Kurumsal 
Mimari Grup Başkanlığı tarafından 
takip edilmektedir.

Paydaşlarımızla Diyaloğumuz
Ziraat Bankası’nın uzun vadeli 
başarısı, paydaşlarının güvenine ve 
sürekli tercihine bağlıdır. Uygulamaya 
alacağımız sürdürülebilirlik projeleri 
bu güven ve sadakatin daha da 
güçlenmesinde rol oynayacaktır.

• Çalışanlarımız en önemli 
paydaş gruplarımızdan biridir. 
Çalışanlarımızın, Ziraat Bankası’nın 
sürdürülebilirlik yaklaşımını ve 
taahhütlerini benimsemelerini ve 
inisiyatif almalarını destekliyoruz.

• Çalışanlarımızın eğitim ve 
gelişimini, sürdürülebilirlik alanında 
kaydetmeyi hedeflediğimiz 
aşamaların önemli bir unsuru 
olarak görüyoruz. Değişim ve 
dönüşüm yolculuğumuzda, insan 
kaynağımızın sürekli gelişimi için 
eğitim alanındaki yatırımlarımızı 
sürdürmeyi hedefliyoruz.

• Müşterilerimiz değişmez varlık 
nedenimizdir. Hedefimiz, Ziraat 
Bankası’nın tüm hizmet kanalları 
üzerinden değer önerisi güçlü 
ürün ve hizmetleri, küresel rekabet 
koşullarında sunarak, müşteri 
memnuniyeti ve sadakatini 
geliştirmeye devam etmektir.

• Müşterilerimizle işbirliği ve 
farkındalık platformlarında 
buluşmaya devam edeceğiz. 
Finansal okuryazarlığı ve 
sürdürülebilirlik farkındalığını 
artırma çalışmalarını sosyal 
sorumluluğumuzun bir gereği 
olarak görüyoruz.

• Tedarikçilerimizle karşılıklı faydaya 
dayalı ilişkilerimizi geliştirmek bir 
diğer önceliğimizdir.

• Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik 
konularında evrensel kabul 
görmüş ilke ve uygulamaları 
benimsemelerini önemsiyor ve 
teşvik ediyoruz.

• Paydaşlarımızla karşılıklı saygıya 
dayalı açık iletişime inanıyoruz. 
Paydaş iletişiminde, ekonomik 
performansımızın yanı sıra çevresel 
ve sosyal konularda kaydettiğimiz 
gelişmeleri şeffaf bir yaklaşımla 
paylaşmaya odaklıyız.

• Kurumsal sürdürülebilirlik 
uygulamalarının başarısının, 
Banka’nın sürdürülebilirlik 
endekslerindeki performansını 
artıracağına inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik 
yaklaşımımız; 

finansal bir hizmet 
sağlayıcı olarak 

sorumluluklarımız, 
çevreye ve topluma 

yükümlülüklerimiz 
ve bir işveren olarak 

görevlerimiz ışığında 
şekillenmektedir.

Ziraat 
Bankası, 
güçlü, lider 
ve güven 
duyulan bir 
bankadır.

ZIRAAT BANKASI TÜRKIYE 
ÇAPINDA 400’Ü AŞKIN ILÇE VE 

BELDEDE TEK FINANSAL HIZMET 
SAĞLAYICI KONUMUNDADIR.

400+   
İlçe ve Belde

G4-35, G4-36, G4-37, G4-44, G4-45, G4-46, G4-47, G4-48, G4-49, G4-50 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
POLİTİKAMIZ

Ziraat Bankası’nın sürdürülebilirlik ilkeleriyle doğal 
uyumu, ülkemize ve dünyaya değer katma tutkusundan 
kaynaklanmaktadır.

Çevre ve Ziraat Bankası
Türkiye’de bankacılık sektöründeki 
en yaygın fiziki hizmet ağının sahibi 
ve en büyük işverenlerden biri olarak 
hedefimiz, doğrudan ve dolaylı çevre 
etkilerimizi kontrol etmek, doğru 
stratejiler ve teknolojilerle yönetmek ve 
sürekli iyileştirmektir. Bu kapsamda;
• Hizmet döngümüz sırasında ortaya 

çıkan sera gazı emisyonlarını 
ölçmeye ve azaltmaya yönelik 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

• Hizmet ağımızı oluşturan fiziki 
unsurları, enerji başta olmak 
üzere tüm doğal kaynakların 
verimli kullanımı ilkesi altında 
yapılandırmaya gayret 
gösteriyoruz.

• Türkiye’de yasal olarak belirlenmiş 
çevre standartlarına tam uyumun 
yanı sıra küresel en iyi uygulama 
ve standartların yaygınlaşmasını 
arzuluyoruz ve bu konudaki 
çalışmalarımızı paydaşlarımızla 
çok yönlü diyalog kapsamında 
sürdürmeyi hedefliyoruz.

• Müşterilerimizin ve 
tedarikçilerimizin çevre 
konusundaki farkındalıklarının 
artmasını ve çevresel 
sürdürülebilirliğe değer katacak 
çalışmaları yaygınlaştırmalarını 
önemsiyor ve teşvik ediyoruz.

• Bankacılık hizmet döngüsü 
kapsamında çevresel ve sosyal 
etkiye sahip ürün ve hizmetler 
sunuyoruz. Yenilenebilir enerji 
finansmanı, enerji verimliliğine 
yönelik krediler, KOBİ ve girişimciler 
için finansman paketleri bunlar 
arasında yer almaktadır.

• Uluslararası finans kurumlarıyla 
işbirliği ile çevresel ve sosyal etkiye 
sahip ürün ve hizmet yelpazemizi 
geliştirmeyi, sürdürülebilirlik 
vizyonumuzun önemli bir parçası 
olarak görüyoruz.

Özetle
150 yılı aşkın geçmişinde, bir bankadan 
daha fazlası olduğunu kanıtlamış olan 
Ziraat Bankası’nın sürdürülebilirlik 
ilkeleriyle doğal uyumu, ülkemize ve 
dünyaya değer katma tutkusundan 
kaynaklanmaktadır.

Sürdürülebilirlik politikasında belirlenen 
genel çerçevenin ışığında Ziraat 
Bankası; rekabetçi, güçlü, piyasa 
değeri yüksek, dünya ile entegre bir 
banka olarak büyümesini sürdürülebilir 
kârlılık ve verimlilikle devam ettirmeye 
kararlıdır.

Bu amaçla Bankamızın sürdürülebilirlik 
performansını şeffaflık, hesap 
verebilirlik, yasalara uyum, etik ilkelere 
bağlılık ve risk yönetimi prensipleri 
ile sürekli geliştirerek kurumsal 
sürdürülebilirlik alanında da bir 
bankadan daha fazlası olma yolunda 
ilerliyoruz.

Topluma Katkı ve Ziraat Bankası
25 bini aşkın kişiye iş olanağı sunarak, 
on milyonlarca müşterinin hayallerinin 
gerçeğe dönüşmesini destekleyerek, 
Türkiye çapında 400’ü aşkın ilçe ve 
beldede tek finansal hizmet sağlayıcı 
olarak hizmet vererek topluma 
katkımızı farklı eksenlerde ortaya 
koyuyoruz.

Topluma değer katmaya ve toplumsal 
gelişmeyi çok yönlü bir yaklaşımla 
desteklemeye, yaygın sosyal etki 
yaratacak çalışmalarla devam 
edeceğiz.

Ürün ve Hizmetlerimiz
Ziraat Bankası, değişen müşteri talep 
ve beklentilerini karşılama, doğru 
zamanda, doğru müşteriye, doğru 
değer önerisi sunma ve piyasaların 
sunduğu yeni iş olanaklarını verimli bir 
biçimde değerlendirme süreçlerinde 
çevresel ve toplumsal konuları da 
dikkate almaktadır. Bu kapsamda;
• 1863’teki kuruluş misyonumuzun 

özünü oluşturan tarım sektörünü 
çağdaş finansman yöntemleri ile 
desteklemeye devam ediyoruz. 
Ülkemiz tarım sektörünün 
sürdürülebilir başarısı açısından 
hayati öneme sahip olduğuna 
inandığımız tarımsal sanayiye de 
katkımızı sürdüreceğiz.
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GÜÇLÜ KÖKLERİMİZ, SAĞLAM 
ORTAKLIK YAPIMIZ
Ziraat Bankası misyon ve vizyonu tüm 
banka paydaşları açısından bir yol haritası 
niteliğindedir.

Misyonumuz
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde 
anlayarak, onlara en doğru kanaldan en uygun 
çözüm ve değer önerilerini sunan, yaygın şube 
ağı ve şube dışı alternatif dağıtım kanalları ile 
geniş ürün ve hizmet yelpazesini toplumun her 
kesimine en hızlı ve en etkin şekilde ulaştıran, 
etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun 
bilincinde olarak dünya standartlarında 
sürdürülebilir kârlılık ve verimlilikle rekabetçi bir 
şekilde faaliyet gösteren, müşteri memnuniyetini 
her şeyden üstün tutan bir banka olmaktır.

Vizyonumuz
Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yaygın, 
güvenilir ve aynı kalitede hizmet sunan, herkesin 
ve her kesimin bankası olan, müşteri ve insan 
kaynağını en değerli aktifi olarak kabul eden, 
köklü geçmişine yakışır şekilde sürekli olarak 
fark ve değer oluşturan, rakiplerinin örnek aldığı, 
her aşamada bir bankadan daha fazlasını vaat 
eden, evrensel, saygın ve piyasa değeri yüksek, 
pazar ve müşteri odaklı lider banka olmaktır.

Ziraat Bankası Ortaklık Yapısı
Ziraat Bankası’nın sermayesinin tamamı 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na 
(Hazine) aittir. Yönetim Kurulu Başkan ve 
Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür 
ve Yardımcılarının, Banka’da pay sahipliği 
bulunmamaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN,  www.ziraatbank.com.tr
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Ziraat Bankası, The Banker Dergisi tarafından sermaye 
yeterliliği, aktif kalitesi, likidite, risk ortamı ve kârlılık 
kriterleri ışığında gerçekleştirilen sıralamada “Batı 
Avrupa’nın En Sağlam İkinci Bankası” seçilmiştir. 

1863-1888 1914-1938

1889-1913 1939-1963

• 20 Kasım 1863 tarihinde Mithat 
Paşa tarafından Pirot kasabasında 
bugünkü Ziraat Bankası’nın temelini 
oluşturan Memleket Sandıkları 
kuruldu.

• Ülkemizde ilk kez teşkilatlı kredi 
sistemi mevzuatı oluşturuldu.

• Menafi Sandıkları, Memleket 
Sandıkları’nın yerini aldı. Sandıklar 
güçlü ve sürekli bir yapıya 
kavuşturuldu.

• Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü 
faaliyete geçti.

• Ticari kredi işlemleri başladı.
• İlk tohumluk kredisi verildi.
• Zirai alacaklarda ilk toplu erteleme 

yapıldı.
• Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla 

birlikte, TBMM’nin nüfuzu altındaki 
topraklarda bulunan şube ve 
sandıkların idaresi Ziraat Bankası 
Ankara Şubesi’ne verildi.

• İzmir teşkilatı ve İstanbul teşkilatı 
Ankara’ya bağlandı.

1964-1988

• Hamburg Temsilciliği açıldı.
• Kıbrıs’ta Lefkoşa, Gazimağusa ve 

Güzelyurt Şubeleri açıldı.
• New York Temsilciliği, şubeye 

dönüştürüldü. Duisburg, Berlin, 
Münih, Stuttgart ve Rotterdam 
Temsilcilikleri açıldı.

• Gelişen teknolojiyi bankacılık 
hizmetlerine uyarlamak; daha 
hızlı, kaliteli ve verimli hizmetler 
sunabilmek amacıyla Ankara ve 
İstanbul’da olmak üzere toplam 
7 şubede, Bank 86 Projesi 
kapsamında otomasyon ortamına 
geçildi.

• Ziraat Bankası, Euromoney 
dergisinin “Özkaynak Büyüklüğüne 
Göre İlk 500 Banka” sıralamasında 
452. oldu.

2015

• Ziraat Bankası 2014 yılı kurumlar 
vergisi rekortmeni oldu.

• Ziraat Katılım Bankası faaliyete 
başladı.

• Kosova/Priştine şubesi açıldı.
• Ziraat Bank Azerbaycan ASC 

faaliyete başladı.
• Ziraat Bankası Batı Avrupa’nın en 

sağlam 2. bankası seçildi.
• Ziraat Bank Montenegro AD 

faaliyete başladı.
• Ziraat Bankası 2015 yılında 

sürdürülebilir kârlılık prensibi 
doğrultusunda 5.162 milyon TL net 
kârla Türk bankacılık sektörünün en 
yüksek kârını açıkladı.

1989-2014

• Banka’nın ihtiyaç duyduğu nitelikli 
personelin yetiştirilmesi amacıyla 
Bankacılık Okulu eğitime açıldı.

• İlk Yatırım Fonu (Fon I) kuruldu.
• Ziraat Altın adı altında altın satışına 

başlandı. İlk tüketici kredisi verildi. 
İlk kredi kartı verildi. Bingöl-Muş 
Kırsal Kalkınma Projesi başlatıldı.

• “Self Servis Bankacılık” uygulaması 
başlatıldı. ATM’lerin yanında, 
Türkiye’de ilk kez hizmete sunulan 
Yabancı Para Bozma Makinaları, 
Self Servis Danışma Terminalleri ve 
Sesli Mesaj Sistemleri ile bu proje; 
ülkenin ilk “İnsansız Elektronik 
Şube” mantığında çalışan ve 24 
saat hizmet verme amacına yönelik 
bir atılım oldu.

• Ziraat Bank Moscow, Kazkommerts 
Ziraat International Bank 
(KZI Bank), Turkmen Turkish 
Commercial Bank (TTC Bank) ve 
Uzbekistan Turkish Bank (UT Bank) 
kuruldu ve faaliyete geçti.

• Hazineye ilk kredi verildi.
• Kuraklık nedeniyle, İzmit’teki 

muhacirlerin ve halkın tahıl ihtiyacı 
Ziraat Bankası kredisi ile karşılandı.

• Ziraat Bankası sermayesi ile 
Avrupa’dan zirai alet satın alımı için 
çalışmalar yapıldı.

• Kerek, İpek, Prizrin, Tmaşvar 
ve Karacasu’da Ziraat Bankası 
sandıkları oluşturuldu.

• Kosova’daki kuraklık nedeniyle 
ihtiyacı olanlara Ziraat Bankası’ndan 
kredi almaları için gerekli kolaylık 
sağlandı.

• Medine’de Ziraat Bankası şubesi 
açıldı.

• Bağdat ve Basra’da Ziraat Bankası 
şubesi açıldı.

• Depremden zarar gören çiftçilere 
Ziraat Bankası şubelerinden kredi 
verildi.

• 3202 sayılı Kanun’da hazırlanacağı 
belirtilen ve 198 maddeden oluşan 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
(TCZB) Tüzüğü tamamlanarak 
yürürlüğe girdi.

• Ziraat Bankası, milletlerarası 
alanda zirai kredi kuruluş ve 
enstitülerini temsil etme ve zirai 
kredi konusunda faydalı gördüğü 
her türlü faaliyette bulunma amacı 
ile kurulan Milletlerarası Zirai Kredi 
Konfederasyonu’na (CICA) üye 
oldu.

• 7052 sayılı Kanun’la Ziraat 
Bankası’nın zirai alacaklarının 
taksitlendirilmesine imkân verildi.

• Ziraat Bankası, Euromoney 
dergisinin “İlk 500 Banka” 
sıralamasında 202., net kâra göre 
41., özkaynak kârlılığına göre dünya 
1.’si ve “Dünyanın En Hızlı Gelişen 
İlk 50 Bankası’’ sıralamasında da 
12. oldu. 

• Sofya Şubesi açıldı.
• Stuttgart, Hannover, Frankfurt ve 

Duisburg Temsilcilikleri şubeye 
dönüştürüldü. Banka’nın yazılım 
atağı, yeni ürün ve hizmetlerin 
sunumunu kolaylaştırdı.

• Turkish-Ziraat Bank Bosnia D.D., 
VISA ve EUROPAY lisansı alarak 
Ziraat Kart A.Ş. koordinatörlüğünde 
Bosna-Hersek’te ilk kez “VISA 
acquiring” ve “issuing” işlemlerine 
başladı.

• 25 Kasım 2000 tarihinde kabul 
edilen 4603 sayılı Kanunla Banka, 
Anonim Şirket haline geldi.

• Bankacılık yazılımını merkezi hale 
getiren Fin@rt projesi yaygınlaştı.

• Ziraat Bankası, Yunanistan’da Atina 
ve Gümülcine şubelerini açtı.

• Ziraat Bankası net 3.511 milyon TL  
kârla 2009 yılına kadar bir Türk 
şirketinin elde ettiği en yüksek kâr 
rakamını açıkladı.

• Bağdat, Erbil ve Cidde Şubeleri 
faaliyete geçti.

• Ziraat Bankası, Türkiye Kupası’nın 
isim hakkını satın aldı.

• Ziraat Bankası’nda “Hep Birlikte 
Daha İyiye” sloganı ile değişim ve 
dönüşüm projesi başladı.

• Ziraat Bankası, kuruluşunun 150. 
yılını çalışanları ile birlikte kutladı.

• Ziraat Bankası’nın sürdürülebilirlik 
vizyonunu, hedeflerini ve 
yaklaşımını özetleyen; Banka’nın 
çevre, toplum ve ürün/hizmet 
eksenlerindeki duruşunu 
tanımlayan Sürdürülebilirlik 
Politikası, Banka’nın Yönetim Kurulu 
tarafından 30 Eylül 2014 tarihinde 
kabul ve ilan edildi.

• Ziraat Bankası, GRI A+ 
standardındaki ilk sürdürülebilirlik 
raporunu yayımladı.

Ziraat Bankası 2015 
yılında sürdürülebilir 

kârlılık prensibi 
doğrultusunda 5.162 

milyon TL net kârla 
Türk bankacılık 

sektörünün en yüksek 
kârını açıkladı.

ZIRAAT BANKASI 2014 
YILINDA KURUMLAR 
VERGISI REKORTMENI 
OLMUŞTUR.

152 YILLIK BİR 
BAŞARI SERÜVENİ 

Ziraat Bankası, 1,5
asrı aşkın kurumsal
tarihi boyunca Türk
bankacılık sistemi
açısından kilometre
taşı sayılabilecek
başarılara imza
atmıştır.
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Ziraat Bankası, 2015 yılında da sürdürülebilir finansal 
ve operasyonel başarılarını çok sayıda ödülle 
taçlandırmıştır. 

• The Banker Dergisi, “Batı Avrupa’nın En Sağlam 
İkinci Bankası” 

• The Stevie Awards, Ziraat Coğrafi Bilgi Sistemi 
Uygulaması ile Hizmet Sektöründe Yılın İş Geliştirme 
Başarısı Kategorisinde Gümüş Madalya   

• GFC (Global Financial Conferences), Bonds & Loans 
Turkey 2015 Etkinliği, Gebze-İzmir Otoyolu, Dalaman 
Havalimanı, Kayseri Sağlık Kampüsü, Yeniköy 
Kemerköy Termik Santrali Finansman Projeleri ile 4’ü 
Birincilik Olmak Üzere 7 Farklı Kategoride 11 Ayrı 
Ödül  

• Roamler Türkiye Araştırması, “2015 yılının En Sosyal 
3 Bankasından Biri” 

• Youtube, Likapa Reklam Filmi, “2015 Yılının En İyi  
10 Reklam Filminden Biri” 

• Akademetre Araştırma, Bankacılık Sektörü 
Farklılaşma Unsurları Araştırması, “Türkiye’nin 
En Güvenilir ve Ülke Ekonomisine En Çok Katkı 
Sağlayan Bankası” 

Ziraat Bankası
Akademetre
Araştırma
tarafından yapılan,
Bankacılık Sektörü
Farklılaşma Unsurları
Araştırması’nda,
“Türkiye’nin En
Güvenilir ve Ülke
Ekonomisine En
Çok Katkı Sağlayan
Bankası” olarak
belirlenmiştir.

ÖDÜLLERİMİZ  



Her ne kadar şubelerimizle Türkiye’nin dört bir yanında olsak 
da, başlattığımız dijital dönüşümle artık müşterilerimize çok 
daha yakınız. Yeni ATM’ler ve mobil uygulamalarla bankacılığı 
kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 

BİR SANDIKTAN  
ÇIKAN DEĞİŞİM
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Temel hedefimiz, müşterilerimize zaman ve mekandan 
bağımsız finansal danışmanlık hizmeti sunan kanallar 
geliştirmektir.

GELECEĞE
BAKIŞ

“Bir Bankadan Daha Fazlası” 
olarak faaliyetlerini şekillendiren 
Ziraat Bankası, “koşulsuz müşteri 
memnuniyeti” ilkesi ışığında yürüttüğü 
iş süreçlerinde yakaladığı üstün 
kalite standartlarını bir adım ileriye 
taşımak için 2012 yılında kapsamlı bir 
dönüşüm süreci başlatmıştır. Kurumsal 
gelişimini bitmeyen bir yolculuk olarak 
gören Banka, küresel ekonomideki 
gelişmeler ile müşteri ihtiyaç ve 
beklentilerini yakından takip ederek 
dönüşüm sürecini istikrarlı bir biçimde 
yönetmektedir.

Gelecek Için Yedi Temel Hedef

Banka, Ziraat Finans Grubu’nu her 
kesimden müşteriye hizmet vermek 
üzere Kurumsal Bankacılık, Kitle 
Bankacılığı ve Uluslararası Bankacılık 
olmak üzere 3 temel alanda geleceğe 
hazırlanmayı hedeflemektedir. Bu 
stratejik hedefe ulaşmak adına, sektörel 
beklentiler ve teknolojik gelişmeler de 
dikkate alınarak yedi temel hedef 
belirlenmiş ve 2015 yılı yol haritası 
oluşturulmuştur.

1.Sürdürülebilir Müşteri Ilişkileri 
Yönetimi: Ziraat Bankası, 
müşterilerini sürdürülebilirlik 
yolculuğunun asli oyuncusu olarak 
görmektedir.

Müşterilerinin her an yanında olan 
Ziraat Bankası, ürün ve hizmetlerini 
müşteri ihtiyaç ve beklentileri 
doğrultusunda geliştirmektedir. 
Yüksek müşteri bağlılık oranıyla 
rakiplerinden ayrılan Banka, tüm ürün 

Müşteri Deneyimini 
Mükemmelleştirmek Temel Öncelik 

Müşterilerine yönelik farklı kanallardan 
sunduğu ürün ve hizmetleri sürekli 
geliştirmeye odaklanan Ziraat Bankası, 
“kanal optimizasyonu” çalışmaları 
kapsamında, İnternet Bankacılığı, 
ATM’ler ve Mobil Bankacılık kanallarının 
hem bireysel hem de kurumsal 
müşterilere yönelik fonksiyonel 
özelliklerinin geliştirilmesi çalışmalarını 
2015 yılında da başarıyla sürdürmüştür. 
İnternet Bankacılığı müşterilerinin 
ihtiyaçlarına uygun limit tanımı (tutar ve 
işlem adedi) yapabilmelerini sağlamak 
üzere esnek limit yapısı uygulamaya 
alınmıştır. Bunun yanı sıra, internet 
Bankacılığı üzerinden müşterilerin 
tahsile verdiği ve aldığı Ziraat Bankası 
çek ve senetlerini ilgili şube bazında 
izleyebilmeleri ve çağrı merkezi 
kanalıyla hesap kapama işlemlerini 
yapabilmelerine yönelik yenilikler 
müşterilerin hizmetine sunulmuştur. 

Engelli Müşterilerin Finansal 
Hizmetlere Erişimine Yönelik 
Hizmetler

Ziraat Bankası, engelli müşterilerin 
finansal erişimini kolaylaştırmak üzere, 
2015 yılında 200’den fazla şubede yeni 
konsept tadilatları başlatmıştır. Bunun 
yanı sıra, engelli müşteriler için avantajlı 
bankacılık ürünleri sunan Engelsiz 
Bankacılık Destek Paketi uygulamaya 
alınmıştır.

Genişleyen Ziraat Bankası Şube Ağı

Ziraat Bankası, 2015 yılında da şube 
ağını genişletmeye devam etmiştir. 
2015 yıl sonu itibarıyla yurt içinde 
açılan 112 şubenin yanı sıra Kosova’da 
açılan Priştine şubesi ile birlikte Ziraat 
Bankası’nın toplam şube sayısı 1.812’ye 
yükselmiştir. Samsun’da açılan yeni çağrı 
merkezi ile de şubeye gitmeden hizmet 
sunabilme kapasitesini geliştirmiştir.

ve hizmet kanallarında uluslararası 
bankacılık standartlarını hayata 
geçirmenin yanı sıra şeffaflık ve ürün 
sorumluluğu ilkelerine dayalı kurumsal 
iletişim kanallarıyla müşterileri ile 
kalıcı bağlar geliştirmektedir. 

Farklı Müşteri Segmentlerine 
Yönelik Yeni Ürünler 

2015 yılında farklı müşteri 
segmentlerine yönelik çok sayıda 
ürün ve hizmet geliştiren Banka, 
kurumsal müşteriler için devre faiz 
ödemeli spot kredi ürünü ve bireysel 
müşterilerin konut finansmanı 
hakkında bilgilendirilmesi için 
www.evinziraatten.com alt sitesini 
hizmete almıştır. Ziraat Bankası için 
her dönem büyük önem arz eden 
tarım sektörüne yönelik olarak 
Başakkart markası altında sunulmakta 
olan banka kartı ürünü, ticari hayatın 
her noktasında olmak üzere Girişimci/
Kurumsal segmentteki müşterilerin 
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş 
ve kullanıma sunulmuştur. Türkiye’nin 
en yaygın şube ağına sahip olan 
Ziraat Bankası, şubelerde bulunan 
sıra çağrı sistemine müşteri profiline 
uygun olarak İngilizce, Rusça ve 
Almanca dil seçeneklerini ekleyerek 
yabancı uyruklu müşterilerinin hizmet 
almasını kolaylaştırmaya devam 
etmiştir. Bunun yanı sıra, çağrı sistemi 
ile akıllı cep telefonu entegrasyonu 
sağlanarak, Banka müşterilerinin 
mobil bankacılık uygulaması ile 
en yakındaki veya istedikleri şube 
için sıra numarası alabilmeleri 
sağlanmıştır. 

Her Zaman Müşterilerinin Yanında 

Ziraat Bankası, çeşitli sebeplerden 
dolayı kredi geri ödemelerini 
yapamayan müşterilerine; daha 
uzun ve esnek vadelerde geri ödeme 
ve devam eden faaliyetlerinin 
finansmanına yönelik yeni kredi 
kullanma seçenekleri sunarak 
karşılaştıkları ekonomik zararların 
uygun koşullarda telafi edebilmelerine 
imkân tanımaktadır.

Her zaman müşterilerinin yanında 
olmayı ilke edinen Ziraat Bankası; 
Hopa, Borçka, Murgul ve Arhavi 
ilçelerinde meydana gelen sel 
felaketinden etkilenen müşterilerine, 
Banka’dan kullanmış oldukları 
kredilerini yapılandırma ve ödemelerini 
erteleme olanağı sunmuştur.

2. Kurumsallaşmış Iş Süreçleri: Ziraat 
Bankası, kurumsallaşmış iş süreçleri 
sayesinde hedeflerine sağlam 
adımlarla ilerlemektedir.

Ziraat Bankası, yetkinlik ve başarıya 
dayalı organizasyon yapısının yanı 
sıra kurumsallaşmış iş süreçleri ile 
uluslararası ve yurt içi piyasalardaki 
finansal kırılganlıklardan etkilenmeden 
katma değer odaklı projelere 
imza atmayı hedeflemektedir. 
Genel Müdür’ün liderliğinde ve 
Stratejik Yönlendirme Komitesi 
koordinasyonunda gerçekleştirilen 
kapsamlı sürdürülebilirlik çalışmalarıyla 
Banka’nın rekabet üstünlükleri 
başarıyla korunmaktadır.

Ziraat Bankası,
ürün ve hizmetlerini
müşteri ihtiyaç
ve beklentileri
doğrultusunda
geliştirmektedir.

Ziraat Bankası, 
yetkinlik ve başarıya 
dayalı organizasyon 

yapısının yanı sıra 
kurumsallaşmış 

iş süreçleri ile 
uluslararası ve yurt içi 
piyasalardaki finansal 

kırılganlıklardan 
etkilenmeden 

katma değer odaklı 
projelere imza atmayı 

hedeflemektedir.

2015 YIL SONU ITIBARIYLA 
YURT IÇINDE AÇILAN ŞUBE 
SAYISI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ
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Iş Süreçlerinde Uçtan Uca 
Dijitalleşme Dönemi

Gerek faaliyetleri kaynaklı çevresel 
etkinin asgariye indirilmesi gerekse 
verimlilik açısından iş süreçlerinde 
uçtan uca dijitalleşme yaklaşımı 
benimseyen Ziraat Bankası’nın; Türksat, 
TOKİ, Türk-Vet, Noterler Birliği gibi 
kurumlarla entegrasyon çalışmaları 
devam etmektedir. Bunun yanı sıra, 
Banka’nın Kurumsal Mimari çatısı 
altında iş, veri, uygulama mimarileri 
ve teknolojik altyapı entegrasyonunun 
etkin bir şekilde oluşturulmasını 
sağlamak üzere çalışmalar 
başlatılmıştır.

Priştine şubesini hizmete açan 
Ziraat Bankası, 18 ülkede 97 noktayı 
kapsayan hizmet ağıyla yurt dışındaki 
en yaygın Türk bankası konumundadır. 

Ziraat Bankası, entegre ortaklık 
yönetimiyle ilgili hedeflerini şu şekilde 
belirlemiştir:

• Ortaklık ve şubelerin faaliyet 
gösterdikleri ülkelerde etkinliğini 
artırmak, 

• Bu ülkeler ile Türkiye arasındaki 
ticari ve ekonomik ilişkilerin 
gelişmesine katkıda bulunmak,

• Dış ticaretin finansmanında güçlü 
rol ve yüksek pay almak, 

• Ülkedeki Türk yatırımcıların 
bankacılık ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek, 

• Müşterilere hızlı, kaliteli ve çözüm 
odaklı ürün ve hizmet sunmak, 

• “Ziraat Finans Grubu” temel 
anlayışı çerçevesinde Banka, 
yurt içi iştirakler ve bulunduğu 
coğrafyalar arasında etkin bir sinerji 
oluşturmak.

4. Operasyonel Mükemmeliyet: 
Ziraat Bankası, tüm faaliyetlerini 
uluslararası kalite standartlarını 
esas alan operasyonel 
mükemmeliyet ilkeleri çerçevesinde 
şekillendirmektedir. 

Köklü kurumsal geçmişinin yanı sıra 
yenilikçi ürün ve hizmet yaklaşımıyla 
tanınan Ziraat Bankası, organizasyon 
yapısını yetkinlik ve operasyonel 
mükemmeliyet ilkeleri ışığında 
yapılandırmıştır. Müşterilerin daha 
kaliteli hizmet alabilmesini hedefleyen 
bu çalışmalar kapsamında şubelerin 
operasyonel yükünün azaltılması ve iş 
süreçleri verimliliğinin artırılması temel 
öncelik olarak belirlenmiştir. 

Şubelerin Finansal Danışmanlık 
Ofisleri Haline Getirilmesi Temel 
Hedef….

Operasyonel mükemmeliyet çalışmaları 
kapsamında Ziraat Bankası, ipotek fek 
işlemlerini operasyon merkezinden 
yapmaya başlamış olup, söz konusu 
merkezileştirmeyi gerçekleştiren ilk 
ve tek bankadır. Bunun yanı sıra, 
kare kodlu çek uygulaması hayata 
geçirilerek çek sahtekarlığı riskinin 

3. Entegre Ortaklık Yönetimi: Ziraat 
Finans Grubu’na giden yolda Banka, 
yurt içi ve yurt dışı ortaklıklar ve 
yurt dışı şubeler arasındaki sinerji 
sürekli geliştirilmektedir.

Türkiye bankacılık sisteminin en 
büyük oyuncuları arasında yer alan 
Ziraat Bankası, hızla büyümekte olan 
Ziraat Finans Grubu’nun yurt içinde 
ve uluslararası piyasalarda faaliyet 
gösteren ortaklıklarıyla güçlü bir 
sinerji oluşturmuştur. 2015 yılında 
Ziraat Katılım Bankası’nın kurulması 
ile daha da güçlenen Ziraat Finans 
Grubu, Ziraat GYO’nun kuruluş 
çalışmalarına da devam etmektedir. 

Yurt Dışındaki En Yaygın 
Türk Bankası: Ziraat Bankası

Yurt dışında istikrarlı bir biçimde 
genişlemeye devam eden 
Ziraat Finans Grubu’na 2015 
yılında Azerbaycan ve Karadağ 
Cumhuriyeti’ndeki bankalar da 
eklenmiştir. 2015 yılında Kosova/

azaltılmasına yönelik önemli bir adım 
atılmıştır. TOKİ işlemlerinin merkeze 
alınmasına yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. Şubelerin operasyonel 
yükünün azaltılması açısından önem 
taşıyan bir diğer proje ise kredi 
operasyonlarının merkeze alınması 
çalışmalarıdır. Söz konusu çalışmaların 
2016 yılında tamamlanması 
hedeflenmektedir. Banka’nın faaliyetleri 
esnasında üretilen, edinilen arşiv 
niteliğindeki her türlü belgenin 
elektronik ortamda saklanmasını 
öngören e-arşiv projesinin de 2016 
yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Operasyonel Verimlilik Çalışmaları 
Kapsamında 3.754 Işgücü Tasarrufu

Ziraat Bankası, tüm iş birimlerinde 
yürüttüğü operasyonel verimlilik 
çalışmaları kapsamında 2012-2015 
yılları arasında 3.754 işgücü tasarrufu 
elde etmiştir. Bu alanda elde edilen 
verimlilik artışları sayesinde, müşteri 
memnuniyeti odaklı işlemlere 
önemli oranda kaynak tahsisi 
gerçekleştirilmiştir.

5. Objektif ve Şeffaf IK: Ziraat 
Bankası, objektif ve şeffaf insan 
kaynakları süreçleri sayesinde insan 
kaynağı yetkinliğini sürdürülebilir 
kılmaktadır.

Objektif başarı kriterine dayalı bir 
işe alım politikası benimseyen Ziraat 
Bankası, yetkin ve deneyimli insan 
kaynağı ile rakiplerinden ayrılmaktadır. 
Türkiye’nin en büyük işveren kuruluşları 
arasında yer alan Banka, insan 
kaynağına yönelik sürekli eğitim 
faaliyetleri organize ederek rekabet 
üstünlüğünü sürdürülebilir kılmaktadır. 
Ziraat Bankacılık Okulu ile kurumsal 
bankacılık eğitiminde bir marka olan 
Ziraat Bankası, e-eğitim ve mobil 
eğitim uygulamalarıyla da çalışanlarına 
yönelik alternatif eğitim programları 
oluşturmaktadır. 

Yetkinlik Bazlı Değerlendirme 
Sistemi

Ziraat Bankası, çalışanların hedef 
bazlı performansının ölçülebilmesinin 
yanı sıra yetkinliklerinin de 
değerlendirilerek performans puanına 

entegre edilebilmesi amacıyla 
Yetkinlik Değerlendirme Sistemi 
Projesi’ne başlamış; Şube, Bölge 
ve Genel Müdürlük Birimleri için 
pozisyon bazında yetkinlikleri 
belirlenmiş, performans ile yetkinlik 
değerlendirme süreci sonuçlarına 
uygun eğitimler tasarlanmıştır. 

Yetkinlik Değerlendirme Sistemi’nin 
2016 yılı itibarıyla uygulamaya 
alınması planlanmaktadır.

6.Etkin BT: Ziraat Bankası, müşteri 
ihtiyaç ve beklentilerini hızlı ve 
kaliteli bir biçimde karşılamak için 
bilgi teknolojileri yatırımlarına 
aralıksız devam etmektedir.

Ziraat Bankası, istikrarlı bir biçimde 
artış gösteren iş hacmi ile ürün ve 
hizmet çeşitliliğini etkin ve hızlı 
bir biçimde yönetmek üzere BT 
altyapı ve BT dönüşümlerine 2015 
yılında da başarıyla devam etmiştir. 
Veri Merkezi’nin yenilenmesine 
yönelik çalışmalara aralıksız devam 
eden Banka, bankacılık yazılımının 
iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında 
ekran sadeleştirme ve ekran 
ergonomisi çalışmalarında önemli 
ilerlemeler sağlanmıştır. 

2015 yılı etkin BT hedefi 
doğrultusundaki bir diğer önemli 
proje olan ana bankacılık yazılımının 
iş modeli ve Banka stratejileri 
kapsamında geliştirilmesi çalışmaları 
kapsamındaki ilk ekranlar 2016 yılının 
ilk çeyreğinde kullanıma alınacaktır.

7. Güçlü Bilanço: Ziraat Bankası, 
sorumlu bankacılık yaklaşımı 
çerçevesinde özkaynaklarıyla 
uyumlu bir bilanço yönetim 
politikası benimsemektedir. 

Bilançosunu müşteri odaklı bir 
yapıya dönüştürmeyi sürdüren 
Ziraat Bankası, gelir artışını 
önlemeyecek bir gider yönetimi 
politikası benimsemektedir. Banka, 
kaynak çeşitliliğinin artırılması 
amacıyla 2015 yılında sendikasyon 
kredisini yenilemiş, gider ve stok 
yönetiminde daha etkin olunması 
hedefi doğrultusunda Kurumsal 
Gider Yönetimi modülü kurulumu 
çalışmalarını tamamlamıştır. 

Ziraat Bankası,
ipotek fek işlemlerini
operasyon
merkezinden
yapmaya başlamış
olup, söz konusu
merkezileştirmeyi
gerçekleştiren ilk ve
tek bankadır.

Ziraat Bankası, hızla büyümekte olan Ziraat Finans 
Grubu’nun yurt içinde ve uluslararası piyasalarda 
faaliyet gösteren ortaklıklarıyla güçlü bir sinerji 
oluşturmuştur.

GELECEĞE
BAKIŞ

ZIRAAT FINANS 
GRUBU’NA 2015 YILINDA 
AZERBAYCAN VE KARADAĞ 
CUMHURIYETI’NDEKI 
BANKALAR DA 
EKLENMIŞTIR.
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2014 yılından bu yana Küresel 
Raporlama Girişimi’nin (GRI) en yeni ve 
en kapsamlı sürdürülebilirlik raporlama 
versiyonu olan G4 (Kapsamlı) ilkeleri 
ışığında raporlama gerçekleştiren 
Ziraat Bankası, önceliklendirme 
çalışmasını kurumsal yapısı ve 
paydaşları açısından önem taşıyan 
ekonomik, çevresel ve toplumsal 
unsurlar çerçevesinde şekillendirmiştir. 

Öncelikli Unsurların Tespiti 

Yıllık olarak yayınlanan Ziraat 
Bankası Sürdürülebilirlik Raporu’nun 
kapsamında Ziraat Bankası ortaklıkları 
yer almamaktadır. Rapor içeriğinde, 
Ziraat Bankası’nın faaliyetleri, 
etkileri ve paydaşların beklentileri 
dikkate alınmıştır. GRI G4 Kapsamlı 
ilkelerinin uygulanmasında ise aşağıda 
referans gösterilen GRI uygulama 
kitapçıklarından faydalanılmıştır: 

https://www.globalreporting.org/
resourcelibrary/ Turkish-G4-Part-One.
pdf

https://www.globalreporting.org/
resourcelibrary/Turkish-G4-Part-Two.
pdf

Paydaş Beklentileri Işığında 
Sürdürülebilirlik Raporlaması

Dış paydaşların bakış açısı, yukarıdaki 
listede 2 ve 3. maddelerde sıralanan 
bulguların, ilgili paydaşlarla (müşteriler, 
tedarikçiler, uluslararası paydaşlar, 
vb.) hizmet döngüsü kapsamında 
sürekli iletişimde bulunan birimlerin 
temsilcileri ile yapılan toplantılarda 
ele alınmış ve ilgili öncelikler tespit 
edilmiştir. Farklı kanallardan tespit 
edilen bu öncelikler, GRI G4 unsurları 
ile bağlantılı olarak ele alınmış, her 
birinin etki alanı (Banka içi ve dışı) 
belirlenmiştir.

Ziraat Bankası 2015 Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Önceliklendirme analizinin sonucunda, 
Ziraat Bankası ve paydaşları açısından 
öncelikli unsurlar belirlenerek önem 
sırası saptanmış ve 2015 yılı öncelikler 
matrisi oluşturulmuştur. 

Ziraat Bankası, öncelikli konuları 
belirleme sürecinde;

1. iç paydaş kitlesini temsil 
eden Banka birim yöneticileri 
ve çalışanlar nezdinde 
gerçekleştirdiği kapsamlı anket 
çalışmasını,

2. dış paydaşlardan 2015 yılı 
boyunca farklı kanallardan alınan 
geri bildirimlerden elde edilen 
analizleri,

3. uluslararası finans ve 
derecelendirme kuruluşlarıyla 
yapılan görüşmelerden sağlanan 
çıktıları,

4. Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik 
Proje Ekibi’nin masa başı 
çalışmalarından elde edilen 
sonuçları kullanmıştır.

İç paydaşların bakış açısı, Banka birim 
yöneticileri ve çalışanları nezdinde 
gerçekleştirilen kapsamlı anket 
çalışması sonucunda belirlenmiştir.

DÜŞÜK
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G4 (Kapsamlı) ilkeler
ışığında raporlama
gerçekleştiren
Ziraat Bankası,
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yapısı ve paydaşları
açısından önem
taşıyan ekonomik,
çevresel ve toplumsal
unsurlar çerçevesinde
şekillendirmiştir.

Ziraat Finansal Hizmetler Grubu

Yönetici ücretlendirmesi
Tedarikçilerin değerlendirilmesi –
İnsan hakları

Hizmetlere erişim
Mevzuat geliştirme sürecine katılım
İş modeli-Kısa vadeli değer üretme

İş modeli-Uzun vadeli değer üretme
Müşterilerin finansal sağlamlığı
Yenilenebilir enerji
Çeşitlilik ve eşitlik
Çalışma koşulları
Finansal suçlar ve kara paranın 
aklanmasının önlenmesi
İşyeri sağlığı ve güvenliği

BT altyapısı
Alternatif dağıtım kanalları
KOBİ ve girişimciler segmentine 
sunulan hizmetler
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Unsurun Ziraat Bankası’nın güncel ve gelecekteki performansına etkisi

Çalışma saatleri
Tedarikçilere ödemeler
Atık ve enerji
Enerji kullanımı
Yerel istihdam

Çalışan katılımı
Çalışan refahı
Kağıt tüketimi
Yönetim organlarında kadın ve 
erkeklerin temsili

Düzenleyici otorite ile ilişkiler
Eğitim ve gelişim

Çalışan ücretlendirmesi
Kadın ve erkek çalışanların eşit 
ücretlendirilmesi

Artan uluslararası bilinirlik
Artan marka değeri
Çeşitlendirilmiş mevduat yapısı
Coğrafi yaygınlık–yüksek müşteri erişimi
Çeşitlendirilmiş ürün yelpazesi
Tarım sektörünün desteklenmesi
Müşteri verilerinin korunması

Piyasa ve müşteri odaklılık 
Bankacılık ürün ve hizmetleri
Müşteri memnuniyeti
Kurumsal yönetim ve risk yönetimi
• Sürdürülebilirlik yönetimi
• Adil olmak
• Şeffaflık
• Güvenilir olmak
• Mevzuat ve yönetmeliklere uyum
• Vergi ödemesi
• Terörün finansmanının önlenmesi
• Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
• Kara paranın aklanmasının 

önlenmesi

Ziraat Bankası, 2014 yılından bu yana Küresel 
Raporlama Girişimi’nin (GRI) G4 Kapsamlı 
ilkeleri ışığında sürdürülebilirlik raporlaması 
gerçekleştirmektedir.

ÖNCELİKLERİMİZ
G4-18 G4-19
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Doğrulama çalışması

Önceliklendirme analizi ve izlenen 
sürece ilişkin doğrulama çalışması, 
sürdürülebilirlik proje ekibi 
tarafından 2015 yılında da başarıyla 
gerçekleştirilmiştir.

Unsur çerçevesi

Ziraat Bankası, 2015 yılı 
önceliklendirme analizi sonucunda 
belirlediği öncelikli unsurları önem ve 
etki alanları kapsamında üç kategoride 
ele almaktadır. Birinci kategoride yer 
alan konular, Ziraat Bankası’nın güncel 
ve gelecekteki performansı açısından 
en yüksek önem derecesinde sahip 
konulardır. Bunlar; 

• Ziraat Bankası’nın gelecekte 
kaydedeceği ekonomik performansı 
ve rekabetteki duruşunu yakından 
ilgilendiren piyasa ve müşteri 
odaklılık, bankacılık ürün ve 
hizmet gamının çeşitliliği, müşteri 
memnuniyeti, artan marka değeri 
ve uluslararası bilinirlik, coğrafi 
yaygınlık ve yüksek müşteri erişimi, 
çeşitlendirilmiş ve tabana yaygın 
mevduat yapısı,

• Banka’nın kuruluş misyonuna 
uygun olarak tarım sektörünün 
desteklenmesi,

• Müşteri verilerinin korunması,
• Sürdürülebilirlik yönetimi de dahil 

olmak üzere kurumsal yönetim ve 
risk yönetimidir. 

Banka’nın önceliklendirme analizinde 
İkinci ve üçüncü kategoride yer alan 
unsurlar ise farklı paydaş grupları 
için ayrı derecelerde önem ve öncelik 
taşıyan konulardır. Bunlar; 
• Türkiye ekonomisi açısından 

büyük önem taşıyan KOBİ’lere ve 
girişimcilere sunulan hizmetler 
Ziraat Bankası açısından öncelikli 
bir konudur.

• BT altyapısının ve Alternatif 
Dağıtım Kanalları’nın yeni 
yatırımlarla geliştirilmesi, Ziraat 
Bankası ve müşteriler açısından 
son derece önem taşırken diğer 
dış paydaşlar nezdindeki önemi 
görece düşüktür.

• Çalışan katılımı, çalışan refahı, 
eğitim ve gelişim, çalışan 
ücretlendirmesi vb. başlıklar 
Ziraat Bankası’nın en önemli 
paydaş gruplarından birini temsil 
eden çalışanlar açısından önemli 
olmakla beraber, dış paydaşların 
öncelik sırasında daha alt sıralarda 
yer almaktadır.

Önceliklendirme
analizi ve izlenen
sürece ilişkin
doğrulama çalışması,
sürdürülebilirlik proje
ekibi tarafından 2015
yılında da başarıyla
gerçekleştirilmiştir.

2015 Raporlama dönemi itibarıyla, Ziraat Bankası’nın faaliyet çerçevesinde paydaşları bilgilendirmeyi gerektirecek bir 
değişiklik olmamıştır. 

Ziraat Bankası 2015 yılı önceliklendirme çalışmasında belirlenen öncelikli unsurların GRI G4 unsurları ile 
ilişkilendirilmesi

Piyasa ve müşteri odaklılık, bankacılık ürün ve hizmet gamının çeşitliliği, müşteri memnuniyeti, 
artan marka değeri ve uluslararası bilinirlik, coğrafi yaygınlık ve yüksek müşteri erişimi, 
çeşitlendirilmiş ve tabana yaygın mevduat yapısı

G4 EC, SO, FS

Tarımsal sektörün desteklenmesi, KOBİ ve girişimcilere sunulan hizmetler
G4 EC, SO, FS

Müşteri verilerinin korunması G4 SO, PR

Sürdürülebilirlik yönetimi de dahil olmak üzere kurumsal yönetim ve risk yönetimi G4 SO

BT altyapısının ve Alternatif Dağıtım Kanalları’nın geliştirilmesi G4 EC, SO

Müşterilerin finansal sağlamlığı G4 EC, SO

Yenilenebilir enerji G4 EN

Ziraat Finans Grubu G4 EC

Hizmetlere erişim G4 SO

Mevzuat geliştirme sürecine katılım G4 SO, PR

İş modeli-kısa ve uzun vadede değer üretme G4 EC

Çalışan katılımı, çalışan refahı, eğitim ve gelişim, çalışan ücretlendirmesi G4 LA, G4 HR

Ziraat Bankası’nın önceliklendirme analizinde; piyasa 
ve müşteri odaklılık, bankacılık ürün ve hizmet 
gamının çeşitliliği, müşteri memnuniyeti ile uluslararası 
bilinirlik ve coğrafi yaygınlık birincil derecede öncelikli 
konumdadır. 

ÖNCELİKLERİMİZ
G4-20, G4-21 G4-23 
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Ziraat Bankası’nın Paydaşları

Bir “değerler zinciri” olarak tanımladığı faaliyetlerine paydaş katılımını teşvik eden 
Ziraat Bankası’nın ana paydaş grubu içerisinde hissedarlar, çalışanlar, müşteriler 
ve tedarikçiler yer almaktadır. Banka, ana paydaşlarının talep ve beklentilerini 
etkin bir şekilde değerlendirmek için karşılıklı etkileşim ve iletişime dayalı paydaş 
iletişimi yürütmektedir. Ziraat Bankası, ana paydaş grubuna ek olarak düzenleyici 
kurumlar, uluslararası bankalar, yatırımcılar ve derecelendirme kuruluşları, medya, 
sektörel birlik ve organizasyonlar ile toplumdan oluşan diğer paydaşları ile de 
şeffaflık ve karşılıklı saygıya dayalı düzenli paydaş iletişimi gerçekleştirmektedir.

Ziraat Bankası, paydaşlarını tanımlamada aşağıdaki ölçütleri göz önünde bulundurmaktadır:

Bağımlılığa göre Bugün ve gelecekte Ziraat Bankası’na bağımlılığı olan 
paydaşlar

Müşteriler, çalışanlar vb.

Etkiye göre Ziraat Bankası’nın bugün ve gelecekteki performansı 
üzerinde etkisi olan paydaşlar

Müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler vb.

Katılıma göre Sürdürülebilirlik ile ilgili herhangi bir konuda Ziraat 
Bankası ile işbirliğine giden paydaşlar

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 
yürütülen kurum ve kuruluşlar, 
danışman firmalar vb.

Sorumluluğa göre Ziraat Bankası’nın bugün veya gelecekte, finansal ve yasal 
açılardan sorumluluklar taşıdığı/taşıyacağı paydaşlar

Hissedar, düzenleyici kurumlar, 
uluslararası banka ve yatırımcılar vb.

Yakınlığa göre Ziraat Bankası ile en yoğun ve uzun süreli etkileşimde olan 
paydaşlar

Müşteriler, tedarikçiler vb.

Temsile göre
Ziraat Bankası’nın düzenleyici mekanizmalar veya piyasa/
toplum oluşumları kapsamında etkileşim kurduğu 
paydaşlar

Sektörel birlik ve organizasyonlar, 
medya vb.

Paydaş katılımı kanalıyla ortaya konan öncelikli konular, 2015 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nun farklı bölümlerinde detaylı olarak 
ele alınmış ve ilişkili açıklamalara yer verilmiştir.

Ziraat Bankası’nın Üyesi Olduğu veya Desteklediği Bazı Inisiyatifler

• TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (TBB) www.tbb.org.tr
• DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) www.deik.org.tr
• MİLLETLER ARASI TİCARET ODASI TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ (ICC) http://icc.tobb.org.tr/index.php
• KREDİ KAYIT BÜROSU (KKB) www.kkb.com.tr
• TBB RİSK MERKEZİ www.riskmerkezi.org
• İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI www.iav.org.tr
• İNTERNET SAHTEKÂRLIKLARI BİLGİ PAYLAŞIM SİSTEMİ (IFAS)
• ASSOCIATION OF NATIONAL DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTIONS IN MEMBER COUNTRIES OF THE ISLAMIC 

DEVELOPMENT BANK (ADFIMI) www.adfimi.org
• ULUSLARARASI FİNANS ENSTİTÜSÜ (INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE-IIF) www.iif.com
• BANKALARARASI KART MERKEZİ (BKM) www.bkm.com.tr
• YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ http://www.ytm.gov.tr/
• İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ http://www.immib.org.tr
• DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ http://www.daib.org.tr
• IPFA-INTERNATIONAL PROJECT FINANCE ASSOCIATION – ULUSLARARASI PROJE FİNANSMANI DERNEĞİ  

http://www.ipfa.org

Ziraat Bankası,
başta ana paydaşları
olmak üzere tüm
paydaşlarıyla
karşılıklı saygı ve
şeffaflığa dayalı
ilişkileri geliştirmeyi
temel öncelik olarak
belirlemiştir.

Paydaş grubu Iletişim sıklığı Iletişim kanalları

Ana Paydaşlar

Çalışanlar İş döngüsü kapsamında - 
günlük

İstihdam süreci, çalışanlara yönelik eğitim programları, 
performans değerlendirme toplantıları, iç iletişim mecraları, 
yönetici görüşme ve bilgilendirme/paylaşım toplantıları.

Müşteriler Hizmet döngüsü kapsamında 
- 7/24

Ziraat Bankası şubeleri, dijital kanallar (ATM, internet 
bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezi), müşteri ilişkileri 
temsilcileri, müşteri ziyaretleri.

Tedarikçiler İş döngüsü kapsamında - 
günlük

Ziraat Bankası’nca dışarıdan tedarik edilen tüm mal ve 
hizmetlerin satın alım süreci.

Hissedar Genel Kurul ve gerekli diğer 
durumlarda

Genel Kurul (yıllık). Ziraat Bankası, ayrıca, Finansal Kurumlar 
ve Yatırımcı İlişkileri Birimi ile Finansal Raporlama ve Bütçe 
Yönetimi Birimi üzerinden kamuoyunu aydınlatmaya yönelik 
çalışmalar yürütmektedir. Faaliyet raporları ve diğer sunumlar 
ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamalar bu 
kapsamdadır.

Diğer 
Paydaşlar

Düzenleyici 
kurumlar

İş döngüsü kapsamında - 
gerekli durumlarda

Mevzuat gereğince yapılan raporlamalar, yazışmalar ve ilgili 
toplantılar.

Uluslararası banka 
ve yatırımcılar

İş döngüsü kapsamında - 
günlük

İşbirliği içinde çalışılan Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, 
yurt dışı fonlar, yatırım bankaları, varlık yönetim şirketleri vb. 
finans kuruluşları ile yapılan toplantı ve görüşmeler.

Sektörel birlik ve 
organizasyonlar

İş döngüsü kapsamında - 
günlük

Toplantı, sunum ve günlük iletişim çalışmaları.

Medya İş döngüsü kapsamında - 
gerekli durumlarda

Kamuoyunun şeffaf ve hızlı bir yaklaşımla aydınlatılmasına 
yönelik çalışmalar (Basın toplantıları, basın bültenleri, 
röportajlar, ulaşan soruların yanıtlanması vb.).

Toplum Sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve bağış faaliyetleri.

Ziraat Bankası, başta ana paydaşlarını oluşturan müşterileri, çalışanları, tedarikçileri ve hissedarı olmak üzere farklı paydaş 
grupları ile sürdürdüğü olağan ilişki kapsamında derlediği geri bildirimleri ve beklentileri, 2015 yılı sürdürülebilirlik önceliklerini 
tespit süreci kapsamında kullanmış ve öncelikli unsurlara yansıtmıştır. 

ÖNCELİKLERİMİZ
G4-24, G4-26, G4-27 G4-15, G4-16, G4-25, G4-27 
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Yönetim Kurulu’nun 9 üyeden oluştuğu Ziraat 
Bankası’nda Kurul Üyeleri, azami 3 yıl süreyle görev 
yapmak üzere seçilmektedir.

KURUMSAL 
YÖNETİM

Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik 
ve sorumluluk ilkelerini temel alan 
bir kurumsal yönetim yaklaşımı 
benimseyen Ziraat Bankası, 
paydaşlarına yönelik katılım süreçleri 
oluşturarak kurumsal yönetim 
süreçlerinden daha yüksek oranda 
katma değer sağlamaktadır. Banka’nın 
kurumsal yönetim ilkeleri alanındaki 
referans uygulamaları, sektör açısından 
önemli kıyaslama ve örnek alma 
olanakları sunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Politikalarında 
Karar Merci: Yönetim Kurulu 

Yönetim Kurulu’nun 9 üyeden oluştuğu 
Ziraat Bankası’nda Kurul Üyeleri azami 
3 yıl süreyle görev yapmak üzere 
seçilmektedir. Kurul’un üye sayısı 
faaliyetlerin etkin bir şekilde organize 
edilebilmesine olanak sağlayacak 
düzeydedir. Yönetim Kurulu Başkanlığı 
ile Genel Müdürlük görevleri farklı 
kişiler tarafından yürütülmektedir. 
Yönetim Kurulu Başkanı’nın icra görevi 
yoktur. Yönetim Kurulu Üyelerinin 
tamamı, SPK Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nde yer verilen Yönetim Kurulu 
Üye seçiminde aranan asgari niteliklere 
sahiptir. Ayrıca, Banka’nın Yönetim 
Kurulu Üyeleri’nin çoğu Bağımsız Üye 
niteliğine haizdir. 

Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine 
uyum, izleme denetleme ve süreçleri 
iyileştirmek amacıyla Yönetim 
Kurulu’na öneriler sunma faaliyetleri, 
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 
yerine getirilmektedir.

Tablo: Ziraat Bankası Yönetim Kurulu 
Üyeleri

Üye Görevi
Muharrem KARSLI Başkan

Yusuf DAĞCAN Başkan Vekili ve Üye

Hüseyin AYDIN Genel Müdür ve Üye 

Fahrettin ÖZDEMİRCİ Üye

Feyzi ÇUTUR Üye

Metin ÖZDEMİR Üye

Mustafa ÇETİN Üye

Cemalettin BAŞLI Üye

Salim ALKAN Üye 

Ziraat Bankası’nda günlük faaliyetlerin 
sevk, idare ve koordinasyonundan en 
geniş anlamda, tam yetkili ve sorumlu 
kişi Genel Müdür’dür. Banka’da her 
biri belirlenmiş bir alandan sorumlu 
olan 9 Genel Müdür Yardımcılığı 
bulunmaktadır. Genel Müdür ve Genel 
Müdür Yardımcıları, Ziraat Bankası Üst 
Yönetimi’ni oluşturmaktadır.

Bankacılık ve Ticaret Kanunu ile Tam 
Uyum

%100 kamu sermayeli bir banka 
olan Ziraat Bankası’nda gerçek 
kişi konumunda nihai hakim pay 
sahibi bulunmamaktadır. Banka’nın 
sermayesinin tamamı T.C. Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı’na (Hazine) aittir. 
Ziraat Bankası’nda en yüksek yönetişim 
organı olan Yönetim Kurulu ve 
Banka’da faaliyet gösteren komitelerin 
seçim süreçleri Esas Sözleşme’nin 3. 
bölümünde düzenlenmiştir. Ziraat 
Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı 
sıra Banka’nın üst düzey yönetimini 

Ziraat Bankası,
paydaşlarına
yönelik katılım
süreçleri oluşturarak
kurumsal yönetim
süreçlerinden daha
yüksek oranda katma
değer sağlamaktadır.

oluşturan profesyonel yöneticilerinin 
bir bölümü, Ziraat Finans Grubu’nu 
oluşturan iştirak şirketlerinde Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevleri üstlenmektedir. 
Ziraat Bankası Yönetim Kurulu 
üyelerinin Banka dışında görev almaları 
konusundaki prensipler Bankacılık 
Kanunu, TTK ve diğer ilgili mevzuat ile 
uyumludur.

Ziraat Bankası’nın Türk Ticaret 
Kanunu, Bankacılık Kanunu ile ilgili 
diğer hükümler uyarınca oluşturduğu 
komiteler:
- Kredi Komitesi,
- Denetim Komitesi,
- Kurumsal Yönetim Komitesi ve
- Ücretlendirme Komitesi’dir.

Banka Yönetim Kurulu, ihtiyaç halinde 
veya gerek görülmesi durumunda 
başka komiteler kurmaya yetkilidir.

Iç Denetim, Iç Kontrol ve Risk 
Yönetimi Alanındaki Yenilikçi 
Uygulamalar

Iç Denetim Alanındaki Yenilikçi 
Uygulamalar

Uluslararası bankacılık sektöründeki 
yenilikçi uygulamaları yakından 
takip eden Ziraat Bankası’nda şube 
denetimleri Bankamız müşteri 
odaklı denetim modeli çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. Üretilen raporlar 
e-imza ile Banka’nın Sanal Arşivi’ne 
kaydedilirken, etkin kaynak kullanım 
stratejisi doğrultusunda fiziki çıktıları 
alınmamaktadır. 

Iç Denetim Etkinliğini Artıracak 
Önlemler

Ziraat Bankası’nda optimum sayıda 
müfettiş ile denetim faaliyeti 
gerçekleştirilmesi için teftiş ve 
soruşturma görevlendirmeleri etkin 
bir şekilde izlenmektedir. İş Gücü/
Zamanın etkin bir şekilde planlanması 
için görevlendirme ekranları ile 
optimal görev dağılımının hızlı ve 
etkin bir şekilde yapılması planlanarak 
Zaman/Maliyet tasarrufunda önemli 
ilerlemeler sağlanmaktadır. Ziraat 

Bankası’nın yurt dışı şube/iştirakler 
ve yurt içi iştiraklerinin denetimi için 
ise Web Tabanlı Denetim Modeli 
çalışması başlatılmıştır. Bu model ile 
farklı iş kolları ve ülkeler nezdindeki 
denetimlerin mümkün olduğunca 
aynı/dönüştürülebilir rapor formatıyla 
sonuçlandırılması çalışmaları devam 
etmektedir. Bunun yanı sıra, Denetim 
Modeli referans alınarak Banka’nın Bilgi 
Sistemleri Süreç denetiminin sistem 
üzerinden yapılmasını sağlayacak bir 
model oluşturulmaya başlanmıştır. Bu 
modelle birlikte Ziraat Bankası bilgi 
sistemleri süreci denetimi daha sade 
bir yapıya kavuşacaktır.

Anlık Kontrol Projesi 

Ziraat Bankası, şubelerinin anlık 
kontrol edilmesini sağlayacak Anlık 
Kontrol Projesi’ni 2015 yılında 
hayata geçirmiştir. Bu sistem 
sayesinde belirlenen risk kriterleri 
kapsamında şubelerin işlemleri, işlemin 
gerçekleştirildiği anda Anlık Kontrol 
Ekibi tarafından tetkik edilmeye, hata 
tespit edilmesi durumunda şubeler 
ile paylaşımda bulunularak gün 
tamamlanmadan önlem alınmaya 
başlanmıştır. Ziraat Bankası, paydaşları 
açısından da referans oluşturan bu 
proje sayesinde hatalı işlemler sonucu 
oluşacak maliyeti azaltarak 
önemli oranda zaman, enerji ve kağıt 
tasarrufu da sağlamaktadır. Ziraat 
Bankası, 2016 yılında anlık kontroller 
kapsamında yer alan senaryoların 
geliştirilmesi için risk odaklı bakış 
açısını temel alan bir çerçevede daha 
fazla işlemin kısa sürede incelenmesi 
ve aksiyon alınmasına yönelik iç 
kontrol sisteminin etkinliğini artırmayı 
hedeflemektedir. 

Ziraat Bankası’nda 
optimum sayıda 

müfettiş ile 
denetim faaliyeti 

gerçekleştirilmesi için 
teftiş ve soruşturma 

görevlendirmeleri 
etkin bir şekilde 

izlenmektedir.

ZIRAAT BANKASI, 
ŞUBELERININ ANLIK 

KONTROL EDILMESINI 
SAĞLAYACAK ANLIK 

KONTROL PROJESI’NI 
2015 YILINDA HAYATA 

GEÇIRMIŞTIR.

G4-DMA, G4-14, G4-34, 
G4-38, G4-40, G4-42, G4-46, G4-47 G4-14 
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Ziraat Bankası, 2016 yılında da Ziraat Finans 
Grubu’nun diğer üyeleriyle eşgüdümlü bir biçimde 
yerel ve uluslararası düzenlemeleri dikkate alan, 
teknoloji odaklı uyum süreçleri geliştirmeyi 
hedeflemektedir.

KURUMSAL 
YÖNETİM

“Müşteri Risk Derecelendirme” 
Çalışmaları

Faaliyetlerini “Müşterini Tanı” prensibi 
çerçevesinde yürütmekte olan Ziraat 
Bankası, “Müşteri Risk Derecelendirme” 
çalışmaları kapsamında 2015 yılında; 
müşterilerin mesleği, iş geçmişi, mali 
durumu, hesapları, ticari faaliyetleri, 
yerleşik olduğu ülke gibi göstergeler 
dikkate alınarak aklama ve terörün 
finansmanı açısından risk profillerini 
çıkarmak, böylelikle yüksek riskli 
müşterileri, iş ilişkilerini ve işlemleri 
belirlemek, devamlı olarak takip 
edebilmek amacıyla ana bankacılık 
sistemine entegre bir modül 
oluşturmuştur. Bu modül aracılığı ile 
müşteriler risk kategorilerine göre 
sınıflandırılmış, yüksek riskli müşterilere 
ilişkin aksiyon alınabilmesi sağlanmıştır.

Ziraat Finans Grubu çatısı altında 
yer alan yurt dışı şube ve iştiraklerin, 
suç gelirlerinin aklanmasının ve 
terörün finansmanının önlenmesine 

• İşlem ve müşterinin riski daha 
doğru, hassas ve objektif 
olarak ölçülecek ve sonuçlar 
sayısallaştırılacaktır. Böylelikle; 
müşteri ve portföy analitiği 
çalışmalarına yardımcı olacak 
sonuçlar üretilerek, kredi tahsis 
ve izlemeye yönelik süreçlerde 
iyileştirmeler gerçekleştirilecektir. 
Bu kapsamda, Banka’nın doğru 
müşteriye doğru ürünü doğru 
şartlarla sunma yönündeki 
politikasına katkı sağlanacaktır.

• Güçlü kredilendirme süreçlerine, 
portföy ve teminat yapısına uygun 
bir şekilde Sermaye Yeterlilik 
Rasyosu hesaplanacaktır.

• Risk yönetiminde çağı yakalama ve 
rekabeti sağlıklı bir şekilde ilerletme 
konularında Banka’ya katkı 
sağlaması, fiyatlama ve performans 
ölçümünde kullanılabilecek girdiler 
oluşturması ve verimliliğin artması 
gibi hususlar dikkate alındığında 
Proje, bilanço yönetimindeki 
etkinliği de artıracaktır.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve 
Terörün Finansmanının Önlenmesi 
Çalışmaları

Ziraat Bankası’nda suç gelirlerinin 
aklanmasının ve terörün finansmanının 
önlenmesine ilişkin çalışmalar, web 
sitesinde kamuoyuyla paylaşılmış olan 
politika kapsamında ve yürürlükteki 
yasalara uygun bir biçimde 
yürütülmektedir. Banka yönetimi, 
çalışanlarının söz konusu standartlara 
tam ve eksiksiz uyumunu sağlamak 
suretiyle ürün ve hizmetlerinin suç 
gelirlerinin aklanması ve terörün 
finansmanı amacıyla kullanılmasını 
engellemeye kararlıdır.

Ziraat Bankası’nda “Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine İlişkin 
Yükümlülüklere Uyum Programı 
Hakkında Yönetmelik” uyarınca 
oluşturulan Uyum Programı’nın 
yürütülmesi ve bu konularla ilgili olarak 
düzenlenen mevzuatla belirlenen 
görev, yetki ve sorumluluklar 
Denetim Komitesi tarafından yerine 
getirilmektedir. 

yönelik faaliyette bulundukları 
sektör, ülke düzenlemeleri ve 
uluslararası düzenlemeler dikkate 
alınarak, süreçlerinin iyileştirilmesi 
ve geliştirilmesine yerinde ve/veya 
uzaktan destek verilmeye 2015 
yılında da devam edilmiştir. Ziraat 
Bankası, 2016 yılında da Ziraat Finans 
Grubu’nun diğer üyeleriyle eşgüdümlü 
bir biçimde yerel ve uluslararası 
düzenlemeleri dikkate alan, teknoloji 
odaklı uyum süreçleri geliştirmeyi 
hedeflemektedir.

Risk Yönetimi Alanındaki Yenilikçi 
Uygulamalar

Ziraat Bankası, 2016 yılında içsel 
derecelendirmeye dayalı yaklaşım 
ile kredi riskinin ölçülmesine yönelik 
olarak kapsamlı bir proje başlatmayı 
hedeflemektedir. Proje ile birlikte 
kredi riskinin gelişmiş yöntemlerle 
hesaplanmasının Banka’ya aşağıdaki 
rekabet üstünlüklerini sağlaması 
öngörülmektedir: 

Ziraat Bankası’nda Geçerli Olan 
Politikalar

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu 
tarafından kabul edilerek yürürlüğe 
alınan politikalar Banka’nın kurumsal 
yönetim yapısının işleyişi açısından 
olduğu kadar sürdürülebilirlik yönetimi 
açısından da büyük önem taşımaktadır.

Sürdürülebilirlik Politikası

Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik 
Politikası için bkz. sf: 26-28

Ziraat Bankası’nda “çevre”, 
Sürdürülebilirlik Politikası kapsamında 
değerlendirilmiştir. 

Ziraat Bankası’nda 2016 yılı içinde 
yatırım kredilerinde uygulanacak 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
politikası geliştirilmesi ve 
uygulanması sürecine ilişkin bir 
proje başlatılması hedeflenmektedir. 
Proje, çevre ve sosyal risk yönetimi 
sürecinin uygulanması için yönetsel 
organizasyonun güçlendirilmesini; 
çevre ve sosyal risk yönetim araçlarının 
geliştirilmesini öngörmektedir.
 
Bilgilendirme Politikası için bkz.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve 
Terörün Finansmanının Önlenmesi 
Politikası için bkz.

Ziraat Bankası,
2016 yılında içsel
derecelendirmeye
dayalı yaklaşım
ile kredi riskinin
ölçülmesine yönelik
olarak kapsamlı bir
proje başlatmayı
hedeflemektedir.

Ziraat Bankası’nda 
suç gelirlerinin 

aklanmasının ve 
terörün finansmanının 

önlenmesine ilişkin 
çalışmalar, web 

sitesinde kamuoyuyla 
paylaşılmış olan 

politika kapsamında 
ve yürürlükteki 
yasalara uygun 

bir biçimde 
yürütülmektedir.

http://www.ziraatbank.com.tr/tr/Bankamiz/YatirimciIliskileri/Documents/BilgilendirmePolitikasi.pdf

http://www.ziraatbank.com.tr/tr/Bankamiz/YatirimciIliskileri/Documents/AMLPolitika.pdf

G4-14 G4-14, G4-41, G4-49, G4-DMA, G4-SO4 
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Ziraat Bankası’nın Sürdürülebilirlik Politikası ve bu 
kapsamda yayınlanan sürdürülebilirlik raporları 
kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

KURUMSAL 
YÖNETİM

Aşağıdaki konular Ziraat Bankası 
intranetinde tüm çalışanların erişimine 
açık olan İK mevzuatı içerisine entegre 
edilmiştir:

• İnsan Kaynakları
• Ücretlendirme
• Tazminat
• Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi

Etik Ilkeler ve Ziraat Bankası

Tüm faaliyetlerini yasal mevzuata 
uyumlu bir biçimde sürdüren Ziraat 
Bankası, Türkiye Bankalar Birliği 
tarafından, 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu’nun 75. maddesine uygun 
olarak hazırlanmış ve yayınlanmış 
bulunan etik ilkeleri kabul etmiştir. 
Ziraat Bankası bu doğrultuda; 

• Banka yönetici ve çalışanlarının etik 
kurallara uygun davranmasını,

• Bu ilkelerin Banka mensupları 
tarafından benimsenmesini,

• Banka’nın tüm faaliyetlerinin 
bu ilkeler doğrultusunda 
yürütülmesinin sağlanmasını sürekli 
hedefler olarak benimsemiştir.

Ziraat Bankası Yatırımcı Ilişkileri 
Birimi

Ziraat Bankası’nın organizasyon yapısı 
içerisinde önemli bir konumda bulunan 
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü altında faaliyetlerini sürdüren 
Yatırımcı İlişkileri Birimi, olası bir 
halka arz durumunda, pay sahipleriyle 
ilişkileri yürütmek ve mevzuatın 
belirlediği şeffaflığı sağlamak adına 
çalışmalarını yürütmektedir. Birim, 
başta bilgi almak ve inceleme hakkı 
olmak üzere pay sahipliği haklarının 
korunması ve kullanılmasının 
kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaya 
hazırdır. Bu kapsamda, Banka, henüz 
halka arz olmasa da halka arz olan bir 
şirket gibi alması gereken aksiyonları 
yerine getirmektedir.

 

Ziraat Bankası benimsediği etik kurallar 
çerçevesinde; tasarruf sahiplerinin 
hak ve menfaatlerinin korunması, 
mali piyasalarda güven ve istikrarın 
sağlanması, mevduat, kredi ve ödeme 
sistemlerinin etkin şekilde çalıştırılması, 
ekonomide önemli zararlar 
doğurabilecek işlem ve uygulamaların 
önlenmesinin yanı sıra toplumsal 
yararın gözetilmesi ve çevrenin 
korunmasının gözetilmesi amacıyla 
faaliyetlerinde aşağıdaki ilkeleri göz 
önünde bulundurmaktadır.

• Dürüstlük
• Tarafsızlık
• Güvenilirlik
• Saydamlık
• Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve 

Çevreye Saygı
• Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı 

Değerlerinin Aklanması ve Terörün 
Finansmanı ile Mücadele

• Bilgi Suistimali

Ziraat Bankası Kurumsal Web Sitesi

www.ziraatbank.com.tr adresinde yer 
alan kurumsal web sitesi, kamuoyunun 
en güncel bilgi ile aydınlatılması 
konusunda önemli rol oynamaktadır. 
Ziraat Bankası, henüz halka açık 
olmamakla beraber, Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nin gereğinin büyük bölümünü 
karşılamakta ve ilgili bilgi ve belgeleri 
web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak 
sunmaktadır. İnternet sitesinde ticaret 
sicil bilgisinden güncel ortaklık ve 
yönetim yapısına, Esas Sözleşme’den 
özel durum açıklamalarına, finansal 
raporlardan faaliyet raporlarına kadar 
çok sayıda belge yer almaktadır.

İnternet sitesinde yer alan 
Sürdürülebilirlik sekmesinde ise, 
Ziraat Bankası’nın Sürdürülebilirlik 
Politikası ve bu kapsamda yayımlanan 
sürdürülebilirlik raporları kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır.

Ziraat Bankası,
henüz halka açık
olmamakla beraber,
Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nin gereğinin
büyük bölümünü
karşılamakta ve ilgili
bilgi ve belgeleri
web sitesinde Türkçe
ve İngilizce olarak
sunmaktadır.

www.ziraatbank.com.tr 
adresinde yer alan 

kurumsal web sitesi, 
kamuoyunun en güncel 

bilgi ile aydınlatılması 
konusunda önemli rol 

oynamaktadır.

G4-DMA, G4-14, G4-56, g4-57, G4-58 G4-14 



DAHA GÜÇLÜ BİR 
TÜRKİYE EKONOMİSİ 
Türkiye çapına yayılan hizmet ağıyla yerel 
istihdama önemli katkılar sağlayan Ziraat 
Bankası, tedarik zinciri kapsamında yaptığı 
harcamalarla ülke çapında ekonomik 
döngüye destek olmaktadır.

56 . 57

Ziraat Bankası, gelişmiş ürün ve 
hizmet portföyünün yanı sıra vergi 
mükellefi ve işveren kimliğiyle her 
dönem Türkiye adına değer üretmeyi 
ilke edinmiştir. İstikrarlı bir biçimde 
artış gösteren iş hacmine paralel 
olarak 1.083,4 milyon TL seviyesinde 
vergi ödeyen Ziraat Bankası’nın 
toplam istihdamı 25.697 kişiye 
ulaşmıştır. Türkiye çapına yayılan 
hizmet ağıyla yerel istihdama önemli 
katkılar sağlayan Banka, tedarik zinciri 
kapsamında yaptığı harcamalarla ülke 
çapında ekonomik döngüye destek 
olmaktadır. Faaliyetlerini bir “değerler 
zinciri” olarak tanımlayan Ziraat 
Bankası’nın ekonomiye doğrudan 
katkısı, çalışanlarına maaşlarından 
tedarikçi ödemelerine, devlete 
ödenen vergiden hissedar temettü 
ödemesine kadar geniş bir alanı 
kapsamaktadır. Banka, sürdürülebilir 
iş modeli sayesinde paydaşlar için 
ürettiği katma değeri istikrarlı bir 
biçimde artırmaktadır.

DAHA GÜÇLÜ 
TÜRKİYE EKONOMİSİ 

DAHA YETKİN 
ÇALIŞANLAR

DAHA YAŞANILABİLİR
BİR ÇEVRE

DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALİTELİ TEDARİK

DAHA YÜKSEK
YAŞAM KALİTESİ

ZIRAAT BANKASI’NIN VERGI 

MÜKELLEFI OLARAK ÖDEDIĞI VERGI

1.083,4 MİLYON TL  
ZIRAAT BANKASI’NIN KAMU ADINA 

ÇALIŞANLARINDAN KAYNAKTA

TAHSIL ETTIĞI VERGI

412 MİLYON TL  
ZIRAAT BANKASI’NIN KAMU ADINA 

MÜŞTERILERINDEN KAYNAKTA  

TAHSIL ETTIĞI VERGI

3.288 MİLYON TL  

ZIRAAT BANKASI TARAFINDAN 

SAĞLANAN NAKDI KREDILER

186.813 MİLYON TL 
YURT IÇI VE YURT DIŞI  

TOPLAM ŞUBE SAYISI

1.812  
YURT IÇI VE YURT DIŞI 

TOPLAM ATM SAYISI 

6.573

DAHA MUTLU
MÜŞTERİLER

TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI

25.697
ÇALIŞANLAR ARASINDA YÜKSEKÖĞRENIM, LISANS, LISANSÜSTÜ VE 

DOKTORA MEZUNLARININ ORANI 

%86
EĞITIM ALAN TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI

24.460

ZIRAAT BANKASI TEDARIKÇILERINE 

YAPILAN TOPLAM ÖDEME

504 MİLYON TL

ZIRAAT BANKASI KORUMASI 

ALTINDA OLAN TESCILLI BINA SAYISI

52

ZIRAAT BANKASI SERGI

SALONLARI ZIYARETÇI SAYISI

+25.000

ZIRAAT BANKASI TARAFINDAN 

SAĞLANAN BAĞIŞ VE DIĞER DESTEKLER

0,2 MİLYON TL 

TAMAMLANAN “SÜRDÜRÜLEBILIRLIK 

DOSTU” ŞUBE SAYISI

404

GERI DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANAN 

ATIK KAĞIT MIKTARI

1.310 TON 

VERI MERKEZI PROJESI’NIN 

SAĞLAYACAĞI ENERJI TASARRUFU 

2.840.814 KWH

BAĞIŞ VE DIĞER DESTEKLER

KAMU ADINA ÇALIŞANLARDAN 
KAYNAKTA TAHSIL EDILEN VERGI 

KAMU ADINA MÜŞTERILERDEN 
KAYNAKTA TAHSIL EDILEN VERGI 

0,2

412

3.288

NET FAALIYET GELIRI 

13.196,4

Ziraat Bankası’nın Ekonomik Değer Zinciri

Ziraat Bankası Tarafından Üretilen 
Doğrudan Ekonomik Değer (Milyon TL)

Ziraat Bankası Tarafından Paylaşılan 
Değer (Milyon TL)

FAALIYET GIDERLERI 

PERSONEL GIDERLERI 

TEMETTÜ 

2.871,0

VERGI

1.083,4

2.065,7

291,1

DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN DEĞER ZİNCİRİNİ BÜYÜTMEK ZİRAAT BANKASI  2015 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN,  www.ziraatbank.com.tr

G4-DMA, G4-EC1, G4-EC7, G4-EC8 

G4-DMA, G4-EC1, G4-EC7, G4-EC8 
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Türkiye ekonomisinin en saygın markaları arasında 
yer alan Ziraat Bankası, ürün ve hizmetlerini koşulsuz 
müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda sürekli 
geliştirmekte ve çeşitlendirmektedir. 

DAHA MUTLU 
MÜŞTERİLER

Müşteri odaklı bir bankacılık kültürünün 
temsilcisi olan Ziraat Bankası, geride 
bıraktığı 152 yıl boyunca her zaman 
müşterilerinin yanında olmayı 
hedeflemiştir. Çeşitlendirilmiş ürün ve 
hizmet portföyünün yanı sıra güçlü 
ve yaygın hizmet ağıyla müşterilerinin 
hayatına değer katan Banka, bankacılık 
sektörü ve bilgi teknolojilerindeki 
güncel gelişmeleri yakından takip 
ederek müşteri memnuniyetini 
sürdürülebilir kılmaktadır.

Güçlü Marka Imajının Pekiştirilmesine 
Yönelik Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Ziraat Bankası, kurumsal kimliğinin 
Banka standartlarına uygun bir şekilde 
kullanılarak, müşteriler nezdinde marka 
imajının doğru bir biçimde algılanması, 
kurumsal kimlik standartlarının ilgili 
tüm ortamlara entegre edilmesi 
ve hatalı uygulamaların önüne 
geçilmesi amacıyla düzenli çalışmalar 
yürütmektedir. Bu kapsamda, Görsel 
Kimlik Denetleme Çalışmaları başlığı 
altında tüm şubeler yıllık bazda 
denetlenmektedir.

Sosyal Medya Odaklı Müşteri Ilişkileri 
Yönetimi 

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini her 
türlü kurumsal iletişim platformu 
üzerinden değerlendirmeye odaklanan 
Ziraat Bankası, günümüzün yaygın 
sosyal medya kanallarında da güçlü 
bir performans sergilemektedir. 
Profesyonel bir ekip tarafından 
yönetilen Banka’nın sosyal medya 
hesapları, tatmin edici içerikleriyle 
çok sayıda takipçiye ulaşmaktadır. 
17.12.2015 tarihi itibarıyla Banka’nın 
toplam Facebook beğenen sayısı 
756.846’ya ulaşırken, Youtube 
görüntüleme sayısı ise 8.884.359 
olmuştur. 

Ziraat Bankası ve KOBI’ler

KOBİ’leri hızla gelişen ülke 
ekonomisinin dinamosu olarak gören 
Ziraat Bankası, KOBİ Bankacılığı 
alanında da rakipleri karşısında önemli 
rekabet üstünlüklerine sahiptir. Banka 
ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) arasında 
imzalanan protokol ile girişimcilere 
kredilerde %20’lere varan oranlarda 
faiz indirimi ve bankacılık işlemlerinde 
%100’lere varan oranlarda indirim 
sağlanmaya başlanmıştır. Ayrıca 
iki kurum arasında Banka’nın 
KOBİ’leri desteklemek adına işbirliği 
gerçekleştirdiği bir diğer kuruluş ise 
Kredi Garanti Fonu olmuştur. İmzalan 
protokol ile Ziraat Bankası tarafından 
imalatçı KOBİ, imalatçı olmayan KOBİ, 
kadın girişimci, seyahat acenteleri 
ve gemi inşa sanayiinde faaliyet 
gösteren işletmelere verilen kredilerde 
KGF tarafından kefalet sağlanmaya 
başlanmıştır. “Portföy Garantisi 
Sistemi” kapsamında verilecek olan 
PGS Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler 
ürününün teminatlandırılmasına 
ilişkin protokol yapılmıştır. Eczacıların 
kullanımına sunulan Eczane Destek 
Paketi ise yeni finansal ihtiyaçlar 
çerçevesinde revize edilmiş, avantajlı 
kredi ve diğer bankacılık ürünleri 
sunulmuştur.

Engelsiz Destek Paketi

Engelli vatandaşların ülke 
ekonomisine daha fazla katılımlarının 
sağlanması, finansal ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla Engelsiz 
Destek Paketi hizmete sunulmuştur.

Paket kapsamında yer alan avantajlı 
bankacılık ürünlerinden; 

• çalışma gücünün en az %40’ından 
yoksun olduğunu belgeleyen, hak 
ve fiil ehliyetine haiz olan engelli 
kişiye ait şahıs şirketleri ya da bu 
özellikleri taşıyan engelli kişinin 
asgari %10 hisse ile ortak olduğu 
ticari firmalar,

• İş Kanunu’nun ilgili maddesi 
uyarınca, çalıştırmakla yükümlü 
olduğu engelli çalışan sayısının 
asgari 1 fazlası engelli çalışan 
istihdam eden firmalar,

• kanunen engelli istihdam 
yükümlülüğü olmadığı halde engelli 
birey çalıştıran firmalar

yararlanmaktadır. 

Ziraat Bankası’nın sosyal medya sayfalarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

17.12.2015 itibarıyla Facebook Twitter Youtube Google+ Instagram

Banka Ziraat Sanat

Faaliyet Başlangıç Tarihi 13.09.2012 10.11.2010 23.05.2011 01.10.2012 05.11.2013 22.06.2015

Beğenen (Facebook), Takipçi (Twitter), 
Toplam İzleme (Youtube) , Toplam 
Görüntülenme (Google +), 
Takipçi Sayısı (Instagram) 756.846 69.972 2.518 8.884.359 436.634 24.517

Paylaşılan Gönderi Sayısı 747 1.697 58 40 623 79

G4-FS6

Ziraat Bankası, 2015 yılında rakiplerine oranla daha hızlı kredi 
büyümesi kaydetmiştir. Banka’nın toplam aktifleri %22 oranında 
artış göstererek 302,8 milyar TL büyüklüğe ulaşırken, bu 
büyüklüğün içinde %62 oranında paya ulaşan nakdi krediler 2015 
yılında %32 oranında artmış, gayrinakdi kredilerde büyüme ise 
%47 oranında gerçekleşmiştir. Operasyonel ve finansal olarak 
altyapısını güçlendiren ve bu gücü Türkiye’nin ekonomisine katkı 
sağlamak amacıyla kullanan Banka, nakdi kredilerini 
187 milyar TL’ye yükseltirken, gayrinakdi krediler dahil toplam 
kredi büyüklüğü 247 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

Ziraat Bankası’nın kredi portföyünün dağılımı hakkındaki bilgiler 
2015 Faaliyet Raporu’nun 33-40 sayfalarında ayrıntılı olarak yer 
almaktadır.

Verimlilik Odaklı Değişim ve 
Dönüşüm Projesi

Yakın dönemde Değişim ve Dönüşüm 
Projesi’ni hayata geçirmiş olan Ziraat 
Bankası, operasyon, müşteri ilişkileri 
ve kredi süreç ve politikalarında önemli 
oranda verimlilik artışı yakalamıştır. 
Kurumsal, girişimci ve bireysel müşteri 
segmentasyonunu benimsemiş 
bulunan Ziraat Bankası, dönüşüm 
projesi ile birlikte müşteri memnuniyeti 
ve kredi değerlendirme yetkinliğini de 
önemli ölçüde artırmıştır. Dönüşüm 
sürecinde müşteri ve şubelerini 
doğru zamanda doğru değer önerisi 
sunabilmek amacıyla segmente 
eden Banka, coğrafi yaygınlık ve 
yüksek müşteri erişimi ile yığın 
yoğun işlemlerden arınmış bir şekilde 
müşterilere özel hizmet vermektedir. 

Ziraat Bankası,
günümüzün yaygın
sosyal medya
kanallarında da
güçlü bir performans
sergilemektedir.

G4-DMA, G4-FS6 G4-PR5
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Ziraat Bankası ile KGF arasında imzalanan “Ziraatli 
Kadın Girişimcilerin Kredilendirilmesine İlişkin Kefalet 
Desteği Protokolü” ile finansman sağlama sürecinde 
teminat ihtiyacı duyan kadın girişimcilere, teminat 
desteğinden yararlanma imkânı sunulmuştur.

DAHA MUTLU 
MÜŞTERİLER

Ziraatli Kadın Girişimci Destek Paketi

Kadın girişimcilerin ticari yaşama 
katılımını teşvik eden Ziraat Bankası, 
Ziraatli Kadın Girişimci Destek 
Paketi’ni hizmete sunmuştur. Kadın 
girişimciliğini geliştirmek hedefi 
doğrultusunda sunulan paket 
kapsamındaki avantajlı bankacılık 
ve/veya kredi ürünlerinden, kadın 
girişimcilere ait şahıs firmaları ile firma 
ortaklarından kadın olanların hissesi 
toplamları %50 ve üzeri olan sermaye 
şirketleri yararlanma olanağına sahiptir. 
Bunun yanı sıra, Ziraat Bankası ile KGF 
arasında imzalanan “Ziraatli Kadın 
Girişimcilerin Kredilendirilmesine 
İlişkin Kefalet Desteği Protokolü” ile 
finansman sağlama sürecinde teminat 
ihtiyacı duyan kadın girişimcilere, 
teminat desteğinden yararlanma 
imkânı sunulmuştur. 

Uluslararası Finans Kuruluşlarından 
KOBI’lere Sağlanan Krediler

Ziraat Bankası, KOBİ veya daha büyük 
ölçekli firmaların finansmanında 
kullanılmak üzere uluslararası finans 
kuruluşlarından kaynak sağlamaya 
2015 yılında da devam etmiştir. 
Uluslararası finans kuruluşları ile Banka 
arasında imzalanan anlaşmaların 
her biri çevresel ve sosyal kontrol 
kriterlerine ilişkin özel hükümler 
içermekle beraber, genel itibarıyla 
Türkiye’deki çevre mevzuatına uyum 
şart koşulmaktadır. Anlaşmalarda, 
çevreye duyarlı veya kapsam dışı 
bırakılması gereken sektörlerin listeleri 
de yer almıştır.

Ziraat Bankası ve Dünya Bankası 
arasında 2013 yılında imzalanan 67 
milyon ABD doları tutarındaki kredi 
anlaşması, KOBİ ve daha büyük 
ölçekli işletmelerin enerji verimliliği 
yatırımlarının finanse edilmesini 
öngörmüştür. Proje gereği olarak Ziraat 
Bankası, enerji verimliliği yatırımlarında 
müşterilerine teknik destek vermek 
amacıyla bir danışmanlık firması ile 
de işbirliğine gitmiş, 2015 yılında da 
kullandırımlar devam etmiştir.

Dünya Bankası ile 2013 yılında 
imzalanan, KOBİ’lerin Finansmana 
Erişimi Projesi kapsamındaki 
300 milyon ABD doları tutarındaki 
diğer bir uzun vadeli kaynak, leasing 
şirketleri ve leasing işlemleri yapmaya 
yetkili bankalar aracılığıyla KOBİ’lere 
kullandırılmak üzere Dünya Bankası 
tarafından Ziraat Bankası’na dilimler 
halinde aktarılmaktadır. Kaynağın 
leasing şirketlerine kullandırımları 
2015 yılı içerisinde de devam 
etmiştir. KOBİ’lerin büyüme planlarını 
destekleyen program ile yatırımlarının 
leasing ile finanse edilmesi teşvik 
edilmiş ve Türk leasing sektörünün orta 
ve uzun vadeli kaynaklara ulaşmasına 
da katkı sağlanmıştır.

KOBI ve Daha Büyük Ölçekli 
Işletmelere Yönelik Avrupa Yatırım 
Bankası Kaynaklı Krediler

Ziraat Bankası, 2015 yılında Avrupa 
Yatırım Bankası’ndan KOBİ ve daha 
büyük ölçekli işletmelerin finansmanı 
için sağladığı yeni 100 milyon avro 
tutarındaki kaynağın tamamının 
müşterilerine aktarımını 2015 yılı 
içerisinde tamamlamıştır. Bu suretle 
KOBİ ve daha büyük ölçekli işletmelerin 
üretim, verimlilik ve istihdamlarını 
artırarak büyümelerine destek vermiş 
ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının 
azaltılmasına katkıda bulunmak üzere 
bu işletmelerin Türkiye’de yaptıkları 
yatırımları ve işletme sermayesi 
ihtiyaçlarını finanse etmiştir.

Söz konusu projede sağlanan başarıya 
bağlı olarak, aynı proje kapsamında 
yeni bir 100 milyon avro tutarındaki 
kaynağın da KOBİ ve daha büyük 
ölçekli işletmeleri finanse etmek 
üzere Ziraat Bankası’na aktarılması 
konusunda mutabakat sağlanmıştır.

IPARD Kredisi

Ziraat Bankası, gerçekleştirilen bu 
başarılı projeleri takiben, Avrupa 
Yatırım Bankası (AYB) ile işbirliğini 
farklı alanlara taşıma gayesiyle, bu defa 
kırsal kalkınma projelerinin finansmanı 
için 2014’te 14 yıl vadeli 100 milyon 
avro tutarında IPARD kredi anlaşması 
imzalamıştır.

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu şartlarına 
uygun projelerin finansmanı için 
kullandırılması öngörülen kredi, hem 
AYB’nin bugüne kadar Türkiye’de bir 
bankaya sağladığı ilk IPARD kredisi, 
hem de bir Türk bankasına verdiği en 
uzun vadeli kredi niteliğini taşımaktadır. 
2015 yılında kullandırımına başlanan, 
mikro işletmeler, KOBİ’ler ve daha 
büyük ölçekli firmalara yönelik kaynak 
ile kırsal bölgelerin finansmana erişim 
güçlüklerinin ortadan kaldırılmasına 
katkı sağlanması hedeflenmektedir.

SEP (Suudi Ihracat Programı) 

Suudi Arabistan menşeli malların 
ithalatı için SEP’ten 2013 yılında 
sağlanan 50 milyon ABD doları 
tutarındaki finansman hattı 
kapsamında yapılan kullandırımlar, 
2015 yılında da başarı ile devam 
etmiştir. Söz konusu ülkeden ham 
petrol dışında kalan pek çok ürünün 
ithalatını yapan müşterilere 3 yıla kadar 
vade ve uygun maliyetlerle finansman 
sağlanmıştır.

Alman Kalkınma Bankası (KfW)

Alman Kalkınma Bankası (KfW) 
ile kırsal kesimde veya tarımsal 
değer zincirinde yer alan KOBİ’lere 
kullandırılmak üzere 2014’te imzalanan 
10 yıl vadeli 150 milyon avro tutarlı 
kredi anlaşması kapsamında, 
kalkınmada öncelikli yöreler ve 
anlaşmada belirlenen diğer bölgelerde 
faaliyet gösteren mikro, küçük ve 
orta ölçek segmentindeki müşterilere 
işletme ve yatırım kredisi imkânı 
sağlanmaya 2015 yılında da devam 
edilmiştir. Bu sayede bölgeler arası 
gelişmişlik farklarının azaltılmasına 
katkıda bulunulması ve tarımsal değer 
zincirinde faaliyet gösteren firmalara 
orta ve uzun vadeli finansman desteği 
verilmesi hedeflenmektedir.

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) 

Fransız Kalkınma Ajansı ile 2014’te 
imzalanan 12 yıl vadeli 100 milyon 
avro tutarındaki kaynak ile tarım 
sektöründeki hayvansal gıda işleyen 
KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarının 
karşılanması hedeflenmiştir.

Kaynak paketi ile gıda sektörünün 
birincil üretim dışındaki hayvansal 
üretimle ilgili bölümlerinde faaliyet 
gösteren KOBİ’lerin hijyen ve 
çevre uygulamaları konusunda 
AB standartlarına ve Türkiye’de 
yürürlükte bulunan 5996 sayılı Kanun’a 
uyumlu hale gelmesini sağlayacak 
modernizasyon projelerine finansman 
sağlanmasına başlanmış olup, nihai 
tüketicinin daha sağlıklı ve güvenli 
gıdaya ulaşması desteklenmektedir.

Müşterilere Yönelik Çevresel ve 
Sosyal Denetim 

Uluslararası finans kuruluşlarıyla 
imzalanan kredi anlaşmaları gereği, 
KOBİ’lere kullandırılan alt kredilerde 
Ziraat Bankası’nın genel kredi 
sözleşmesine ek olarak bir zeyilname 
imzalatılmaktadır. Söz konusu belge 
ile ilgili finans kuruluşunun öngördüğü 
çevre ve sosyal koşullara uyumun 
sağlanması konusunda müşteri 
taahhüdü alınmaktadır. Raporlama 
döneminde Ziraat Bankası’nın işbirliği 
içinde olduğu uluslararası finans 
kuruluşları, zaman zaman Banka’ya ve 
kredi müşterilerine yönelik denetimler 
de gerçekleştirmiştir.

Uluslararası finans kuruluşlarıyla 
yapılan kredi anlaşmalarının niteliği ve 
hedef kitleleri hakkında bilgiler aşağıda 
özetlenmiştir.

KOBI ve Daha Büyük Ölçekli 
Işletmelere Yönelik Dünya Bankası 
Kredileri

Ödemesiz dönemli ve esnek geri 
ödeme yapısı, uzun vadeli ve düşük 
maliyetli yatırım ve işletme finansmanı 
sağlaması itibarıyla Dünya Bankası 
kredileri, Ziraat Bankası müşterilerine 
değer yaratan finansal çözüm ve 
destekler arasında yer almaktadır. 
Banka bu kredilerin müşterilerine 
aktarılmasına 2015 yılında da devam 
etmiştir.

Ziraat Bankası, KOBİ
veya daha büyük
ölçekli firmaların
finansmanında
kullanılmak üzere
uluslararası finans
kuruluşlarından
kaynak sağlamaya
2015 yılında da
devam etmiştir.

G4-DMA, G4-HR1
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Dünya Bankası ile imzalanan kredi anlaşmalarında, 
kredi kullandırımına konu alt projelerin insanların 
gönülsüz yeniden yerleşimine sebebiyet vermemesine 
ilişkin hükümler yer almaktadır.

DAHA MUTLU 
MÜŞTERİLER

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası 
(AKKB)

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası 
ile 2014’te 7 yıl vadeli, 50 milyon 
avro tutarındaki kısmı Ziraat Finansal 
Kiralama A.Ş. aracılığıyla kullandırılmak 
üzere toplam 100 milyon avro tutarlı 
kredi anlaşması imzalanmıştır. Kaynak 
paketinin hedefi mikro, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin istihdam yaratma 
ve mevcut istihdamlarını koruma 
yetilerini artırmaktır. Proje ile ayrıca 
pozitif sosyal etki yaratılması ve 
leasing sektörünün desteklenmesi de 
öngörülmektedir. Proje kapsamında, 

TARIM SEKTÖRÜ 

Tarım Bankacılığında Müşteri Dostu 
Çözümler 

Tarım bankacılığının Türkiye’deki en 
köklü temsilcisi konumunda olan Ziraat 
Bankası, tarım sektöründe faaliyet 
gösteren müşterilerine tarımsal üretim 
ve diğer finansman ihtiyaçlarına yönelik 
olarak işletme ve yatırım kredisi imkânı 
sunmaktadır. 

Üretim Konusuna Göre Finansman 
Olanakları

Ziraat Bankası, tarım sektörünü 
desteklemek adına her üretim 
konusuna, kendisine özel koşullarla 
finansman imkânları sunmaktadır. Tüm 
finansal enstrümanların kurgusunda 
yapılan üretim faaliyetinin özellikleri, 
yatırım süreçleri, faaliyet döngüleri 
ve sektörel dinamikleri göz önünde 
bulundurularak uygun vade ve 
ödeme planı yapıları müşterilere 
önerilmektedir. Bu çerçevede bugün 
teknik olarak birbirinden ayrılan 
265’e yakın üretim konusunda kredi 
kullandırılabilmektedir. Bununla 
birlikte, mevcut üretim konularının 
dışında yeni konularda üretim yapmak 
isteyen yatırımcıların projeleri de teknik 
ekipler tarafından analiz edilmekte 
ve analiz sonuçlarına göre finansman 
sağlanabilmektedir.

Tarımsal üretim faaliyetlerine devam 
eden, bununla birlikte; tabii afet, 
maliyet artışı-gelir azalışı gibi etkenler 
nedeniyle nakit akışı bozulan ve 
kredi geri ödemesini vadesinde 
yapamayan veya ödeme güçlüğü 
yaşaması muhtemel müşterilere 
likidite gücü kazandırmak için bir 
yandan kredi borçları uzun vadeli 
şekilde yapılandırılırken, diğer yandan 
tarımsal üretim faaliyetlerine devam 
edebilmelerini sağlamak için ilave 
işletme kredisi kullanabilme imkânı 
sağlanmaktadır.

2015 yılı içerisinde 25 milyon avro 
tutarındaki kısmı Ziraat Finansal 
Kiralama A.Ş.’ye iletilen toplam 50 
milyon avro tutarında kaynak Ziraat 
Bankası’na aktarılarak uygun projelerin 
finansmanına başlanmıştır.

Ziraat Bankası 2016 yılında 
müşterilerine; Avrupa Yatırım Bankası 
KOBİ ve Daha Büyük Ölçekli İşletmeler 
Kredisi II-B Dilimi Proje Anlaşması’nın 
İmzalanması ile KOBİ ve Daha Büyük 
Ölçekli İşletmelerin İşletme Sermayesi 
ve Yatırım İhtiyaçlarının Finansmanı 
kredi paketlerini kullandırmayı 
hedeflemektedir. 

35,8 milyar TL’lik Tarımsal Finansman 
Kredisi

Tarımsal ürününü üyesi veya ortağı 
olduğu birlik/kooperatif aracılığı 
ile pazarlayan üreticilerin krediye 
erişimlerini teminat, özkaynak, 
fiyatlama avantajları ile kolaylaştıran 
Ziraat Bankası, üreticileri tarımsal bir 
örgüte üye olmaya, bu şekilde tarımsal 
ürününü daha iyi fiyatlarla pazarlama, 
depolama imkânlarına kavuşmaya 
teşvik etmektedir. Ziraat Bankası’nın 
tarım sektörünün finansmanına yönelik 
kredileri 2015 yıl sonu itibarıyla 
35,8 milyar TL’ye ulaşmış, kredili 
müşteri sayısı ise 634 bini aşmıştır.

Tarımsal Nitelikli Kredilerde Düşük 
Faiz Uygulaması 

Ziraat Bankası, tarım sektörünü 
destekleme misyonu kapsamında 
ve ilgili kararnamelere uygun olarak, 
üretim konuları bazında belirlenen 
sübvansiyonlar dâhilinde sektörde 
faaliyet gösteren müşterilere, yıllık %0 
ile %8,25 arasında değişen faiz oranları 
ile kredi kullanım imkânı sunmuştur. 
Ziraat Bankası, 2015 yılında tarım 
sektöründe faaliyet gösteren 301.917 
adet üreticiye ve firmaya indirimli faiz 
oranları üzerinden 16,4 milyar TL kredi 
kullandırmıştır.

Başakkart ile Kredilendirme Kolaylığı 

Ziraat Bankası, müşterilerine 
kolaylık sağlama adına tarım sektörü 
kredilendirmelerini Başakkart ile 
gerçekleştirme imkânı da sunmaktadır. 
2015 yılında 239 bin üretici 
6,4 milyar TL tarımsal kredi limitinin 
4,9 milyar TL’sini Başakkart ile 
kullanmıştır.
Bunun yanı sıra, Ziraat Bankası; 
• 4.135.899 adet üretici ve birliğin 

toplam 9.148 milyon TL tutarındaki 
destekleme ödemesine,

• Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin 
3.053 milyon TL tutarındaki ürün 
bedeli ödemesine,

• Türkiye Şeker Fabrikaları’nın 749 
milyon TL tutarındaki şeker pancarı 
avans/bedel ödemesine aracılık 
yapmıştır. 

Ziraat Bankası,
tarım sektörünü
desteklemek
adına her üretim
konusuna, kendisine
özel koşullarla
finansman imkânları
sunmaktadır.

Yurt Dışı Finansal Kurumlardan Sağlanan Kredilerde Kullandırım Durumu
(31 Aralık 2015 itibarıyla)

Kurum Kredi Kullanan KOBI Sayısı
Dünya Bankası 584
Avrupa Yatırım Bankası 577
Avrupa Yatırım Bankası-IPARD Projesi 538
Alman Kalkınma Bankası 5404

Ziraat Bankası’nın uluslararası finans kuruluşlarıyla yürütmekte olduğu kredi 
projeleri çerçevesinde, insan haklarına ilişkin özel hükümler bulunmamaktadır. 
Ancak, Dünya Bankası ile imzalanan kredi anlaşmalarında, kredi kullandırımına 
konu alt projelerin insanların gönülsüz yeniden yerleşimine sebebiyet vermemesine 
ilişkin hükümler yer almaktadır. Bir diğer ifadeyle, kredi konusu projenin insanların 
yaşadığı arazilerin istimlakına neden olmaması hükme bağlanmıştır.

Ziraat Bankası’nın 
tarım sektörünün 

finansmanına yönelik 
kredileri 2015 yıl 

sonu itibarıyla 
35,8 milyar TL’ye 

ulaşmış, kredili 
müşteri sayısı ise 
634 bini aşmıştır.

G4-FS7 
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Ziraat Bankası dış ticarette rekabet gücünü artırarak 
ihracatçı konumuna geçebilecek katma değeri 
yüksek ürünler üreten işletmeleri desteklemeyi 
hedeflemektedir.

DAHA MUTLU 
MÜŞTERİLER

Her Zaman Çiftçinin Yanında 

Sabit Faizli Traktör Kredisi ürünü 
dışında işletmelerin mekanizasyon 
düzeylerinin artırılması ve müşteri 
ihtiyaçlarına cevap verilebilmesine 
yönelik çalışmalar kapsamında ise ikinci 
el biçerdöver ile ikinci el kendi yürür 
silaj, pamuk hasat ve pancar hasat 
makinalarının kredilendirilmesine imkân 
sağlanmıştır. Ziraat Bankası, 2016 
yılında da ülkemizin tarım politikaları ve 
stratejileri paralelinde yeni teknoloji ile 
donatılmış ölçek ekonomisine katkıda 
bulunacak büyüklükte işletmelerin 
kurulumu ve modernizasyonu 
yönündeki finansman desteğini 
sürdürmenin yanında dış ticarette 
rekabet gücünü artırarak ihracatçı 
konumuna geçebilecek katma değeri 
yüksek ürünler üreten işletmeleri de 
desteklemeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda; 
• Tarımsal üretimde katma değer 

yaratacak ve ülkemizin ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek yatırım 
projelerine, 

• Tarım işletmelerinin kendi ürünlerini 
depolama, işleme, paketleme, 
pazarlama kapasitelerini artırmaya 
yönelik projelerine,

• Ülkemiz su kaynaklarının çok daha 
verimli kullanılabilmesi için modern 
basınçlı sulama yatırımlarına,

• İşletmelerin mekanizasyona 
erişimine,

• Üretici & sanayici entegrasyonunu 
sağlayan sözleşmeli üretim 

Tarım Sigortaları

Türkiye’de tarım sigortaları prim 
üretiminde 2015 yılında TARSİM 
poliçe sayısı %27’lik artış ile 1.375.390 
adede, prim üretimi %41’lik artış ile 
965.772.197 TL’ye ulaşmıştır. İlgili 
yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları 
kapsamında, Ziraat Bankası’nın tarımsal 
faaliyetle uğraşan gerçek kişilere 
kullandırdığı sübvansiyonlu kredilerde 
sigortaya konu tarımsal ürünlerin 
sigorta zorunluluğu bulunmaktadır. 
Bu kapsamda, Ziraat Bankası’nın tarım 
sektörünün risklere karşı korunması 
konusunda işbirliği içinde çalışmalar 
yürüttüğü iştiraki Ziraat Sigorta, 2015 
yılında tarım sigortalarındaki lider şirket 
konumunu sürdürmüştür. Sektörde 
kaydedilen büyümede Ziraat Sigorta’nın 
özellikle bitkisel üretim alanında 
gerçekleştirdiği %62’lik prim üretim 
artışı en önemli katkıyı sağlamıştır. 
Ziraat Sigorta, TARSİM toplam 
prim üretiminin %46’sını tek başına 
gerçekleştirmiştir. 

Proje Finansmanı

Müşteri odaklı iş modeli kapsamında 
müşterilerine doğru ve değer yaratan 
finansal çözüm önerileri sunan Ziraat 
Bankası, proje finansmanı alandaki 
faaliyetlerini Türkiye ekonomisi için 
katma değer sağlayacak şekilde 
çevresel ve sosyal konuları titizlikle göz 
önünde bulundurarak ve müşterilerinin 
sürdürülebilir finansal rekabet avantajı 
sağlamasına imkân sunacak şekilde 
yürütmektedir. Ülke ekonomisine büyük 
katkısı olan ve istihdam artırıcı olan 
havalimanı, otoyol, köprü gibi altyapı 
projelerinin yanı sıra yenilenebilir 
enerji projelerini de bu çerçevede 
değerlendirilmektedir.

Kredi Sözleşmelerinde Çevresel ve 
Sosyal Risk Değerlendirmesi

Ziraat Bankası proje finansmanı 
kapsamında özel kredi sözleşmeleri 
düzenlemekte, çevresel ve sosyal 
koşullara bağlı olarak çevresel 
ve sosyal risk değerlendirmesi 
gerçekleştirmektedir.

Proje finansmanı talepleri karşılığında, 
söz konusu projeler ÇED’e tabi ise “ÇED 
Olumlu Kararı” ya da “ÇED Gerekli 
Değildir” kararı temin edilmektedir. 
Bunun yanı sıra, proje bazında ilgili 
kurum ve kuruluşlardan alınması 
gereken izin-ruhsat ve diğer belgeler 
talep edilmekte ve incelenmektedir. 
Söz konusu belgelerin temin 
edilemediği durumlarda, hazırlanan 
raporlarda bilgi verilmekte ve 
kredi karar aşamasında söz konusu 
duruma dikkat edilmesi gerekliliği 
vurgulanmaktadır. 2015 yıl sonu 
itibarıyla 10 aktif projede “Çevre 
Danışmanı” yer almaktadır. Ziraat 
Bankası’nın taraf olduğu proje 
finansmanı çalışmaları kapsamında, 
IFC veya EBRD’nin finansör olarak 
yer aldığı konsorsiyumlarda, kredi 
sözleşmelerine IFC performans 
standartları ve Ekvator Prensipleri’ne 
uyum taahhütleri eklenmektedir. 
Bu gibi durumlarda, Teknik veya 
Çevre Danışmanı Raporları ile 
söz konusu kriterlere uyum takip 
edilmektedir. 2015 yılında bu 
kriterlerin karşılanamadığı bir durumla 
karşılaşılmamıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda 
Yenilenebilir Enerji Projeleri

Türkiye’deki mevcut enerji 
kaynaklarının ihtiyacı karşılamada 
yetersiz kalması, enerji konusunda dışa 
bağımlılığı önemli ölçüde artırmaktadır. 
Günümüz şartlarında yoğun şekilde 
kullanılan fosil yakıtların çevreye zarar 
veren bileşenler üretmesi, yüksek 
maliyetli ve hızla tükenmekte olan 
kaynaklar olması, gelişen teknoloji ile 

birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına 
odaklanılmasına neden olmuştur. Bu 
doğrultuda, ithal enerjiye bağımlılığın 
azaltılması ve yerli üretim sonucu 
sürdürülebilir ekonomik büyümenin 
desteklenmesi amacıyla Ziraat 
Bankası, yenilenebilir enerji projelerine 
finansman desteği sağlamakta ve 
küçük ölçekli girişimciler için uygun 
şartlarda kredi paketleri hazırlığına 
devam etmektedir.

Müşterilere Çevresel ve Sosyal 
Taahhüt Zorunluluğu

Tüm faaliyetlerini çevresel 
sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında 
şekillendiren Ziraat Bankası tarafından 
finanse edilen aktif enerji projelerinin 
çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan 
2015 yılında sağladığı faydalar şu 
şekildedir:

• Enerji projeleri ile enerjide dışa 
bağımlılığın azaltılması ve bölge 
halkına istihdam sağlanması,

• Temiz ve sürdürülebilir bir enerji 
kaynağı olarak yenilenebilir enerji 
projelerinin fosil yakıt tüketimini ve 
sera etkisini azaltması

Ziraat Bankası tarafından hazırlanan 
sözleşmelerde müşterilerin bağlı 
bulundukları kanun ve mevzuat 
çerçevesinde çevresel ve sosyal 
konulara dair beyan ve taahhütler 
alınmasının yanı sıra beyan ve 
taahhütlere uyulmaması noktasında 
temerrüt yaptırımı uygulanmaktadır. 
Müşteri taahhütleri, çevre danışmanları 
veya yatırımcıdan temin edilen 
periyodik raporlarla düzenli olarak 
takip edilmektedir. 

Türkiye’de Üretilen Tarım Sigortaları Prim Tutarı ve Poliçe Sayısı Değişim 
Oranları

Prim Sektör Payı

Net Prim 
Tutarı (TL)

Net Düzenlenen 
Poliçe Sayısı

Sektör
Ziraat 

Sigorta Sektör
Ziraat 

Sigorta

2014 Yıl 
Sonu

2015 Yıl 
Sonu

Değişim 
(2014-
2015)

Değişim 
(2014-
2015)

Değişim 
(2014-
2015)

Değişim 
(2014-
2015)

%45 %46 %41 %44 %27 %30
 

projelerine,
• Tarımda gelişim ve değişimleri 

yakalayarak ülkemizin ekolojik 
avantajını ekonomik fırsatlara 
dönüştürebilmek ve katma değeri 
yüksek ürünlerin toplam üretim 
içerisindeki payını artırabilmek 
amacıyla aspir, yağlık ayçiçeği, 
kolza, kanola, kütlü pamuk, soya, 
susam, yağlık zeytin vb. stratejik 
bitkisel ürünlerin üretiminin 
artırılmasına yönelik finansman 
ihtiyaçlarının karşılanmasına ağırlık 
verilmesi hedeflenmektedir.

Finansal Farkındalık Yaratan 
Etkinliklere Destek

Ziraat Bankası 2015 yılında da sektöre 
yönelik etkinliklere katılım göstererek 
finansal bilinci artırıcı ve farkındalığı 
geliştirici çalışmalara destek vermiştir. 
Banka tarafından 11 farklı fuara katılım 
sağlanmanın yanı sıra çeşitli birlik 
ve kooperatifin hayata geçirdiği 10 
etkinliğe sponsor olunmuştur. Tarım 
sektöründe faaliyet gösteren birliklere, 
muhtelif zamanlarda yaklaşık 2.000 
katılımcının dahil olduğu toplantılar 
düzenlenmiş, sunumlar yapılmış ve 
finansal okur yazarlığın gelişmesine 
katkıda bulunulmuştur.

Ziraat Bankası 2015
yılında da sektöre
yönelik etkinliklere
katılım göstererek
finansal bilinci artırıcı
ve farkındalığı
geliştirici çalışmalara
destek vermiştir.

G4-FS7 G4-EC2, G4-FS10, G4-FS8, G4-FS11 
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Ziraat Bankası, Dünya Bankası Enerji Verimliliği 
Kredileri ile Uluslararası Finans Kuruluşları
Kredileri’ne aracılık etmektedir. 

DAHA MUTLU 
MÜŞTERİLER

2015 yıl sonu itibarıyla 3 projede ağaç 
dikimi taahhüdü bulunmaktadır. Bu 
kapsamda; bir projede Çevresel ve 
Sosyal Aksiyon Planı kapsamında 
5.000 hektar alanın ağaçlandırılması 
taahhüdü alınmıştır (minumum 
10 milyon ağaç). Diğer bir projede, 
tesis etki alanı çevresine kredi vadesi 
süresinde ilk 5 yılın sonunda toplam 
5 milyon olacak şekilde yıllık minimum 
500.000 adet, 10 yılın sonunda 
da 10 milyon adet ağaç dikilmesi 
hedeflenmektedir. Diğer bir projede 
2.940 hektar alanın ağaçlandırılması 
taahhüdü alınmıştır. Bu kapsamda, 
toplam 2.940 hektar alana 3.381.000 
adet ağaç dikimi gerçekleştirilecektir.

Çevresel ve Sosyal Risklerin 
Değerlendirilmesi

Ziraat Bankası’nın firma değerlendirme 
sistemi dahilinde çevresel ve sosyal 
risklerin ele alınış sürecinde uyguladığı 
kriterler şu şekildedir: 

Tarımsal modellerde; “İyi Tarım 
Uygulamaları” ve “Organik Tarım” 
kriterlerinde bu uygulamaların bulunup 
bulunmadığı puanlanmakta, bulunması 
durumunda müşterinin risk notu olumlu 
etkilenmektedir.

İmalat firmalarında; “Tesisin Üretim 
Konusuna Uygunluğu” kriterinde; 
“ekolojik açıdan arıtma ünitesi, filtreli 
baca sistemi gibi üniteler gerektiren ya 
da yasal olarak bu tip ünitelerin zorunlu 
olduğu sektörlerde faaliyet gösteren 
firmaların bu tür teçhizatlarının 
bulunmaması durumunda bu kriterden 
olumsuz puan verilecektir” şeklinde bir 
kısıtlama mevcuttur.

Tarım ve imalat sektörlerinde; 
üretim/imalat sürecinin çevresel 
etkileri, üretim/imalat sürecinin 
devamlık açısından doğru 
kurgulanıp kurgulanmadığı, proje 
yer seçiminin uygunluğu gibi 
kriterler incelenmektedir. Söz konusu 
kriterlere uymayan projelere yönelik 
finansman öncesi ve finansman sonrası 
düzenlenen yatırım izleme raporları 
doğrultusunda gerekli aksiyonlar 
alınmaktadır.

Kamu Kuruluşları Için Üretilen Değer 

Kamu tarafından yürütülen sosyal 
politika uygulamalarında ana dağıtım 
kanalı olarak konumlanan Ziraat 
Bankası, her faaliyet döneminde 
farklı kamu kurum ve kuruluşlarının 
on milyonlarca ödemesine aracılık 
etmektedir.

Tarımsal Destekleme Ödemeleri

Ziraat Bankası 2015 yılında 4.137.228 
işlemde 9.170 milyon TL tarımsal 
destekleme ödemesi gerçekleştirmiştir.

Konut Edindirme Yardımı Ödemeleri

Ziraat Bankası, 2015 yılında 8.561 
hak sahibine toplam 1,2 milyon TL 
Konut Edindirme Yardımı ödemesi 
gerçekleştirmiştir. 

Çalışanların Tasarruf Teşvik 
Ödemeleri

Ziraat Bankası, tasarrufu teşvik 
hesapları ile ilgili kanunlar ve tebliğlerle 
belirlenmiş usul ve esaslara uygun 
olarak T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı adına tahsilât ve tediye 
işlemlerine aracılık etmektedir. Bu 
kapsamda 2015 yılında, 260 hak 
sahibine toplam 179,7 bin TL tasarruf 
teşvik ödemesi yapılmıştır. 

Sosyal Güvenlik Ödemeleri

Ziraat Bankası, kamu kurum ve 
kuruluşları ile işbirliği yaparak gelir/
aylık ödeme işlemlerine aracılık 
hizmetleri de sunmaktadır. Bunun 
yanı sıra, sosyal güvenlik ödemeleri 
kapsamında 2015 yılında, 56.476.412 
adet ve 67,5 milyar TL, 790.258 adet ve 
323,5 milyon avro gelir/aylık ödemesi, 
kamu maaş ödemeleri kapsamında 
4.873.261 adet ve 12 milyar TL aylık 
ödemesi, Kredi Yurtlar Kurumu 
kapsamında 16.226.496 adet ve 
5,2 milyar TL öğrenci ödemesi ile 
179.802 adet 789,5 milyon TL diğer 
ödeme yapılmıştır.

Enerji Projelerine Yönelik Etkin 
Finansman Çözümleri 

31.12.2015 tarihi itibariyle enerji 
sektörüne kullandırılan krediler 
11 milyar TL seviyesindedir. BDDK 
verilerine göre enerji sektörüne verilen 
toplam kredilerde Ziraat Bankası’nın 
payı 31.12.2015 tarihi itibarıyla %7,2 
seviyesindedir. Söz konusu kredilerin 
yaklaşık 7,5 milyar TL’si nakdi, 
3,5 milyar TL’si ise gayrinakdi 
kredilerden oluşmaktadır. Enerji 
yatırımının türüne ve proje koşullarına 
göre finansman destekleri başarıyla 
sürmektedir. Bunun yanı sıra, Banka 
tarafından Dünya Bankası Enerji 
Verimliliği Kredileri ve Uluslararası 
Finans Kuruluşları Kredileri’ne aracılık 
edilmektedir.

2015 yıl sonu itibarıyla
3 projede ağaç
dikimi taahhüdü
bulunmaktadır.

Ziraat Bankası, 
kamu kurum ve 

kuruluşları ile işbirliği 
yaparak gelir/aylık 
ödeme işlemlerine 

aracılık hizmetleri de 
sunmaktadır.

BDDK VERILERINE 
GÖRE ZIRAAT 
BANKASI’NIN 
ENERJI SEKTÖRÜNE 
VERILEN TOPLAM 
KREDILERDEKI PAYI 
%7,2 OLMUŞTUR.

%7,2

ZIRAAT BANKASI 2015 YILINDA 
4.137.228 IŞLEMDE 9.170 MILYON TL 

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESI 
GERÇEKLEŞTIRMIŞTIR.

9.170   
Milyon TL
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2015 yıl sonu itibarıyla 33 milyonu aşkın bireysel 
müşterisi bulunan Ziraat Bankası, müşterilerinin 
ihtiyaç ve beklentilerini etkin bir biçimde karşılamaya 
odaklanmıştır.

DAHA MUTLU 
MÜŞTERİLER

BIREYLERE YÖNELIK FARK 
YARATAN HIZMETLER 

Ziraat Bankası, farklı müşteri gruplarının 
gereksinimlerini en uygun ürün ve 
çözümlerle, en doğru kanallar üzerinden 
cevaplamak amacıyla; şubeleri, 
ATM’leri, internet ve mobil bankacılık 
uygulamalarını ve çağrı merkezini 
kapsayan kapsamlı bir dağıtım ağından 
yararlanmaktadır. 

Mobil Bankacılık Müşteri Sayısında 
Istikrarlı Artış 

Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı 
sahiplik adedi, bir önceki yıla kıyasla %64 
oranında artışla 6,3 milyona yükselmiştir. 
Banka’nın mobil bankacılık sahiplik adedi 
ise 2015 yıl sonu itibarıyla %154 artışla 
404 binden 1,03 milyona yükselmiştir. 

ürün sahipliği ve aktifliği ile müşteri 
sadakatinin artırılması amacıyla “BİZ Ürün 
Paketi”, “Emekli BİZ Ürün Paketi”, “Çalışan 
BİZ Ürün Paketi” oluşturulmuştur.

Öğrenim Kredisi Alan Müşterilere Özel 
Kart 

Ziraat Bankası’nın Kredi Yurtlar 
Kurumu’ndan (KYK) burs ya da öğrenim 
kredisi alan müşterilere yönelik olarak 
sunduğu Kredi Kartı Özellikli Genç 
Bankkart’ta hem banka kartı hem de kredi 
kartı özelliği bir arada bulunmaktadır. 
Tek kart plastiğinde iki özelliği birden 
sunarak çevreye duyarlı ürünler geliştiren 
Banka, ayrıca hesapta yeterli bakiye 
bulunmadığında devreye giren ve 
350 TL’ye kadar faizsiz/masrafsız alışveriş 
imkânı sunan Harçlık Avans ürününü de 
KYK’dan burs ya da öğrenim kredisi alan 
müşterilerinin kullanımına sunmaktadır.

Ziraat Mobil Şube ve Mobil ATM’ler 
Yaygınlaşıyor 

Her ihtiyaç duyduklarında müşterilerinin 
yanında olmayı ilke edinen Ziraat Bankası, 
2015 yıl sonu itibarıyla 5 Mobil Şubesi 
ve 1 Mobil ATM’si ile birlikte özellikle 
dönemsel nüfus yoğunluklarının yaşandığı 
bölgelerde hizmet vermektedir.

Bireysel Müşterilere Yönelik Özel 
Projeler

Ziraat Bankası, bireysel müşterilerin 
farklı ihtiyaçlarına yönelik özel projeler 
geliştirmeye 2015 yılında da devam 
etmiştir. Bu projelerin bazıları şu 
şekildedir: 

• Konut Projeleri kapsamında 28 yeni 
proje için sözleşme imzalanması, 

• Konut finansmanına özel olarak 
hazırlanan www.evinziraatten.com’un 
hizmete sunulması, 

• Kentsel Dönüşüm Edinim/Yapım/
Güçlendirme Kredileri’nin ürün 
yelpazesine eklenmesi, 

• “Emeklinin Artısı Ziraat’te” müşteri 
sadakat programı kapsamında, 
emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan 
alan müşterilere, çeşitli sektörlerden 
kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği

anlaşmaları ile indirim kampanyaları 
düzenlenmesi. 

Engelli Müşterilerin Finansal Erişimini 
Artırmaya Yönelik Adımlar

Ziraat Bankası, sürdürülebilirlik 
yaklaşımının bir sonucu olarak engelli 
müşterilerinin ürün ve hizmetlere 
daha kolay ulaşabilmesi için sistematik 
çalışmalar yürütmektedir. Engelli Erişimi 
İhalesi kapsamında 375 adet şubede;

• dış ve iç mekan zeminlerinde görme 
engelliler için hissedilebilir yüzey 
uygulaması,

• engelli vatandaşların banka 
şubelerine geldiklerinde yardım için 
kullanacakları çağrı butonu,

• dış kapıya yapıştırılmak üzere Braille 
Alfabesi baskılı bilgilendirme panosu

tasarlanmış ve Ziraat Bankası konseptine 
başarıyla entegre edilmiştir.

Ayrıca, müteahhit firmalarca yürütülen 
şube tadilatlarında; engelli WC, 
engelli Asansörü, uygun eğimli rampa 
uygulamaları devam etmektedir. 

Ankara, İstanbul gibi stratejik 
lokasyonlarda, ortopedik engellilere 
yönelik toplam 15 adet özel tasarım ATM 
kurulumları yapılmıştır. Ziraat Bankası, 
önümüzdeki dönemde internet sitesi ve 
İnternet Bankacılığı’nı görme engellilerin 
de kullanacağı şekilde tasarlamayı 
planlamaktadır.

Engelli müşterilerin şube, ATM ve 
internet bankacılığı hizmetlerini kolaylıkla 
kullanabilmesine yönelik çalışmaların tüm 
şubelere yaygınlaştırılması, ATM’lerin 
ortopedik engellilerin yanı sıra görme 
engellilerin de Ziraat Bankası’nın 
hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak 
şekilde revize edilmesi hedeflenmektedir. 
Her ilde en az 1 engelli ATM’si kurulması 
konusundaki çalışmalar da başarıyla 
sürdürülmektedir. Çağrı merkezinden 
işitme engelli müşterilerin hizmet 
alabilmesi için sohbet kanalının 2016 
yılında açılması yönündeki çalışmalar da 
devam etmektedir.

“Randevu Al” Uygulaması 

Koşulsuz müşteri memnuniyeti 
doğrultusunda yenilikçi uygulamalara 
imza atan Banka, 2015 yılında “Randevu 
Al” uygulamasını hayata geçirmiştir. Bu 
uygulama ile Ziraat Bankası müşterileri 
şubeye gitmeden kendilerine en uygun 
gün ve saat aralığında, mobil cihazları 
vasıtasıyla talep ettikleri şubeden 
sıra çağrı sistemi ile numara almaları 
sağlanmıştır. 

Maaş Müşterilerine Özel Çözümler

Bireysel bankacılık yapılanması dâhilinde, 
farklı bireysel bankacılık segmentlerinin 
ihtiyaç ve eğilimlerine yönelik çalışmalar, 
müşteri odaklı faaliyetler, süreç 
iyileştirmeleri ve yasal düzenlemelere 
uyum çalışmaları 2015 yılında da 
başarıyla sürdürülmüştür. Emekli maaş 
müşterileri ile maaş ödemelerine Ziraat 
Bankası tarafından aracılık edilen 
müşterilerin ürün eğilimlerinde tespit 
edilen farklılıklar dikkate alınarak, 

Farklı bireysel 
bankacılık 
segmentlerinin ihtiyaç 
ve eğilimlerine yönelik 
çalışmalar, müşteri 
odaklı faaliyetler, 
süreç iyileştirmeleri ve 
yasal düzenlemelere 
uyum çalışmaları 2015 
yılında da başarıyla 
sürdürülmüştür.

Ziraat Bankası, farklı 
müşteri gruplarının 

gereksinimlerini 
en uygun ürün ve 

çözümlerle, en doğru 
kanallar üzerinden 

cevaplamak 
amacıyla; şubeleri, 

ATM’leri, internet 
ve mobil bankacılık 

uygulamalarını ve 
çağrı merkezini 

kapsayan kapsamlı 
bir dağıtım ağından 

yararlanmaktadır. 

ZIRAAT BANKASI’NIN 
MOBIL BANKACILIK 
SAHIPLIK ADEDI 2015 YIL 
SONU ITIBARIYLA %154 
ARTIŞLA 404 BINDEN 1,03 
MILYONA YÜKSELMIŞTIR. 

1,03   
Milyon Adet 
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KOBİ’lerin finansal okuryazarlık konusundaki 
farkındalıklarını artırmayı temel öncelikleri arasında 
gören Ziraat Bankası, bu alandaki yetkinlik ve 
tecrübelerini KOBİ’lere aktarmak amacıyla çok sayıda 
kurumsal iletişim kanalı kullanmaktadır.

DAHA MUTLU 
MÜŞTERİLER

FINANSAL OKURYAZARLIK

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması 
için toplumun tüm kesimlerinde 
finansal okuryazarlık konusunda 
farkındalık yaratılması gerektiğine 
inanan Ziraat Bankası, müşteri dostu 
ürün ve hizmetler geliştirmenin yanı 
sıra çalışanlarına ve müşterilerine 
yönelik özel farkındalık çalışmaları 
yürütmektedir. KOBİ’lerin finansal 
okuryazarlık konusundaki 
farkındalıklarını artırmayı temel 
öncelikleri arasında gören Banka, bu 
alandaki yetkinlik ve tecrübelerini 
KOBİ’lere aktarmak amacıyla çok 
sayıda kurumsal iletişim kanalı 
kullanmaktadır. Şubelerden sorumlu 
satış birimleri ise belirli aralıklarla şube 
ve müşteri ziyaretleri gerçekleştirerek 
hem Şube personeline hem de 
müşterilere finansal okuryazarlık 
konusunda eğitim vermeye devam 
etmektedir. 

Organize Sanayi Bölgeleri’ne Yönelik 
Toplantılar

Ziraat Bankası’nın Dünya Bankası’ndan 
almış olduğu Enerji Verimliliği temalı 
kaynağının amacına uygun olarak 
kullanılması için bir danışman firma 
tarafından “Girişimci” ve “Girişimci-
Dinamik” Ziraat Bankası şubelerinde 
görevli çalışanlara 1 tam gün eğitim 
verilmesi sağlanmıştır. Eğitim 
sonrasında çalışanların bu kapsama 
girebilecek müşterileri ziyaret etmeleri 
ve bilgi verilmesi istenmiştir. Enerji 
Verimliliği konusunda özellikle Organize 
Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet gösteren 
firmaların farkındalığını artırmak 
amacıyla, hem Sincan OSB hem de 
Adana OSB’de müşterilerin yoğun 
katılımı ile (200 müşteri) toplantılar 
düzenlenmiştir. Ayrıca yine 2015 
yılında KOSGEB ile “Kayseri Organize 
Sanayi Bölgesi’nde uygulanmak üzere 
sanayide kullanılan verimsiz elektrik 
motorlarının dönüşümünü amaçlayan” 
bir protokol imzalanmıştır.

Ziraat Bankası,
finansal okuryazarlık
konusunda
çalışanlarına ve
müşterilerine yönelik
özel farkındalık
çalışmaları
yürütmektedir.

Esnaf ve Sanatkarlara Yönelik Özel 
Bildirimler 

Ziraat Bankası, Esnaf ve Sanatkârlar 
Genel Müdürlüğü bünyesinde toplanan 
Esnaf ve Sanatkârlar Şurası-Kredi ve 
Finansman Komisyonu toplantılarına 
Türkiye Bankalar Birliği üyesi olarak 
katılım sağlamıştır. Bu kapsamda, TBB 
tarafından KOBİ’lere sunulan eğitim 
hizmetlerinin ayrıntıları verilmiş ve 
Ziraat Bankası’nın ürün tanıtımlarını 
içeren internet siteleri paylaşılmıştır. 
Banka internet sitesi, KOBİ’lerin ihtiyaç 
duydukları bilgilere kolayca erişilebilir 
bir şekilde tasarlanırken, site bünyesinde 
Girişimci başlığı altında oluşturulan 
bölümde, KOBİ’lerin kredi-yatırım-
mevduat-dış ticaret-nakit yönetimi 
gibi tüm ihtiyaçlarına yönelik ürün ve 
hizmetlerin tanıtımına yer verilmiştir. 

Finansal Okuryazarlığın 
Yaygınlaştırılmasına Yönelik 
Sponsorluk Desteği 

Ziraat Bankası, finansal konularda 
bireylerin bilinçlendirilmesine 
yönelik yayınlarda yer almanın yanı 
sıra etkinliklere sponsorluk desteği 
sunmaktadır. Bu kapsamda, farklı 
ekonomi dergileri ve yayınlara ürün 
tanıtımına yönelik reklamlar verilmekte 
ve birçok TV ekonomi programına 
sponsorluk desteği sağlanmaktadır. 
Ziraat Bankası Üst Yönetimi, 2015 
yılı içerisinde çok sayıda etkinliğe 
konuşmacı veya panelist olarak katılmış, 
gazete ve dergilere verilen mülakatlarla 
finansal okuryazarlığa katkıda bulunacak 
mesajların mümkün olan en geniş 
kitlelere ulaştırılması konusunda önemli 
kazanımlar elde edilmiştir. 

Çocuklara ve Gençlere Yönelik 
E-Eğitimler

Dünyada her geçen gün önemini 
artıran bir konu olan tasarruf, Ziraat 
Bankası için de kilit önem taşıyan 
konular arasında yer almaktadır. 
Banka, çocukları tasarruf konusunda 
bilinçlendirmek için hazırladığı eğitimler 

ile onların eğlenerek öğrenmelerini, 
bilinçlenmelerini ve gelişimlerine katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır.

Banka’nın web sitesinde sunulan; 
Para-Banka Adası, Tasarruf Adası, 
Kredi ve Kredi Kartı Adası, Bütçe Adası 
e-eğitimleri ile çocuklara para ve banka 
ilişkisi, bankaların işleyişi, internet 
ve telefon bankacılığı, kredi ve kredi 
kartı bilinci ile paradan elektriğe ve 
suya kadar tüm kaynakların tasarruflu 
kullanımı konularında bilgilendirme 
yapılmıştır. 

Çiftçilere ve Diğer Müşterilere Yönelik 
E-Eğitimler

Ziraat Bankası, kuruluş misyonu 
doğrultusunda faaliyetlerinde önemli 
bir yere sahip tarım sektörüne yönelik 
finansal okuryazarlık çalışmaları 
yürütmektedir. Çiftçilere, e-eğitim 
çalışmaları kapsamında modern sulama 
tekniklerinden tarım sigortasına kadar 
geniş bir alanda farkındalık eğitimleri 
verilmektedir. Bunun yanı sıra, tüm 
müşterileri hedef kitle olarak seçen 
“Kredi Kartı Sistemi Nasıl İşler?” konulu 
eğitimle güncel hayatın vazgeçilmez 
ödeme aracı olan kredi kartının 
kullanımına ilişkin bilinçlendirici ve 
öğretici konuları içeren e-eğitim 
programı hazırlanmıştır.

Etik Ilkeler Doğrultusunda Pazarlama 
Iletişimi 

Günümüz dünyasında sosyal medya 
mecralarını da kapsayan pazarlama 
iletişimi araçları hizmet sunucu ve 
müşteriler arasındaki ana iletişim 
köprüleridir. Hizmet sunucular açısından 
pazarlama iletişimi, ulusal olduğu 
kadar uluslararası alanda da verimliliğin 
artmasına ve en yaygın ölçekte topluma 
fayda sağlanmasına aracılık etmektedir.

Rekabete saygılı pazarlama iletişimini 
vazgeçilmez bir ilke olarak benimsemiş 
bulunan Ziraat Bankası, tüm pazarlama 
iletişimi ve tanıtım çalışmalarında 
öncelikli olarak müşteriyi doğru, 
güncel ve yansız bilgilendirmeyi 
amaçlamaktadır.

 

Ziraat Bankası’nın Pazarlama Iletişimi 
Ilkeleri 

• Yayınladığı reklamların yasal 
olmasını ve rekabet kurallarına 
uygunluğunu gözetir.

• Pazarlama iletişiminin, sorumluluk 
sahibi bir yaklaşımla ve dürüst 
rekabet ilkeleri çerçevesinde hayata 
geçirilmesini gözetir.

• Pazarlama iletişiminin, ilgili ülkenin 
ve kültürün genel kabul görmüş 
kurallarına ve adetlerine aykırılık 
içermemesine büyük özen gösterir.

• Pazarlama iletişiminin, müşterilerin 
güvenini kötüye kullanmayacak 
veya onların eksik tecrübe ve 
bilgilerini istismar etmeyecek 
biçimde tasarlanmasına dikkat 
eder.

• Müşterilerin satın alma kararını 
etkileyecek ürün ve hizmetlerin 
doğru olması ve yanıltıcı 
mesajlar vermemesi, müşterinin 
algılayabileceği sürede ve biçimde 
iletilmesine dikkat eder.

Ziraat Bankası bu ilkeler doğrultusunda; 
Banka ve Ziraat Finans Grubu’nu 
oluşturan iştiraklerinin tanıtımına 
yönelik reklam film ve/veya jingle’ların 
reklam ajansı ile koordineli şekilde 
hazırlanmasını sağlamaktadır. Bunun 
yanı sıra, ihtiyaç duyulacak her bir ürün 
ve hizmetin tanıtımı için planlanacak 
prodüksiyon dahilinde fotoğraf çekimi, 
kampanya sloganı, görsel tasarım ve 
imaj çalışmaları yürütülmektedir.

Sponsorluk Odaklı Pazarlama Iletişimi 

Ziraat Bankası, pazarlama iletişimi 
çalışmaları kapsamında toplumsal fayda 
gözeten etkinliklere sponsor olmaktadır. 
Raporlama döneminde, Ziraat Bankası 
tarafından gerçekleştirilen reklam, 
tanıtım ve sponsorluk da dahil olmak 
üzere pazarlama iletişimiyle ilgili 
yönetmeliklere ve gönüllü kurallara 
uyumsuzlukla ilgili herhangi bir vaka 
yaşanmamıştır.

ZIRAAT BANKASI, FINANSAL 
KONULARDA BIREYLERIN 
BILINÇLENDIRILMESINE 
YÖNELIK YAYINLARDA 
YER ALMANIN YANI SIRA 
ETKINLIKLERE SPONSORLUK 
DESTEĞI SUNMAKTADIR.

G4-FS14 G4-DMA, G4-PR7



72 . 73 DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN DEĞER ZİNCİRİNİ BÜYÜTMEK ZİRAAT BANKASI  2015 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN,  www.ziraatbank.com.tr

Ziraat Bankası, genç profesyonellere sunduğu 
avantajlı istihdam koşullarının yanı sıra yerel istihdamı 
destekleyerek Türkiye ekonomisi için önemli oranda 
katma değer sağlamaktadır. 

DAHA YETKİN 
ÇALIŞANLAR

Ziraat Bankası, yetkin ve nitelikli insan 
kaynağını sektöründeki çok özel ve 
seçkin konumunu sürdürülebilir kılan en 
önemli unsurlar arasında görmektedir. 
Banka, değerlerinin temsilcisi olarak 
gördüğü çalışanlarına yönelik sürekli 
mesleki ve kişisel gelişim imkânları 
sunarak rekabet üstünlüğünü korumayı 
hedeflemektedir. Türkiye’nin en 
yaygın hizmet ağına sahip bankası 
konumunda olan Ziraat Bankası, genç 
profesyonellere sunduğu avantajlı 
istihdam koşullarının yanı sıra yerel 
istihdamı destekleyerek Türkiye 
ekonomisi için önemli oranda katma 
değer sağlamaktadır. 

Başlıca Insan Kaynakları Göstergeleri 

• 31 Aralık 2015 itibarıyla Ziraat 
Bankası’nın toplam çalışan sayısı 
25.697’dir.

• 2015 yılında Ziraat Bankası 3.486 
kişi istihdam etmiştir. 

• Ziraat Bankası’nda çalışanların 
%86’sı yükseköğrenim, lisans, 
lisansüstü ve doktora mezunudur. 

• Banka’da yaş ortalaması 34,5, 
hizmet yılı ortalaması ise 10,5’tir.

• Ziraat Bankası, Türk bankacılık 
sektöründe en fazla yüksek lisans 
ve doktora yapmış çalışan sayısına 
sahip kuruluştur.

Sayısal bazlı performans ölçümü, 
performansın stratejik hedeflerle 
ilişkilendirilmiş nesnel ölçütler 
aracılığıyla değerlendirilmesini 
ifade etmektedir. Sistemde, müşteri 
odaklılık, kârlılık, verimlilik ve risk 
yönetimine ilişkin göstergelerin sayısal 
performans puanına önemli ölçüde 
etkisi bulunmaktadır. Uygulama 
kapsamında dönemsel prim bütçesi, 
Banka’nın kârlılığı ve faaliyet sonuçları 
dikkate alınarak toplam aylık ücret 
ödemelerinin %8’ini geçmeyecek 
şekilde oluşturulmuştur. Söz konusu 
bütçe, objektif olarak belirlenmiş, 
somut ve sayısal olarak ölçülebilir 
kriterler doğrultusunda, üçer aylık 
dönemlerde Şubat, Mayıs, Ağustos ve 
Kasım aylarında çalışanlara bireysel 
performans primi olarak ödenmektedir. 
Banka strateji ve hedefleri 
doğrultusunda pazarlama ağırlıklı 
olarak kurgulanan sistemde primler, 
daha fazla katkı sağlayan çalışanların 
daha yüksek kazanç elde etmesine 
imkân sağlayacak şekilde;

• Şube segmenti ve ölçek grubu,
• Üçer aylık dönemler sonundaki 

sayısal performans ölçüm sonuçları 
doğrultusunda belirlenen bireysel 
performans karnelerine göre 
oluşturulan sıralamalar,

• Performans prim katsayıları esas 
alınarak çalışanlara dağıtılmaktadır. 

Çalışanların motive edilerek kurumsal 
bağlılıklarının artırılmasını, kurum 
stratejileri ile uyumlu bireysel 
başarıların ödüllendirilmesini 
hedefleyen Ziraat Bankası, 
uygulamakta olduğu performans 
yönetim sistemi kapsamının 
Genel Müdürlük birimleri de dahil 
edilerek genişletilmesi çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Nitelik ve Deneyime Dayalı Şeffaf Işe 
Alım Uygulamaları

Ziraat Bankası’nın yeni çalışan 
ihtiyacı her yıl düzenli olarak gözden 
geçirilmektedir. Farklı pozisyonlar için 
belirlenen işe alım şartları, Banka’nın 
internet sitesi ve ulusal gazetelerin 
insan kaynakları bölümlerinde 
duyurulmaktadır.

İşe alım sınavlarına katılma koşullarını 
taşıyan adaylar, başvuru işlemlerini 
tamamlayarak uzman kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde gerçekleştirilen 
sınavlara girmeye hak kazanmaktadır. 
İşe alım sınavlarını başarıyla geçen 
adaylar, mülakatlara tabi tutulmakta 
ve başarılı olan adaylar ise işbaşı 
yapmaktadır. İşe başlayan çalışanların 
tümü Ziraat Bankası Etik İlkeler 
Sözleşmesi’ni imzalamakla yükümlüdür. 

Kurumsal Hedefler Doğrultusunda 
Bireysel Performans Yönetim Sistemi

Ziraat Bankası Bireysel Performans 
Yönetim Sistemi, çalışanların 
objektif, ölçülebilen veriler ile 
önceden belirlenen parametreler 
doğrultusunda kişisel başarı ve 
sıralamalarını dönemler itibarıyla 
ölçen bir sistemdir. Sistem, yüksek 
performansın ödüllendirilmesi ve esas 
olarak satış kadrolarının verimliliğini 
artırmak amacıyla tasarlanarak 2013 
yılında hayata geçirilmiştir. Sistem, 
sayısal bazlı ve yetkinlik bazlı olmak 
üzere iki temel boyutta kurgulanmıştır. 

Bireysel Performans Değerlendirme 
Sistemi Temel Göstergeler 

• 2015 yılı son çeyrek itibarıyla, Ziraat 
Bankası’nda bireysel performans 
değerlendirmesine tabi tutulan 
personelin toplam personele oranı 
%75,1 seviyesindedir. 

• 2015 faaliyet döneminde 4 dönem 
itibarıyla bireysel performans 
değerlendirmesine tabi tutulan 
saha personeli dikkate alındığında; 
bu personelin %52’si Pazarlama, 
%48’i ise Operasyon Grubu’nda 
çalışmaktadır. Operasyon 
Grubu’nda çalışan saha personelinin 
%54’ü erkek, %46’sı kadındır. 
Pazarlama Grubu’nda çalışan saha 
personelinin ise %63’ü erkek, %37’si 
kadındır.

• 2015 yılında 4 dönem 
itibarıyla bireysel performans 
değerlendirmesine tabi tutulan 
Genel Müdürlük personelinin %44’ü 
erkek, %56’sı ise kadındır.

Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi

Sayısal bazlı performans 
değerlendirmesi kapsamında saha 
(koordinatörlükler, bölgeler ve 
şubeler) ve çalışanlarının (portföyler 
ve operasyon bölümü çalışanları), 
Genel Müdürlük tarafında ise; Firma 
Analiz, Proje Analiz ve Operasyon 
Merkezi Bölüm Başkanlıkları 
çalışanlarının sayısal bazlı bireysel 
performans ölçümü çalışmaları 2015 
yılında başarıyla gerçekleştirilmiştir. 
Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi 
Çalışmaları kapsamında; görev 
pozisyonu ve birim bazında yetkinlik 
tanımlamaları ile değerlendirme 
sistemi tasarımı ve yazılım çalışmaları 

sonucunda; 2015 yılında iki pilot 
uygulama yapılmıştır. Söz konusu pilot 
uygulamalardan elde edilen sonuçlar 
ve katılımcılarla yapılan anketlerden 
çıkan öneriler doğrultusunda, 2016 
yılında da sistem ve teknik altyapı 
geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi 
hedeflenmektedir.  Ziraat Bankası, 
insan odaklı İK politikası doğrultusunda 
çalışanların yetkinliklerine uygun 
pozisyonlarda görev alarak iş 
tatmini elde etmesine büyük önem 
vermektedir. Banka, aynı doğrultuda, 
yönetim kadrolarını kendi bünyesinden 
yetiştiren sayılı bankalar arasındadır. 
Banka bünyesinde oluşturulan yatay 
organizasyonel yapı doğrultusunda 
kariyer yönetiminde görev pozisyonu 
uygulaması sürdürülmektedir. 
Çalışanların mesleki seviyesini 
gösteren unvan tanımlamasının yanı 
sıra yürütülen göreve, hitap edilen 
müşteri segmentine ve pazarlama-
operasyon ayrımına uygun olarak her 
çalışan için bir de görev pozisyonu 
belirlenmektedir.

Gizli Müşteri Çalışması

Ziraat Bankası’nın 2014 yılında 
devreye aldığı Gizli Müşteri Çalışması; 
çalışanların iş hedefleri ile belirlenen 
standartlara ne derece uydukları, 
yeni müşteri kazanımı konusunda 
gösterdikleri çabanın yeterliliği, sahip 
oldukları ürün bilgisini müşterilere 
nasıl yansıttıkları gibi konularda 
her performans dönemi için 
yürütülmektedir. Banka bünyesinde 
2015 yılında, her 3 ayda bir olmak 
üzere 4 performans döneminde 
koordine edilen çalışmaya ilişkin 
raporlar hazırlanmış ve ilgili birimler 
sonuçlara ilişkin bilgilendirilmiştir. Hali 
hazırda yürütülmekte olan söz konusu 
çalışmanın 2016 yılı sonuna kadar 
sürdürülmesi hedeflenmektedir. 

Ziraat Bankası, Türk
bankacılık sektöründe
en fazla yüksek lisans
ve doktora yapmış
çalışan sayısına sahip
kuruluştur.

2015 YILINDA ZIRAAT 
BANKASI 3.486 KIŞI 
ISTIHDAM ETMIŞTIR. 

3.486   
Kişi 

G4-DMA G4-DMA 
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Ziraat Bankası’nda çalışan ve yönetici ücretlendirmesi, 
her yıl sonunda bir sonraki yıl için tekrar gözden 
geçirilmektedir.

DAHA YETKİN 
ÇALIŞANLAR

Yönetici Aday Programı 

Ziraat Bankası’nın yönetici ihtiyacının 
karşılanması amacıyla düzenlenen 
Yönetici Aday Programı çerçevesinde 
verilen eğitimler ile 2015 yılında da 
geleceğin yöneticileri yetiştirilmeye 
devam edilmiştir. Program 
kapsamında, 2016 yılında düzenlenecek 
programlar sonucu başarılı olan Yetkili 
görev pozisyonundaki personelin, 
ihtiyaçlar dahilinde Şube ve Genel 
Müdürlük Birimleri Yöneticiliği’ne 
atanması uygulamasına devam 
edilmesi hedeflenmektedir. 

2015 yılında, Ziraat Bankası’nda 
yürütülen terfi uygulamaları 
çerçevesinde çalışanların %20’si 
unvanda yükselmek için yazılı sınav 
veya mülakat sınavına katılmıştır. 
Sınav sonucunda başarı gösteren 
3.196 çalışan bir üst unvana 
yükselmeye hak kazanmıştır. 
2015 yılında Ziraat Bankası’nda 
3.300’den fazla görev pozisyonunda 
yükselme gerçekleşmiştir. Banka’da 
unvanda yükselmenin yanı sıra, 
görev pozisyonunda da yükselme 
uygulamaları ile kariyer imkânlarının 
zenginleştirilmesine devam edilecektir. 

Ücretlendirme Komitesi

Ziraat Bankası’nda ücretlendirme 
uygulamalarının Yönetim Kurulu 
adına izlenmesi ve denetlenmesinden 
Ücretlendirme Komitesi sorumludur. 

Ziraat Bankası ile Öz
Finans-İş Sendikası
arasında 1 Ocak
2015 tarihinden
itibaren 2 yıl süreyle
geçerli olmak üzere
Toplu İş Sözleşmesi
imzalanmıştır.

Komite, ücret politikalarının 
Banka’nın etik değerleri ve stratejik 
hedefleri ile uyumunu sağlamak 
üzere ücretlendirme politikası 
ve uygulamalarını risk yönetimi 
çerçevesinde değerlendirerek 
önerilerini periyodik olarak Yönetim 
Kurulu ile paylaşmaktadır.

Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Genel Müdür ücretlerine, ilgili yılın 
Genel Kurul Toplantısı sırasında 
karar verilmektedir. T.C. Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi’nin 
verdiği önerge doğrultusunda ücretler 
belirlenmektedir.

Ücretlendirme Uygulamaları

Ziraat Bankası’nda çalışan ve yönetici 
ücretlendirmesi, her yıl sonunda 
bir sonraki yıl için tekrar gözden 
geçirilmektedir. Yeni çalışma modeline 
göre oluşturulan ve 2013 yılından 
itibaren hayata geçirilen ücret 
sisteminin uygulanmasına yapılan 
revizyonlar ile devam edilmiştir. 

Ziraat Bankası’nda çalışanların özlük 
ve parasal hakları unvan ve görev 
pozisyonuna göre belirlenmekte olup, 
cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. 

Toplu Iş Sözleşmesi

Ziraat Bankası ile Öz Finans-İş 
Sendikası arasında 1 Ocak 2015 
tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli 
olmak üzere Toplu İş Sözleşmesi 
imzalanmıştır. Bu kapsamda, sendika 
üyelerine aylık ek ödeme yapılmanın 
yanı sıra bazı izin hakları sağlanmıştır. 
Toplu İş Sözleşmesi’nde gerek çalışanın 
gerekse işverenin iş akdini feshetmesi 
durumunda uygulanan ihbar sürelerine 
de yer verilmiştir. 

Sendikalaşma oranının %83,9 
seviyesinde olduğu Ziraat Bankası’nda 
2015 yılı ücret ayarlamaları Toplu İş 
Sözleşmesi’ne uygun olarak yapılmıştır.

Çalışanlara Sunulan Kapsamlı 
Imkânlar 

Bireysel Emeklilik

Ziraat Bankası çalışanlarına yönelik 
işveren katkılı grup emeklilik 
uygulaması 1 Ocak 2013 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda 
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. 
nezdinde gruba bağlı bireysel emeklilik 
sözleşmesine en az 100 TL olmak üzere 
brüt maaşın %3 oranında aylık katkı 
payı ödemesi yapan çalışanlar için 
Banka tarafından brüt maaşın %3’ünü 
geçmeyecek şekilde ve 100 TL’den az 
olmamak şartıyla katkı payı ödemesi 
uygulaması sürdürülmektedir.

1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla Banka 
çalışanlarına katkı payı ödeme şartı 
olmaksızın aylık 50 TL tutarında 
işveren katkı payı ödeme uygulamasına 
başlanmıştır. Söz konusu tutar, 1 Ocak 
2015 tarihinden itibaren 100 TL’ye 
yükseltilmiştir. Diğer taraftan, Bizbize 
Gruba Bağlı Grup Emeklilik Planı 
çerçevesinde, Banka çalışanları ve 
yakınlarından BES poliçesi giriş aidatı 
ve yönetim gider kesintisi alınmamakta, 
fon işletim gideri kesintisinde ise 
indirimli fiyat uygulanmaktadır.

Fazla Mesai Uygulaması

Ziraat Bankası bünyesinde 2014 
yılında geliştirilerek devreye alınan 
ve çalışanların işlerini gün içinde 
bitirmeleri esası ile şube ve bölge 
personeli tarafından yapılan fazla 
mesailerin takibine imkân tanıyan 
sistemin etkin bir şekilde kullanımına 
2015 yılında da devam edilmiştir. Bu 
kapsamda, Banka bünyesinde fazla 
mesai yapan birimler ve personel takip 
edilmeye başlanarak fazla mesailerin 
azaltılmasına odaklanılmıştır.

Sağlık Yardımı ve Uygulamaları

Ziraat Bankası özel hukuk hükümlerine 
tabi çalışanlar ve aile fertlerine, SGK 
tarafından sunulan sağlık hizmetlerine 
ek olarak;
• Banka Yönetim Kurulu’ndan alınan 

yetkiler çerçevesinde Ziraat Bankası 
bütçesinden;

• Sağlık Yardım Sandığı (Sandık) 
üyeleri için ise Sandık Yönetim 
Kurulu’ndan alınan yetkiler 
çerçevesinde Sandık bütçesinden

belirlenen usul ve esaslar 
doğrultusunda tedavi yardımı 
sağlamaktadır.

Banka, ayrıca çalışanlarının sağlık 
hizmeti almaları amacıyla hastane, 
klinik görüntüleme merkezleri, 
muayenehane gibi sağlık hizmeti 
sunucularıyla özel anlaşmalar yaparak 
iç iletişim kanalları üzerinden tüm 
çalışanlara duyurmaktadır.

Izin Uygulamaları

Ziraat Bankası çalışanlarının yıllık izin 
süreleri İş Kanunu hükümlerine göre 
düzenlenmiş olup, yasal düzenlemeler 
kapsamında Banka İnsan Kaynakları 
Mevzuatı’nda gerekli değişiklikler/
düzenlemeler yapılmaktadır. Banka 
bünyesinde 5 yıldan az hizmet süresi 
olan sendika üyelerine, 14 yerine 16 iş 
günü izin hakkı verilmiştir. Ayrıca, tüm 
personelin yıllık izinlerinin bir bölümünü 
kesintisiz 10 gün olarak kullanmasına 
ilişkin duyurular yapılmakta ve izinlerin 
kullanım durumu takip edilmektedir.

Ziraat Bankası 
çalışanlarına yönelik 
işveren katkılı grup 

emeklilik uygulaması 
1 Ocak 2013 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.

ZIRAAT BANKASI’NDA 
ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK VE 
PARASAL HAKLARI UNVAN 
VE GÖREV POZISYONUNA 
GÖRE BELIRLENMEKTE 
OLUP, CINSIYET AYRIMI 
YAPILMAMAKTADIR. 

SENDIKALAŞMA ORANININ 
%83,9 SEVIYESINDE 

OLDUĞU ZIRAAT 
BANKASI’NDA 2015 YILI 
ÜCRET AYARLAMALARI 

TOPLU IŞ SÖZLEŞMESI’NE 
UYGUN OLARAK 

YAPILMIŞTIR.

G4-DMA, G4-52, G4-53,
G4-DMA, G4-LA3 G4-DMA, G4-11, G4-EC3, G4-DMA, G4-LA4 
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Çalışanlarına sürekli mesleki ve kişisel gelişim olanakları 
sunan Ziraat Bankası, 2015 yılı içerisinde toplam 
24.460 çalışana kişi başına ortalama 22,97 saat eğitim 
vermiştir. 

DAHA YETKİN 
ÇALIŞANLAR

Çalışanlara Yönelik Sürekli Eğitim 
Faaliyetleri

Çalışanlarına yönelik sürekli mesleki 
ve kişisel gelişim olanakları sunan 
Ziraat Bankası, 2015 yılı içerisinde 
toplam 24.460 çalışana kişi başı 
ortalama 22,97 saat sınıf içi ve 
e-eğitim verilmiştir. 

Ziraat Bankası’nın 2015 yılında 
çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği 
eğitim faaliyetleri şu şekildedir: 

• Ziraat Bankası’na yeni katılan 
personelin Banka’yı tanıması, 
kurum kültürüne adapte olması ve 
gerekli temel bilgi ve becerilerin 
kazandırılması amacıyla “Bankacılık 
Okulu ve Oryantasyon Eğitimleri”, 

2015-2016 eğitim-
öğretim döneminde
921 lise öğrencisi
ile 24 üniversite
öğrencisine Mesleki
Beceri Eğitimi,
2.513 üniversite
öğrencisine staj 
olanağı sağlanmıştır.

• Yetkili görev pozisyonunda çalışan 
yönetmen unvanlı personelin 
yöneticiliğe/şube yöneticiliğine 
hazırlanması amacıyla “YÖNAP 
(Yönetici Aday Programı) 
Eğitimleri”, 

• Banka’nın hedef ve stratejileri 
doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamak veya yeni ürün/hizmet/
mevzuat bilgisini aktarmak amacıyla 
“Gelişim Eğitimleri”, 

• Mevzuattan kaynaklanan “Yasal 
Zorunluluk Eğitimleri”, 

• Ulusal ve uluslararası lisanslama/
sertifika sınavlarına hazırlık amacıyla 
“Lisanslama/Sertifika Eğitimleri”. 

2015 yılında düzenlenen eğitimlere 
ilişkin genel bilgiler, aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir.

Eğitimde Yenilikçi Bir Yaklaşım: 
E-Eğitim

Eğitim teknolojileri alanındaki 
gelişmeleri yakından takip eden 
Ziraat Bankası, işgücü kaybı olmadan 
düşük maliyetle kısa sürede daha 
fazla personele eğitim verme 
imkânı tanıyan e-eğitim programları 
düzenlemektedir. Banka tarafından 
düzenlenen e-eğitimlere 2015 yılında 
136.423 kişilik katılım sağlanırken, 
Banka içi ve dışından erişime açılan 
yeni Eğitim Yönetim Uygulaması’nın 
yaygınlaştırma çalışmaları da başarıyla 
tamamlanmıştır. E-eğitimlere mobil 
cihazlardan da erişilebilmektedir.

Geleceğin Bankacılarına Staj Imkânı

Her faaliyet döneminde geleceğin 
bankacılarını yetiştirmek adına çok 
sayıda lise ve üniversite öğrenicisine 
staj imkânı sunan Ziraat Bankası, 
2015-2016 eğitim-öğretim döneminde 
921 lise öğrencisi ile 24 üniversite 
öğrencisine Mesleki Beceri Eğitimi, 
2.513 üniversite öğrencisine staj 
olanağı sağlamıştır.
 
Yasal Mevzuat Doğrultusunda 
Mesleki Eğitimler

Uluslararası düzenlemelere ve yasal 
mevzuata tam uyum ilkesi ışığında 
tüm faaliyetlerini şekillendiren Ziraat 
Bankası, çalışanları için suç gelirlerinin 
aklanması ve terörün finansmanının 
önlenmesine ilişkin sistematik eğitim 
faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 
Uyum Görevlisi’nin gözetim ve 
koordinasyonunda, diğer birimlerin 
katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlere 
2015 yılında Ziraat Bankası 
çalışanlarının %99,85’i katılım 
göstermiştir. 

 

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

“Az tehlikeli işyeri” sınıfında 
değerlendirilen bankacılık sektöründe 
faaliyet yürüten Ziraat Bankası, iş 
süreçlerini 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu çerçevesinde 
yürütmektedir. İlgili kanun hükümleri 
doğrultusunda Ziraat Bankası 
bünyesinde Finansal Koordinasyon 
Genel Müdür Yardımcısı’nın 
başkanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği 
Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. 
Bölüm başkanları ile işyeri hekiminin 
görev yaptığı komiteye ek olarak 
İşveren Vekili, İşyeri Hekimi, İş 
Güvenliği Uzmanı, Çalışan Temsilcisi, 
İdari İşler Görevlisi’nin katılımıyla 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 
kurulmuştur.

Ziraat Bankası’nda gerçekleştirilen 
kurul toplantılarında tanımlanmış görev 
ve yetkilere uygun olarak çalışanların 
İSG ve ilkyardım eğitimleri, periyodik 
sağlık muayenesi, periyodik test ve 
bakımlar, risk değerlendirme raporları, 
tatbikat ve tahliyeler, alt işverenlerle 
ilgili konular ele alınmaktadır. İlgili 
Kanun çerçevesinde toplantılar en 
az üç ayda bir tekrarlanmaktadır. 
2015 yılında toplam 5.977 kişiye iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiği 
Banka’da kaza oranı yüksek ya da 
belirli hastalıklara yakalanma riski fazla 
mesleki faaliyetlerde bulunan çalışanlar 
bulunmamaktadır.

Iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun 
görev ve yetkileri arasında;

• İşyerinin niteliğine uygun bir iş 
sağlığı ve güvenliği iç yönerge 
taslağı hazırlamak, işverenin veya 
işveren vekilinin onayına sunmak ve 
yönergenin uygulanmasını izlemek, 
izleme sonuçlarını rapor haline 
getirip alınması gereken tedbirleri 
belirlemek ve kurul gündemine 
almak,

• İş sağlığı ve güvenliği konularında o 
işyerinde çalışanlara yol göstermek,

• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine 

ilişkin tehlikeleri ve önlemleri 
değerlendirmek, tedbirleri 
belirlemek, işveren veya işveren 
vekiline bildirimde bulunmak,

• İşyerinde meydana gelen her 
iş kazası ve işyerinde meydana 
gelen ancak iş kazası olarak 
değerlendirilmeyen işyeri ya da 
iş ekipmanının zarara uğratma 
potansiyeli olan olayları veya 
meslek hastalığında yahut iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir 
tehlike halinde gerekli araştırma 
ve incelemeyi yapmak, alınması 
gereken tedbirleri bir raporla tespit 
ederek işveren veya işveren vekiline 
vermek,

• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği 
eğitim ve öğretimini planlamak, bu 
konu ve kurallarla ilgili programları 
hazırlamak, işveren veya işveren 
vekilinin onayına sunmak ve bu 
programların uygulanmasını 
izlemek ve eksiklik görülmesi 
halinde geri bildirimde bulunmak,

• İşyerinde yapılacak bakım ve 
onarım çalışmalarında gerekli 
güvenlik tedbirlerini planlamak 
ve bu tedbirlerin uygulamalarını 
kontrol etmek,

• İşyerinde yangın, doğal afet, 
sabotaj ve benzeri tehlikeler için 
alınan tedbirlerin yeterliliğini ve 
ekiplerin çalışmalarını izlemek,

• İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği 
durumuyla ilgili yıllık bir rapor 
hazırlamak, o yılki çalışmaları 
değerlendirmek, elde edilen 
tecrübeye göre ertesi yılın çalışma 
programında yer alacak hususları 
değerlendirerek belirlemek ve 
işverene teklifte bulunmak,

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununun 13’üncü maddesinde 
belirtilen çalışmaktan kaçınma 
hakkı talepleri ile ilgili acilen 
toplanarak karar vermek,

• İşyerinde teknoloji, iş 
organizasyonu, çalışma şartları, 
sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile 
ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan 
tutarlı ve genel bir önleme politikası 
geliştirmeye yönelik çalışmalar 
yapmak bulunmaktadır.

Erkek Kadın

Görev 
Pozisyonları

Eğitim Kişi 
Sayısı*

Ortalama 
Kişi Başı 

Eğitim Saat
Eğitim Kişi 

Sayısı*

Ortalama 
Kişi Başı 

Eğitim Saat

Yönetici 11.113 2,13 3.355 5,64

Diğer 84.305 3,02 55.820 3,03

Genel Toplam/
Ortalama 95.418 5,15 59.176 8,67

Eğitim Kişi; İstatistiklerde, örneğin bir kişinin 3 farklı eğitim programına katıldığı 
bir durumda, eğitim kişi sayısı 3, gerçek kişi sayısı ise 1 olarak hesaplanmaktadır.

G4-DMA, G4-LA5, G4-LA7, G4-LA8 
G4-LA9, G4-LA10, G4-LA11, 
G4-DMA, G4-HR2 
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Çalışanlarıyla karşılıklı iletişime dayalı bir ilişki geliştiren 
Ziraat Bankası, 2014 yılında Çalışan Öneri Sistemi’ni 
oluşturmuştur.

DAHA YETKİN 
ÇALIŞANLAR

Ziraat Bankası’nda, 2015 raporlama 
döneminde; yaralanma, meslek 
hastalığı, grev, lokavt, doğal afet, bina 
yıkılması ve çökme gibi nedenlerle 
çalışılmayan iş günü bulunmamaktadır.
Benzer şekilde, Banka bünyesinde 
raporlama döneminde ölümle 
sonuçlanan iş kazası yaşanmamıştır. 
Sendika ile Ziraat Bankası arasında 
yapılan toplu iş sözleşmesinde 
6331 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat 
çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği 
hükümleri de yer almaktadır.

Ziraat Bankası Öneri Sistemi

Çalışanlarıyla karşılıklı iletişime 
dayalı bir ilişki geliştiren Ziraat 
Bankası, 2014 yılında Çalışan Öneri 
Sistemi’ni oluşturmuştur. Banka, Öneri 
Sistemi aracılığıyla çalışanları karar 
alma mekanizmasına dahil etmeyi, 
çalışanların bilgi birikimlerinden 
yararlanmayı ve onları araştırmaya 
teşvik etmeyi, hizmetlerde verim ve 
kaliteyi daha üst mertebelere çıkarmayı 
planlamaktadır. Bu kapsamda, 2015 
yılı içerisinde sisteme 6.118 adet 
öneri iletilmiş ve önerilerle ilgili gerekli 
aksiyonlar alınmıştır.
 

Nakil Talep Sistemi

Ziraat Bankası çalışanları, belirli 
dönemlerde, yöneticisinin de 
görüşü alınmak suretiyle, çalışmak 
istediği yerleri Genel Müdürlüğe 
iletebilmektedir. Skorlama modülüyle 
çalışan talepleri objektif bir şekilde 
değerlendirilirken, yöneticiler de 
yetkinliklerini göz önünde bulundurarak 
çalışanlarına ilişkin görev pozisyonu 
değişikliği önerebilmekte ve 
çalışanlarının kariyer gelişimine katkıda 
bulunmaktadır.

Nakil Talep uygulaması, yılda iki 
defa yapılmaktadır. Aralık-Ocak 
döneminde geçerli olan 1.223 
talebin 742’si, Haziran-Temmuz 
döneminde ise geçerli olan 1.096 
talebin 708’i gerçekleştirilerek olumlu 
sonuçlandırılmıştır.

Çalışan Bağlılığı Anketi

Çalışanlarının istek ve beklentilerini 
yakından takip eden Ziraat Bankası, 
bağımsız bir araştırma şirketi 
aracılığıyla Çalışan Memnuniyeti 
ve Bağlılığı Araştırması yapmak 
üzere çalışmalara başlamıştır. Ocak 
2016 tarihinde gerçekleştirilecek 
araştırmadan elde edilen geribildirimler 
doğrultusunda aksiyonlar alınması 
planlanmaktadır. 

Ziraat Bankası’nda,
2015 raporlama
döneminde;
yaralanma, meslek
hastalığı, grev, lokavt,
doğal afet, bina
yıkılması ve çökme
gibi nedenlerle
çalışılmayan iş günü
bulunmamaktadır.

Başlıca Insan Kaynakları Göstergeleri

Tablo 1 (Cinsiyet dağılımı)

Ziraat Bankası’nda, aşağıda belirtilen görevlerin cinsiyet, yaş grubu ve eğitim düzeyine göre dağılımı aşağıda sunulmuştur.
 

GÖREV ERKEK (%) KADIN (%) GENEL 
TOPLAM (KIŞI)

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 100  10

GRUP BAŞKANI 91,67 8,33 12

BÖLÜM BAŞKANI 95,74 4,26 47

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ 100  8

BÖLGE YÖNETİCİSİ 100  37

GENEL TOPLAM 97,37 2,63 114
    
Tablo 2 (Yaş Grubu Dağılımı)

GÖREV 31-40 41-50 51+ GENEL TOPLAM

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  8 2 10

GRUP BAŞKANI 1 8 3 12

BÖLÜM BAŞKANI 15 29 3 47

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ  3 5 8

BÖLGE YÖNETİCİSİ 1 29 7 37

GENEL TOPLAM 17 77 20 114

Tablo 3 (Eğitim Düzeyi Dağılımı)

GÖREV ÖNLISANS (%) LISANS(%)
YÜKSEK 

LISANS (%) DOKTORA (%)
GENEL 

TOPLAM (KIŞI)

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  80,00 20,00  10

GRUP BAŞKANI  75,00 16,67 8,33 12

BÖLÜM BAŞKANI  59,57 36,17 4,26 47

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ 12,50 62,50 12,50 12,50 8

BÖLGE YÖNETİCİSİ  70,27 24,32 5,41 37

GENEL TOPLAM 0,88 66,67 27,19 5,26 114

G4-DMA, G4-10, G4-LA1, G4-LA12
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DAHA YETKİN 
ÇALIŞANLAR

Ziraat Bankası insan kaynağının cinsiyet, yaş grubu ve eğitim düzeyine göre 
dağılımı aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1 (Cinsiyet Dağılımı)

CINSIYET KIŞI SAYISI %

ERKEK 15.681 61,02

KADIN 10.016 38,98

GENEL TOPLAM 25.697 100

Tablo 2 (Yaş Grubu Dağılımı)

YAŞ KIŞI SAYISI %

30- 8.521 33,16

30-50 15.618 60,78

51+ 1.558 6,06

GENEL TOPLAM 25.697 100

Tablo 3 (Eğitim Düzeyi Dağılımı)

ÖĞRENIM DURUMU KIŞI SAYISI %

DOKTORA 37 0,14

YÜKSEK LİSANS 2.103 8,18

LİSANS 16.537 64,35

ÖNLİSANS 3.447 13,41

LİSE 3.529 13,73

ORTA 44 0,17

GENEL TOPLAM 25.697 100

Tablo 4 (Genel Müdürlük/Bölge/Şube Dağılımı)

BIRIM KIŞI SAYISI %

GENEL MÜDÜRLÜK 5.299 20,62

BÖLGE 268 1,04

ŞUBE 20.051 78,03

YURT DIŞI 79 0,31

GENEL TOPLAM 25.697 100

Ziraat Bankası’ndaki organizasyonel yapılanma kırılımında cinsiyete göre toplam çalışan sayısı aşağıda sunulmuştur.

BIRIM ERKEK (%) KADIN (%) Genel Toplam

GENEL MÜDÜRLÜK* 53,66 46,34 3.932

BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 69,77 30,23 43

BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ 80,00 20,00 225

KURUMSAL ŞUBE 52,49 47,51 362

GİRİŞİMCİ ŞUBE 61,21 38,79 861

GİRİŞİMCİ DİNAMİK ŞUBE 59,35 40,65 802

ŞUBE 59,86 40,14 18.026

YURT DIŞI 72,15 27,85 79

GENEL TOPLAM 59,02 40,98 24.330

*Para Grup Merkezi ve güvenlik personeli hariç tutulmuştur.

2015 yılı içinde; Kadın Erkek

a. Doğum iznine hak kazanan toplam çalışan sayısı

(cinsiyete göre) 850 1.013

b. Doğum izni alan toplam çalışan sayısı (cinsiyete göre) 850 1.013

c. Doğum izninin sona ermesinden sonra işe dönen toplam çalışan sayısı 
(cinsiyete göre)

849 1.013

d. Doğum izninin sona ermesinden sonra işe dönen ve işe dönüşlerinden on iki 
ay sonra hala Banka’da olan toplam çalışan sayısı (cinsiyete göre)

845 994

e. Doğum izni alan çalışanların işe dönüş ve işte kalma oranları (cinsiyete göre) %99,4 %98,1

Çalışanlarının istek
ve beklentilerini
yakından takip eden
Ziraat Bankası,
bağımsız bir
araştırma şirketi
aracılığıyla Çalışan
Memnuniyeti ve
Bağlılığı Araştırması
yapmak üzere
çalışmalara
başlamıştır.

G4-11, G4- LA1 G4-10, G4-LA1, G4-LA3 
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DAHA YETKİN 
ÇALIŞANLAR

Ziraat Bankası
çalışanları, belirli
dönemlerde,
yöneticisinin de
görüşü alınmak
suretiyle, çalışmak
istediği yerleri
Genel Müdürlüğe
iletebilmektedir.

Ziraat Bankası’nda 2015 yılında unvanda yükselme sınavına (yazılı veya sözlü) 
katılan personel dağılımı aşağıdaki gibidir:

UNVAN Genel Toplam

BANKO GÖREVLİSİ 195

SERVİS GÖREVLİSİ 1.019

SERVİS YETKİLİSİ 1.565

UZMAN YARDIMCISI 90

AVUKAT 4

MÜHENDİS 1

UZMAN 75

YÖNETMEN YARDIMCISI 2.109

İÇ KONTROLÖR 30

GENEL TOPLAM 5.088

Ziraat Bankası’ndaki organizasyonel yapılanma ve yaş kırılımında personel devir 
hızına ait veriler aşağıda sunulmuştur.

BAĞLI OLDUĞU BIRIM 2015 YENI PERSONEL 2015 AYRILAN PERSONEL
PERSONEL DEVIR 

HIZI ORANI

ERKEK KADIN
GENEL 

TOPLAM ERKEK KADIN
Genel 

Toplam ERKEK KADIN
GENEL 

TOPLAM

GENEL MÜDÜRLÜK 549 84 633 328 103 431 11 6 9

19-30 150 67 217 37 17 54 4 3 4

31-40 378 15 393 22 17 39 2 2 2

41-50 21 2 23 38 39 77 5 10 7

51+    231 30 261 55 35 52

BÖLGE 17  17 8 2 10 4 3 4

19-30 3  3  1 1 0 4 1

31-40 13  13  1 1 0 4 1

41-50 1  1 1  1 2  2

51+    7  7 37 0 34

ŞUBE 1.917 919 2.836 690 264 954 6 3 5

19-30 1.243 911 2.154 124 62 186 3 2 2

31-40 647 8 655 40 19 59 1 1 1

41-50 26  26 71 77 148 3 6 4

51+ 1  1 455 106 561 46 44 46

YURT DIŞI    7 4 11 11 17 13

19-30       0 0 0

31-40    3 1 4 10 10 10

41-50    2 2 4 9 22 13

51+    2 1 3 67 40 55

GENEL TOPLAM 2.483 1.003 3.486 1.033 373 1.406 7 4 6

G4-10, G4-LA1 G4-10, G4-LA1 
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Ziraat Bankası, etkin doğal kaynak kullanım 
stratejisinden küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye 
kadar farklı alanlarda çevresel sürdürülebilirlik 
uygulamalarına imza atmaktadır.

DAHA YAŞANILABİLİR 
BİR ÇEVRE

Kağıt Tüketiminin Optimizasyonuna 
Yönelik Adımlar

Ziraat Bankası, kağıt tüketiminin 
optimizasyonu ve atık kağıtların 
sisteme yeniden kazandırılması 
konularında yenilikçi uygulamalar 
hayata geçirmektedir. Banka, 
19 Eylül 2012 tarihinden bu yana 
tüm kurum içi yazışmalarını kağıt 
ortamından çıkartarak kurum içi 
yazışma uygulaması ile sistemsel 
olarak göndermeye başlamış, 2015 
yılında 3.012.168 adet A4 kağıt 
tasarrufu sağlamıştır. Ziraat Bankası 
bünyesinde kullanılan çok fonksiyonlu 
yazıcılarda çift taraflı baskı suretiyle 
yüksek seviyede kâğıt tasarrufu 
yapılabilmektedir. 2015 yılında çift 
taraflı baskı çalışmaları neticesinde, 
Banka’nın karbondioksit salımında 575 
tonluk azaltım sağlanmıştır.

Banka’nın tüm şube, bölge ve 
Genel Müdürlük birimlerinde fakslar 
elektronik ortamda alınmakta ve 
gönderilmektedir.

bulunduğu gibi Ziraat Bankası’nda 
süreçlerin hızlanmasını sağlayarak 
personel motivasyonuna ve müşteri 
memnuniyetine de pozitif etki 
yapmaktadır.

Ziraat Bankası bünyesinde Ocak 
2013 itibarıyla yatırım kredisi talep 
eden firmalardan istenen belge ve 
bilgiler, dijital ortamda temin edilmeye 
başlanmış; önemli oranda kağıt, 
işgücü, zaman ve mekan tasarrufu 
sağlanmıştır. Ayrıca, firmaların mali 
analizi için kullanılan evrakların 
birimler arasındaki transferi de 
elektronik ortamda yapılmaktadır. 
Ziraat Bankası’nda otorize kredi 
taleplerinde evrakın posta ve faks 
yoluyla gönderilmesi işlemine son 
verilerek sistem üzerinden başvuruya 
eklenmesi sureti ile elektronik 
ortamda iletilmesi sağlanmıştır. 
Matbu olarak tutulan yevmiye defteri 
ve defter-i kebir kayıtları 2015 
yılından itibaren elektronik ortamda 
tutulmaya başlanmıştır. Söz konusu 
uygulamayla Ziraat Bankası’nda 
yıllık 1.000.000 adet üzerinde A4 
kağıdı tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca, 
dosyaların fiziki arşivlenmesinden 
doğan riskler ve maliyetler en aza 
indirilmiştir. Merkezden toplu ekstre 
gönderimi projesi kapsamında, 
ekstre gönderilmesi gereken ya 
da tarafına ekstre gönderilmesini 
isteyen müşterilere ekstreleri e-posta 
ile ulaştırılmaya başlanmış ve 2015 
yılında toplam 13.735.737 adet A4 
kağıt tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca, 
2015 yılı itibarıyla, Operasyon Merkezi 
tarafından gerçekleştirilen işlemlere 
ilişkin 21.350 adet dekont e-posta ile 
gönderilmiştir.

2013 yılında başlatılan haberleşme 
hizmetine ait faturaların kağıt ortamı 
yerine elektronik olarak alınmasına 
yönelik çalışmalara 2015 yılında da 
devam edilmiştir. Bu kapsamda 2015 
yılı verilerine göre, yıllık 175.089 adet 
fatura hacmi dikkate alındığında, 
telefon faturalarının elektronik olarak 
alınmasının kağıt tasarrufu adına büyük 
kazançlar sağladığı görülmektedir.

ÇIFT TARAFLI BASKI PROJESI - 2015 YILI ÇEVRE RAPORU
ENGELLENEN 

KARBONDİOKSİT 
MİKTARI (KG)

ÇİFT TARAFLI BASKI İLE 
TÜKETİMİ ENGELLENEN 

SAYFA ADEDİ

KESİLMESİ 
ENGELLENEN AĞAÇ 

ADEDİ
575.126 18.045.291 2.250

2015 YILI FAKS ADETLERI
GELEN FAKS GİDEN FAKS

1.087.161 1.145.487

Teknoloji Odaklı Çevresel 
Sürdürülebilirlik Projeleri 

Ziraat Bankası, sanal kredi dosyası 
projesi ile kredi değerlendirme, teklif 
ve kullandırım aşamalarında temin 
edilen, hazırlanan tüm belgelerin 
sisteme taranması ve sistem üzerinden 
oluşturulmasını amaçlamaktadır. 
Projenin tamamlanması ile birlikte, 
kredi ile ilgili tüm evraklar sistemden 
izlenebilecektir.

Ziraat Bankası’nın toplam kağıt 
kullanımının azaltılmasına önemli 
katkılar sağlayan proje ile birlikte, 
2015 yılında yaklaşık 4,5 milyon 
sayfa kağıt tasarrufu sağlandığı 
hesaplanmıştır. Kredi tahsis kararı 
sürecinde, mevzuata göre diğer 
kurum ve kuruluşlardan sağlanan 
gerekli belgelerin, ilgili kurumlardan 
elektronik ortamda alınmasına yönelik 
çalışmalara 2015 yılında da devam 
edilmiştir. Bu çalışma, hizmet değer 
zinciri kapsamındaki diğer kurumların 
kağıt tüketimini azaltmalarına katkıda 

Kağıt tüketiminin azaltılması ve doğaya 
katkı sağlanması amacıyla, kredi 
kartı müşterilerinin basılı ekstreden 
e-ekstreye geçişi için yürütülen 
çalışmalar da sürdürülmüştür. Banka 
dışı gelen ve giden yazışmaların KEP 
ile alınması/cevaplandırması, Ziraat 
Bankası müşterilerinin (İhale vb.) 
çağrıların KEP ile yapılmasının büyük 
ölçüde kağıt tasarrufu sağlaması 
öngörülmektedir.

Ziraat Bankası müşterilerine daha hızlı 
ve daha kaliteli hizmet sunabilmek 
için çeşitli kurum ve kuruluşlar ile 
ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir. 
Bu kapsamda, müşterilerin ipotek 
fek işlemlerinin sistem üzerinden 
yapılabilmesi amacıyla Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol 
imzalanmıştır. Çalışmalar çerçevesinde, 
ipotek fek işlem taleplerinin Ziraat 
Bankası Operasyon Merkezi’ne 
gönderilmesi, ilgili tapu müdürlüğüne 
de sistem üzerinden iletilmesi 
sağlanmıştır. Ziraat Bankası, Türkiye’de 
ipotek fek işlemini sistem üzerinden 
gerçekleştiren ilk banka olarak 2015 
yılında 91.280 adet A4 tasarrufu 
sağlamıştır. 

Teftiş ve Iç Kontrol Raporları’nın 
Sistem Üzerinden Hazırlanması

Ziraat Bankası’nda Teftiş ve İç 
Kontrol Raporları’nın Sistem 
Üzerinden Hazırlanması Projesi 
kapsamında; Denetim ve Kontrol 
Modelleri uygulamaya alınarak, tüm 
şube raporları sistem üzerinden 
düzenlenmeye başlanmıştır. Proje 
sayesinde fiziki evrak gönderimine 
son verilmiş ve kağıt tasarrufuna 
önemli ölçüde katkı sağlanmıştır. 
Ayrıca, şubeler dışında Genel 
Müdürlük birimleri ve diğer birimlerin 
denetim raporlarının sistem üzerinden 
hazırlanması ve takibi sağlanmıştır. Bu 
değişiklik, olası kırtasiye masraflarının 
azaltılmasına olanak tanımaktadır.

Denetim ve kontrol raporlarının sisteme 
aktarılması ile Ziraat Bankası’nda 
yıllık yaklaşık 340.000 adet A4 kağıt 
tasarrufu sağlanmıştır.

Ziraat Bankası’nın
toplam kağıt
kullanımının
azaltılmasına önemli
katkılar sağlayan
proje ile birlikte, 2015
yılında yaklaşık 4,5
milyon sayfa kağıt
tasarrufu sağlandığı
hesaplanmıştır.

Ziraat Bankası, 
Türkiye’de ipotek 

fek işlemini 
sistem üzerinden 
gerçekleştiren ilk 

banka olarak 2015 
yılında 91.280 

adet A4 tasarrufu 
sağlamıştır. 

2015 YILINDA ÇIFT TARAFLI 
BASKI ÇALIŞMALARI 

NETICESINDE, ZIRAAT 
BANKASI’NIN KARBONDIOKSIT 

SALIMINDA 575 TONLUK 
AZALTIM SAĞLANMIŞTIR.

575   
TON

DMA 
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Ziraat Bankası, çevreyi koruma yaklaşımı kapsamında 
başta şube ağı olmak üzere tüm fiziki hizmet 
noktalarında sürekli iyileştirmeyi ve çevre dostu bir 
yapıya ulaşmayı öngören bir yaklaşım izlemektedir. 

DAHA YAŞANILABİLİR 
BİR ÇEVRE

Uluslararası Standartlarda 
Atık Yönetimi

Ziraat Bankası’nın 2003 yılında 
başlattığı bir uygulama ile yasal 
saklama süreleri sona ermiş evraklar ve 
atık kağıtlar geri dönüştürme amaçlı 
olarak anlaşmalı yetkili firmalara 
satılmaktadır. 2015 yılında da bu 
uygulamaya devam edilerek yeni 
kağıt hammaddesi üretimine katkıda 
bulunulmuştur.

2015 yılında Genel Müdürlük 
birimlerinden 210 ton, şubelerden ise 
yaklaşık 1.100 ton atık kağıdın geri 
dönüşümü sağlanmıştır. 2015 yılında 
Banka tarafından 750 ton A4 kağıdı, 
1.100 ton ham kağıt olmak üzere 
toplamda 1.850 ton kağıt satın alınarak 
A4 kağıdı kullanımındaki istikrarlı 
azalma devam etmiştir.

Ziraat Bankası, atık BT malzemelerini 
(bilgisayar, yazıcı, fotokopi cihazı vb.), 
sistem kabini ve klima gibi sac ağırlıklı 
malzemeleri, akü, GİM kabini ve hurda 
ATM cihazlarını Çevre Bakanlığı’ndan 
taşıma ve işleme ruhsatı bulunan 
şirketlere satmaktadır. Böylelikle, 
atıkların çevreye zarar vermeleri 
engellenerek geri dönüşüme 
girilmesi suretiyle hammadde olarak 
değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Ziraat Bankası, son kullanım tarihini 
doldurmuş yangın tüplerinin 
kimyasallarının değiştirilmesi 
işleminde, ilgili kimyasalı toplama 
ve bertaraf etmeye yetkili şirketlerle 
çalışmaktadır. Atık pillerin çevreye 

Doğa Dostu Şubeler

Banka’da sürdürülebilirlik konsepti 
kapsamında 2015 yılında 404 adet 
şubenin tadilatı gerçekleştirilmiştir. 
Şubelerin proje tasarımlarında ve 
uygulamalarda, çevresel etkilerini 
de gözeten, yenilikçi ve endüstriyel 
malzemeler tercih edilmiştir. Bina 
yıkımlarında geri dönüşüm ile tekrar 
kullanılabilecek malzemeler, daha 
maliyet aşamasında dikkate alınarak, 
doğal malzemenin geri dönüşümüne 
önemli ölçüde katkıda bulunulmaktadır.

Mimari tasarımda doğal ışık kullanımını 
dikkate alan projelere odaklanmış 
olan Ziraat Bankası, çevreye zararlı 
malzeme kullanımını azaltan 2 yıl gibi 
kısa vadede kendini amorte eden 
uygulamaları tercih etmektedir.

2016 yılında, 10 adet hizmet binasının 
kontrollü yıkımının gerçekleştirilmesi ve 
malzeme geri dönüşümü sağlanması 
ve sürdürülebilirlik dostu şube sayısının 
270’e ulaşması hedeflenmektedir.

Enerji Verimliliği Çalışmaları

Ziraat Bankası Veri Merkezleri Projesi

Ziraat Bankası, veri merkezlerini 
kurumsal hedefleri doğrultusunda 
yeniden yapılandırmaya başlamıştır. 
Banka, Veri Merkezleri Projesi ile 
hizmet verilen Ziraat Finans Grubu 
organizasyonları (Ziraat Bankası, Ziraat 
Katılım Bankası, Ziraat Sigorta ve Ziraat 
Emeklilik şirketleri, vb.) ile verilen 
hizmetin çeşitliliği (internet bankacılığı, 
ATM hizmetleri, kredi kartları, vb.) 
açısından ayrıştırma yapılarak veri 
merkezleri ile hizmetlerin birbirine 
bağımlılığını tanımlayarak tasarımını, 
inşaatını, kurulumunu ve taşınmasını 
amaçlamaktadır. Proje kapsamında 
iyileştirilen Acil Durum Merkezi yapısı 
ile tüm servislerin %100 kapasite ve 
performans ile Merkez üzerinden 
hizmet vermesi hedeflenmektedir.

vereceği zararı önlemeye yönelik 
katkıda bulunmak adına Banka Genel 
Müdürlük birimlerinde bulunan atık 
pil toplama kutularının şubelere de 
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 
Ziraat Bankası şubelerinde kullanımı 
tamamlanan boş tonerler üretici firma 
sorumluğunda imha edilmektedir.

Hizmet Noktalarındaki Iyileştirme 
Çalışmaları

Ziraat Bankası, çevreyi koruma 
yaklaşımı kapsamında başta şube 
ağı olmak üzere tüm fiziki hizmet 
noktalarında sürekli iyileştirmeyi 
ve çevre dostu bir yapıya ulaşmayı 
öngören bir yaklaşım izlemektedir. 

Tesisat, elektrik aksamı, teçhizat, 
mobilya, tefrişat gibi Ziraat Bankası 
inşaat projelerinde kullanılan 
malzemeler Ar-Ge kapsamında 
incelenerek malzemelerin işlevselliği, 
geri dönüştürülme özellikleri dikkate 
alınmakta ve çevreye etkisi gözetilerek 
zararı asgariye indirecek konseptler 
seçilmektedir.

Ziraat Bankası, çevreye olan etkilerini 
en aza indirme çalışmaları kapsamında 
inşaat faaliyetleri sonucunda ortaya 
çıkan atık malzemelerin belediyeler 
tarafından gösterilen yerlere 
gönderiminin denetimini yapmakta 
ve yapı denetimi ile söz konusu 
malzemelerin şubeden gönderilmesini 
sağlamaktadır. Bu sayede, Banka, 
faaliyetleri kaynaklı çevresel etkiyi en 
aza indirmeye odaklanmaktadır.

Veri Merkezi Projesi ile sağlanacak olan 
kazanımlar şu şekildedir: 

• Teknolojik olarak daha yeni, güvenli 
bir yapıya geçiş, risk yönetimi 
anlamında gelişme,

• Daha yüksek süreklilik ve 
performansa sahip bir yapı,

• Daha az enerji tüketimi ve 
verimliliğin artırılması,

• Büyüyebilir, esnek, modüler yapı.

Güncel durumda Ziraat Bankası Veri 
Merkezleri 10 yılı aşkın süredir hizmet 
sunan bir altyapı ile çalışmaktadır. 
Yenileme projesi tamamlandığında, 
yıllık 7.067.514 kWh elektrik tüketen 
veri merkezlerinde, yenilenen altyapı 
ve doğal soğutma yöntemleri ile enerji 
tüketiminin 4.226.700 kWh seviyesine 
gerilemesi hedeflenmektedir. 

Fark Yaratan Bir Proje: Green IT 

Ziraat Bankası, sürdürülebilirlik 
öncelikleri arasında gördüğü enerji 
tasarrufu ve enerji kaynaklarının verimli 
kullanımı konusunda fark yaratan 
projeler gerçekleştirmektedir. Bu 
kapsamda, Banka, bilgisayarların enerji 
sarfiyatını optimize etmeyi hedefleyen 
Green IT projesini 2005 yılından bu 
yana başarıyla uygulamaktadır. Bu 
kapsamda, Banka bünyesinde mesai 
saatleri dışında açık kalan bilgisayarın 
kapatılması için kullanıcılar belirlenmiş 
saatlerde uyarılmakta, müdahale 
olmayan durumlarda bilgisayarlar 
otomatik olarak kapatılmaktadır. Mesai 
saatlerinde, bilgisayarların 10 dakika 
süre ile kullanılmaması durumunda 
monitörler otomatik olarak uyku 
moduna geçerek enerji tasarrufu 
sağlanmaktadır. Bilgisayarlar Microsoft 
System Center Configuration Manager 
2012 uygulaması ile yönetilerek acil 
durumlarda mesai sonrası veya hafta 
sonunda vPro ile açılmakta; güvenlik 
paketleri ve güncelleme paketlerinin 
dağıtımı sağlanmaktadır. Donanım 
arızaları uzaktan işletim sistemi bozulsa 
dahi merkezden görülebilmekte; 
uygulama sayesinde saha bakım 
personelinin doğru yedek parça 
ile yerinde müdahale edebilmesi 
sağlanmaktadır.

Atık pillerin çevreye
vereceği zararı
önlemeye yönelik
katkıda bulunmak
adına Ziraat Bankası
Genel Müdürlük
birimlerinde bulunan
atık pil toplama
kutularının şubelere
de yaygınlaştırılması
hedeflenmektedir.

Ziraat Bankası’nda 
sürdürülebilirlik 

konsepti kapsamında 
2015 yılında 404 

adet şubenin tadilatı 
gerçekleştirilmiştir.

GERI DÖNÜŞÜMÜ 
SAĞLANAN ATIK KÂĞIT 
MIKTARI

1.310    
TON 

VERI MERKEZLERI 
PROJESI ENERJI 

TASARRUFU HEDEFI 

2.840.814    
KWH

G4-DMA, G4-EN23 G4.EN6, G4-EN7 
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Ziraat Bankası, 2015 yılında ozon tabakasına zararlı 
olmayan R410A soğutucu gazı kullanan, enerji 
verimliliği yüksek inverter teknolojisine sahip 
1.275 adet klima sistemi satın almıştır.

Araç Alımlarında/Kiralamalarında 
Yakıt Tüketimi Kriteri

Ziraat Bankası’nın faaliyetlerinin 
çevre üzerindeki olası etkilerini en 
aza indirme hedefi kapsamında 
uyguladığı bir diğer kriter ise araç 
alımlarında/kiralamalarında yakıt 
tüketimi seviyesinin dikkate alınmasıdır. 
Satın alınan/kiralanan araçların yakıt 
tüketimi, alım sırasında sahip olma 
maliyeti içinde değerlendirilmekte 
ve daha az yakıt tüketen araçları 
teşvik eden kriterler ihale sürecine 
eklenmektedir. Böylece, çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerin ve aynı 
zamanda ülke fosil yakıt tüketiminin 
düşürülmesine dolaylı katkı 
sağlanmaktadır.

LED Aydınlatma Uygulamaları 

Ziraat Bankası, diğer aydınlatmalara 
göre enerji tüketimi daha tasarruflu 
olan LED lamba sistemlerini; 
şubelerine, ışıklı reklam panolarına 
ve ATM konseptine yerleştirerek 
maliyetleri önemli oranda düşürmüş; 
zehirli gaz içerikli, insan sağlığına 
zararlı floresan kullanımını en aza 
indirmiştir.

Enerji Verimliliğine Dayalı ATM Ağı

Türkiye’nin en yaygın ATM ağlarından 
birine sahip olan Ziraat Bankası, ATM 
izleme ve girişlerinde biyometrik 
sistemlerinin kullanılması projesini 2016 
yılında tamamlamayı hedeflemektedir.

Proje tamamlandığında ATM kabin 
sıcaklığı ve enerji tüketimi ile ilgili 
verilerin merkezden izlenebilmesi, 
ölçümler ile ilgili veriler elde edildikçe 
kullanım ayarlaması yapılabilmesi ve 
enerji harcama miktarının düşürülmesi 
hedeflenmektedir. 

Çevresel Etkiyi Azaltmaya Yönelik 
Özel Projeler 

• Ziraat Bankası, 2015 yılında 
ozon tabakasına zararlı olmayan 
R410A soğutucu gazı kullanan, 
enerji verimliliği yüksek inverter 
teknolojisine sahip 1.275 adet 
klima sistemi satın almıştır. Banka, 
ısıtma maliyetini düşürmek ve enerji 
verimliliğini artırmak amacıyla satın 
aldığı klimaların 331 adedini; hem 
enerji tasarrufu hem de konfor 
şartlarını maksimize eden yeni nesil 
VRF sistem standardına uygun 
olarak tedarik etmiştir.

• Ziraat Bankası, tedarik ihalelerinde 
şube ve birimlerin temizliğinde 
kullanılan malzemelerin insan 
sağlığına ve çevreye zarar 
vermeyen kimyasallardan üretilmiş 
olması koşuluna yer vermektedir. 
Hizmet binalarının temizliğinde 
kullanılacak temizlik araçları 
(elektrikli süpürge, paspas, 
cila makinesi, vb.) ile temizlik 
malzemeleri (deterjan, sabun, 
cila, dezenfektan, vb.) hizmet 
sağlayıcı firma tarafından tedarik 
edilmekle beraber, temizlik araçları 
ve malzemelerin uygunluğu Banka 
yetkilileri tarafından periyodik 
olarak kontrol edilmektedir.

Türkiye’nin en yaygın
ATM ağlarından
birine sahip olan
Ziraat Bankası, ATM
izleme ve girişlerinde
biyometrik
sistemlerinin
kullanılması projesini
2016 yılında
tamamlamayı
hedeflemektedir.

DAHA YAŞANILABİLİR 
BİR ÇEVRE

• Ziraat Bankası, çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltma çabaları 
doğrultusunda personel servis 
araçları için güzergah belirleme 
yazılımını devreye alarak daha kısa 
güzergahlar ile yakıt tasarrufunu 
gerçekleştirmiştir. En uygun 
maliyetle en yüksek hizmet 
kalitesine ulaşmayı amaçlayan 
proje, 2014 yılı içerisinde Ankara 
ili için tamamlanmış olup, 2015 yılı 
içerisinde de İzmir ve İstanbul illeri 
için uygulanmaya alınmıştır.

Ziraat Kuleleri için LEED Sertifikası 
Hedefi 

Ziraat Bankası, Ataşehir’de konumlanan 
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 
yerleşkesinde inşa edilecek Ziraat 
Kuleleri’ni uluslararası çevresel 

standartlar ışığında tasarlayarak 
LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design) Sertifikası 
almayı hedeflemektedir.

Ziraat Bankası 2015 Enerji Tüketimi 
ve Karbon Ayak Izi

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün 
toplam karbon ayak izi 10.896,45 
ton olup, bunun 3.784,13 tonu 
doğrudan emisyonlardan (kapsam 1), 
7.112,32 tonu (kapsam 2) ise dolaylı 
emisyonlardan oluşmaktadır. Banka, 
istikrarlı bir biçimde artış gösteren 
iş hacmine paralel olarak doğal 
kaynak tüketimini etkin bir biçimde 
yönetmekte ve faaliyetleri kaynaklı 
karbon emisyonunu asgariye indirmek 
için karbon ayak izini uluslararası 
standartlarda ölçmektedir. 

Ziraat Bankası Genel Müdürlük Birimleri Toplam Doğrudan Enerji Tüketimi ve Emisyonları (Kapsam 1)

2015 2014 %

Genel Müdürlük

Doğrudan 
Enerji 

Tüketimi

Doğrudan Sera Gazı 
Emisyonları (Kapsam 

1) - tCO2 e

Doğrudan 
Enerji 

Tüketimi

Doğrudan Sera Gazı 
Emisyonları (Kapsam 

1) - tCO2 e  

Doğalgaz (m³) 687.221   1.385,95   509.790 963,79 43,80

Benzin (litre)  34.666   78,92   29.395 79,14 -0,28

Dizel (litre) 868.453   2.319,26   972.479 2.618,27 -11,42

Toplam  3.784,13    3.661,20 3,36

Ziraat Bankası Türkiye genelinde bölgesel ofislerinin ve şubelerinin enerjisini ve emisyon verilerini takip etmektedir. Banka 
bölge ofisleri ve şubeleri için 2015 yılında dizel ve benzin tüketimini 4.033.770 litre, doğrudan (Kapsam 1) emisyonlarını ise 
10.774 ton olarak hesaplamıştır. Ayrıca, bölge ofisleri, şube ve genel müdürlük birimlerinin 2015 yılında toplam klima gazı 
tüketimini 7.184 kg, ilişkili doğrudan (Kapsam 1) emisyonlarını  ise 15.000 ton olarak hesaplamıştır.

Ziraat Bankası Genel Müdürlük Birimleri Toplam Dolaylı Enerji Tüketimi ve Emisyonları (Kapsam 2)

2015 2014 %*

Genel Müdürlük

Dolaylı 
Enerji 

Tüketimi

Dolaylı Sera Gazı 
Emisyonları (Kapsam 

2) - tCO2 e

Dolaylı 
Enerji 

Tüketimi

Dolaylı Sera Gazı 
Emisyonları (Kapsam 

2) - tCO2 e
 Kapsam 2

değişim (%)
Satın Alınan Elektrik (kwh)* 15.068.468 7.112,32 9.588.280 4.402,42 61,55

*Yeni ilave abonelikler ile ATM’lere ait elektrik tüketimlerinin şube giderlerinden Genel Müdürlük giderlerine aktarılmasından dolayı emisyon 
oranlarında bir önceki yıla göre %61,55’lik bir artış olmuştur. 

Ziraat Bankası bölge ofisleri ve şubeleri için 2015 yılında elektrik tüketimini 66.521.483 kWh, ilişkili dolaylı (Kapsam 2) 
emisyonlarını 31.398,14 ton olarak hesaplamıştır.

Ziraat Bankası 2015 Yılı Su Tüketimi ve Su Ayakizi
  

Su Tüketimi 2015 Tüketimi %Değişim 2014 Tüketimi
Su Tüketimi-Genel Müdürlük (m3) 77.075 -5,5 81.569,7

Toplam 77.075 -5,5 81.569,7

Ziraat Bankası 
istikrarlı bir biçimde 

artış gösteren iş 
hacmine paralel 

olarak doğal 
kaynak tüketimini 
etkin bir biçimde 

yönetmektedir.

G4-DMA, g4-EN27, G4-DMA, 
G4-EN30, G4-EN31 

G4-DMA, G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, 
G4-DMA, G4-EN8, G4-DMA, G4-EN15, 
G4-EN16, G4-EN17, G4-EN18, G4-EN19
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Ziraat Bankası, 2015 yılında Türkiye’nin çeşitli 
yerlerindeki tedarikçilerine 504 milyon TL seviyesinde 
ödeme gerçekleştirmiştir.

DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE 
KALİTELİ TEDARİK

Coğrafi yaygınlık açısından Türkiye’de 
faaliyet gösteren en geniş hizmet 
ağlarından birine sahip olan Ziraat 
Bankası, aynı zamanda geniş bir 
tedarik zincirine de sahiptir. Yönetim 
Kurulu onaylı Tedarikçi Politikası ve 
Genel Sorumluluk İlkeleri’nin yanı sıra 
Ziraat Bankası’nın Satınalma Yönetim 
Sistemi ışığında satın alma süreçlerini 
yöneten Banka, mevcut ve potansiyel 
iş ortakları ile karşılıklı güven ve 
işbirliğine dayalı, sürdürülebilir iş 
ilişkileri geliştirmektedir. 

Çok Boyutlu Satın Alma Süreçleri

Ziraat Bankası günlük hizmet döngüsü 
kapsamında; şube ve Genel Müdürlük 
birimlerinin ihtiyaç duyduğu sarf 
malzemelerinden temizlik hizmetlerine, 
yiyecek içecek hizmetlerinden personel 
taşıma hizmetlerine, bakım ve onarım 
hizmetlerinden eğitim ve reklam 
hizmetlerine kadar çeşitli konularda 
şirket, kurum ve kişilerden ürün ve 
hizmet tedarik etmektedir. 

Ziraat Bankası, aynı zamanda, çekirdek 
bankacılık işinin yürütülmesi açısından 
kritik ve vazgeçilemez nitelikte 
olan bilişim hizmetleri, kart basım 
hizmetleri, güvenlik hizmetleri ve 
ekspertiz hizmetleri gibi konularda da 
ürün ve hizmet satın almaktadır. 

Yerel Ekonomiye Güçlü Destek

Yerel ekonomiyi desteklemek 
adına şube ağının ihtiyaçlarını yerel 
tedarikçilerden sağlayan Ziraat 
Bankası, fiyat avantajlı ürün ve 
hizmetleri tek bir tedarikçiden yüklü 
miktarlarda satın almayı da stratejik 
olarak tercih edebilmektedir. 

Ziraat Bankası, 2015 yılında Türkiye’nin 
çeşitli yerlerindeki tedarikçilerine 
504 milyon TL seviyesinde ödeme 
gerçekleştirmiştir. Ziraat Bankası, 
raporlama döneminde tüm doğrudan 
satın alımlarını Türkiye’deki yerleşik 
tedarikçilerden yapmıştır.

Ziraat Bankası
mevcut ve potansiyel
iş ortakları ile karşılıklı
güven ve işbirliğine
dayalı, sürdürülebilir
iş ilişkileri
geliştirmektedir.

Tedarikçi zincirini özenli, rekabete 
imkân tanıyan ve şeffaf bir yaklaşım 
kapsamında yöneten Ziraat Bankası, 
satın alınan ürün ve hizmetler 
hakkında tedarikçi seçimlerini birden 
çok parametreyi dikkate alarak 
gerçekleştirmektedir.

Ziraat Bankası, mevcut veya 
gelecekteki satın alma ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek potansiyelde 
tedarikçilerden ürün/hizmet satın 
alımı yapmak üzere, ilgili şirketlerle 
ilişkilerde aşağıdaki hususları dikkate 
almanın yanı sıra tedarikçi ziyaretleri 
gerçekleştirmektedir.

• Varsa geçmiş dönemdeki 
performansı, 

• Teknolojik seviyesi, 
• Finansal durumu (cirosu, vergi 

matrahı, vb.) 
• Yöneticilerinin profili, 
• Çalışanlarının nitelikleri ve eğitim 

düzeyleri, 
• Faaliyet konusu/yeri/alanı, 
• Güvenilirliği, 
• Pazardaki yeri,
• Makine-tesisat parkı, 
• Çevre politikaları ve uygulamaları,
• Referansları, 
• Teslimat yeteneği, 
• Hizmet kalitesi ve kalite yönetimine 

ilişkin belgeleri (ISO gibi).

Satın Alma Süreçlerinde Çevresel ve 
Sosyal Denetim

Satın alınacak işin/hizmetin niteliğine 
göre çevresel ve sosyal nitelikleri de 
barındıran konular Ziraat Bankası 
tarafından teknik şartnameler ışığında 
titizlikle incelenmektedir. Örneğin; 
temizlik firması elemanları için alınacak 
kıyafetlerin azor boya içermemesi, 
kanserojen madde ihtiva etmemesi; 
ATM ve POS makbuzlarının termal 
özellikte olması; BT ürünlerinin az enerji 
tüketen ürünlerin olması bu kapsamda 
değerlendirilebilmektedir. 

Tedarik zinciri yönetiminde kanun 
ve mevzuata tam uyumu hedefleyen 
Ziraat Bankası’nın tedarikçi 
sözleşmeleri, Türkiye’de geçerli 
olan ve ticari hayatı düzenleyen 
hukuk ve mevzuat çerçevesinde 
düzenlenmektedir. 

Evrensel Standartlara Tam Uyum

Tedarikçilerin seçiminde; insan 
haklarına saygı temelinde yasalara/
mevzuatlara uyum, zorla çalıştırma ve 
suiistimalin engellenmesi, çocuk işçi 
çalıştırmama, ayrımcılıkla mücadele, 
iş sağlığı güvenliği gibi konulardaki 
tutumları dikkate alınmaktadır. Genel 
kabul görmüş bu evrensel kriterlere 
aykırılık durumlarında Banka ilgili 
tedarikçiler ile çalışmama, ihale 
yasaklısı konumuna getirmek gibi 
yaptırımlar uygulamaktadır.

Raporlama döneminde, Ziraat 
Bankası’nın bilgisi dahilinde insan 
hakları veya çevre konusunda 
soruşturmaya konu edilmiş bir tedarikçi 
bulunmamaktadır.

Ziraat Bankası, tedarikçilerle olan 
ilişkilerinde genel hukuki çerçeveye 
ek olarak, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’nun “Bankaların 
Destek Hizmeti Almalarına ve bu 
Hizmeti Verecek Kuruluşların 
Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik” 
hükümlerini de uygulamaktadır. Bu 
kapsamda, Ziraat Bankası adı geçen 
Yönetmelik’te belirlenen konularda 
tedarikçilerini periyodik olarak 
denetlemektedir. 

Raporlama 
döneminde, Ziraat 
Bankası’nın bilgisi 

dahilinde insan hakları 
veya çevre konusunda 

soruşturmaya konu 
edilmiş bir tedarikçi 

bulunmamaktadır.

SATIN ALINACAK IŞIN/
HIZMETIN NITELIĞINE 

GÖRE ÇEVRESEL VE 
SOSYAL NITELIKLERI DE 
BARINDIRAN KONULAR 
TEKNIK ŞARTNAMELER 

IŞIĞINDA TITIZLIKLE 
INCELENMEKTEDIR. 

G4-24, G4-26, G4-27 G4-24, G4-26, G4-27 
G4-12, G4-DMA, G4-EC9, G4-EN32, 
G4-EN33, G4-DMA, G4-LA14, G4-LA15 

G4-DMA, G4-12, G4-EC9, G4-EN32, 
G4-EN33, G4-DMA, G4-LA14, G4-LA15 
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Toplum ve çevre için yapacak çok şey var.  
Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya 
bırakmak için umudu “kağıtsız bankacılık” gibi  
projelerimizle destekliyoruz. Yarınlarımız olan 
çocuklara ise ayrı bir önem veriyoruz. Bu yıl ilkini 
hazırladığımız hikaye kitabıyla onların gelişimine 
de katkı sağlamayı hedefliyoruz.

BİR SANDIKTAN  
BESLENEN UMUTLAR
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Ziraat Bankası, yedi sezondan bu yana futbol dalında 
Türkiye Kupası’nın isim hakkına sponsor olarak adını 
Türkiye spor tarihine yazdırmıştır. 

DAHA YÜKSEK YAŞAM 
KALİTESİ OLAN TOPLUM

Kendisini örnek bir kurumsal 
vatandaş olarak konumlandıran Ziraat 
Bankası, saygın kurumsal kimliğiyle 
uyumlu sosyal sorumluluk projeleri 
gerçekleştirmeye büyük önem 
vermektedir. Bu kapsamda, Banka’nın 
2015 yılında gerçekleştirdiği başlıca 
proje ve etkinlikler şu şekildedir: 

Ziraat Bankası’ndan Spora Destek

Sponsorluk faaliyetleriyle Türk 
sporunun gelişimine önemli katkılar 
sağlayan Ziraat Bankası, 7 sezondan bu 
yana futbol dalında Türkiye Kupası’nın 
isim hakkına sponsor olarak adını 
Türkiye spor tarihine yazdırmıştır. 
Bunun yanı sıra, Banka, 2007-2008 
sezonundan bu yana Türkiye Erkekler 
Voleybol 1. Ligi’nde Ziraat markasını 
başarılı bir şekilde temsil eden spor 
kulübünü, 2015/2016 sezonunda da 
sponsor olmak suretiyle desteklemeyi 
sürdürmüştür.

“On Ilde On Milli Sporcu” Projesi

Türk voleybolunun öncü kulüplerinden 
olan Ziraat Bankası Spor Kulübü, 
voleybolu sevdirme ve mutlu çocuklar 
yetiştirme hedefi doğrultusunda 
10 ilde (Kahramanmaraş, Bartın, 
Eskişehir, Konya, Mersin, Adana, 
Kocaeli, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay) 
ücretsiz spor okulları açarak 400 
çocuğa ulaşmıştır. Projenin ikinci 
etabında hedef büyülten Kulüp, On 
İlde On Milli Sporcu projesi ile Türk 
Voleybolu’na milli formayı giyecek 
sporcular kazandırmayı hedeflemiş, 
bu kapsamda 4 genç oyuncu milli 
takımlara kazandırılmıştır.

Kendisini örnek bir
kurumsal vatandaş
olarak konumlandıran
Ziraat Bankası, saygın
kurumsal kimliğiyle
uyumlu sosyal
sorumluluk projeleri
gerçekleştirmeye
büyük önem
vermektedir.

Türkiye’de Açılan Ilk Bankacılık 
Müzesi 

Türkiye’de açılan ilk bankacılık müzesi 
olma özelliğini taşıyan Ziraat Bankası 
Müzesi, Ankara’nın Ulus semtinde 
bulunan tarihi Genel Müdürlük binasının 
Şeref Salonu’nda yer almaktadır. 
20 Kasım 1981 tarihinde açılan Müze, 
Cumhuriyet’in hemen her aşamasına 
bizzat tanık olmuş Banka’nın 152 
yıllık köklü geçmişine ışık tutmaktadır. 
Başlangıcından bugüne dek Türkiye 
bankacılık sisteminin ticari, ekonomik, 
siyasi, kültürel, sanatsal, eğitsel 
değişimini ve geçmişten bugüne 
yaşanan gelişimini etkileyici bir biçimde 
anlatan Müze, bankacılık sisteminde 
kullanılan pek çok antika objeyi, tarihi 
bir atmosfer içinde sergilemektedir.

Ziraat’ın Kültür-Sanat Programı: 
“Sanat Için Sanatın Içinde”

Kuruluşundan bu yana “Sanat İçin 
Sanatın İçinde” sloganıyla sanat 
ve sanatçılara destek veren Ziraat 
Bankası, 2015 yılında da çok sayıda 
sanatsal etkinliğe destek olmuştur. 
Kuğulu, Tünel ve Kızıltan Ulukavak 
Sanat Galerileri ile Ömer Nafi Güvenli 
Sergi Salonu’nu sanat ve sanatçıların 
hizmetine sunan Banka, 2015 yılında 
toplam 21 sergi ile 25 bini aşkın 
sanatsevere ev sahipliği yapmıştır. 
Kültür ve sanata desteğini tiyatro 
alanına da taşıyan Ziraat Bankası, 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile 
olan işbirliği kapsamında Ziraat Bankası 
Mithat Paşa Kültür Merkezi’ni “Devlet 
Tiyatroları Ziraat Sahnesi” adıyla tiyatro 
severlerin hizmetine sunmuştur.

Ziraat Markası’nın Saygınlığı ile 
Özdeşleşmiş Resim Koleksiyonu

Kuruluşundan bu yana sanat ve 
sanatçının yanında olan Ziraat Bankası, 
Türkiye’nin önde gelen heykel ve tablo 
koleksiyonlarından birine sahiptir. 
Kurumsal koleksiyonerlik bilincinin 
Türkiye’deki öncülerinden olan Banka, 
sanatsal kıstaslara uyumlu, yöntem ve 
sistemlerle destekli, bilinçli, doğru ve 

sağlıklı koleksiyon yapmanın anlamını 
ve sonuçlarını belgeleyen Koleksiyon 
kitabıyla ve düzenlediği kapsamlı 
sergilerle koleksiyonunda bulunan 
eserleri toplumla paylaşmaktadır. 
Yağlıboya tekniği ağırlıklı olmak üzere, 
suluboya, guaj, pastel, baskı, seramik 
ve heykel türlerinden oluşan 2.500’e 
yakın eseri içeren Ziraat Bankası 
Resim Koleksiyonu, Ziraat Bankası 
galerilerinde eserleri sergilenen 
sanatçılardan alınan yapıtlarla 
genişlemeye devam etmektedir. Banka 
söz konusu yapıtları, önümüzdeki 
dönemde İstanbul’un Cağaloğlu 
semtinde halen restorasyonu devam 
eden tarihi binasında, “Ziraat Bankası 
Resim ve Heykel Müzesi” adı altında 
sanatseverlere sunmayı planlamaktadır.

Ziraat Bankası, Mimari Mirasını 
Özenle Koruyor

Ankara ve İstanbul’un yanı sıra pek 
çok ilde Türk mimarlık tarihi açısından 
büyük önem taşıyan binalara sahip 
olan Ziraat Bankası, söz konusu 
binaları geleceğe taşımak adına titiz 
bir koruma çalışması yürütmektedir. 
1910’dan sonra inşa edilip halihazırda 
kullanılan 52 adet tescilli binaya sahip 
olan Banka, kültürel mirasın korunması 
adına binaların aslına uygun olarak 
tadilatlarını gerçekleştirmenin yanı 
sıra özgün mimari tasarımına bağlı 
kalmaktadır. Ziraat Bankası’nın simgesi 
olan Genel Müdürlük Tarihi Hizmet 
Binası’nın daha etkin kullanımı ve 
müze işlevinin yeniden ele alınarak 
tüm binaya bu işlevin yansıtılması 
için başlatılan rölöve-restütisyon ve 
restorasyon projelerinin 2016 yılında 
tamamlanması hedeflenmektedir.

Bilimsel Yayıncılığın Yanında

2012 yılında başlayan “Yunus Emre 
Enstitüsü 100 Türkiye Kütüphanesi 
Projesi” ile dünyanın farklı ülkelerinde 
Türkiye Kütüphanesi kurulmasına 
yönelik güçlü bir destek veren Ziraat 
Bankası, Türkiye’nin her ilinde yapılması 
planlanan ve çalışmaları Milli Eğitim 
Bakanlığı ile yürütülen Z kütüphanesi 

Kuruluşundan bu 
yana “Sanat İçin 
Sanatın İçinde” 

sloganıyla sanat ve 
sanatçılara destek 

veren Ziraat Bankası, 
2015 yılında da çok 

sayıda sanatsal 
etkinliğe destek 

olmuştur.

ZIRAAT BANKASI 
MÜLKIYETINDEKI TESCILLI 

TARIHI BINA SAYISI

ZIRAAT BANKASI 
SANAT GALERILERI 

ZIYARETÇI SAYISI

52   
Adet

25
bin+ Kişi
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Örnek sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde 
Türkiye’nin kalkınmasına her alanda destek olmaya 
odaklanan Ziraat Bankası, 2015 yılında da çok sayıda 
kültür sanat festivali ve özel geceye katılım sağlamıştır.

projesine de katkı sağlamaktadır. 
Bunun yanı sıra, Banka, Çanakkale 
Harbi’ni anlatan “Son Mektup Filmi” , 
Türk dilini kültürünü dünyaya tanıtmayı 
hedefleyen Yunus Emre Enstitüsü’nün 
“1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı” 
projelerine destek olmuştur.

“Çocuklar Tatilde, Okullar Tadilatta”

“Çocuklar Tatilde, Okullar Tadilatta” 
projesi kapsamında kalkınmada 
öncelikli bölgelerde yer alan okulların 
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. Çocukların, 
Türkiye’nin geleceği olduğuna inanan 
Banka, bu projeyi önümüzdeki 
dönemde de sürdürme kararlılığındadır. 

Seyyah Ulu Çınarın Izinde Projesi

Ziraat Bankası’nın desteği ile 2012 
yılından bu yana devam eden Seyyah 
Ulu Çınarın İzinde Projesi ile özellikle 
ekonomik durumu zayıf olan çocuk 
ve gençlerin bir araya getirilerek 
kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda 
bulunulması hedeflenmektedir.

Katılım Sağlanan Konferans ve 
Etkinlikler

Örnek sürdürülebilirlik yaklaşımı 
çerçevesinde Türkiye’nin kalkınmasına 
her alanda destek olmaya odaklanan 
Ziraat Bankası, 2015 yılında da çok 
sayıda kültür sanat festivali ve özel 
geceye katılım sağlamıştır. Banka, 
bu kapsamda, Dünya Gıda ve Dünya 
Çevre Günleri etkinlikleri ve ekonomi 
muhabirleri tarafından her yıl 
düzenlenen “Altın Kalem Ödül Gecesi”, 
505 Kadın Girişimci Projesi ile birçok 
yerel festivale katkıda bulunmuştur.

Ziraat Bankası,
“Çocuklar Tatilde,
Okullar Tadilatta”
projesi kapsamında
kalkınmada öncelikli
bölgelerde yer
alan okulların
iyileştirilmesine
yönelik çalışmalar
gerçekleştirmektedir.

DAHA YÜKSEK YAŞAM 
KALİTESİ OLAN TOPLUM

ZIRAAT BANKASI, YUNUS 
EMRE ENSTITÜSÜ “1000 
YILIN SESI TÜRKÇE 
BAYRAMI” PROJESINE 
DESTEK OLMUŞTUR.
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Rapor Profili 

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32

Bu rapor, 1863’ten günümüze 
Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına 
katkıda bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası A.Ş.’nin (Ziraat Bankası, 
Banka) üçüncü sürdürülebilirlik 
raporudur. Rapor, Banka’nın paydaş 
geribildirimleri doğrultusunda 
belirlemiş olduğu sürdürülebilirlik 
öncelikleri kapsamında, 1 Ocak - 31 
Aralık 2015 döneminde kaydettiği 
performansı özetlemekte ve geleceğe 
dair hedef ve planlarını sunmaktadır. 
Rapor kapsamında, Ziraat Bankası’nın 
sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri 
ekonomik, çevresel ve sosyal ana 
eksenlerinde; paydaşlar, kurumsal 
yapılanma, bankacılık, çevre, insan 
kaynakları ve toplum açılarından ele 
alınmıştır.

Raporun Uyumluluk Derecesi, 
Kapsamı ve Sınırları

Rapor, GRI’ın (Global Reporting 
Initiative-Küresel Raporlama İnisiyatifi) 
Sürdürülebilirlik Raporlaması 
Kılavuzu’nun G4 “kapsamlı”
seçeneğine uyumlu olarak 

hazırlanmıştır. GRI G4 İndeksi raporun 
97.sayfasında yer almaktadır. Bu 
raporun içeriği, Ziraat Bankası’nın 
faaliyetleri ile sınırlıdır ve iştiraklerini 
kapsamamaktadır.
Raporun Dönemi 

Bu rapor, aksi belirtilmediği sürece, 1 
Ocak 2014 - 31 Aralık 2015 dönemini 
kapsamaktadır. Bu raporda yer alan 
veriler, Ziraat Bankası’nın ileride 
yayınlayacağı sürdürülebilirlik raporları 
için kıyaslama ölçütü oluşturacaktır. 
Önceki rapor 2014 yılına aittir.

Raporlama Döngüsü

Ziraat Bankası, sürdürülebilirlik 
performansını yıllık bazda raporlamaya 
devam edecektir.

Raporun Yayın Şekli

Ziraat Bankası 2015 Sürdürülebilirlik 
Raporu, Türkçe ve İngilizce dillerinde 
yayınlanmıştır.

Doğal kaynakları korumayı temel bir 
görev kabul eden Ziraat Bankası, 2015 
yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu basılı 
olarak üretmemiş ve kağıt tasarrufu 
hedefine katkıda bulunmuştur. Raporun 
elektronik ve PDF versiyonlarına 
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Rapor ve içeriğine ilişkin iletişim 
bilgileri GRI İndeksinde sunulmuştur. 
Bkz. sayfa 97

GRI G4 Içerik Endeksi - Kapsamlı

GENEL STANDART BİLDİRİMLER

Genel Standart 
Bildirimler Açıklama/Sayfa Hariç 

tutulanlar
Hariç tutulma 

nedeni
Hariç tutulma 

hakkında açıklamalar Tanım

STRATEJİ VE ANALİZ

G4-1
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı, 
sayfa: 10-13, Genel Müdür’ün Mesajı, sayfa:14-17  

Kuruluşun (CEO, Başkan veya 
eşdeğer üst düzey pozisyon 
gibi) en üst düzey karar 
merciinden sürdürülebilirliğin 
kurumla ilgisi ve kurumun 
sürdürülebilirlik konusundaki 
stratejisi hakkında beyanı

G4-2 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı, sayfa: 10-13  
Genel Müdür’ün Mesajı, sayfa: 14-17 

Kilit etkilerin, risklerin ve 
fırsatların tanımı

KURUMSAL PROFİL
G4-3 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kuruluşun adı

G4-4 Kısaca Ziraat Bankası, sayfa: 20
Birincil markaları, ürünleri ve 
hizmetleri

G4-5
Anafartalar Mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 8, 
Altındağ, Ankara

Kuruluşun genel merkezinin 
bulunduğu yer

G4-6
Küresel Hizmet Ağımız, sayfa:22-23 Türkiye 
Çapına Yayılan Hizmet  Ağımız, sayfa:24-25 

Kuruluşun faaliyet gösterdiği 
ülke sayısı ve kuruluşun 
belirgin faaliyetlerinin olduğu 
ya da raporda anlatılan 
sürdürülebilirlik konu 
başlıklarıyla bilhassa ilgili olan 
ülkelerin adları

G4-7
Ziraat Bankası, sermayesinin tamamı T.C. 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na (Hazine) 
ait olan bir tüzel kişiliktir.

Mülkiyetin ve kanuni yapının 
niteliği

G4-8
Küresel Hizmet Ağımız, sayfa:22-23 Türkiye 
Çapına Yayılan Hizmet  Ağımız, sayfa:24-25 

Hizmet verilen pazarlar (coğrafi 
dağılım, hizmet verilen sektörler 
ile müşteri ve lehtar türleri 
dahil)

G4-9 Sürdürülebilirlik Performansımız, sayfa: 18-19

Toplam çalışan sayısı Toplam 
işlem sayısı Net satış (özel 
sektör kuruluşları için) veya net 
gelir (kamu sektörü kuruluşları 
için)

G4-10
Başlıca İnsan Kaynakları Göstergeleri, 
sayfa: 77-81

İş sözleşmesi, bölge ve cinsiyete 
göre toplam çalışan sayıları

G4-11 Toplu İş Sözleşmesi, sayfa: 73  
Toplu iş sözleşmeleri 
kapsamındaki toplam çalışan 
sayısının yüzdesi

G4-12
Daha sürdürülebilir ve kaliteli tedarik, 
sayfa: 88-89  Kuruluşun tedarik zinciri

G4-13
Raporlama sürecinde bu kapsamda 
gerçekleşen her hangi bir belirgin değişiklik 
olmamıştır.

Kuruluşun boyutu, yapısı, 
mülkiyeti veya tedarik zinciriyle 
ilgili raporlama sürecinde 
gerçekleşen her türlü belirgin 
değişiklik

G4-14 Kurumsal Yönetim sayfa: 48-53

Kuruluşun ihtiyati yaklaşımının 
bulunup bulunmadığı veya 
ihtiyatlılık ilkesini ne şekilde ele 
aldığı

G4-15
Ziraat Bankası’nın üyesi olduğu veya 
desteklediği inisiyatifler,  sayfa: 47

Kuruluşun imzaladığı veya 
desteklediği kuruluş dışında 
geliştirilmiş ekonomik, çevresel 
ve sosyal sözleşmelerin, ilkelerin 
ve diğer inisiyatiflerin listesi

G4-16
Ziraat Bankası’nın üyesi olduğu veya 
desteklediği inisiyatifler, sayfa: 47

Kuruluşun üyesi olduğu ve rol 
aldığı derneklerin (örneğin 
sanayi derneklerinin) ve ulusal 
ya da uluslararası destek 
örgütlerinin listesi

Ziraat Bankası’nın
sürdürülebilirlik
alanındaki faaliyetleri
ekonomik, çevresel
ve sosyal ana
eksenlerinde;
paydaşlar, kurumsal
yapılanma,
bankacılık, çevre,
insan kaynakları ve
toplum açılarından
ele alınmıştır.

http://www.ziraatbank.com.tr/tr/Bankamiz/YatirimciIliskileri/Documents/SurdurulebilirlikRaporu2015.pdf

G4-32

GRI İÇERİK 
ENDEKSİ 

Ziraat Bankası, 2015  Sürdürülebilirlik Raporu çalışması kapsamında, GRI Raporlama Kılavuzu’na uygun olarak 
hazırlamış olduğu GRI İçerik Endeksi aşağıda yer almaktadır.
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GRI İÇERİK 
ENDEKSİ 

TANIMLANAN ÖNCELIKLI UNSURLAR VE ÇERÇEVELER

G4-17

a.  Ziraat Sigorta A.Ş., Ziraat Hayat ve 
Emeklilik A.Ş., Ziraat Finansal Kiralama 
A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş., Ziraat Bank 
International AG (Almanya), Ziraatbank BH 
d.d. (Bosna Hersek), Ziraat Bank (Moscow) 
CJSC, Kazakhstan Ziraat International Bank 
(KZI Bank) (Kazakistan), Uzbekistan-Turkish 
Bank (UTBank) (Özbekistan), Turkmen Turkish 
JSC Bank (Türkmenistan), Arap Türk Bankası A.Ş.

b.  Kuruluşun konsolide bilançosuna veya 
eşdeğer belgesine dahil edilmiş herhangi bir 
kuruluş rapor kapsamı dışında tutulmamıştır.

Daha fazla bilgi için bkz. Ziraat Bankası 2015 
Faaliyet Raporu, sayfa 220

a. Kuruluşun konsolide 
bilançolarına veya eşdeğer 
belgelerine dahil edilmiş bütün 
kuruluşların listesi

b. Kuruluşun konsolide 
bilançosuna veya eşdeğer 
belgesine dahil edilmiş herhangi 
bir kuruluşun rapor kapsamı 
dışında tutulmuş olup olmadığı

http://www.ziraatbank.com.tr/tr/Bankamiz/YatirimciIliskileri/Documents/FaaliyetRaporu/FaaliyetRaporu2015.pdf

G4-18 Önceliklerimiz, sayfa: 42 
a. Rapor içeriğini ve Unsur 
Çerçevelerini tanımlamaya 
yönelik süreç

G4-19 Önceliklerimiz, sayfa: 43  
Rapor içeriğinin belirlenmesi 
sürecinde tanımlanan bütün 
öncelikli unsurların listesi

G4-20 Önceliklerimiz,  sayfa: 44
Her bir öncelikli unsur için 
kuruluş içindeki Unsur Çerçevesi

G4-21 Önceliklerimiz, sayfa: 44
Her bir öncelikli Unsur için 
kuruluş dışındaki Unsur 
Çerçevesi

G4-22 Yeniden düzenlenen bir beyan yoktur.

Önceki raporlarda sağlanan 
bilgilere ilişkin yeniden 
düzenlenen her tür beyanın 
etkisi ve bu beyanların yeniden 
düzenlenme nedenleri

G4-23
Önceki raporlama dönemlerine göre kapsam 
ve unsur çerçevelerinde belirgin değişiklik 
yoktur. 

Önceki raporlama dönemlerine 
göre Kapsam ve Unsur 
Çerçevelerindeki belirgin 
değişiklikler

PAYDAŞ KATILIMI

G4-24 Ziraat Bankası’nın paydaşları, sayfa: 46
Kuruluşun temas kurduğu 
paydaş gruplarının listesi

G4-25 Ziraat Bankası’nın paydaşları, sayfa: 47
Temas kurulacak paydaşların 
belirlenmesinin ve seçiminin 
esası

G4-26 Ziraat Bankası’nın paydaşları, sayfa: 46

Türe ve paydaş grubuna göre 
temas sıklığını da kapsayacak 
şekilde kuruluşun paydaş 
temasını ve bu temaslardan 
herhangi birinin özellikle rapor 
hazırlama sürecinin bir parçası 
olarak kurulup kurulmadığı

G4-27

Paydaş katılımı kanalıyla ortaya konan öncelikli 
konular, 2015 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nun 
farklı bölümlerinde detaylı olarak ele alınmış ve 
ilişkili açıklamalara yer verilmiştir.

Ziraat Bankası’nın Paydaşları, sayfa: 46

Paydaş katılımı kanalıyla ortaya 
konan kilit konu başlıkları 
ve kaygıları ve kuruluşun 
raporlama da dahil olmak 
üzere bu kilit konu başlıklarına 
ve kaygılara ne şekilde yanıt 
verdiği; kilit konu başlıklarının 
ve kaygıların her birini ortaya 
koyan paydaş grupları

RAPOR PROFILI

G4-28 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015
Sağlanan bilgiler için (mali yıl 
veya takvim yılı gibi) raporlama 
dönemi

G4-29 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014
Sunulan en son (bundan bir 
önceki) raporun (varsa) tarihi

G4-30 Yıllık Raporlama sıklığı

G4-31

Sn. Deniz Kabukçu
dselvi@ziraatbank.com.tr
Sn. Şeyda Kulaç Ünal,
skulac@ziraatbank.com.tr

Rapor ve içeriği ile ilgili sorular 
için iletişim bilgileri

G4-32
a. Kapsamlı 
b. GRI G4 İndeksi, sayfa: 97
c. Rapor dış denetimden geçmemiştir.

a. Kuruluşun seçmiş olduğu 
‘uyumluluk’ seçeneği
b. Tercih edilen seçeneğe ilişkin 
GRI İçerik İndeksi
c. Rapor dış denetimden geçmiş 
ise atıfta bulunulan Dış Denetim 
Raporu

G4-33 Dış denetim alınmamıştır.

a. Kuruluşun rapor için dış 
denetim arayışı ile ilgili politikası 
ve mevcut uygulaması 
b. Sürdürülebilirlik raporuna 
ekli denetim raporuna dahil 
edilmemişse, sağlanan her tür 
dış denetimin kapsamı ve esası
c. Kuruluş ve güvence 
sağlayanlar arasındaki ilişki
d. En yüksek yönetişim 
organının veya üst düzey 
yöneticilerin kuruluşun 
sürdürülebilirlik raporu dış 
denetimine katılıp katılmadıkları

YÖNETIŞIM

G4-34
Kurumsal Yönetim Politikalarında Karar Merci: 
Yönetim Kurulu, sayfa: 48

En yüksek yönetişim organının 
komiteleri de dahil olmak üzere 
kuruluşun yönetişim yapısı

G4-35 Sürdürülebilirlik Yapılanmamız, sayfa: 27 

En yüksek yönetişim organının 
üst düzey yöneticilere ve diğer 
çalışanlara ekonomik, çevresel 
ve sosyal konu başlıkları ile ilgili 
yetki devir süreci

G4-36 Sürdürülebilirlik Yapılanmamız, sayfa: 27

Kuruluşun; ekonomik, çevresel 
ve sosyal konu başlıkları ile ilgili 
sorumluluğa sahip en yüksek 
idari düzeydeki bir mevkii veya 
mevkileri tayin edip etmediği ve 
mevki sahiplerinin doğrudan en 
yüksek yönetişim organına karşı 
sorumlu olup olmadıkları

G4-37 Paydaşlarımızla Diyalog, sayfa: 27

Ekonomik, çevresel ve sosyal 
konu başlıkları ile ilgili olarak 
paydaşlar ile en yüksek 
yönetişim organı arasındaki 
iletişime yönelik süreçler

G4-38
Kurumsal Yönetim Politikalarında Karar Merci: 
Yönetim Kurulu, sayfa: 48

En yüksek yönetişim organının 
ve komitelerinin bileşimleri

G4-39

Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel 
Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından 
yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı’nın 
icra görevi yoktur.

En yüksek yönetişim organının 
Başkanının aynı zamanda bir 
icra müdürü olup olmadığı (ve 
öyleyse bu kişinin kuruluşun 
yönetimindeki işlevi ve bu 
ayarlamanın gerekçeleri)

G4-40
Kurumsal Yönetim Politikalarında Karar Merci: 
Yönetim Kurulu, sayfa: 48

En yüksek yönetişim organı ve 
komiteleri için aday belirleme 
ve seçim süreçleri ve en yüksek 
yönetişim organı üyelerinin 
belirlenmesinde ve seçiminde 
kullanılan kriterler

G4-41 Ziraat Bankası’nda Geçerli Politikalar 

Menfaat çatışmalarından 
kaçınılmasını ve bunların 
yönetilebilmesini sağlayan en 
yüksek yönetişim organıyla ilgili 
süreçler; menfaat çatışmalarının 
asgari olarak paydaşlara 
açıklanıp açıklanmadığı
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G4-42
Kurumsal Yönetim Politikalarında Karar Merci: 
Yönetim Kurulu, sayfa: 48

En yüksek yönetişim organının 
ve üst düzey yöneticilerin; 
kuruluşun amaç, değer 
veya misyon beyanlarının, 
stratejilerinin, politikalarının ve 
ekonomik, çevresel ve sosyal 
etkilerle ilgili hedeflerinin 
geliştirilmesi, onaylanması ve 
güncellenmesindeki rolleri

G4-43 Ziraat Bankası’nda Geçerli Politikalar, sayfa: 48

En yüksek yönetişim organının 
ekonomik, çevresel ve sosyal 
konu başlıklarındaki kolektif 
bilgisinin geliştirilmesi ve 
artırılması için alınan önlemler

G4-44 Sürdürülebilirlik Yapılanmamız, sayfa: 27 

a. En yüksek yönetişim 
organının ekonomik, 
çevresel ve sosyal konu 
başlıklarının yönetişimi 
açısından performansının 
değerlendirilmesine ilişkin 
süreçler 
b. En yüksek yönetişim 
organının asgari olarak üyelik 
ve kurumsal uygulamalarda 
değişiklikler de dahil 
olmak üzere ekonomik, 
çevresel ve sosyal konu 
başlıklarının yönetişimi 
açısından performansının 
değerlendirilmesine karşılık 
olarak gerçekleştirilen eylemler

G4-45 Sürdürülebilirlik Yapılanmamız, sayfa: 27

a. En yüksek yönetişim 
organının ekonomik, çevresel 
ve sosyal etkilerin, risklerin 
ve fırsatların tanımlanması ve 
yönetimindeki rolü
b. En yüksek yönetişim 
organının ekonomik, çevresel 
ve sosyal etkileri, riskleri ve 
fırsatları tanımlamasını ve 
yönetmesini desteklemek 
için paydaş görüşlerinden 
yararlanılıp yararlanılmadığı

G4-46 Sürdürülebilirlik Yapılanmamız, sayfa: 27

En yüksek yönetişim organının 
kuruluşun ekonomik, çevresel 
ve sosyal konu başlıklarına 
ilişkin risk yönetimi süreçlerinin 
etkililiğinin incelenmesindeki 
rolü

G4-47 Sürdürülebilirlik Yapılanmamız, sayfa: 27

En yüksek yönetişim organının 
ekonomik, çevresel ve sosyal 
etkileri, riskleri ve fırsatları 
inceleme sıklığı

G4-48 Sürdürülebilirlik Yapılanmamız, sayfa: 27

Kuruluşun sürdürülebilirlik 
raporunu resmen inceleyen ve 
onaylayan ve bütün öncelikli 
unsurların dahil edilmiş olmasını 
sağlayan en kıdemli komite veya 
mevki

G4-49 Sürdürülebilirlik Yapılanmamız, sayfa: 27
Kritik konuların en yüksek 
yönetişim organına iletilmesine 
ilişkin süreç

G4-50 Sürdürülebilirlik Yapılanmamız, sayfa: 27

En yüksek yönetişim organına 
iletilen kritik konuların niteliği 
ve sayısı ve bunların göz önüne 
alınması ve çözümlenmesinde 
kullanılan mekanizma/
mekanizmalar

G4-51

Endikatörün 
tamamı.

Ticari 
hassasiyete 
sahip bir bilgi 
olduğu için 
bu veri beyan 
edilmemektedir.

İlgili bilgi, Ziraat 
Bankası’nın faaliyet 
gösterdiği piyasada 
ticari hassasiyete 
sahip bir konudur.

En yüksek yönetişim organına 
ve üst düzey yöneticilere ilişkin 
ücret politikaları

G4-52 Ücretlendirme Komitesi, sayfa: 72  

Ücretin belirlenmesine ilişkin 
süreç, ücretin belirlenmesine 
ücretlendirme danışmanlarının 
katılıp katılmadığı ve bu kişilerin 
yönetimden bağımsız olup 
olmadıkları, ücretlendirme 
danışmanlarının kuruluşla olan 
başka her türlü ilişkisi 

G4-53 Ücretlendirme Komitesi, sayfa: 72

Uygulanabilir olması halinde 
ücret politikaları ve teklifleri ile 
ilgili oylamaların sonuçları da 
dahil olmak üzere ücretlerle ilgili 
olarak paydaşların görüşlerinin 
ne şekilde istendiği ve dikkate 
alındığı

G4-54

Endikatörün 
tamamı.

Ticari 
hassasiyete 
sahip bir bilgi 
olduğu için 
bu veri beyan 
edilmemektedir.

İlgili bilgi, Ziraat 
Bankası’nın faaliyet 
gösterdiği piyasada 
ticari hassasiyete 
sahip bir konudur.

Kuruluşun belirgin faaliyetlerinin 
bulunduğu her bir ülkedeki en 
yüksek ücret veya maaş alan 
bireyine ilişkin yıllık toplam 
ücretin aynı ülkedeki bütün 
çalışanlara yönelik yıllık toplam 
ücretin medyanıyla oranı

G4-55

Endikatörün 
tamamı.

Ticari 
hassasiyete 
sahip bir bilgi 
olduğu için 
bu veri beyan 
edilmemektedir.

İlgili bilgi, Ziraat 
Bankası’nın faaliyet 
gösterdiği piyasada 
ticari hassasiyete 
sahip bir konudur.

Kuruluşun belirgin faaliyet 
dallarında her bir ülkedeki en 
yüksek ücret veya maaş alan 
bireyine ilişkin yıllık toplam 
ücretteki yüzde artışının aynı 
ülkedeki bütün çalışanlara 
yönelik yıllık toplam ücretteki 
medyan yüzde artışla oranı

ETIK VE DÜRÜSTLÜK

G4-56 Etik İlkeler ve Ziraat Bankası, sayfa: 52 

Kuruluşun davranış kuralları 
ve etik kuralları gibi değerleri, 
ilkeleri, standartları ve davranış 
normları

G4-57 Etik İlkeler ve Ziraat Bankası, sayfa: 52 

Etik ve yasal davranışla ve 
kurumsal dürüstlükle ilgili 
konular hakkında öneri 
alınmasına yönelik yardım 
hatları veya danışma hatları gibi 
dahili ve harici mekanizmalar

G4-58 Etik İlkeler ve Ziraat Bankası, sayfa: 52

Etik olmayan ve yasadışı 
davranışlar hakkındaki kaygıların 
ve kurumsal dürüstlükle ilgili 
konuların bildirilmesine yönelik; 
hat yönetimi kanalıyla uyarı, 
bildirim mekanizmaları ve 
yardım hatları gibi dahili ve 
harici mekanizmalar

ÖZEL STANDART BILDIRIMLER

DMA ve 
Göstergeler Sayfa Hariç 

Tutulanlar Dış Denetim Tanım

KATEGORI: EKONOMIK

UNSUR: EKONOMIK PERFORMANS

G4-DMA Daha Güçlü Bir Türkiye Ekonomisi, sayfa: 54-55  
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-EC1 Daha Güçlü Bir Türkiye Ekonomisi, sayfa: 54-55 
Üretilen ve dağıtılan doğrudan 
ekonomik değer

GRI İÇERİK 
ENDEKSİ 
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G4-EC2
Kredi Sözleşmelerinde Çevresel ve Sosyal 
Risk Değerlendirmesi, Sürdürülebilir Kalkınma 
Yolunda Yenilenebilir Enerji Projeleri, sayfa: 63

İklim değişikliğinin kuruluşun 
faaliyetine finansal etkileri ve 
iklim değişikliği kaynaklı diğer 
risk ve fırsatlar

G4-EC3
Ziraat Bankası 2015 Faaliyet Raporu, 
sayfa: 108-110, http://www.ziraat.com.tr/tr

Kuruluşun belirlenmiş tazminat 
planı yükümlülüklerinin kapsamı

G4-EC4
Ziraat Bankası’nın devletten aldığı herhangi bir 
teşvik ve mali destek bulunmamaktadır. Devletten alınan mali yardım

UNSUR: PIYASA VARLIĞI

G4-DMA Ücretlendirme Komitesi, sayfa:72  
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-EC5
Ziraat Bankası personelinin tamamı en az 
asgari ücret veya üstü bir seviyede maaş 
almaktadır.

Belirgin operasyon yerlerinde 
cinsiyet bazında standart 
başlangıç seviyesi ücretlerinin 
yerel asgari ücrete göre oranı

G4-EC6
Ziraat Bankası’nın tüm üst yönetimi yerel 
toplumdan istihdam edilmiştir.

Belirgin operasyon yerlerinde 
üst yönetimin yerel toplumdan 
istihdam edilme oranı

UNSUR: DOLAYLI EKONOMIK ETKILER

G4-DMA Daha Güçlü Bir Türkiye Ekonomisi, sayfa:54-55
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-EC7 Daha Güçlü Bir Türkiye Ekonomisi, sayfa:54-55
Altyapı yatırımlarının ve 
desteklenen hizmetlerin gelişimi 
ve etkisi

G4-EC8 Daha Güçlü Bir Türkiye Ekonomisi. sayfa:54-55
Etkilerin boyutu da dahil olmak 
üzere belirgin dolaylı ekonomik 
etkiler

UNSUR: SATIN ALMA UYGULAMALARI

G4-DMA
Daha Sürdürülebilir ve Kaliteli
Tedarik, sayfa:88-89

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-EC9
Daha Sürdürülebilir ve Kaliteli Tedarik. 
sayfa:88-89

Belirgin operasyon yerlerinde 
yerel tedarikçilere yapılan 
harcamaların oranı

KATEGORI: ÇEVRESEL

UNSUR: ENERJİ

G4-DMA Enerji Tüketimi ve Karbon Ayak İzi, sayfa: 87 
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-EN3 Enerji Tüketimi ve Karbon Ayak İzi, sayfa: 87 Kuruluş içindeki enerji tüketimi

G4-EN4 Enerji Tüketimi ve Karbon Ayak İzi,  sayfa: 87 Kuruluş dışındaki enerji tüketimi

G4-EN5

Enerji 
yoğunluğu

Güncel veri 
mevcut değildir.

Karbon ayak izi 
hesaplamasının 
kapsamı Genel 
Müdürlük binaları ile 
sınırlı olduğundan 
enerji yoğunluğu 
hesaplanmamıştır. 
İlgili hesaplama 
mümkün olan en kısa 
sürede yapılacaktır. Enerji yoğunluğu

G4-EN6 Enerji  Verimliliği Çalışmaları, sayfa: 85 Enerji tüketiminin azaltılması

G4-EN7 Enerji  Verimliliği Çalışmaları, sayfa: 85 
Ürün ve hizmetlerin enerji 
ihtiyaçlarında azaltımlar

UNSUR: SU

G4-DMA Su Tüketimi ve Su Ayakizi, sayfa: 86
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-EN8
Su Tüketimi ve Su Ayakizi,
sayfa: 86

Kaynak bazında toplam su 
çekimi

G4-EN9

Endikatörün 
tamamı. Geçerli değildir.

Ziraat Bankası 
bu göstergeyi 
raporlamamaktadır. 
Bu endikatör işkolu 
açısından geçerli 
değildir.

Su çekiminden belirgin ölçüde 
etkilenen su kaynakları

G4-EN10

Endikatörün 
tamamı. Geçerli değildir.

Ziraat Bankası 
bu göstergeyi 
raporlamamaktadır. 
Bu endikatör işkolu 
açısından geçerli 
değildir.

Geri dönüştürülen ve yeniden 
kullanılan suyun yüzdesi ve 
toplam hacmi

UNSUR: EMISYONLAR

G4-DMA Enerji Tüketimi ve Karbon Ayak İzi, sayfa: 87 
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-EN15 Enerji Tüketimi ve Karbon Ayak İzi,  sayfa: 87
Doğrudan sera gazı (GHG) 
emisyonları (Kapsam 1)

G4-EN16 Enerji Tüketimi ve Karbon Ayak İzi,  sayfa: 87
Dolaylı enerji sera gazı (GHG) 
emisyonları (Kapsam 2)

G4-EN17 Enerji Tüketimi ve Karbon Ayak İzi, ,  sayfa: 87
Diğer dolaylı sera gazı (GHG) 
emisyonları (Kapsam 3)

G4-EN18 Enerji Tüketimi ve Karbon Ayak İzi,  sayfa: 87
Sera gazı (GHG) emisyon 
yoğunluğu

G4-EN19 Enerji Tüketimi ve Karbon Ayak İzi,  sayfa: 87
Sera gazı (GHG) emisyonlarının 
azaltılması

G4-EN20

Endikatörün 
tamamı. Geçerli değildir.

Ziraat Bankası’nın 
faaliyetleri bu 
tarz bir emisyon 
yaratmadığından, 
bu gösterge 
raporlanmamaktadır.

Ozon tabakasını incelten madde 
(ODS) emisyonları

G4-EN21

Endikatörün 
tamamı. Geçerli değildir.

Ziraat Bankası’nın 
faaliyetleri bu 
tarz bir emisyon 
yaratmadığından, 
bu gösterge 
raporlanmamaktadır.

NOx, SOx ve diğer belirgin hava 
emisyonları

UNSUR: ATIK SULAR VE ATIKLAR

G4-DMA
Uluslararası Standartlarda Atık Yönetimi, 
sayfa: 84

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-EN22

Endikatörün 
tamamı. Geçerli değildir.

Bu endikatör işkolu 
açısından geçerli 
olmadığından Ziraat 
Bankası bu göstergeyi 
raporlamamaktadır. 
Banka’nın hizmet 
ağından kaynaklanan 
atık sular hizmet 
sunulan şehirlerin 
/ bölgelerin 
kanalizasyon 
sistemine 
boşaltılmaktadır.

Kalite ve varış yeri bakımından 
toplam su tahliyesi

G4-EN23
Uluslararası Standartlarda Atık Yönetimi, 
sayfa: 84 

Tür ve bertaraf yöntemine göre 
toplam atık ağırlığı

G4-EN24

Raporlama döneminde Ziraat Bankası 
herhangi bir sızıntıya neden olmamıştır. 
Banka’nın faaliyetleri tehlikeli madde sızıntısına 
yol açmamaktadır.

Önemli ölçekte sızıntı ve 
döküntülerin toplam sayısı ve 
hacmi

G4-EN25

Endikatörün 
tamamı. Geçerli değildir.

Ziraat Bankası 
bu göstergeyi 
raporlamamaktadır. 
Bu endikatör işkolu 
açısından geçerli 
değildir.

Basel sözleşmesi Ek I, II, III ve 
VIII kapsamında tehlikeli kabul 
edilen nakil, ithal, ihraç veya 
ıslah edilmiş atıkların ağırlığı 
ve uluslararası sevk edilmiş 
atıkların yüzdesi

G4-EN26

Endikatörün 
tamamı. Geçerli değildir.

Ziraat Bankası 
bu göstergeyi 
raporlamamaktadır. 
Bu endikatör işkolu 
açısından geçerli 
değildir.

Kuruluşun su tahliyelerinden 
ve akışından belirgin ölçüde 
etkilenen su kütlelerinin ve ilgili 
habitatların kimliği, boyutu, 
korunma durumu ve biyolojik 
çeşitlilik değeri

GRI İÇERİK 
ENDEKSİ 
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UNSUR: ÜRÜN VE HIZMETLER

G4-DMA
Çevresel Etkiyi Azaltmaya Yönelik Özel 
Projeler, sayfa: 86 

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-EN27
Çevresel Etkiyi Azaltmaya Yönelik Özel 
Projeler,  sayfa: 86

Ürün ve hizmetlerin çevresel 
etkilerinin hafifletilme boyutu

G4-EN28

Endikatörün 
tamamı. Geçerli değildir.

Ziraat Bankası 
bu göstergeyi 
raporlamamaktadır. 
Bu endikatör işkolu 
açısından geçerli 
değildir.

Geri toplanan satılmış ürünlerin 
ve ambalaj malzemelerinin 
kategoriye göre yüzdeleri

UNSUR: UYUM

G4-DMA Daha Yaşanılabilir Bir Çevre, sayfa: 82-83
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-EN29

Raporlama döneminde çevresel yasa ve 
yönetmeliklere uyulmaması nedeniyle 
uygulanan para cezası ve parasal olmayan 
yaptırım bulunmamaktadır.

Çevre kanunu ve 
düzenlemelerine uyulmaması 
nedeniyle uygulanan önemli 
cezaların parasal değeri ve 
parasal olmayan yaptırımların 
toplam sayısı

UNSUR: NAKLIYE

G4-DMA
Araç Alımlarında/Kiralamalarında Yakıt 
Tüketimi Kriteri, sayfa: 86 

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-EN30
Araç Alımlarında/Kiralamalarında Yakıt 
Tüketimi Kriteri, sayfa: 86

Ürünlerin ve kuruluşun 
faaliyetlerine ilişkin diğer mal 
ve malzemelerin nakliyesinin 
ve kuruluşun işgücü üyelerinin 
taşınmasının belirgin çevresel 
etkileri

UNSUR: GENEL

G4-DMA Daha Yaşanılabilir Bir Çevre sayfa: 82-88
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-EN31 Daha Yaşanılabilir Bir Çevre, sayfa: 82-88 
Türe göre toplam çevre koruma 
harcama ve yatırımları

UNSUR: TEDARIKÇININ ÇEVRESEL BAKIMDAN DEĞERLENDIRILMESI

G4-DMA Daha Sürdürülebilirlik ve Kaliteli Tedarik 
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-EN32
Daha Sürdürülebilirlik ve Kaliteli Tedarik, 
sayfa: 88-89

Çevresel kriterlerin 
kullanılmasıyla taranan yeni 
tedarikçilerin yüzdesi

G4-EN33
Daha Sürdürülebilirlik ve Kaliteli Tedarik, 
sayfa: 88-89 

Tedarik zincirindeki belirgin 
ölçekte mevcut ve olası olumsuz 
çevresel etkiler ve alınan 
önlemler

UNSUR: ÇEVRESEL ŞIKAYET MEKANIZMALARI

G4-DMA Daha Yaşanılabilir Bir Çevre sayfa: 82-88
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-EN34

Raporlama döneminde çevresel etkilerle ilgili 
olarak resmi şikayet mekanizmaları kanalıyla 
getirilmiş, yanıtlanmış ve çözümlenmiş şikayet 
bulunmamaktadır.

Çevresel etkilerle ilgili olarak 
resmi şikayet mekanizmaları 
kanalıyla getirilmiş, yanıtlanmış 
ve çözümlenmiş şikayetlerin 
sayısı

KATEGORI: SOSYAL

ALT- KATEGORİ: İŞ GÜCÜ UYGULAMALARI VE İNSANA YAKIŞIR İŞ

UNSUR: ISTIHDAM

G4-DMA Daha Yetkin Çalışanlar, sayfa: 70-73  
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-LA1
Başlıca İnsan Kaynakları Göstergeleri, 
sayfa: 78-81

Yaş grubu, cinsiyet ve bölgeye 
göre işe yeni alınan çalışanların 
ve çalışan devrinin toplam sayısı 
ve oranı

G4-LA2
Ziraat Bankası’nın bütün personeli tam zamanlı 
istihdam edilmektedir.

Belirgin operasyon yerlerine 
göre geçici veya yarı zamanlı 
çalışanlara sağlanmayan ve tam 
zamanlı çalışanlara sağlanan 
yan haklar

G4-LA3 Doğum İzni Göstergeleri, sayfa: 79 
Cinsiyete göre doğum izninden 
sonra işe dönme ve işte kalma 
oranları

UNSUR: IŞGÜCÜ/YÖNETIM ILIŞKILERI

G4-DMA Toplu İş Sözleşmesi, sayfa: 73
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-LA4 Toplum İş Sözleşmesi, sayfa: 73  

Bunların toplu iş 
sözleşmelerinde belirtilmiş olup 
olmadıkları da dahil olmak üzere 
faaliyet değişiklikleriyle ilgili 
asgari ihbar süreleri

UNSUR: IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI

G4-DMA Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, sayfa:75 
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-LA5 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, sayfa:75 

Toplam işgücünün iş sağlığı 
ve güvenliği programlarının 
takibine yardımcı olan ve bu 
konuda görüş bildiren resmi 
müşterek yönetim–işçi sağlık ve 
güvenlik komitelerinde temsil 
edilen yüzdesi

G4-LA6
Raporlama döneminde ölümle veya 
yaralanma ile sonuçlanan herhangi bir olay 
yaşanmamıştır.

Bölge ve cinsiyete göre 
yaralanma türü ve kaza sıklık 
oranları, meslek hastalıkları, 
kayıp gün ve devamsızlık ve işle 
bağlantılı toplam ölüm vakası 
sayısı

G4-LA7 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, sayfa:75  
İş kazası oranı veya meslek 
hastalığı riski yüksek olan 
çalışanlar

G4-LA8 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, sayfa:75 

Sendikalarla yapılan resmi 
sözleşmeler kapsamındaki 
sağlık ve güvenliğe ilişkin konu 
başlıkları

UNSUR: EĞITIM VE ÖĞRETIM

G4-DMA
Çalışanlara Yönelik Sürekli Eğitim Faaliyetleri, 
sayfa: 74-75 

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-LA9
Çalışanlara Yönelik Sürekli Eğitim Faaliyetleri, 
sayfa: 75 

Cinsiyete ve çalışan kategorisine 
göre çalışan başına ayrılan yıllık 
ortalama eğitim saati

G4-L10
Çalışanlara Yönelik Sürekli Eğitim Faaliyetleri, 
sayfa: 75

Çalışanların kesintisiz istihdam 
edilebilirliğini destekleyen 
ve kariyer bitimlerini 
yönetebilmelerine yardımcı olan 
yetenek yönetimi ve yaşam 
boyu öğrenim programları

G4-LA11
Çalışanlara Yönelik Sürekli Eğitim Faaliyetleri, 
sayfa: 75 

Cinsiyete ve çalışan 
kategorisine göre düzenli 
performans ve kariyer gelişim 
değerlendirmelerinden geçen 
çalışan yüzdesi

UNSUR: ÇEŞITLILIK VE FIRSAT EŞITLIĞI

G4-DMA Başlıca İnsan Kaynakları Göstergeleri, sayfa:77 
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-LA12 Başlıca İnsan Kaynakları  Göstergeleri, sayfa: 77 

Yönetişim organlarının bileşimi 
ve çalışanların cinsiyete, yaş 
grubuna, azınlık grubu üyeliğine 
ve başka çeşitlilik göstergelerine 
göre tanımlanan çalışan 
kategorilerine göre dağılımı

UNSUR: KADIN VE ERKEKLER IÇIN EŞIT ÜCRET

G4-DMA Ücretlendirme Uygulamaları, sayfa:72 
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-LA13

Ziraat Bankası’nda çalışanlara özlük ve 
parasal hakları unvan ve görev pozisyonuna 
göre uygulanmakta, cinsiyet ayırımı 
yapılmamaktadır.

Çalışan kategorisine, belirgin 
operasyon yerlerine göre 
kadınlar ve erkekler arasındaki 
taban maaş ve ücret oranı

GRI İÇERİK 
ENDEKSİ 



108 . 109 ZİRAAT BANKASI  2015 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN,  www.ziraatbank.com.trDAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN DEĞER ZİNCİRİNİ BÜYÜTMEK

UNSUR: TEDARIKÇININ IŞGÜCÜ BAKIMDAN DEĞERLENDIRILMESI

G4-DMA
Daha Sürdürülebilir ve Kaliteli Tedarik, 
sayfa: 88-89 

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-LA14
Daha Sürdürülebilir ve Kaliteli Tedarik,  
sayfa: 88-89

İşgücü uygulamaları kriterlerinin 
kullanılmasıyla taranan yeni 
tedarikçilerin yüzdesi

G4-LA15
Daha Sürdürülebilir ve Kaliteli Tedarik,  
sayfa: 88-89

Tedarik zincirindeki işgücü 
uygulamalarıyla ilgili belirgin 
ölçekte mevcut ve olası olumsuz 
etkiler ve alınan önlemler

UNSUR:  IŞGÜCÜ UYGULAMALARI ŞIKAYET MEKANIZMALARI

G4-DMA
Ziraat Bankası Bilgilendirme Politikası 
sayfa: 51 

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-LA16

Raporlama döneminde işgücü uygulamalarıyla 
ilgili olarak resmi şikayet mekanizmaları 
kanalıyla getirilmiş, yanıtlanmış ve 
çözümlenmiş şikayet bulunmamaktadır. 

İşgücü uygulamalarıyla 
ilgili olarak resmi şikayet 
mekanizmaları kanalıyla 
getirilmiş, yanıtlanmış ve 
çözümlenmiş şikayetlerin sayısı

ALT-KATEGORİ: İNSAN HAKLARI

UNSUR: YATIRIM

G4-DMA
Müşterilere Yönelik Çevresel ve Sosyal 
Denetim sayfa: 58, Çevresel ve Sosyal Risklerin 
Değerlendirmesi, sayfa: 64

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-HR1
Müşterilere Yönelik Çevresel ve Sosyal 
Denetim sayfa: 58, Çevresel ve Sosyal Risklerin 
Değerlendirmesi, sayfa: 64

İnsan hakları maddeleri içeren 
veya insan hakları taramasından 
geçmiş belirgin yatırım 
sözleşme veya kontratlarının 
toplam sayısı ve yüzdesi

G4-HR2
Çalışanlara Yönelik Sürekli Eğitim Faaliyetleri, 
sayfa: 75 

Faaliyetlerle ilgili insan hakları 
unsurlarına ilişkin insan hakları 
politika veya prosedürleri 
üzerine verilen çalışan 
eğitimlerinin toplam saati ve 
eğitim görmüş çalışanların 
yüzdesi

UNSUR: AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI

G4-DMA Ziraat Bankası her türlü ayrımcılığa karşıdır.
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-HR3
Raporlama döneminde Ziraat Bankası’nda 
ayrımcılık vakası oluşmamıştır.

Ayrımcılık vakalarının ve alınan 
düzeltici önlemlerin toplam 
sayısı

UNSUR: ÖRGÜTLENME VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI

G4-DMA Toplu İş Sözleşmesi, sayfa:73 
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-HR4

Raporlama döneminde Ziraat Bankası’nın 
bilgisi dahilinde çalışanlarının sendikal 
haklarını (çalışanlarının bir sendikaya üye 
olup olmama haklarını) ihlal eden herhangi bir 
tedarikçi olmamıştır. Raporlama döneminde 
Ziraat Bankası’nda sendikal hakların kullanımı 
konusunda bir ihlal yaşanmamıştır.

Örgütlenme ve toplu sözleşme 
hakkının ihlal edilmiş olabileceği 
veya belirgin risk altında 
olabileceği belirlenen faaliyetler 
ve tedarikçiler ve bu hakların 
desteklenmesi için alınan 
önlemler

UNSUR: ÇOCUK İŞÇİLER

G4-DMA

Ziraat Bankası her türlü çocuk işçi çalıştırmaya 
karşıdır. Buna ilaveten, Banka çocuk işçi 
çalıştırdığı saptanan şirketleri finanse 
etmemektedir.

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-HR5
2015 yılında herhangi bir vaka meydana 
gelmemiştir.

Çocuk işçiler bakımından 
belirgin risk taşıdığı belirlenen 
faaliyetler ve tedarikçiler 
ve çocuk işçiliğinin etkili bir 
biçimde ortadan kaldırılmasına 
katkıda bulunmak için alınan 
tedbirler

UNSUR: ZORLA VE ZORUNLU ÇALIŞTIRMA

G4-DMA
Ziraat Bankası zorla ve zorunlu tutarak 
çalıştırmaya karşıdır ve desteklememektedir

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-HR6
2015 yılında herhangi bir vaka meydana 
gelmemiştir.

Zorla veya zorunlu çalıştırma 
vakaları bakımından belirgin risk 
teşkil ettiği belirlenen faaliyetler 
ve tedarikçiler ve her tür zorla 
veya zorunlu çalıştırmanın 
ortadan kaldırılmasına katkı 
sağlama yönünde alınan 
önlemler

UNSUR: GÜVENLIK UYGULAMALARI

G4-DMA
Ziraat Bankası çalışanların ve müşterilerin 
güvenliğini temin eder ve gerekli önlemleri alır.

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-HR7

Ziraat Bankası’nda güvenlik personelinin 
5188 ve 6136 sayılı yasalar gereği alması 
gereken her türlü eğitim, Özel Güvenlik 
Görevlisi hizmetinin satın alındığı şirketin 
sorumluluğundadır. Banka, Türkiye’de özel 
güvenlik hizmetlerini düzenleyen yasalar ve 
mevzuata tam uyum gösteren çözüm ortakları 
ile çalışmaktadır.

Kuruluşun faaliyetlerle ilgili 
insan hakları politikaları veya 
prosedürleri konusunda eğitim 
görmüş güvenlik personelinin 
yüzdesi

UNSUR: DEĞERLENDIRME

G4-DMA Ziraat Bankası’nda Geçerli Politikalar, sayfa: 51
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-HR9

Raporlama döneminde Ziraat Bankası’nda 
insan hakları incelemelerine ve etki 
değerlendirmelerine tabi olmuş faaliyet 
bulunmamaktadır.

İnsan hakları incelemelerine ve 
etki değerlendirmelerine tabi 
olmuş faaliyetlerin toplam sayısı 
ve yüzdesi

UNSUR: TEDARIKÇININ INSAN HAKLARI BAKIMDAN DEĞERLENDIRILMESI

G4-DMA
Daha Sürdürülebilir ve Kaliteli Tedarik, 
sayfa: 88-89 

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-HR10
Daha Sürdürülebilir ve Kaliteli Tedarik, 
sayfa: 88-89

İnsan hakları kriterlerinin 
kullanılmasıyla taranan yeni 
tedarikçilerin yüzdesi

G4-HR11
Daha Sürdürülebilir ve Kaliteli Tedarik, 
sayfa: 88-89

Tedarik zincirindeki belirgin 
ölçekte mevcut ve olası 
olumsuz insan hakları etkileri ve 
gerçekleştirilen eylemler

UNSUR: INSAN HAKLARI ŞIKAYET MEKANIZMALARI

G4-DMA
Ziraat Bankası Bilgilendirme Politikası, 
sayfa: 51

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-HR12

Raporlama döneminde insan hakları etkileriyle 
ilgili olarak resmi şikayet mekanizmaları 
kanalıyla getirilmiş, yanıtlanmış ve 
çözümlenmiş konusunda yapılan şikayet 
bulunmamaktadır.

İnsan hakları etkileriyle 
ilgili olarak resmi şikayet 
mekanizmaları kanalıyla 
getirilmiş, yanıtlanmış ve 
çözümlenmiş şikayetlerin sayısı

ALT-KATEGORI: TOPLUM

UNSUR: YEREL TOPLUMLAR

G4-DMA
Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirmesi, 
sayfa: 65  

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-SO1

Ziraat Bankası’nın 2015 yılında finanse ettiği 
projeler kapsamında Türkiye’nin ekonomik 
gelişimine olduğu kadar çevresel ve sosyal 
faydaya da azami oranda dikkat gösterilmiştir. 
Yerel üreticilerin rekabet gücünü artıran 
finansman projeleri ve yerli istihdamı yeni 
üretim fırsatları yaratarak artıran projeler 
bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Yerel toplum katılımı, etki 
değerlendirmeleri ve gelişim 
programlarının uygulandığı 
operasyonların yüzdesi

G4-SO2

Raporlama döneminde yerel toplumlar 
üzerinde belirgin ölçekte mevcut ve 
olası olumsuz etkileri olan operasyon 
bulunmamaktadır.

Yerel toplumlar üzerinde 
belirgin ölçekte mevcut ve 
olası olumsuz etkileri olan 
operasyonlar

G4-FS13
Zıraat Bankası Türkıye çapında 400’ü aşkın 
ilçe ve beldede tek finansal hızmet sağlayıcı 
konumundadır.

Ekonomik açıdan dezavantaja 
sahip veya düşük nüfus 
yoğunluğuna sahip alanlarda 
ulaşım noktaları

G4-FS14
Engelli Müşterilerin Finansal Erişimini 
Artırmaya Yönelik Adımlar sayfa:67, Finansal 
Okuryazarlık, sayfa: 68

Dezavantaja sahip kişilerin 
finansal hizmetlere erişimlerini 
iyileştirmek için girişimler

GRI İÇERİK 
ENDEKSİ 
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UNSUR: YOLSUZLUKLA MÜCADELE

G4-DMA  Etik İlkeler ve Ziraat Bankası, sayfa: 52
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-SO3
2015 yılında herhangi bir yolsuzluk vakası 
tespit edilmediğinden bu konuda bir önlem 
alınmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

Yolsuzlukla ilgili riskler 
bakımından değerlendirilmiş 
faaliyetlerin toplam sayısı ve 
yüzdesi ve tespit edilen belirgin 
riskler

G4-SO4
Ziraat Bankası’nda Geçerli olan Politikalar, 
sayfa: 51

Yolsuzlukla mücadele politika 
ve prosedürleri ile ilgili iletişim 
ve eğitim

G4-SO5
Raporlama döneminde teyit edilmiş yolsuzluk 
vakası bulunmamaktadır.

Teyit edilmiş yolsuzluk vakaları 
ve alınan önlemler

UNSUR: KAMU POLITIKASI

G4-DMA
Ziraat Bankası herhangi bir politik faaliyete 
taraf olmadığı gibi kamu politikası geliştirme 
faaliyetlerine de katılmamaktadır

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-SO6
Ziraat Bankası herhangi bir siyasi partiye, 
siyasetçiye veya ilgili kuruluşlara siyasi 
destekte bulunmamaktadır.

Ülkeye ve alıcıya/lehtara göre 
siyasi desteklerin toplam değeri

UNSUR: REKABETE AYKIRI DAVRANIŞ

G4-DMA Etik İlkeler ve Ziraat Bankası, sayfa: 52
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-SO7
Raporlama döneminde rekabete aykırı 
davranışlara, tröstleşme ve tekelcilik 
faaliyetlerine ilişkin dava bulunmamaktadır.

Rekabete aykırı davranışlara, 
tröstleşme ve tekelcilik 
faaliyetlerine ilişkin davaların 
toplam sayısı ve bunların 
sonuçları

UNSUR: UYUM

G4-DMA Etik İlkeler ve Ziraat Bankası, sayfa: 52  
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-SO8
Raporlama döneminde kanun ve 
yönetmeliklere uyulmaması nedeniyle 
uygulanan ceza ve yaptırım bulunmamaktadır.

Kanun ve yönetmeliklere 
uyulmaması nedeniyle 
uygulanan önemli cezaların 
parasal değeri ve parasal 
olmayan yaptırımların toplam 
sayısı

UNSUR: TEDARIKÇININ TOPLUM ÜZERINDEKI ETKILERI BAKIMDAN DEĞERLENDIRILMESI  

G4-DMA
Daha Sürdürülebilir ve Kaliteli Tedarik, 
sayfa: 88-89

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-SO9
Daha Sürdürülebilir ve Kaliteli Tedarik, 
sayfa: 88-89

Toplum üzerindeki etkilerine 
ilişkin kriterler kullanılarak 
taranan yeni tedarikçilerin 
yüzdesi

G4-SO10
Daha Sürdürülebilir ve Kaliteli Tedarik, 
sayfa: 88-89 

Tedarik zincirinde toplum 
üzerindeki belirgin ölçekte 
mevcut ve olası olumsuz etkiler 
ve alınan önlemler

UNSUR: TOPLUM ÜZERINDEKI ETKILERE ILIŞKIN ŞIKAYET MEKANIZMALARI   

G4-DMA
Müşterilere Yönelik Çevresel ve Sosyal 
Denetim sayfa:58, Çevresel ve Sosyal Risklerin 
Değerlendirmesi, sayfa: 65 

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-SO11

Raporlama döneminde toplum üzerindeki 
etkilerle ilgili olarak resmi şikayet 
mekanizmaları yanıtlanmış ve çözümlenmiş 
şikayet bulunmamaktadır.

Toplum üzerindeki etkilerle 
ilgili olarak resmi şikayet 
mekanizmaları kanalıyla 
getirilmiş, yanıtlanmış ve 
çözümlenmiş şikayetlerin sayısı

ALT-KATEGORI: ÜRÜN SORUMLULUĞU

UNSUR: ÜRÜN VE HİZMET ETİKETLEMESİ

G4-DMA
Ziraat Bankası sunduğu ürün ve hizmetlerle 
ilgili bilgilerin açıklanması ile ilgili yasa ve 
düzenlemelere tam  uyum göstermektedir.

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-PR3

Ziraat Bankası sunduğu ürün ve hizmetlerle 
ilgili bilgilerin açıklanması ile ilgili yasa ve 
düzenlemelere uyum göstermektedir. Örneğin, 
Banka ürünleri ile ilgili yasal uyarılar, şerait 
cetvelleri sunmakla, müşterilerine yasal 
olarak bağlayıcı dokümanların kopyalarını 
vermekle yükümlüdür. Banka, aynı zamanda, 
müşterilerine, piyasada mevcut benzer 
ürünlerin kıyaslanmasına imkan sunacak 
objektif ve yansız destek de vermektedir.

Kuruluşun ürün ve hizmet 
bilgileri ve etiketleme 
prosedürlerince zorunlu tutulan 
ürün ve hizmet bilgileri türü ve 
bu bilgi gereklerine tabi belirgin 
ürün ve hizmet kategorilerinin 
yüzdesi

G4-PR4

Raporlama döneminde ürün ve hizmet 
bilgileri ve etiketlemeyle ilgili yönetmeliklere 
ve gönüllü kurallara uyumsuzluk vakası 
bulunmamaktadır.

Ürün ve hizmet bilgileri 
ve etiketlemeyle ilgili 
yönetmeliklere ve gönüllü 
kurallara uyumsuzluk vakalarının 
sonuç türüne göre toplam sayısı

G4-PR5
Sosyal Medya Odaklı Müşteri İlişkileri Yönetimi, 
sayfa: 57 

Müşteri memnuniyetini ölçen 
araştırmaların sonuçları

UNSUR: PAZARLAMA ILETIŞIMI

G4-DMA
Etik İlkeler Doğrultusunda Pazarlama İletişimi 
sayfa: 69

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-PR6

Endikatörün 
tamamı. Geçerli değildir.

Ziraat Bankası 
bu göstergeyi 
raporlamamaktadır. 
Bu endikatör işkolu 
açısından geçerli 
değildir.

Yasaklı veya tartışmalı ürünlerin 
satışı

G4-PR7
Etik İlkeler Doğrultusunda Pazarlama İletişimi, 
sayfa: 69  

Reklam, tanıtım ve sponsorluk 
da dahil olmak üzere pazarlama 
iletişimiyle ilgili yönetmeliklere 
ve gönüllü kurallara uyumsuzluk 
vakalarının sonuç türüne göre 
toplam sayısı

UNSUR: MÜŞTERI GIZLILIĞI

G4-DMA
Ziraat Bankası, Türkiye’de müşteri bilgi ve 
verilerinin gizliliğini düzenleyen yasa ve 
mevzuata tam uyum göstermektedir.

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-PR8
Raporlama döneminde müşteri gizliliğinin 
ihlali ve müşteri verilerinin kaybı ile ilgili 
doğrulanmış şikayet bulunmamaktadır.

Müşteri gizliliğinin ihlali ve 
müşteri verilerinin kaybı ile ilgili 
doğrulanmış şikayetlerin toplam 
sayısı

UNSUR: UYUM

G4-DMA
Ziraat Bankası ürün ve hizmetlerin sunumunu 
düzenleyen yasa ve  mevzuata tam uyum 
göstermektedir

Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-PR9

Raporlama döneminde ürün ve hizmetlerin 
tedariki ve kullanımı ile ilgili kanun ve 
yönetmeliklere uyumsuzluktan kaynaklanan 
para cezası bulunmamaktadır.

Ürün ve hizmetlerin tedariki 
ve kullanımı ile ilgili kanun ve 
yönetmeliklere uyumsuzluktan 
kaynaklanan önemli para 
cezalarının parasal değeri

GRI İÇERİK 
ENDEKSİ 



UNSUR: ÜRÜN PORTFÖYÜ

G4-DMA Daha Mutlu Müşteriler,  sayfa: 56  
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-FS6 Daha Mutlu Müşteriler,  sayfa: 56 

Sektörel, bölgesel ve boyutsal 
olarak (örn. mikro/KOBİ/büyük) 
kurumsal hizmet alanlarının 
portföydeki yüzdeleri

G4-FS7 Tarım Sektörü, sayfa: 61-63  

Her hizmet alanına özel sosyal 
fayda sağlamak için tasarlanan 
hizmetler ve ürünlerin, amaca 
göre alt-kırılımlı olarak, maddi 
değeri

G4-FS8
Enerji Projelerime Yönelik Etkin Finansman 
Çözümleri, sayfa: 64  

Her hizmet alanına özel çevresel 
fayda sağlamak için tasarlanan 
hizmetler ve ürünlerin, amaca 
göre alt-kırılımlı olarak, maddi 
değeri

UNSUR: DENETIM

G4-DMA Kurumsal Yönetim 
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

UNSUR: AKTİF SAHİPLİK

G4-DMA Kurumsal  Yönetim 
Yönetim yaklaşımı hakkında 
genel bildirimler

G4-FS10
Müşterilere Çevresel ve Sosyal Taahhüt 
Zorunluluğu, sayfa:63-64

Çevresel ve sosyal konularda 
raporlama kuruluşu ile iletişime 
geçen kurum şirketlerinin sayısı 
ve yüzdesi

G4-FS11
Müşterilere Çevresel ve Sosyal Taahhüt 
Zorunluluğu, sayfa:63-64

Çevresel ve sosyal alanlarda 
pozitif ve negatif incelemeye 
tabi olan varlıkların yüzdesi

GRI İÇERİK 
ENDEKSİ 
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ÇOCUKLARA ÖZEL 
SÜRDÜRÜLEBILIR BIR PROJE

Kuşakların bankası olarak bu yıl çocuklara yönelik de bir proje 
geliştirmek istedik. Bu çerçevede Sürdürülebilirlik Raporu’na ek 

olarak bir e-hikaye kitabı hazırladık. Bu yıl ilk kez yayınlayacağımız 
e-hikaye kitabımızı sürdürülebilir bir formatta periyodik olarak 

tekrarlayacağız.

Yardımsever, herkesçe çok sevilen, insanlara ve doğaya saygılı 
baş karakter Başak’ın öyküleri, sürdürülebilirlik kavramından izler 
taşıyacak. Sadece internet üzerinden yayınlayacağımız e-hikaye 

kitabımıza aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
http://www.ziraatbank.com.tr/tr/Bankamiz/Surdurulebilirlik/Pages/CocuklarimizaHikayeKitaplarimiz.aspx

 

Başak ve 
Sihirli 

Sandığı

ZIRAAT BANKASI SUNAR:
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