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Geleceğe Değer

2 01 6 

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K  R A P O R U

Temellerini  ‘’Memleket Sandıkları’’ ile atan Ziraat Bankası, 
kurulduğu günden itibaren daha iyi bir gelecek için topluma öncülük 
etti. Üretime değer ve çiftçiye sağladığı destekle güçlendi; bu gücünü 
insanı ve çevreyi koruyup, geleceğe değer katarak büyütmeye devam 
etti. Sağladığı güvenle büyük, küçük bir çok yatırımcı ve girişimcinin 

tercihi ve yol arkadaşı oldu.

Böylelikle, bir bankadan daha fazlası, Ziraat Bankası, 
geçmişin gücü ile geleceğe yön veren bir dünya markası oldu.
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HÜSEYİN AYDIN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 

Genel Müdür’ün Mesajı

Ziraat Bankası; yurtiçinde bankacılık, katılım bankacılığı, 
sigorta ve bireysel emeklilik, yatırım, portföy yönetimi, 
finansal kiralama, gayrimenkul yatırım ortaklığı, 
finansal teknoloji gibi çok çeşitli bir yelpazede finansal 
hizmetleri ve yurtdışındaki bankaları ile beraber 
bir finansal grup olarak faaliyetlerini sürdürmekte, 
sürdürülebilir karlılık ve verimlilik prensipleriyle 
tasarladığı iş modeli ve kurumsal bir vatandaş 
olmanın bilinci ile gelecek için değer üretmeye devam 
etmektedir. 
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Ziraat Bankası; yurtiçinde bankacılık, katılım bankacılığı, sigorta ve bireysel emeklilik, yatırım, portföy 
yönetimi, finansal kiralama, gayrimenkul yatırım ortaklığı, finansal teknoloji gibi çok çeşitli bir yelpazede 
finansal hizmetleri ve yurtdışındaki bankaları ile beraber bir finansal grup olarak faaliyetlerini sürdürmekte, 
sürdürülebilir karlılık ve verimlilik prensipleriyle tasarladığı iş modeli ve kurumsal bir vatandaş olmanın 
bilinci ile gelecek için değer üretmeye devam etmektedir. 

Bu yılın önemli bir konusu olan ve asıl fonlama kaynağımız olan mevduat tabanının geliştirilmesi 
konusunda pek çok çalışma yaparak ülke ekonomisine sürdürülebilir destek sağlamak için kaynaklarımızı 
sürekli çeşitlendirmeye çalıştık. Mevduat dışı kaynağın temini için önemli kazanımlar elde etmeye devam 
ettik. 1,1 milyar USD tutarındaki sendikasyon kredimizi yenilerken, 500 milyon USD tutarında yeni bir 
Eurobond ihracı gerçekleştirdik. Uluslararası kuruluş ve bankalardan sağlanan 300 milyon USD’yi aşan 
kaynaklar ile her ölçekten yatırımcımızın finansman ihtiyacını karşılamaya çalıştık.

Nitekim son yıllarda olduğu gibi bilançomuz, sadece Bankanın değil ülkemizin bilançosunun büyümesine 
de önemli katkılar sağlamaya devam etmiştir. Bu yıl Bankamız geçen yıllarda olduğu gibi sektörden 
daha hızlı bir kredi büyümesi kaydetmiştir. Bankamızın toplam aktifleri 357,8 milyar TL’ye, gayrinakdi 
krediler dahil toplam kredilerle ekonomiye katkımız ise 312 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Tüm bunları yaparken, tarım sektörünün finansmanına ayrı bir önem veren Bankamız, tarımı endüstriyel 
bir bakış açısı ile ele almakta, tarladan sofraya tüm süreçleri finansman modeline konu etmektedir. 

Bu yıl Bankamızın kendi kaynaklarından kullandırdığı tarım kredileri 42 milyar TL’ye ulaşmış, yaklaşık 
600 bin müşterimize kredi kullandırımı yapılarak mümkün olduğunca tabana yaygın bir kullandırım 
stratejisi gerçekleştirilmiştir.

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken gelecek vizyonumuz, kurumsal bir vatandaş olarak ülkemiz ve dünyamız 
için sahip olduğumuz sorumluluklarımız ışığında şekillenmektedir. Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek 
çevresel etkileri minimum seviyede tutmak üzere süreçlerimizi sürekli gözden geçirmekteyiz.

400’e yakın ilçe ve beldede “tek finansal hizmet sağlayıcı” konumunda şubeleri ile hizmet veren Bankamız, 
bu yörelerde yaşayan halkımızın finansal erişimlerini kolaylaştırmakta ve finansal birikimlerinin artmasına 
katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, sponsorluk faaliyetleri ile sporun gelişimine katkı sağlayarak, 
futbolda Türkiye Kupası sponsorluğunun yanı sıra, Türkiye Erkekler Voleybol liginde spor kulübümüz ile 
voleybol sporuna katkı sağlamaktadır.

19 farklı ülkede 28 bin çalışanımız ile 18 farklı dil konuşarak hizmet veren Ziraat Finans Grubu olarak 
daha çok atacağımız adım bulunduğunu düşünüyoruz. Ziraat Finans Grubu olarak kıtalar arasında 
ticari ilişkiler için bir köprü oluşturarak geleceğe sürdürülebilir bir miras bırakmanın heyecanı içerisinde 
herkese en içten sevgi ve selamlarımı sunuyorum.   

Genel Müdür’ün Mesajı

HÜSEYİN AYDIN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 
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1.919 şube

19 farklı ülkede 
bankacılık hizmeti

 28.187 çalışan

6.985 ATM

ZİRAAT FİNANS GRUBU

1,5 asrı aşkın tecrübesi ve bilgi birikimiyle, kuruluş misyonundan ödün 

vermeden ve uluslararası bankacılık sistemindeki gelişmeleri yakından takip 

ederek kurumsal yönetim yaklaşımını sürekli olarak geliştiren Ziraat Bankası, 

sürdürülebilirlik odaklı finansal ve operasyonel performansını artırmaktadır.

Ziraat Bankası; bankacılık, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım hizmetleri, 

katılım bankacılığı, portföy yönetimi, finansal kiralama, gayrimenkul yatırım 

ortaklığı ve finansal teknolojiler alanlarında geniş bir yurt içi ve yurt dışı 

iştirak portföyüne sahiptir. Banka’nın küresel varlığı; 19 ülkede 99 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.

Bankamızın 19 ülkede, 8 uluslararası iştirak bankası, 28 yurt dışı şubesi ve 

1 temsilcilikten oluşan hizmet ağı bulunmaktadır. Ziraat Finans Grubumuz, 

1.919 şubesi, 6.985 ATM’si ve 28.187 çalışanıyla hizmetlerini sürdürmektedir.



2 01 6  S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K  R A P O R UGeleceğe Değer

www. z i ra a t b a n k . com.t r
12

Yurt İçi İştirakler

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.
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

ZİRAAT FİNANS GRUBU

1.919 ŞUBE

6.985 ATM
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1,830
YURT İÇİ ŞUBE ile
HİZMETİNİZDEYİZ
Yurt içi şube sayılarına Ziraat Katılım 
Bankası A.Ş. şube sayıları da dahil edilmiştir
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1863 yılından 
bugüne üretilen 

değer
1863 yılından bugüne insan yaşamına değer 

katan sayısız başarıya imza atarken, her
zaman farkındalık ve fark yaratmak için 

çalıştık. Bizi bir bankadan daha fazlası yapan 
da bu oldu. Çünkü her şey geleceğe değer.

1863 yılından 
bugüne üretilen 

değer
1863 yılından bugüne insan yaşamına değer 

katan sayısız başarıya imza atarken, her
zaman farkındalık ve fark yaratmak için 

çalıştık. Bizi bir bankadan daha fazlası yapan 
da bu oldu. Çünkü her şey geleceğe değer.
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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 alt yapımızı 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. 

Sürdürülebilirlik Politikamız

• 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. 

Hedefimiz, bankacılık ürün ve hizmetlerini 
tüm müşterilerimize pratik, anlaşılır ve ulaşılır 

formatlarda sunmak, yeni örnek uygulamalarla 
sektöre zenginlik katmaktır. 

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.
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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. 

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.

Paydaşlarımızla karşılıklı saygıya dayalı 
açık bir iletişime inanıyoruz.
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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. 

Topluma katkı ve Ziraat Bankası 

25 bini aşkın kişiye iş olanağı sunarak, on 
milyonlarca müşterinin hayallerinin gerçeğe 
dönüşmesini destekleyerek, Türkiye çapında  
400’e yakın 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. 

Müşterilerimizin ve 
tedarikçilerimizin çevre 

konusundaki farkındalıklarının 
artmasını ve çevresel 

sürdürülebilirliğe değer 
katacak çalışmaları 

yaygınlaştırmalarını önemsiyor 
ve teşvik ediyoruz.

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. 

• 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.

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. 
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Gücünü geçmişinin köklerinden 
alan Ziraat Bankası, 150 yılı aşkın 
geçmişinde bir bankadan daha 
fazlası olduğunu kanıtlamıştır.

1863-1888

• 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.

1889-1913

• 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.

1914-1938

• 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.

1939-1963

• 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 
Konfederasyonuna (CICA) üye 
oldu.

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

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.

1989-2015

• Bankanın 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” 

Dünden Bugüne Ziraat Bankası

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.

• Ziraat Bankası, Euromoney 
dergisinin “ilk 500 Banka 
sıralamasında 202., net kâra 
göre 41., özkaynak kârlılığına 
göre dünya 1.’si ve “Dünyanın 
En Hızlı Gelişen ilk 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 EURO PAY 
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 Kanun’la 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 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.

2016

• Gürcistan’da Marneuli Şubesi, 
Manama/Bahreyn’de Bahreyn 
Şubesi açıldı.

• Ziraat Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı, Ziraat Finans Grubu 
ailesine katılarak faaliyete başladı.

• Ziraat Bankası 2016 yılında 357.761 
milyon TL aktif büyüklüğüne 
ulaşarak 6.576 milyon TL net kâr 
elde etti.

Ziraat Bankası 2016 yılında 

357.761 milyon TL  aktif büyüklüğüne ulaşarak 

6.576 milyon TL net kâr elde etmiştir.
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• Türkiye Gençlik ödülleri Türkiye’nin En İyi Bankası

• 2015 Sürdürülebilirlik Raporu LACP tasarım yarışmasında Altın Ödül ve İlk 50 Rapor 
Kategorisinde Yer Alma

• 2015 Sürdürülebilirlik Raporu Mercury Pearl Anniversary 2016/17 yarışmasında Bronz Ödül

• 2015 Faaliyet Raporu  LACP tasarım yarışmasında ticari bankalar kategorisinde Altın Ödül

• Ziraat Bankası’na EMEA Finans’tan 7 ödül :

Ziraat Bankası EMEA ile CEE Bölgelerinin “En İyi Proje Finansmanı Kuruluşu” seçildi.

Ziraat Bankası Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance 
tarafından düzenlenen EMEA Finance Awards 2016 kapsamında, finansman sağladığı 4 büyük proje ile 
toplam 7 ödülün sahibi oldu. 

İstanbul Yeni Havalimanı Projesi 

1. Yılın En İyi Proje Finansmanı (Avrupa-Ortadoğu-Afrika Bölgesi) 

2. Yılın En İyi Kamu Özel Ortaklığı Proje Finansmanı (Avrupa-Ortadoğu-Afrika Bölgesi) 

3. Yılın En İyi Altyapı Finansmanı (Doğu ve Orta Avrupa) 

Ödüllerimiz

Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri Özelleştirmesi Projesi 

Yılın En İyi Özelleştirme Finansmanı (Avrupa-Ortadoğu-Afrika Bölgesi) 

Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 

Yılın En İyi Kamu Özel Ortaklığı Proje Finansmanı (Doğu ve Orta Avrupa) 

Gebze-İzmir Otoyolu ve Körfez Geçişi Projesi 

1. Yılın En İyi Altyapı Finansmanı (Avrupa-Ortadoğu-Afrika Bölgesi) 

2. Yılın En İyi Ulaşım Altyapı Finansmanı (Doğu ve Orta Avrupa) 

• Stevie Awards “Yılın Şirketi-Bankacılık” kategorisinde Gümüş Ödül

• Stevie Uluslararası İş Ödülleri People’s Choice oylamasında 1.lik Ödülü

• Türkiye’nin Lovemark’ları 2016 araştırması sonucuna göre banka kategorisinde 1.lik Ödülü
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Kültürünü 
geleneklerinden 

alan geleceğe 
değer

Bu topraklarda değişimin gücü yıllardır 
geleceğe değer kattı. Bugün ihtiyaçları 

karşılamak için üretirken en az tüketimi 
sağlayarak tasarruf ediyoruz.

Gelecekten tüketmeden, değişimin gücünü 
üretime çeviren değerler zinciri oluşturuyoruz.
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Ziraat Bankası, öncelikli konuları belirleme 
sürecinde:

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

2. Dış paydaşlardan 2016 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 Ekibinin 
masa başı çalışmalarından elde edilen sonuçları 
kullanmıştır.

Önceliklerimiz

Ziraat Bankası 2016 Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Ziraat Finansal Hizmetler Grubu

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

BT altyapısı
Alternatif dağıtım kanalları
KOBİ ve girişimciler segmentine 
sunulan hizmetler

Yönetici ücretlendirmesi 
Tedarikçilerin değerlendirilmesi - 
insan hakları

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

Tedarikçilere ödemeler
Atık ve enerji
Enerji kullanımı
Yerel istihdam
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Unsurun Ziraat Bankası’nın güncel ve gelecekteki performansına etkisi

YÜKSEK

DÜŞÜK

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

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

Düzenleyici otorite ile ilişkiler 
Eğitim ve gelişim

Çalışan ücretlendirmesi
Kadın ve erkek çalışanların eşit 
ücretlendirilmesi

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 aklanmasın önlenmesi

Ziraat Bankası ve paydaşları açısından öncelikli 
unsurlar belirlenerek önem sırası saptanmış ve 2016 

yılı öncelikler matrisi oluşturulmuştur.

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

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. 

Önceliklendirme analizinin sonucunda, Ziraat 
Bankası ve paydaşları açısından öncelikli unsurlar 
belirlenerek önem sırası saptanmış ve 2016 yılı 
öncelikler matrisi oluşturulmuştur.

Doğrulama çalışması

Önceliklendirme analizi ve izlenen sürece 
ilişkin doğrulama çalışması, sürdürülebilirlik 
proje ekibi tarafından 2016 yılında da başarıyla 
gerçekleştirilmiştir.

Unsur çerçevesi

Ziraat Bankası, 2016 yılı önceliklendirme analizi 
sonucunda belirlediği 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 sahiptir.
 

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 dâhil olmak üzere 
kurumsal yönetim ve risk yönetimidir.

Bankanın önceliklendirme analizinde ikinci 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 önceliklidir.

• 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.

• Çalışanların katılımı, refahı, eğitimi, gelişimi ve 
ücretlendirmesi vb. başlıklar Ziraat Bankası’nın 
en önemli paydaş gruplarından birini temsil 
eden ‘’çalışanlar’’ açısından önemli olmakla 
beraber, dış paydaşların öncelik sırasından daha 
alt sıralarda yer almaktadır.
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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’nın Paydaşları

Çalışanlar

Tedarikçiler

Düzenleyici Kurumlar

Sektörel Birlik ve Organizasyonlar

Müşteriler

Hissedar

Uluslararası Banka ve 
Yatırımcılar

Toplum

Medya

Paydaş Grubu İletişim Sıklığı İletişim Kanalları

Çalışanlar İş döngüsü kapsamında 

günlük

İstihdam süreci, çalışanlara yönelik eğitim 

programları, performans değerlendirme toplantıları, iç 

iletişim mecraları, yönetici görüşme ve bilgilendirme/

paylaşım toplantıları.

Ana 
Paydaşlar

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, 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.

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.

Diğer
Paydaşlar

Sektörel birlik ve 

organizasyonlar

İş döngüsü kapsamında 

- günlük

Toplantı, sunum ve günlük iletişim çalışmaları.

Medya İş döngüsü kapsamında 

- gerekil 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.
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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, flnansal 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.

Ziraat Bankası, paydaşlarını tanımlamada aşağıdaki ölçütleri göz önünde bulundurmaktadır: Ziraat Bankası’nın Üyesi Olduğu veya Desteklediği Bazı İnisiyatifler

• 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/lndex.php

• KREDİ KAYIT BÜROSU (KKB) www.kkb.com.tr

• TBB RİSK MERKEZİ www.riskmerkezl.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.adflmi.org

• ULUSLARARASI FİNANS ENSTİTÜSÜ (INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE-IIF) www.iif.com

• BANKALAR ARASI KART MERKEZİ (BKM) www.bkm.com.tr

• YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ http://www.ytm.gov.tr/

• IPFA-INTERNATIONAL PROJECT FINANCE ASSOCIATION - ULUSLARARASI PROJE FİNANSMANI DERNEĞİ 

http://www.ipfa.org

• TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ www.tspb.org.tr

• ÇAĞRI MERKEZLERİ DERNEĞİ www.cagrimerkezleridernegi.org
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Yönetim Kurulu’nun 9 üyeden oluştuğu Ziraat 
Bankası’nda Kurul Üyeleri azami 3 yıl süreyle 
görev yapmak üzere seçilmektedir. Kurulun üye 
sayısı faaliyetlerin etkin bir şekilde organize 
edilebilmesine olanak sağlayacak düzeydedir. 
Yönetim Kurulu Başkanlığı İle Genel Müdürlük 
görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. 
Yönetim Kurulu Başkanı’nın icrai görevi yoktur. 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 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.

Üye Görevi

Muharrem KARSLI Başkan

Yusuf DAĞCAN Başkan Vekili ve Üye

Hüseyin AYDIN Genel Müdür ve Üye

Mehmet Hamdi YILDIRIM Üye

Feyzi ÇUTUR Üye

Metin ÖZDEMİR Üye

Mustafa ÇETİN Üye

Cemalettln BAŞLI Üye

Salim ALKAN Üye

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri

Kurumsal Yönetim

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 7 Genel Müdür 
Yardımcısı bulunmaktadır. Genel Müdür ve Genel 
Müdür Yardımcıları, Ziraat Bankası Üst Yönetimi’ni 
oluşturmaktadır.

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 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, 
Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile 
uyumludur.

Ziraat Bankası’nın TTK ve Bankacılık Kanunu ile ilgili 
diğer hükümler uyarınca oluşturduğu komiteler:

• Kredi Komitesi,
• Denetim Komitesi,
• Kurumsal Yönetim Komitesi ve
• Ücretlendirme Komitesi’dir.

Banka, BDDK tarafından yayınlanan “Bankaların 
Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” 
ilkeleri ile yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu uyarınca 
belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni tam olarak 
uygulamaktadır. Banka, SPK tarafından yayımlanan 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin takipçisi ve 
uygulayıcısıdır. Kurumsal yönetim ilkelerine uyumun 
izlenmesi ve bu konuda iyileştirme çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi amacıyla 2012 yılında Kurumsal 
Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Banka’nın tek hissedarı T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı iken, Bakanlar Kurulu’nun 24 Ocak 
2017 tarih ve 2017/9756 sayılı kararname eki 
kararı ile Banka hisselerinin tamamı Türkiye Varlık 
Fonu’na devredilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan 
ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel 
Müdür ve Yardımcıları’nın, Banka’da pay sahipliği 
bulunmamaktadır.
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İç Denetim Alanındaki Yenilikçi 
Uygulamalar

Ziraat Bankası’nda şube denetimleri müşteri odaklı 
denetim modeli çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

2017 yılında tamamlanacak çalışma ile denetlenecek 
şubelerin belirlenmesi süreci hızlı ve etkin 
şekilde yürütülecek ve görev dağılımı optimal 
olarak yapılmaya devam edecektir. Risk puanı 
hesaplanmasının sistem üzerinden yapılması ile 
zaman/ maliyet tasarrufu sağlanacaktır. 

Ziraat Bankası’nın iştiraklerinin ve yurt 
dışı şubelerinin denetimi için Web Tabanlı 
Denetim Modeli çalışması devam etmektedir. 
Bu model ile denetimler mümkün olduğunca 
aynı/dönüştürülebilir rapor formatıyla 
sonuçlandırılacaktır. Ayrıca, Banka’nın Bilgi 
Sistemleri Süreç Denetimi’nin sistem üzerinden 
yapılmasını sağlayacak bir model oluşturulmaya 
başlanmıştır.

İç Kontrol ve Uyum Alanındaki Yenilikçi 
Uygulamalar

Yurt içi Şube ve Birimleri ile ilgili kontrol 
faaliyetlerine yönelik 3 aylık periyotlarda 
hazırlanan kontrol programlarının sistem üzerinden 
hazırlanması ve takibi projesi tamamlanmıştır.

2017 yılında ise yurt dışı kontrol faaliyetlerinde 
düzenlenen raporların sisteme entegre edilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Uyum faaliyetlerine yönelik yapılan içsel 
değerlendirme uygulamasını yurt dışı şube ve 
iştiraklerimize de yaygınlaştırarak suç gelirlerinin 
aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi 
kapsamında faaliyetlerimizin Ziraat Finans Grubu 
nezdinde bir bütün olarak değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Risk Yönetimi Alanındaki Yenilikçi 
Uygulamalar

Ziraat Bankası, 2017 yılı içinde başlaması planlanan 
içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımla kredi 
riskinin hesaplanması projesi ile, içsel kredilendirme 
kurallarını yansıtacak olup, sermaye yeterlilik 
rasyosu, müşteri analizleri, fiyatlama ve portföy 
yönetimi gibi çok çeşitli alanlara olumlu katkı 
yaratmayı planlamaktadır. Bu çalışmaların 
Banka’nın; karar, işlem ve uygulamalarını daha 
rasyonel ve şeffaf hale getirerek uluslararası 
piyasalarda yatırımcılarla yürütülecek ilişkilerde 
önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi 
Alanındaki Yenilikçi Uygulamalar

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. 

Ziraat Bankası’nda “Suç Gelirlerinin Aklanmasının 
ve Terörün Finansmanının Önlenmesine ilişkin 
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.

Ziraat Bankası’nda Geçerli Olan Politikalar
Sürdürülebilirlik Politikası bkz. syf: 18

Ziraat Bankası sürdürülebilirlik politikası 
kapsamındaki uygulamaların Ziraat Finans 
Grubuna yaygınlaştırılması amacı doğrultusunda 
iştiraklerimizin de sürdürülebilirlik politikalarını 
oluşturmaları ve ilgili uygulamaları hayata 
geçirmeleri hedeflenmiştir. Politika oluşturulması 
çalışmaları 2017 yılında tamamlanacaktır.

Ziraat Bankası’nda “çevre”, Sürdürülebilirlik 
Politikası kapsamında değerlendirilmiştir.
2017 yılında 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. http://
www.ziraat.com.tr/tr/Bankamiz/YatirimciIliskileri/
Documents/BilgilendirmePolitikasi.pdf

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesi Politikası için 
bkz. http://www.ziraat.com.tr/tr/Bankamiz/
YatirimciIliskileri/Documents/AMLPolitika.pdf

Aşağıdaki konular Ziraat Bankası intranetinde 
tüm çalışanların erişimine açık olan İK mevzuatı 
içerisinde yer almaktadır:

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

Ziraat Finans Grubunda sürdürülebilirlik politikalarının 
oluşturulması çalışmaları devam etmektedir.



2 01 6  S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K  R A P O R UGeleceğe Değer

www. z i ra a t b a n k . com.t r
40

Ziraat Bankası, TBB (Türkiye Bankalar Birliği) 
tarafından, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa uygun 
olarak hazırlanmış ve yayınlanmış bulunan etik 
ilkeleri kabul etmiş olup, 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 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 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 Suistimalinin Önlenmesi

Etik İlkeler

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. 

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Yatırımcı İlişkileri Birimi, olası bir halka arz 
durumunda; pay sahipleriyle ilişkileri yürütmek 
ve mevzuatın belirlediği şeffaflığı sağlamak 
adına çalışmalarını yürütmektedir. Birim, pay 
sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının 
kolaylaştırılmasında etkin rol almaktadır. Bu 
kapsamda Banka, henüz halka arz olmasa da halka 
arz olan bir şirket gibi alması gereken aksiyonları 
yerine getirmektedir.

Yatırımcı ve analistlerin bilgilendirilmesi kapsamında 
uluslararası düzeyde konferanslara katılım 
sağlanmıştır. Ayrıca, Genel Müdürlük’te çeşitli 
yatırımcı şirketleri, analistler, rating firmaları ile 
toplantılar gerçekleştirilmiştir. 3 aylık dönem sonları 
itibariyle Banka’nın finansal sonuçlarına 

ilişkin sunumlar hazırlanarak internet sitesinde 
yatırımcılarla paylaşılmıştır. Yerli ve yabancı yatırımcı 
ve analistlere gerek Banka ziyaretlerinde gerekse 
yurt içi ve yurt dışı konferanslarda Banka’nın tanıtımı 
yapılmıştır. 

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. 
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Ziraat Bankası kurulduğu günden bu yana, yerel 
istihdama katkıda bulunarak büyümeye devam 
etmiştir. Yıllar içerisinde büyüyen iş hacmiyle, 
2.223,1 milyon TL seviyesinde vergi ödeyen 
Ziraat Bankası’nın toplam istihdamı 25.015 kişiye 
ulaşmıştır. Kısacası Ziraat Bankası, yalnızca ürün 
ve hizmet portföyüyle değil, vergi mükellefi ve 
işveren kimliğiyle de değer üretmiş ve tedarik 
zinciri kapsamında yaptığı harcamalarla da Türkiye 
ekonomisine destek olmuştur.

Ziraat Bankası’nın ekonomiye doğrudan katkısı, 
çalışanlarının maaşlarından tedarikçi ödemelerine, 
devlete ödenen vergiden hissedar temettü 
ödemesine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. 

Türkiye Ekonomisi için Üretilen Değer

Ziraat Bankası’nın ekonomiye doğrudan katkısı, çalışanlarının 
maaşlarından tedarikçi ödemelerine, devlete ödenen vergiden 
hissedar temettü ödemesine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. 

2016 yılında Ziraat Bankası’nın ürettiği doğrudan ekonomik değer (Milyon TL)*

2016 YILI NET FAALİYET GELİRİ 17.217,0

2016 YILINDA PAYLAŞILAN DEĞER

Diğer Faaliyet Giderleri* 2.666,7

Personel Giderleri 2.286,8

Vergi 2.223,1

Temettü, Bağış ve diğer destekler 280,3

Vergi (Milyon TL)**

Ziraat Bankası’nın vergi mükellefi olarak ödediği vergi 2.223

Ziraat Bankası’nın kamu adına çalışanlarından kaynakta tahsil ettiği vergi 431

Ziraat Bankası’nın kamu adına müşterilerinden kaynakta tahsil ettiği vergi 3.458

* Personel, Vergi ve Bağış Giderleri hariç Diğer Faaliyet Giderleri tutarıdır.
** 31 Aralık 2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre

Ziraat Bankası, 2016 yılında sektörden daha hızlı 
kredi büyümesi kaydetmiştir. Banka’nın toplam 
aktifleri %18 oranında artış göstererek 357,8 
milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. Bu büyüklüğün 
içerisinde %65 oranında paya ulaşan nakdi krediler 
%25 artarken, gayrinakdi kredilerde büyüme %31 
oranında gerçekleşmiştir. 

Operasyonel ve finansal olarak altyapısını 
güçlendiren ve bu gücü Türkiye’nin ekonomisine 
katkı sağlamak amacıyla kullanan Ziraat Bankası, 
nakdi kredilerini 233 milyar TL’ye yükseltirken, 
gayrinakdi krediler dahil toplam kredi büyüklüğü 312 
milyar TL’ye ulaşmıştır.

Ziraat Bankası’nın kredi portföyünün dağılımı 
hakkındaki bilgiler 2016 Faaliyet Raporu’nun “2016 
Yılı Değerlendirmesi: Stratejiler, Gelişmeler ve 
Geleceğe Dair Hedefler” bölümünde ayrıntılı olarak 
yer almaktadır.

Ziraat Bankası, yalnızca ürün 
ve hizmet portföyüyle değil, 

vergi mükellefi ve işveren 
kimliğiyle de değer üretmiş 

ve tedarik zinciri kapsamında 
yaptığı harcamalarla da 

Türkiye ekonomisine destek 
olmuştur. 

Özkaynak 38.382 Milyon TL

Mevduat 223.019 Milyon TL

Nakdi krediler 232.644 Milyon TL

Aktif Toplamı 357.761 Milyon TL

Özkaynak Karlılığı % 18,7
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Tarihi Ulus Binası
Ziraat Bankası Genel Müdürlük Binası olarak da bilinen yapı, Guilio Mongeri 

tarafından tasarlanmıştır. Ankara’daki Bankalar Caddesi üzerinde yer alan değerli 

bina, 1. Ulusal Mimarlık Akımı’na örnek olan başka banka binalarıyla yan yana 

bulunmaktadır. Tasarımından uygulamaya her aşaması titizlikle planlanmış, 

detaylandırılmış ve özenle inşa edilmiş bina tümüyle bir belge niteliğindedir. 

Geçmişten geleceğe bir değer:

İnşa edildiği günden bu yana yapı özgünlüğünü 
korumuş ve mekânsal özelliklerini korumaya 
devam etmiştir. Cumhuriyet döneminin kısıtlı 
olanaklarına rağmen büyük bir özveriyle 
yapımı tamamlanmış ve bütünlüğü başarıyla 
korunmuştur.

1967 senesinde eklenen yeni yapılarla günümüz 
haline kavuşan özel binanın restorasyon 
çalışmaları devam etmektedir.

Ziraat Bankası’nın ve ülkemizin köklü tarihine 
tanıklık eden bina, yapılan çalışmalarla 
müzeye çevrilecek, ziyaretçiler için daha kolay 
erişilebilir ve canlı bir merkez haline getirilerek  
“Genel Müdürlük ile yan yana yaşayan bir 
müze” konsepti oluşturulacaktır.
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Ziraat Bankası, coğrafi yaygınlık ve yüksek müşteri 
erişimi ile yığın yoğun işlemlerden arınmış bir şekilde 
müşterilere özel hizmet vermektedir.

Kurumsal, girişimci ve bireysel müşteri 
segmentasyonunu benimsemiş bulunan Ziraat 
Bankası, dönüşüm projesi ile birlikte müşteri 
memnuniyeti ve kredi değerlendirme yetkinliğini de 
önemli ölçüde artırmıştır. 

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 tüm 
şubelerde denetleme çalışmaları yapılmaktadır. 

Sosyal Medyada Ziraat Bankası

Ziraat Bankası sosyal medya hesapları, tatmin edici 
içerikleriyle çok sayıda takipçiye ulaşmaktadır. Sosyal 
medyanın, çağın yeni ve en önemli iletişim mecrası 
olduğunu bilen Banka, Ziraat Sanat Facebook, 
Twitter ve Instagram sayfalarıyla da kültür ve sanata 
desteğini sosyal medyada da sürdürmekte ve 
sanatseverlerle buluşmaktadır.

Gizli Müşteri Çalışması

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 yürütülmekte 
olup, sonuçlara ilişkin olarak ilgili birimler 
bilgilendirilmektedir.

KOBİ’lere Destek…

Yenilenen organizasyon yapımız ve reel sektöre 
daha fazla destek olmayı ön plana alan bankacılık 
anlayışımız doğrultusunda KOBİ’lere desteğimiz 
sürmektedir. Tüm şubelerimizde sektör ayrımı 
olmaksızın girişimci müşterilerimize özel hizmet 
veren Girişimci Müşteri İlişkileri Yetkilileri 
görevlendirilmiş olup her bir müşteri için “terzi işi” 
hizmet veren bir organizasyon yapısı kurulmuştur. 
Banka ile KOSGEB arasında imzalanan protokol ile 
girişimcilere kredilerde %20’lere varan oranlarda faiz 
indirimi ve bankacılık işlemlerinde %100’lere varan 
oranlarda indirim sağlanmaktadır. 

Yeni ve yerli makine alımı yapan, imalat sektöründe 
faaliyet gösteren KOBİ’ler için Yeni Yerli Makine 
Teçhizat Kredisi ürünü uygulamaya alınmıştır. 
Girişimci segmentte yer alan KOBİ’ler için Sıfır 
Faizli İşletme Kredisi ürünü uygulamaya alınmıştır. 
Hâlihazırda gerek Hazine destekli gerek KGF’nin 
kendi öz kaynaklarından sağladığı kefaletler artarak 
devam etmektedir. 

TOBB, KGF ve Bankamız arasında imzalanan 
protokol ile Oda ve Borsa üyelerine uygun koşullarda 
işletme sermayesi finansmanı sağlanabilmesine 
yönelik olarak “Nefes Kredisi” ürünü uygulamaya 
alınmıştır. KGF ile imzalanan “PGS Mikro KOBİ’lere 
Mikro Krediler” projesi kapsamında Mikro KOBİ’lere 
kullandırılacak kredilerin teminatlandırılması 
sağlanmış ve bu minvalde 950 müşteriye 52,2 milyon 
TL kredi kullandırılmıştır. Eczacıların kullanımına 
sunulan Eczane Destek Paketi ise yeni finansal 
ihtiyaçlar çerçevesinde revize edilmiş, avantajlı kredi 
ve diğer bankacılık ürünleri sunulmuştur.

Mutlu Müşteri, Güçlü Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, coğrafi yaygınlık ve yüksek müşteri erişimi ile yığın yoğun 
işlemlerden arınmış bir şekilde müşterilere özel hizmet vermektedir.

Uluslararası Finans Kuruluşlarından 
KOBİ’lere Sağlanan Krediler

Ziraat Bankası, KOBİ veya daha büyük ölçekli 
firmaların finansmanında kullanılmak üzere 
uluslararası finans kuruluşlarından kaynak sağlamaya 
2016 yılında da devam etmiştir. İmzalanan 
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.

Çevresel ve Sosyal Denetim

Söz konusu 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.

Dünya Bankası Kredileri

Dünya Bankası ile 2013 yılında imzalanan 67 
milyon ABD doları tutarındaki kredi anlaşması ile 
enerji verimliliği yatırımlarının finanse edilmesi 
amaçlanmıştır. Proje gereği olarak Ziraat Bankası, 
enerji verimliliği yatırımlarında müşterilerine teknik 
destek vermek amacıyla bir danışmanlık firması ile 
de işbirliğine gitmiş, 2016 yılında da kullandırımlar 
devam etmiştir.

Dünya Bankası ile 2013 yılında imzalanan, KOBİ’lerin 
Finansmana Erişimi Projesi kapsamındaki 300 milyon 
ABD doları tutarındaki kaynağın leasing şirketlerine 
kullandırımı, 2016 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.

Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

Ziraat Bankası, 2016 yılında da Avrupa Yatırım 
Bankası’ndan sağladığı kaynaklarla finansmana 
devam etmiş ve aynı yıl içerisinde imzaladığı yeni 
bir anlaşma ile 100 milyon avro tutarındaki kaynağın 
kullandırımına başlamıştır. Böylece söz konusu 
işletmelerin üretim, verimlilik ve istihdam artışına 
katkıda bulunarak büyümelerine destek vermiştir.
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IPARD Kredisi

Ziraat Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ile kırsal 
kalkınma projelerinin finansmanı için 2014’te 100 
milyon avro tutarında IPARD kredi anlaşması 
imzalamıştır.

IPARD kredisinin kullandırımına 2016 yılında da 
devam edilerek; mikro işletmeler, KOBİ’ler ve daha 
büyük ölçekli firmalara yönelik kaynak ile kırsal 
bölgelerin finansmana erişim güçlüklerinin ortadan 
kaldırılmasına katkı sağlanmaktadır.

SEP (Suudi ihracat Programı)

Suudi Arabistan menşeli malların ithalatı için 
SEP’ten 2013 yılında sağlanan 50 milyon ABD 
doları tutarındaki finansman kapsamında yapılan 
kullandırımlar, 2016 yılında da devam etmiştir. Söz 
konusu ülkeden ham petrol dışında kalan pek çok 
ürünün ithalatını yapan müşterilere finansman 
sağlanmıştır.

Alman Kalkınma Bankası (KfW) Kredileri

Alman Kalkınma Bankası ile kırsal kesimde veya 
tarımsal değer zincirinde yer alan KOBİ’lere 
kullandırılmak üzere 2014’te imzalanan 150 milyon 
avro tutarlı kredi anlaşması kapsamında; kalkınmada 
öncelikli yöreler ve anlaşmada belirlenen diğer 
bölgelerde faaliyet gösteren mikro, küçük ve 
orta ölçek segmentindeki müşterilere finansman 
sağlanmaya devam edilerek bölgeler arası gelişmişlik 
farklarının azaltılmasına katkıda bulunulmuştur.

Fransız Kalkınma Aiansı (AFD) Kredileri

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

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) 
Kredileri

AKKB ile 2014’te 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, 2015 yılında 
çekilen 50 milyon avro’ya ek, 50 milyon avro’luk 
kaynak daha AKKB’den alınarak, toplam 100 
milyon avro tutarındaki kredi ile uygun projelerin 
finansmanına devam edilmiştir.

Ziraat Bankası 2017 yılında da uluslararası finans 
kuruluşlarından sağlanan kredi paketlerini 
kullandırmaya devam etmeyi hedeflemektedir.
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 olan alt projelerin, insanların gönülsüz yeniden 
yerleşimine sebebiyet vermemesine ilişkin hükümler 
yer almaktadır. 

Ziraat Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ile kırsal kalkınma 
projelerinin finansmanı için 2014’te 100 milyon avro tutarında 

IPARD kredi anlaşması imzalamıştır.
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Tarımsal Değer Zincirinin Finansmanı

Tarımın 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.
Tarımı bir bütün olarak ele alan Ziraat Bankası’nın, 
doğrudan üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin 
yanı sıra, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne, tarımsal girdi 
ve ürün ticareti yapan işletmelere, tarıma dayalı 
ve tarımsal sanayi işletmelerine ve tarıma yönelik 
hizmet sektörüne kullandırdığı kredilerle birlikte 
tarım değer zincirinin finansmanına verdiği desteği 
sürmektedir.

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 da 
sağlanmaktadır. 

Tarımsal ürününü üyesi veya ortağı olduğu birlik/
kooperatif aracılığı ile pazarlayan üreticilerin krediye 
erişimlerini teminat, öz kaynak, 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. 

Üreticilere 42 Milyar TL Tarım Kredisi 

Ziraat Bankası’nın kendi kaynaklarından kullandırdığı 
tarım kredileri 42 milyar TL’ye, bu kapsamda kredili 
müşteri sayısı ise yaklaşık 590 bine ulaşmıştır. Önceki 
yıl sonuna göre tarım kredilerindeki artış %26 olarak 
gerçekleşmiştir.

Tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak 
muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarının tahsis 
ettiği fonlardan Bankamız aracılığıyla kullandırılan 
kredilerin bakiyesi 2,1 milyar TL’ye ulaşmış, bu 
kapsamda kredilendirilen üretici sayısı 81 bini 
aşmıştır.

Düşük Faiz Uygulaması

Ziraat Bankası, 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, 2016 yılında tarım sektöründe 
faaliyet gösteren 320.758 adet üreticiye ve firmaya 
indirimli faiz oranları üzerinden 19,4 milyar TL kredi 
kullandırmıştır.

Ziraat Bankası, müşterilerine kolaylık sağlama adına 
tarım sektörü kredilendirmelerini Başakkart ile 
gerçekleştirme imkânı da sunmaktadır. 2016 yılında 
246 bin üretici 7,2 milyar TL tarımsal kredi limitinin 
5,6 milyar TL’sini Başakkart ile kullanmıştır. 
Bunun yanı sıra, Ziraat Bankası:

• 10,1 milyar TL tutarındaki tarımsal destekleme 
ödemesine,

• Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin 2.944 milyon 
TL tutarındaki ürün bedeli ödemesine,

• Türkiye Şeker Fabrikaları’nın 1.050 milyon 
TL tutarındaki şeker pancarı avans/bedel 
ödemesine aracılık yapmıştır.

Müşterilerimizin işletmelerindeki tarımsal 
mekanizasyon düzeyinin arttırılması ve 
modernizasyonu amacıyla önceki yıllarda 
uygulamaya konulan sabit faizli traktör, biçerdöver, 
tarımsal mekanizasyon, ikinci el kendi yürür tarım 
makineleri kredilerine ek olarak, küçük ölçekli 
işletmelerin mekanizasyon düzeyinin arttırılması 
amacıyla Küçük Ekipman Kredisi uygulamaya 
konulmuştur. 

Diğer taraftan, tarımda sürdürülebilirliğin 
sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin 
desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, 
alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve 
genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak 
tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi 
amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projesini 
desteklemek ve ekonomik ölçeğe daha uygun ve 
gelir elde etme kapasitesi daha yüksek işletmeler 
oluşturulması ve bu işletmeler için gerekli işletme 
sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla Genç 
Çiftçi Kredisi üreticilere sunulmuştur.

Ziraat Bankası, 2017 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.  
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Finansal Farkındalık

Ziraat Bankası 2016 yılında da sektöre yönelik 
etkinliklere katılım göstererek finansal bilinci artırıcı 
ve farkındalığı geliştirici çalışmalara destek vermiştir. 
Banka tarafından 8 farklı fuara katılım sağlanmanın 
yanı sıra çeşitli birlik ve kooperatifin hayata geçirdiği 
12 etkinliğe sponsor olunmuştur. Tarım sektöründe 
faaliyet gösteren birliklere, muhtelif zamanlarda 
yaklaşık 3.000 katılımcının dahil olduğu toplantılar 
düzenlenmiş, sunumlar yapılmış ve finansal 
okuryazarlığın gelişmesine katkıda bulunulmuştur.

Tarım sektöründe faaliyet gösterecek girişimci ve 
yatırımcılara yol gösterme, doğru yatırım alanlarına 
yönlendirme ve finansal danışmanlık hizmeti 
vermeye yönelik hazırlıklar başlatılmıştır. Söz konusu 
hizmetin Bankamızın internet sayfası üzerinden 
verilmesi planlanmaktadır.

Ülkemizdeki tarımsal üretime ve üreticilere artı 
değerler katmak amacıyla üniversiteler, sivil toplum 
kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birlikleri 
geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

Tarım Sigortaları

Türkiye’de tarım sigortaları prim üretiminde 2016 
yılında TARSİM poliçe sayısı %5’lik artış ile 1.444.277 
adede, prim üretimi %35’lik artış ile 1.299.986.301 TL’ 
ye ulaşmıştır. Ziraat Bankası’nın tarım sektörünün 
zirai risklere karşı korunması konusunda iş birliği 
içinde çalışmalar yürüttüğü iştiraki Ziraat Sigorta 
A.Ş., 2016 yılında tarım sigortalarındaki lider şirket 
konumunu sürdürmüştür. Sektörde kaydedilen 
büyümede özellikle bitkisel üretim alanında 
gerçekleştirdiği %65’e yakın prim üretim artışı, 
en önemli katkıyı sağlamıştır. Ziraat Sigorta A.Ş., 
TARSİM toplam prim üretiminin %49,55’ ini tek 
başına gerçekleştirmiştir.

Proje Finansmanı

Ülke ekonomisine büyük katkısı olan ve istihdam 
artırıcı olan havalimanı, otoyol, köprü gibi altyapı 
projelerinin yanı sıra yenilenebilir enerji projelerine 
de finansman desteği sağlanmaktadır. 
Ziraat Bankası proje finansmanı kapsamında özel 
kredi sözleşmeleri düzenlemekte, çevresel ve sosyal 
risk değerlendirmesi gerçekleştirmektedir.

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

2015 Yıl Sonu 2016 Yıl Sonu Değişim 
(2015-2016)

Değişim 
(2015-2016)

Değişim 
(2015-2016)

Değişim 
(2015-2016)

46,16% 49,55% 34,61% 44,47% 5% 19%

Proje finansmanı talepleri karşılığında, söz konusu 
projeler ÇED’e tabi ise “ÇED Olumlu Kararı” ya da 
“ÇED gerekli değildir.” kararı temin edilmektedir. 
2016 yılında ÇED raporu iptal edilen proje 
bulunmamaktadır. 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. 
2016 yıl sonu itibarıyla 14 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 ve 
Çevre Danışmanları tarafından hazırlanan raporlar 
ile söz konusu kriterlere uyum takip edilmektedir. 

2016 yılında bu kriterlerin karşılanamadığı bir 
durumla karşılaşılmamıştır.  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 temerrüt hali olarak düzenlenmektedir. 
Müşteri taahhütleri, çevre danışmanları veya 
yatırımcıdan temin edilen periyodik raporlarla 
düzenli olarak takip edilmektedir.

2016 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 
(minimum 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 alınmış olup, 3.381.000 adet ağaç dikimi 
gerçekleştirilecektir.
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Çevresel ve Sosyal Riskler

Firma değerlendirme sistemi dahilinde, 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, proje yer seçiminin uygunluğu 
gibi kriterler incelenmektedir. Söz konusu kriterlere 
uymayan projelere yönelik gerekli aksiyonlar 
alınmaktadır. 

Kamu Kuruluşları İçin 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. 

Konut Edindirme Yardımı Ödemeleri

Ziraat Bankası, 2016 yılında toplam 635 bin TL Konut 
Edindirme Yardımı ödemesi gerçekleştirmiştir.

Çalışanların Tasarruf Teşvik Ödemeleri

Ziraat Bankası, 2016 yılında, toplam 219 bin TL 
tasarruf teşvik ödemesi gerçekleştirmiştir.

Sosyal Güvenlik Ödemeleri

Ziraat Bankası, kamu kurum ve kuruluşları ile iş 
birliği yaparak gelir / aylık ödeme işlemlerine aracılık 
hizmetleri de sunmaktadır. Bunun yanı sıra, sosyal 
güvenlik ödemeleri kapsamında 2016 yılında, 79 
milyar TL, ile 336 milyon avro gelir/aylık ödemesi, 
kamu maaş ödemeleri kapsamında 13 milyar TL,  
Kredi Yurtlar Kurumu kapsamında 7,4 milyar TL ile 
729 milyon TL diğer ödeme yapılmıştır.
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Bireylere Yönelik Hizmetler

Farklı müşteri gruplarının gereksinimlerini en uygun 
çözümlerle cevaplamayı ilke edinen Ziraat Bankası; 
ATM’ler, internet bankacılığı, mobil bankacılık 
ve çağrı merkezleri gibi birçok farklı kanaldan 
yararlanarak kapsamlı bir dağıtım ağıyla, bireylere 
yönelik hizmetlerini yürütmektedir. 
2016 yılında Ziraat Bankası’nda yaklaşık 39,2 milyar 
TL ve 1,5 milyon adedi aşkın bireysel kredi
kullandırımı yapılmıştır.

Bankamız internet bankacılığı sahiplik adedi bir 
önceki döneme göre %54 artış göstererek 9,7 
milyona, mobil bankacılık aktif müşteri adedi ise 
%104 artış göstererek 2,1 milyona ulaşmıştır.

Dijital bankacılık hizmetlerimizi, ihtiyaç duyulan her 
kanaldan müşterilerimizin hizmetine sunmak adına 
sürdürdüğümüz çalışmalar çerçevesinde tabletler için 
hazırlanan “Ziraat Tablet” uygulaması da hizmete 
sunulmuştur.

Yurt içi iştiraklerimizden Ziraat Yatırım AŞ’de, 
müşterilerimizin sermaye piyasalarında daha 
rahat işlem yapabilmeleri için hem internet şubesi 
yenilenmiş hem de sermaye piyasalarındaki 
okuryazarlığa katkı sağlamak amacıyla ZBorsa mobil 
uygulaması müşterilerin kullanımına açılmıştır. 

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ise hayat/ferdi 
kaza poliçeleri ile Bireysel Emeklilik Sistemi 
kapsamındaki sözleşmelerine ilişkin görüntüleme 
ve işlem yapılmasına olanak sağlayan mobil şube 
uygulamasını hayata geçirmiştir. 

Farklı bireysel bankacılık segmentlerinin ihtiyaç 
ve eğilimlerine yönelik çalışmalar, müşteri 
odaklı faaliyetler, süreç iyileştirmeleri ve yasal 
düzenlemelere uyum çalışmaları 2016 yılında da 

başarıyla sürdürülmüştür. Emekli maaş müşterileri ile 
maaş ödemelerine Ziraat Bankası tarafından aracılık 
edilen müşterilerin ürün eğilimlerinde tespit edilen 
farklılıklar dikkate alınarak farklı kredi paketleri 
oluşturulmuştur.

Ziraat Mobil Şube, Mobil ATM

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

Yaşam Boyu Bankacılık

Yaşam Boyu Bankacılık çalışmaları kapsamında 

• Miniklerin Artısı Ziraat’te, 
• Gençlerin Artısı Ziraat’te,
• Çalışanın Artısı Ziraat’te, 
• Emeklinin Artısı Ziraat’te 

müşteri programları oluşturulmuş ve çeşitli 
kampanyalar ile devreye alınmıştır. Bankamız web 
sitesi üzerinde müşteri programına özel sayfaların 
devreye alınmasıyla, Yaşam Boyu Bankacılık 
segmentlerimiz bazında sunulan ürün, hizmet ve 
kampanyalarımız müşterilerimiz ile paylaşılmaya 
başlanmıştır. 

Ayrıca, çeşitli sektörlerde önde gelen firmalar ile 
yapılan iş birlikleri çerçevesinde, müşterilerimize 
finansal olmayan alanlarda da indirim ve avantajlar 
sağlanmıştır.

Bireysel Müşterilere Yönelik Özel Projeler

Ziraat Bankası, bireysel müşterilere yönelik özel 
projeler geliştirmeye 2016 yılında da devam etmiştir. 
Bu projeler arasında:

• Ön Onaylı Tüketici Kredisi ürününün 
uygulamaya alınması

 
• Özellikle genç nüfusun Türk Lirası yatırımlarının 

artırılmasına destek olmak amacıyla Devlet 
Katkılı Çeyiz Hesabı ile Devlet Katkılı Konut 
Hesabı ürünlerinin hizmete sunulması,

 
• Bağ-Kur Prim Borcu Kredisi ürününün 

uygulamaya alınması

yer almaktadır.

Engelli Müşterilerin Finansal Erişimini 
Artırmaya Yönelik Adımlar

Ziraat Bankası, engelli müşterilerinin ürün ve 
hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi için sistematik 
çalışmalar yürütmektedir. Engelsiz Bankacılık 
çalışmaları kapsamında: 

• 600 adet şubede iç ve dış mekân 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 

• 13 adet şubede engelli asansörü uygulamaları 
tamamlanmıştır.

Engelli müşterilerin şube, ATM ve internet bankacılığı 
hizmetlerini kolaylıkla kullanabilmesine yönelik 
çalışmaların tüm şubelere yaygınlaştırılması 
hedeflenmektedir.

Engelli müşteriler için hissedilebilir yüzey uygulaması, 
çağrı butonu ve Braille alfabesi uygulaması 600 

şubede uygulama aşamasına geçmiştir. 



2 01 6  S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K  R A P O R UGeleceğe Değer

www. z i ra a t b a n k . com.t r
58

Finansal Okur Yazarlık

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. 
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.

Esnaf ve Sanatkârlara Yönelik Özel 
Bildirimler

Ziraat Bankası, 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 sitesi paylaşılmıştır. 

Finansal Okuryazarlığın 
Yaygınlaştırılmasına Yönelik Sponsorluk 
Desteği

Ziraat Bankası, finansal konularda bireylerin 
bilinçlendirilmesine yönelik yayınlarda yer almanın 
yanı sıra etkinliklere de 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, 2016 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 sağlanmıştır.

e-Eğitimlerle Finansal Farkındalık

Banka, çocukları tasarruf konusunda bilinçlendirmek 
için hazırladığı eğitimler ile onların eğlenerek 
öğrenmelerini, bilinçlenmelerini ve gelişimlerine 
katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bankanın 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 yapılmaktadır.

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 e-eğitim 
programı da hazırlanmıştır.

Pazarlama İletişimi

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 Bankasının Pazarlama İletişimi 
İlkeleri

• Yayınladığı reklamların yasal olması ve rekabet 
kurallarına uygunluğu,

• Pazarlama iletişiminin sorumluluk sahibi 
bir yaklaşımla ve dürüst rekabet ilkeleri 
çerçevesinde hayata geçirilmesi,

• Pazarlama iletişiminin ilgili ülkenin ve kültürün 
genel kabul görmüş kurallarına ve adetlerine 
aykırılık içermemesi,

• Pazarlama iletişiminin müşterilerin güvenini 
kötüye kullanmayacak veya onların eksik 
tecrübe ve bilgilerini istismar etmeyecek 
biçimde tasarlanması, 

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

Sponsorluk Odaklı Pazarlama İletişimi

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 çalışmalarda yönetmeliklere ve 
gönüllü kurallara uyumsuzlukla ilgili herhangi bir 
vaka yaşanmamıştır.

Ziraat Bankası, 
çalışanları ve müşterilerine 
yönelik finansal farkındalık 
çalışmaları yürütmektedir.

Ziraat Bankası, çocukları tasarruf konusunda bilinçlendirmek 
için hazırladığı e-eğitimler ile onların eğlenerek öğrenmelerini, 

bilinçlenmelerini ve gelişimlerinie katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
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Karaköy Binası
1910-12 yıllarının mimari anlayışına uygun bir şekilde inşa edilen tarihi Karaköy 

Binası, Rıhtım Caddesi ve Karaköy Cadde’sine cephesi olan, Neo-klasik üsluba 

sahip bir binadır. Avusturya Bankası olarak inşa edilen binada, dönemin tarihi 

değerlerini yansıtan çeşitli renkler bulmak mümkün.

Geçmişten geleceğe bir değer:

1940’lı yılların başında tarihi binanın mülkiyeti 
Ziraat Bankası’na geçmiştir. Yapının güneydoğu 
cephesinde, teras beton korkuluklarında her iki 
kenarında batıda kadın doğuda erkek olmak 
üzere 2 adet insan heykeli bulunmaktadır. 

Toplamda 2.380m2’den oluşan bina bodrum 
katı, zemin kat, asma kat ve 6 normal kattan 
oluşmaktadır. Ek bina ise bodrum katı, zemin 
kat ve 6 normal kattan oluşmakta olup toplam 
1.655 m2’lik alana sahiptir. Buna ek olarak 375 
m2’lik bir alana daha sahip olan tarihi Banka 
binası, güncel ihtiyaçlara yönelik düzenleme 
çalışmalarıyla, tarihi haline sadık kalacak 
şekilde yenilenmiştir.

Restorasyon çalışmaları doğrultusunda 
binalarda zemin güçlendirmesi ve takviye 
yapılarak, zemin ve asma katı şube, üst 
katlar çalışma ofisi, toplantı salonu, sergi 
salonu ve fuaye alanı olarak tasarlanmıştır. 
Özgünlüğünü yitirmiş mekanlar; günümüz 
teknik imkanlarıyla, özgün tasarım ilkeleriyle 
ve restütisyon projesine bağlı kalarak yeniden 
düzenlenecektir.
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Bankamız, sektöründeki seçkin konumunu; rakipsiz 
pazar bilgisi ve deneyimi ile müşterilerine doğru 
zamanda, doğru kanaldan, doğru değer önerileri 
sunan üst düzey insan kaynağına borçlu olduğunun 
bilincindedir. 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.

• Toplam çalışan sayısı 25.015’dir.
• 2016 yılında 807 kişi istihdam edilmiştir.
• Çalışanların %87’si önlisans, lisans, lisansüstü ve 

doktora mezunudur.
• Yaş ortalaması 34,8, hizmet yılı ortalaması ise 

10,5’tir.
• Ziraat Bankası, Türk bankacılık sektöründe 

en fazla personel sayısına ve yüksek lisans 
ve doktora yapmış çalışan sayısına sahip 
kuruluştur. 

Yeni çalışan ihtiyacı her yıl düzenli olarak gözden 
geçirilmektedir. İşe başlayan çalışanların tümü 
Ziraat Bankası Etik ilkeler Sözleşmesi’ni imzalamakla 
yükümlüdür.

Bireysel Performans Yönetim Sistemi

Bireysel Performans Yönetim Sistemi, çalışanların 
objektif, ölçülebilen veriler ile kişisel başarı ve 
sıralamalarını dönemler itibarıyla ölçen bir sistemdir. 
Sistem, sayısal bazlı ve yetkinlik bazlı olmak üzere iki 
temel boyutta kurgulanmıştır.

Müşteri odaklılık, kârlılık, verimlilik ve risk yönetimine 
ilişkin göstergelerin sayısal performans puanına 
önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır. Üçer aylık 
dönemlerde çalışanlara bireysel performans 
primi 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 çalışanlara dağıtılmaktadır. 

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

Yetkin ve Nitelikli İnsan Kaynağı

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

Tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla bir aile 
olarak aynı bilinçle hareket ediyoruz.

Bireysel Performans Değerlendirme 
Sistemi Temel Göstergeler

• 2016 yılı son çeyrek itibarıyla, Ziraat Bankası’nda 
bireysel performans değerlendirmesine tâbi 
tutulan personelin toplam personele oranı %77,3 
seviyesindedir. 

• 2016 faaliyet döneminde 4 dönem itibarıyla 
bireysel performans değerlendirmesine tâbi 
tutulan saha personeli dikkate alındığında; 
bu personelin %53’ü Pazarlama, %47’si ise 
Operasyon Grubu’nda çalışmaktadır. Operasyon 
Grubu’nda çalışan saha personelinin %51’i erkek, 
%49’u kadındır. Pazarlama Grubu’nda çalışan 
saha personelinin ise %64’ü erkek, %36’sı 
kadındır. 

Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi

Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi çalışmaları 
kapsamında; 2016 yılında iki uygulama 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmalardan elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda, 2017 yılında yeni 
uygulamalar üzerinde çalışılacak olup, ilerleyen 
dönemlerde yetkinlik değerlendirme sonuçlarının 
bireysel performans sistemi ve kariyer yönetimi ile 
birlikte değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Ziraat Bankası, insan odaklı İK politikası 
doğrultusunda çalışanların yetkinliklerine 
uygun pozisyonlarda görev alarak iş tatmini 
elde etmesine büyük önem vermektedir. 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 bir 
de görev pozisyonu belirlenmektedir.

Yönetici Aday Programı

Ziraat Bankası’nın yönetici ihtiyacının karşılanması 
amacıyla düzenlenen Yönetici Aday Programı 
çerçevesinde verilen eğitimler devam etmiş ve 
düzenlenen programlar sonucunda yaklaşık 300 
personel Yönetici Aday Havuzu’na alınmıştır. 2017 
yılında düzenlenecek programlar sonucu başarılı 
olan personelin, ihtiyaçlar dahilinde Şube ve 
Genel Müdürlük birimlerinde yöneticiliğe atanması 
uygulamasına devam edilmesi hedeflenmektedir.

Terfi Uygulamaları

2016 yılında yürütülen terfi uygulamaları 
çerçevesinde çalışanların %23’ü unvanda yükselmek 
için yazılı sınava katılmıştır. Toplam personelin %20’si 
unvan/görev pozisyonunda yükselmiştir. 

Ücretlendirme Komitesi

Ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu 
adına izlenmesi ve denetlenmesinden Ücretlendirme 
Komitesi sorumludur. Komite, ücret politikalarının 
Banka’nın etik değerleri ve stratejik hedefleri ile 
uyumunu sağlamak üzere ücretlendirme politikası 
ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde 
değerlendirerek önerilerini Yönetim Kurulu ile 
paylaşmaktadır.

Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür 
ücretlerine, ilgili yılın Genel Kurul Toplantısı sırasında 
karar verilmektedir. 
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Ücretlendirme Uygulamaları

Çalışan ve yönetici ücretlendirmesi, her yıl sonunda 
bir sonraki yıl için tekrar gözden geçirilmektedir. 
Ücret artışlarında Toplu İş Sözleşmesi hükümleri 
dikkate alınmıştır. Çalışanların özlük ve parasal 
hakları unvan ve görev pozisyonuna göre 
belirlenmekte olup, cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır.

Toplu İş Sözleşmesi

Ziraat Bankası ile Öz Finans-İş Sendikası arasında 
1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli 
olmak üzere Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. 
Bu kapsamda, sendika üyelerine aylık ek ödeme 
yapılmasının 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 %88,08 seviyesinde olduğu Bankada 2016 
yılı ücret ayarlamaları Toplu İş Sözleşmesi’ne uygun 
olarak yapılmıştır.

Bireysel Emeklilik

Çalışanlara yönelik İşveren Katkılı Grup Emeklilik 
uygulaması kapsamında 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.

2014 yılında Banka çalışanlarına katkı payı ödeme 
şartı olmaksızın aylık 50 TL tutarında işveren katkı 
payı ödeme uygulamasına başlanmış daha sonra bu 

tutar 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

Yapılan fazla mesailerin takibi amacıyla devreye 
alınan sistemin etkin kullanımına 2016 yılında 
da devam edilmiş, fazla mesailerin azaltılmasına 
odaklanılmıştır.

Sağlık Yardımı ve Uygulamaları

Ziraat Bankası özel hukuk hükümlerine tâbi 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 Kurulundan alınan yetkiler 
çerçevesinde Sandık bütçesinden, tedavi yardımı 
sağlamaktadır. 

Banka, ayrıca çalışanlarının sağlık hizmeti almaları 
amacıyla sağlık hizmeti sunucularıyla özel 
anlaşmalar yaparak tüm çalışanlara duyurmaktadır. 

İzin 

Ziraat Bankası çalışanlarının yıllık izin süreleri İş 
Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olup, yasal 
düzenlemeler kapsamında Banka İK mevzuatında 
gerekli değişiklikler/düzenlemeler yapılmaktadır.
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Eğitim

Çalışanlarına yönelik sürekli mesleki ve kişisel gelişim 
olanakları sunan Ziraat Bankası’nda, 2016 yılında 
25.015 çalışana kişi başı ortalama 36,86 saat sınıf içi 
ve e-eğitim verilmiştir.

2016 yılında çalışanlara yönelik gerçekleştirilen 
eğitim faaliyetleri şu şekildedir:

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

• Yetkili görev pozisyonunda çalışan yönetmen 
unvanlı personelin yöneticiliğe/şube 
yöneticiliğine hazırlanması amacıyla “ 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 lisanslara ve sertifika 
sınavlarına hazırlık amacıyla “Lisanslama/
Sertifika Eğitimleri”.

Eğitim teknolojileri alanındaki gelişmeleri yakından 
takip eden Ziraat Bankası, e-eğitim programları 
da düzenlemektedir. Banka tarafından düzenlenen 
e-eğitimlere 2016 yılında 226.942 kişilik katılım 
sağlanmıştır.

Ziraat Bankacılık Okulu

Bankacılık eğitiminde kurumsal bir marka haline 
gelen Ziraat Bankacılık Okulu, Banka’nın vizyon ve 
stratejilerine uygun genç bankacıları yetiştirmeyi 
sürdürmektedir. Okulda eğitim alan uzman 
yardımcısı çalışanlar, 2016 yılında Bankacılık 
Okulu’ndan mezun olarak Banka’da çalışma 
hayatlarına başlamışlardır.

  Erkek Kadın

Görev Pozisyonları Eğitim Kişi Sayısı* Ortalama Kişi Başı 
Eğitim Saat Eğitim Kişi Sayısı* Ortalama Kişi Başı 

Eğitim Saat

Yönetici 8.499 25,39 2.484 26,79

Diğer 39.007 19,07 20.550 12,59

Genel Toplam / 
Ortalama 47.506 19,82 23.034 13,34

2016 yılında düzenlenen eğitimlere ilişkin genel bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

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

*  Veriler sadece sınıf içi eğitimleri kapsamaktadır.

Staj

Her faaliyet döneminde geleceğin bankacılarını 
yetiştirmek adına çok sayıda lise ve üniversite 
öğrencisine mesleki beceri eğitimi ve staj imkânı 
sunan Ziraat Bankası, 2015 - 2016 eğitim döneminde 
1.187 lise öğrencisi ile 38 üniversite öğrencisine 
Mesleki Beceri Eğitimi, 2.853 üniversite öğrencisine 
staj olanağı sağlamıştır.

Yasal Mevzuat Doğrultusunda Mesleki 
Eğitimler

Ziraat Bankası, çalışanları için suç gelirlerinin 
aklanmasının ve terörün finansmanının 
önlenmesine ilişkin sistematik eğitim faaliyetleri de 
gerçekleştirmektedir.

Uyum Görevlisi’nin gözetim ve koordinasyonunda 
gerçekleştirilen eğitimlere 2016 yılında çalışanların 
%99,55’i katılım göstermiştir. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği

 “Az Tehlikeli İşyeri” sınıfında değerlendirilen 
bankacılık sektöründe faaliyet yürüten Ziraat 
Bankası, iş süreçlerini 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu çerçevesinde yürütmektedir. 
Bankamızın adı geçen Kanun’a uyumuyla ilgili 
çalışmaları koordine etmek üzere İş Sağlığı ve 
Güvenliği Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. 
Bununla birlikte Kanun gereği kurulması zorunlu 
olan, İşveren Vekili, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği 
Uzmanı, Çalışan Temsilcisi, İdari İşler Görevlisi’nin 
görev aldığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu da 
kurulmuştur. 

Ziraat Bankası’nda gerçekleştirilen İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kurulu toplantılarında Kanunda 
tanımlanmış görev ve yetkilere uygun olarak 
çalışanların İSG ve ilkyardım eğitimleri, 
periyodik sağlık muayeneleri ile iş yerlerinin risk 
değerlendirme raporları, tatbikat ve tahliye planları,  
makine - teçhizatın periyodik test ve bakımları ve 
alt işverenlerle ilgili konular ele alınmaktadır. İlgili 
Kanun çerçevesinde toplantılar en az üç ayda bir 
tekrarlanmaktadır.

2016 yılında toplam 764 kişiye iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimi verilmiştir.

Ziraat Bankası’nda, 2016 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 
Banka arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde 6331 
Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde iş sağlığı 
ve güvenliği hükümleri de yer almaktadır.

Öneri Sistemi

Çalışanlarıyla karşılıklı iletişime dayalı bir ilişki 
geliştiren Ziraat Bankası, 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 
amaçlamıştır. Bu kapsamda, 2016 yılı içerisinde 
çalışanlar tarafından sisteme 4.841 adet öneri 
iletilmiş olup, önerilerle ilgili gerekli aksiyonlar 
alınmıştır.

Nakil Talep Sistemi

Çalışanlar, belirli dönemlerde, çalışmak istedikleri 
yerleri Genel Müdürlüğe iletebilmektedirler. 
Yöneticiler de yetkinliklerini göz önünde 
bulundurarak çalışanlarına ilişkin görev pozisyonu 
değişikliği önerebilmekte ve çalışanlarının kariyer 
gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda, 
Aralık-Ocak döneminde geçerli olan 812 talebin 
564’ü, Haziran-Temmuz döneminde ise geçerli 
olan 1.274 talebin 873’ü 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 yapmış ve elde edilen sonuçlar ilgili 
birimlerle paylaşılmıştır. Benzer araştırmanın 2017 
yılında da yapılması planlanmaktadır.

GÖREV/YAŞ 31-40 41-50 51+ Genel Toplam 
(kişi)

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 6 3 9

GRUP BAŞKANI 1 6 5 12

BÖLÜM BAŞKANI 9 28 4 41

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ 2 3 5

BÖLGE YÖNETİCİSİ 3 33 6 42

Genel Toplam 13 75 21 109

Tablo 1 (Yaş grubu dağılımı) 

GÖREV/EĞİTİM LİSANS % YÜKSEK % DOKTORA % Genel Toplam 
(kişi)

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 77,78 22,22 9

GRUP BAŞKANI 66,67 25 8,33 12

BÖLÜM BAŞKANI 60,98 34,15 4,88 41

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ 80 20 5

BÖLGE YÖNETİCİSİ 69,05 26.19 4,76 42

Genel Toplam 66,97 27,52 5,5 109

Tablo 2 (Eğitim düzeyi dağılımı) 

Başlıca İnsan Kaynakları Göstergeleri 

Ziraat Bankası’nda, görevlilerin yaş grubu ve eğitim düzeyine göre dağılımı aşağıda sunulmuştur.

BİRİM SAYI %

BÖLGE 276 1,10

GENEL MÜDÜRLÜK 5.042 20,16

ŞUBE 19.614 78,41

YURT DIŞI 83 0,33

Genel Toplam 25.015 100

Tablo 1 (Genel Müdürlük/Bölge/Şube dağılımı) 

YAŞ KİŞİ SAYISI %

30- 7.482 29,91

30-50 16.385 65,50

51+ 1.148 4,59

Genel Toplam 25.015 100

Tablo 2 (Yaş grubu dağılımı) 

ÖĞRENİM DURUMU KİŞİ SAYISI %

DOKTORA 36 0,14

YÜKSEK 2.072 8,28

LİSANS 16.517 66,03

ÖNLİSANS 3.146 12,58

LİSE 3.210 12,83

ORTA 34 0,14

Genel Toplam 25.015 100

Tablo 3 (Eğitim düzeyi dağılımı) 

Ziraat Bankası insan kaynağının cinsiyet, yaş grubu ve eğitim düzeyine göre dağılımı aşağıda sunulmuştur.
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Sürdürülebilirlik politikasıyla geleceğe değer 
katmayı amaç edinen Banka, yeni merkez 
binalarıyla da doğadan daha az tüketmeyi 
amaç edinmekte ve binaları uluslararası 
çevresel standartlar ışığında tasarlayarak, LEED 
(Leadership in Energy & Environmental Design) 
Sertifikası almayı hedeflemektedir.  “Enerji 
ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” olarak 
Türkçeye çevrilen sertifika, kabul edilebilirliği 
en yüksek yeşil bina sertifikasıdır. Çevre dostu 
yapı malzemeleri ve doğa dostu enerji tüketim 
sistemleriyle doğaya ve geleceğe katkıda 
bulunulmaktadır. 

Cephe tasarımında padişah tuğrasından 
esinlenilen bina; köklü geçmişiyle bağlantısını 
sürdürmüş ve son teknolojik imkânlarla 
donatılarak inşa edilmiştir. Ayrıca bina, Ziraat 
Bankası’nın geçmiş & gelecek bağlantısının 
yansıtıldığı özel bir mimari proje olarak 
nitelendirilmektedir.

İstanbul Finans Merkezi
Osmanlı motiflerinin geometrik sembolleri ile süslenmiş cephelere sahip yapı, 

46 ve 40 katlı iki binadan oluşmaktadır. Köklü geçmişinin gücünü geleceğe 

taşıyan Ziraat Bankası, İstanbul’daki yeni merkezini tasarlarken de gücünü 

geçmişten almış ve modern bir yapı oluşturmuştur.
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Kağıt Tüketimi

Kurum içi yazışmaların yazışma uygulaması 
ile sistemsel olarak gönderilmesi kapsamında 
2016 yılında 2.413.556 adet A4 kağıt tasarrufu 
sağlanmıştır. 
Banka bünyesinde kullanılan çok fonksiyonlu 
yazıcılarda çift taraflı baskı suretiyle yüksek seviyede 
kâğıt tasarrufu yapılabilmektedir. 2016 yılında çift 
taraflı baskı çalışmaları neticesinde, Banka’nın 
karbondioksit salımında 683 tonluk azalma 
sağlanmıştır. İlaveten, Banka bünyesinde fakslar 
elektronik ortamda alınmakta ve gönderilmektedir.

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 izlenebilecek 
olup, bu proje ile 2016 yılında yaklaşık 4,5 milyon 
sayfa kâğıt tasarrufu sağlandığı hesaplanmıştır. 

Kredi tahsis kararı sürecinde, mevzuata göre diğer 
kurum ve kuruluşlardan sağlanan gerekli belgelerin, 
ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınmasına 
yönelik çalışmalara 2016 yılında da devam edilmiştir. 

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 kâğıdı tasarrufu sağlanmıştır. 
Merkezden toplu ekstre gönderimi projesi 
kapsamında, ekstre gönderilmesi gereken ya da 
tarafına ekstre gönderilmesini isteyen müşterilere 
ekstreleri e-posta ile ulaştırılmakta olup bu 
uygulama ile de büyük oranda kağıt tasarrufu 
sağlanmıştır. 

Kâğıt tüketiminin azaltılması ve doğaya katkı 
sağlanması amacıyla, kredi kartı  ve üye işyeri 
müşterilerinin basılı ekstreden e-ekstreye geçişi için 
yürütülen çalışmalar da sürdürülmüştür.

Daha Yaşanılabilir Bir Çevre

Ziraat Bankası, daha yaşanılabilir bir çevre oluşmasına katkıda 
bulunmak adına farklı alanlardaki uygulamalarını sürdürmektedir.

ÇİFT TARAFLI BASKI PROJESİ 

ENGELLENEN
KARBONDİOKSİT
MİKTARI(KG)

TÜKETİMİ ENGELLENEN
SAYFA ADEDİ

KESİLMESİ
ENGELLENEN AĞAÇ
ADEDİ

682.547 21.474.673 2.673



2 01 6  S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K  R A P O R UGeleceğe Değer

www. z i ra a t b a n k . com.t r
74

2013 yılında başlatılan haberleşme hizmetine ait 
faturaların elektronik olarak alınmasına yönelik 
çalışmalara 2016 yılında da devam edilmiştir. Bu 
kapsamda diğer kurumlara ait fatura ödemeleri de 
elektronik ortama alınmıştır. 2016 yılı verilerine göre, 
yıllık 273.124 adet fatura hacmi dikkate alındığında, 
gelen faturaların elektronik olarak alınmasının 
kâğıt tasarrufu adına büyük kazançlar sağladığı 
görülmektedir.

Banka dışı yazışmaların KEP sistemi üzerinden 
yapılması uygulaması da kâğıt tasarrufuna katkı 
sağlayacaktır.

İpotek fek işlemlerinin elektronik ortamda 
gerçekleştirilmesi uygulaması kapsamında 2016 
yılında sağlanan kâğıt tasarrufu 157.144 adet A4’tür.

Teftiş ve İç Kontrol Raporlarının Sistem Üzerinden 
Hazırlanması Projesi kapsamında tüm şube raporları 
sistem üzerinden düzenlenmeye başlamış ve kâğıt 
tasarrufuna önemli ölçüde katkı sağlanmıştır. 
Ayrıca, şubeler dışında Genel Müdürlük birimleri 
ve diğer birimlerin denetim raporlarının sistem 
üzerinden hazırlanması ve takibi sağlanmıştır. 
Denetim ve kontrol raporlarının sisteme aktarılması 
ile yıllık yaklaşık 515.000 adet A4 kâğıt tasarrufu 
sağlanmıştır.

E-fatura kullanımının yaygınlaşmasıyla Ziraat 
Finansal Kiralama A.Ş. tarafından düzenlenen kira 
faturalarının elektronik ortamdan gönderilmeye 
başlanmış olması da kâğıt tasarrufunda ciddi bir 
katkı sağlamıştır.

İştirakimiz Ziraat Bank (MOSCOW) JSC’de ise,  
bir A4 kağıt sayfasına tek bir müşteri dekont 
basılmaktayken, 2 dekontun sığdırılması ve bu 
şekilde tasarruf yapılması sağlanmıştır.

İştirakimiz Ziraat Bank International AG’nin 2014 
yılında başlattığı bir çalışma sonucunda Banka’da 
bireysel ve bölüm yazıcısı uygulamaları kaldırılarak 
her katta “print-center” kurulmuş ve ortak merkezi 
yazıcı uygulamasına geçilmiştir. Bu şekilde yıllık 0,8 
milyon adet kağıt tasarrufu sağlanmıştır.

Ziraat Sigorta A.Ş. & Ziraat Hayat ve Emeklilik 
A.Ş’de ise, tüm poliçe ve sözleşmelerin online 
gönderimlerinin sağlanmasına yönelik çalışma 
yapılmıştır. E-postası olan müşterilere BES 
sözleşmeleri e-posta yoluyla ulaştırılmaktadır. 
Ayrıca tüm kredi hayat poliçeleri SMS ve e-posta ile 
müşterilere gönderilmesi sağlanarak çevreye duyarlı 
bir operasyon yönetimi sağlanmıştır. 
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Kağıt Atıklar

Yasal saklama süreleri sona ermiş evraklar ve atık 
kâğıtlar geri dönüştürme amaçlı olarak anlaşmalı 
yetkili firmalara satılmaktadır. 2016 yılında yaklaşık 
1.400 ton atık kâğıdın geri dönüşümü sağlanmıştır. 

İştirakimiz Ziraat Bank (MOSCOW) JSC’de 
2016 yılında 648 kg. atık kâğıt geri dönüşüme 
gönderilmiştir.

Ziraat Sigorta A.Ş. & Ziraat Hayat ve Emeklilik 
A.Ş’de 2016 yılında yaklaşık 2.920 kg atık kâğıdın 
geri dönüşümü sağlanmıştır.

İştirakimiz Kazakhstan Zıraat International Bank’da 
da kâğıtlar toplanarak atık dönüşüm merkezine 
gönderilmektedir.

İştirakimiz Ziraat Bank Azerbaycan ASC, yasal 
saklama süreleri sona ermiş evraklar ve atık kâğıtları 
geri dönüşüme konu etmektedir.

Diğer Atıklar

Banka birimleri ve şubelerinde bulunan arızalı BT 
ekipmanları Banka servis merkezlerinde toplanarak 
tamir ve yenileme yapılmak suretiyle tekrar 
kullanıma kazandırılmaktadır.

Atık BT malzemeleri, sistem kabini ve klima gibi sac 
ağırlıklı malzemeler, akü, GİM kabini ve hurda ATM 
cihazları Çevre Bakanlığı’ndan taşıma ve işleme 
ruhsatı bulunan şirketlere satılmaktadır. Böylelikle, 
atıkların çevreye zarar vermeleri engellenerek geri 
dönüşüme girilmesi suretiyle hammadde olarak 
değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Şubelerde kullanım dışı kalan boş tonerler ve 
drum üniteleri üretici firma sorumluluğunda imha 
edilmektedir. 2016 yılında toplam 21.240 kg atık ürün 
akredite olmuş ve geri dönüşüm şirketi tarafından 
imha edilmiştir.  

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.’deki uygulama ile de 
kullanım dışı kalan boş tonerler geri dönüşüme dahil 
edilmektedir.

Toner tasarrufu sağlanması adına yapılan 
uygulamada, her karakter için kullanılan nokta 
sayısı ile optimum nokta sayıları ayarlanmakta 
ve kullanıcının fark etmesi imkansız noktalar 
yazdırılmayarak bu sayede %20 toner tasarrufu 
sağlanmaktadır.

Son kullanım tarihini doldurmuş yangın tüplerinin 
kimyasallarının değiştirilmesi işleminde, ilgili 
kimyasalı toplama ve bertaraf etmeye yetkili 
şirketlerle çalışılmaktadır. 

Atık Yönetimi

Atık pillerin çevreye vereceği zararı önlemeye yönelik 
katkıda bulunmak adına Banka Genel Müdürlük 
birimlerinde bulunan atık pil toplama kutularının 
bazı şubelerimize de konulması sağlanmıştır.    

Atık pillerin çevreye vereceği zararı önlemeye 
yönelik katkıda bulunmak adına Ziraat Sigorta A.Ş. 
& Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş, Ziraat Finansal 
Kiralama A.Ş. ve Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş., 
Ziraat Yatırım’da da atık pil toplama kutuları 
kullanılmaktadır.

Fiziki hizmet noktalarında sürekli iyileştirme 
çalışmaları kapsamında; tesisat, elektrik aksamı, 
teçhizat, mobilya, tefrişat gibi inşaat projelerinde 
kullanılan malzemeler Ar-Ge kapsamında 
incelenerek malzemelerin işlevselliği, geri 
dönüştürülme özellikleri dikkate alınmakta ve 
çevreye etkisi gözetilerek zararı asgariye indirecek 
konseptler seçilmektedir.

Banka’da sürdürülebilirlik konsepti kapsamında 2016 
yılında 271 adet şubenin tadilatı gerçekleştirilmiştir.
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Enerji Verimliliği

Ziraat Bankası, veri merkezlerini yeniden tasarlama 
ve yapılandırma faaliyetlerine devam etmektedir.  
Veri Merkezleri Projesi ile Ziraat Finans Grubu 
veri merkezleri tesis tasarımı, inşaatı ve kurulumu 
tamamlanmıştır. BT Sistemlerimizin geçişleri ve 
taşımaları devam etmektedir.

Veri Merkezi Tesis Projesinin tamamlanmasıyla, 
yenilenen altyapı ve doğal soğutma yöntemleri 
ile enerji tüketiminde %40  tasarruf sağlanması 
hedeflenmektedir.

Enerji tasarrufu ve enerji kaynaklarının verimli 
kullanımı konusunda gerçekleştirilen uygulamalar 
kapsamında, bilgisayarların enerji sarfiyatının 
optimize edilmesi hedeflenen Green IT uygulamaları 
doğrultusunda, Banka bünyesinde mesai saatleri 
dışında açık kalan bilgisayarın kapatılması için 
kullanıcılara belirlenmiş saatlerde uyarı mesajları 
gitmekte, 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. Ayrıca tüm IP telefonlar saat 18.00 
da uyku moduna alınmaktadır. 

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.’de de enerji tasarrufu 
ve enerji kaynaklarının verimli kullanımı konusunda 
projeler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda bilgi 
sistemleri sunucuları sanal ortama alınarak az 
sayıda fiziksel sunucu üzerinde çalıştırılarak hem 
enerji hem de alan tasarrufu sağlanmıştır. Bilgisayar 
ve monitörler 5 dakika süre ile kullanılmaması 
durumunda otomatik olarak uyku moduna geçerek 
enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Yazıcı, fotokopi 

cihazı gibi çevresel birimlerde de uyku moduna 
geçilerek enerji tasarrufu sağlama uygulaması 
yapılmaktadır.

İştirakimiz Ziraat Bank Azerbaycan ASC’de mesai 
saatleri dışında açık kalan bilgisayarın kapatılması 
için kullanıcılar  e-mail ile uyarılmaktadırlar. Mesai 
saatlerinde, bilgisayarların 10 dakika süre ile 
kullanılmaması durumunda monitörler otomatik 
olarak uyku moduna geçerek enerji tasarrufu 
sağlanmaktadır.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’de, enerji verimliliği 
uygulamaları kapsamında,  doğalgaz kullanımında 
termostatik vana kullanılarak ortam sıcaklığı belirli 
bir dereceye ulaştığında enerji sarfiyatı otomatik 
olarak kesilerek gereksiz sarfiyat önlenmektedir.

Ziraat Bankasının 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.

Ziraat Bankası, şubelerine, ışıklı reklam panolarına ve 
ATM konseptine LED lamba sistemleri  
yerleştirmiştir.

Jeneratörlerin uzaktan ve merkezi olarak izlenmesi 
sağlanarak elektrik kesintisi durumunda devreye 
girip girmedikleri kontrol edilmektedir. Aynı 
zamanda yakıt durumları da uzaktan izlenilmekte 

ve olası bir elektrik kesintisinde Kesintisiz Güç 
Kaynakları ile eşleştirilmektedir. Elektrik kesintisinde 
jeneratör direkt devreye alınmayıp, KGK akülerinin 
sistemi beslemesi seviyesi %30’a düştüğünde 
jeneratörün çalışması sağlanmakta ve sera gazı 
salınımı azaltılmış olmaktadır.

Türkiye’nin en yaygın ATM ağlarından birine 
sahip olan Ziraat Bankası, ATM Kabin girişlerinde 
biyometrik sistemlerinin kullanılması projesini 
tamamlamıştır. Proje kapsamında ATM kabin 
sıcaklığı ve enerji tüketimi ile ilgili veriler merkezden 
izlenmekte, söz konusu veriler ile kullanım 
ayarlaması yapılarak enerji harcama miktarının 
düşürülmesi sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası, 2016 yılında ozon tabakasına zararlı 
olmayan R410A soğutucu gazı kullanan, enerji 
verimliliği yüksek inverter teknolojisine sahip 1.270 
adet klima sistemi satın almıştır. Banka, ısıtma 
maliyetini düşürmek ve enerji verimliliğini artırmak 
amacıyla satın aldığı klimaların 365 adedini; hem 
enerji tasarrufu hem de konfor şartlarını maksimize 
eden yeni nesil VRF sistem standardına uygun olarak 
tedarik etmiştir. 

Çevreye Dair Diğer Uygulamalar

2016 yılında Bankamız 4.279 kişiye toplam 211 
Milyon TL modern basınçlı sulama sistemleri kredisi 
kullandırmıştır. Kullandırılan krediler yaklaşık 
246 bin dönüm arazinin modern basınçlı sulama 
sistemleri ile sulanmasını sağlamıştır. Damlama ve 
yağmurlama sistemleri ile %30-%40 arasında su 
tasarrufu sağlamakta olup, söz konusu krediler ile su 
tasarrufuna katkıda bulunulmuştur.

Ziraat Bankası, tedarik ihalelerinde şube ve 
birimlerin temizliğinde kullanılan malzemelerin insan 
sağlığına ve çevreye zarar vermeyen kimyasallardan 
üretilmiş olması koşuluna yer vermektedir. Temizlik 
araçları ile temizlik malzemeleri tedarikçi firma 
tarafından tedarik edilmekle beraber, uygunlukları 
Banka yetkilileri tarafından periyodik olarak kontrol 
edilmektedir.

Ziraat Bankası, Ataşehir’de konumlanan İstanbul 
Uluslararası Finans Merkezi yerleşkesinde inşa 
edilecek Ziraat Kuleleri’ni uluslararası çevresel 
standartlar ışığında tasarlayarak LEED Sertifikası 
almayı hedeflemektedir. Ziraat Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2017 yılı içerisinde yapılacak 
gayrimenkul geliştirme projelerinde sürdürülebilir ve 
çevreye duyarlı, tasarımda yenilikçi mimari teknikleri 
kullanan binalar yaratmayı hedeflemektedir.



2 01 6  S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K  R A P O R UGeleceğe Değer

www. z i ra a t b a n k . com.t r
80

Enerji Tüketimi

Geçmiş yıllara ait raporlarda, sera gazı envanteri ile 
ilgili çalışmalar sadece Genel Müdürlük ile sınırlı iken, 
2016 verilerine yurt içi şube ve bölge enerji verileri 
de dahil edilmiştir. Sürdürülebilirlik raporlamasında 
geçmiş yıllarla kıyaslama yapabilmek için 2014 
ve 2015 yılları verileri de yeniden toplanmış ve 
hesaplamalar güncellenmiştir.

Sera gazı emisyonlarının kapsamı için GHG Protokolü 
ve ISO 14064-1:2006 Standardında Kapsam 1 ve 
Kapsam 2’de tarif edilen hususlar ele alınmıştır. 
Belirlenmiş sınırlar içerisinde sera gazı hesaplamaları 
için IPCC, TIER-1 Metodolojisi, ulusal veri bulunan 

faaliyet verileri için (elektrik) TIER-2 Metodolojisi 
uygulanmıştır. Hesaplamalarda kullanılan KIP 
(Küresel Isınma Potansiyeli) katsayıları IPCC AR5 
değerlendirme raporundan alınmıştır.

Aşağıdaki şekilde sera gazı emisyonlarının 
kaynaklarına göre dağılımı görülmektedir. Elektrik 
kaynaklı emisyonlar % 57 ile birinci sırada yer alırken, 
şirket araçlarından kaynaklanan emisyonlar % 17 ile 
ikinci sırada, binalarda kullanılan yakıtlar ise % 16 ile 
üçüncü sırada yer almaktadır. 2014 ve 2015 yıllarında 
da benzer bir dağılım görülmekle beraber, binalarda 
kullanılan yakıtlar ve araçlar sıralamasında değişim 
olabilmektedir.

Sera Gazı Emisyonları 2016

Elektrik %57

Araçlar %17

Binalarda Kullanılan Yakıtlar %16

F-gazları %10

2016 yılı Kapsam 1 emisyonları 2015 yılına göre % 10’a yakın azalmıştır. 2016 yılındaki yakıt kullanımında araçlardaki dizel 
tüketimi % 47 ile ilk sırada yer almaktadır. Dizel’i sırasıyla % 39 ile doğalgaz % 7 ile kömür takip etmektedir.

Doğrudan Seragazı 
Salımları (Kapsam 1)

2015 2016 %

Doğrudan Enerji 
Tüketimi MWh

Doğrudan Seragazı 
Salımları (tCO2e)

Doğrudan Enerji 
Tüketimi MWh

Doğrudan Seragazı 
Salımları (tCO2e)

Kapsam 1 
değişim

Doğal gaz 36.302 7.353 42.389 8.586 16.77

Fuel Oil 6.043 1.693 4.708 1.319 -22.09

Motorin (binalarda 
kullanılan)

4.840 1.299 3.808 1.022 -21.33

Kömür 8.947 3.275 7.509 2.749 -16.07

Dizel 47.634 12.903 51.323 13.902 7.74

Benzin 382 99 200 52 -47.71

F-gazları 0 13.818 0 8.848 -35.97

Toplam 104.148 40.441 109.936 36.478 -9.80

Dolaylı Seragazı 
Salımları (Kapsam 2)

2015 2016 %

Dolaylı Enerji 
Tüketimi

Dolaylı Seragazı 
Salımları 
(tCO2e)

Dolaylı Enerji 
Tüketimi

Dolaylı Seragazı 
Salımları 
(tCO2e)

Kapsam 
2 değişim

Satın alınan elektrik 
(kWh)

89,050,119 49,152 98,494,598 48,395 -1.54

Toplam 49,152 48,395 -1.54

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere elektrik tüketimi 2016 yılında % 11’e yakın artış gösterdiği halde elektrikten kaynaklanan sera 
gazı salımları azalmıştır. Bunun nedeni 2016 yılında Türkiye elektrik üretiminde yenilenebilir kaynak oranının artışı nedeniyle 
elektrik emisyon faktörünün azalmasıdır.  

2016 yılı sera gazı envanteri 84.873 CO2 olarak gerçekleşmiş olup bir önceki yıla göre %5,27 oranında azalma gerçekleşmiştir. 
2016 yılında sera gazı emisyonlarının Ziraat Bankası aktif büyüklüğüne oranında bir önceki yıla göre %20 azalma görülmektedir. 
Sera gazı yoğunluğundaki söz konusu azalışın, etkin enerji yönetimi uygulamaları ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

Seragazı Salımları 
(tCO2e)

Kapsam 1 
(tCO2e)

Kapsam 2 
(tCO2e)

Toplam tCO2e 
(Kapsam1&2)

Toplam tCO2e için 
değişiklik %

Seragazı Yoğunluğu 
(tCO2e/Milyon TL Ciro)

2016 36,478.0 48,394.7 84,872.7 -5.27 0.24

2015 40,441.0 49,151.6 89,592.6 17.31 0.30

2014 36,060.5 40,311.2 76,371.6 - 0.31
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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. Ayrıca, 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 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, 2016 yılında Türkiye’nin çeşitli 
yerlerindeki tedarikçilerine 592 milyon TL 
seviyesinde ödeme gerçekleştirmiş olup, tüm 
doğrudan satın alımlarını Türkiye’deki yerleşik 
tedarikçilerden yapmıştır.

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 de 
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-teçhizat parkı, 
• Çevre politikaları ve uygulamaları, 
• Referansları, 
• Teslimat yeteneği, 
• Hizmet kalitesi ve kalite yönetimine ilişkin 

belgeleri (ISO gibi). 

Satın alınacak işin/hizmetin niteliğine göre çevresel 
ve sosyal nitelikleri de barındıran konular teknik 
şartnameler ışığında titizlikle incelenmektedir. 
(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 
ürünler olması gibi…)

Sürdürülebilir Tedarik

Satın alınacak işin/hizmetin niteliğine göre çevresel ve sosyal nitelikleri de 
barındıran konular teknik şartnameler ışığında titizlikle incelenmektedir.

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. Tedarikçi seçiminde; insan 
haklarına saygı temelinde yasalara/ mevzuatlara 
uyum, zorla çalıştırma ve suistimalin 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 

getirme 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, BDDK’nın ilgili 
Yönetmelik hükümlerini de uygulamakta, bu 
yönetmelikte belirlenen konularda tedarikçilerini 
periyodik olarak denetlemektedir.
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Geleneksel Türk El Sanatları arasında önemli bir yere sahip 
olan Minyatür; yüzyıllar içinde gelişen ifade ve anlatım ilkeleri 
ile bu coğrafyanın kültürel çeşitliliğini sanatın ruhuna katarak 
kendine özgü bir tasvir dili yaratmıştır. İcra edildiği her döneme 
ayak uyduran Minyatür, işlediği öğeler ile dönemin günlük 
yaşamı, kıyafetleri ve ritüellerine ilişkin bilgi vermiş ve bu açıdan 
tarihi belge niteliği taşımıştır. 

Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik Raporu’nu işlerken de geleneği 
geleceğe taşıyan bu yapıyı aktarmak için Minyatür Sanatı 
kullanılmıştır. Aynı Ziraat Bankası gibi, köklü yapısından 
kaybetmeden modern çağın çizgilerine uyum sağlayan ve 
kullanılan bütün malzemelerinin organik olması dolayısıyla 
sürdürülebilirliğe verdiği önemi kanıtlayan Minyatür Sanatının, 
Türkiye’nin köklü bankası, Ziraat Bankası’nı en iyi şekilde temsil 
ettiğine inanıyoruz.

Neden Minyatür?
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• Türkiye çapında 400’e yakın ilçe ve beldede tek 
finansal hizmet sağlayıcı olarak hizmet vererek 
topluma katkımızı farklı eksenlerde ortaya 
koyuyoruz.

• Ziraat Bankası, futbol dalında 8 sezon Türkiye 
Kupası’nın isim hakkını alarak Türk sporunun 
gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. Bunun 
yanı sıra Banka, 2007-2008 sezonundan bu 
yana Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde Ziraat 
markasını başarılı bir şekilde temsil eden spor 
kulübünü, 2016/2017 sezonunda da sponsor 
olmak suretiyle desteklemeyi sürdürmüştür. 

• İştiraklerimizdeki sponsorluk faaliyetleri 
kapsamında Ziraat Türkiye Kupası 2016-2017 
sezonunda ve Ziraat Bankası Spor Kulübü 
Voleybol Erkekler Ligi 2016 - 2017 sezonunda 
Ziraat Sigorta A.Ş. & Ziraat Hayat ve Emeklilik 
A.Ş. ve Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. de 
sponsorluk desteği sağlamıştır. Bunun yanı sıra 
Ziraat Sigorta Uluslararası Tarım Sigortaları 
Sempozyumu’na Platin Sponsor olmuştur. 
ZIRAAT BANK BH dd., Bosna’daki bazı futbol ve 
basketbol takımlarına sponsor olmak suretiyle 
destek vermiştir. 

• Voleybol kulübümüzün altyapısında oynayan 
sporcularımız bir eğitim kurumu ile yapılan 
anlaşma ile %100 eğitim bursu ile öğrenim 
hayatlarına devam etmektedir.

• “On İlde On Milli Sporcu” Projesi kapsamında, 
voleybol kulübümüz ilk etapta 10 ilde başlatmış 
olduğu ücretsiz spor okulları ile Türkiye’nin dört 
bir yanında voleybolu sevdirmeyi ve ‘’Mutlu 
Çocuklar’’ yetiştirmeyi hedeflemişti. Projenin 
ilk etabını başarı ile tamamlayan kulübümüz 
projenin ilk aşamasında 650 çocuğa ulaşmayı 
başarmıştır. Proje kapsamında hedefini bir 
yukarı çıkartarak ‘’10 İlde 10 Milli Sporcu’’yu 
Türk voleyboluna kazandırmayı hedefleyen 
kulübümüz, 2015-2016 sezonu yazında spor 
okullarından 7 oyuncuyu milli takımlara 
göndererek projedeki hedeflerine doğru önemli 
bir yol kat etmiştir.

• 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 153 yıllık köklü 
geçmişine ışık tutmaktadır. Müzede, bankacılık 
sisteminde kullanılan pek çok antika obje, tarihi 
bir atmosfer içinde sergilenmektedir. 

• Kuruluşundan bu yana sanat ve sanatçılara 
destek veren Ziraat Bankası, 2016 yılında da 
çok sayıda sanatsal etkinliğe destek olmuştur. 
Kuğulu, Tünel ve Kızıltan Ulukavak Sanat 
Galerilerini sanat ve sanatçıların hizmetine 
sunan Banka, 2016 yılında toplam 32 sergi ile 
25 bini aşkın sanatsevere ev sahipliği yapmıştır. 
Kültür ve sanata desteğini tiyatro alanına da 
taşıyan Ziraat Bankası, Mithat Paşa Kültür 
Merkezi’ni “Devlet Tiyatroları Ziraat Sahnesi” 
adıyla tiyatro severlerin hizmetine sunmuştur. 

Toplumla İç İçe Ziraat Bankası
On İlde On Milli Sporcu Projesi kapsamında 2015-2016 
sezonunda 7 oyuncu milli takımlara kazandırılmıştır.
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• Ziraat Bankası, Türkiye’nin önde gelen heykel ve 
tablo koleksiyonlarından birine sahiptir. Banka, 
koleksiyon kitabı ve düzenlediği kapsamlı 
sergilerle koleksiyonunda 

 bulunan eserleri toplumla paylaşmaktadır.  
 2.500’e yakın eseri içeren Ziraat Bankası Resim  
 Koleksiyonu, Ziraat Bankası galerilerinde   
 eserleri sergilenen sanatçılardan alınan   
 yapıtlarla genişlemeye devam etmektedir.

• 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 hâlihazırda kullanılan 44 adet 
tescilli binaya sahip olan Banka, kültürel mirasın 
korunması adına binaların aslına uygun olarak 
tadilatlarını gerçekleştirmenin yanı sıra özgün 
mimari tasarımına bağlı kalmaktadır. 

• Milli Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen 
Z-Kütüphanesi Projesi ile, okuma kültürünün 
yaygınlaştırılması, kütüphanelerin geliştirilmesi 
ve sürdürülebilir kalitede hizmet sunumu ve 
materyal desteğinin sağlanması amacıyla Ziraat 
Bankası’nın desteği ile 81 ilde 1.000 civarında 
Z-Kütüphanesi’nin kurulması kararlaştırılmış 
olup,  2016 yılında bu kütüphanelerden 370 
adeti kurulmuştur. 

• Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından çevre 
bilincini geliştirmek amacıyla yayımlanan 
Geri Dönüşüm ve Biz kitabı projesine destek 
olunmuştur.

• Türk dilini kültürünü dünyaya tanıtmayı 
hedefleyen Yunus Emre Enstitüsü’nün 
“Uluslararası Türkçe Bayramı” projesine destek 
olunmuştur.

• “Çocuklar Tatilde Okullar Tadilatta” 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
kalkınmada öncelikli bölgelerde yer alan 
okulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. 2016 yılında Kars 
Kağızman ilçesi ile Van ili Milli Eğitim  
Müdürlüğü’ne bağlı okullar ile Malatya  Battal 
Gazi Hafize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin  
bakım, onarım ve tadilat işlerine destek 
sağlanmıştır.

• Yüksek Öğretim ve Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 
yurtlarda barınan yükseköğrenim gençliğinin 
hem gelecekte ülkemizin sosyo-kültürel ve 
ekonomik kalkınması ve gelişmesine yön veren 
bireyler olması, hem de kültürel değerlerimiz 
ile tarih ve edebiyat bilincinin kazandırılması 
amacıyla kurum tarafından düzenlenecek olan 
seminer, konferans ile eğitim çalışmalarına 
destek verilmektedir.

• Ziraat Bankası, 2016 yılında da çok sayıda kültür 
sanat festivali ve özel geceye katılım sağlamıştır. 
Banka bu kapsamda Dünya Çevre Günleri 
ve Uluslararası Türkçe Bayramı etkinlikleri 
ile EKONOMİ muhabirleri tarafından her yıl 
düzenlenen Altın Kalem Ekonomi Basın Başarı 
Ödülleri Töreni, Dünya Engelliler Günü vb. birçok 
yerel, kültürel festivale katkıda bulunmuştur.

• İştirakimiz Turkmen Turkish JCS Bank’ın 
bulunduğu Türkmenistan’da, Aşkabat şehrinin 
güneyinde, 700 hektar büyüklüğündeki 
parkın maliyetinin karşılanması amacıyla 
destekte bulunulmuştur. Yine Türkmenistan 
devleti ağaçlandırma projesi kapsamında 
Bankamız sorumluluğuna verilen 454 hektarlık 
ağaçlandırma alanlarındaki 355.133 ağaca ek 
olarak 2017 yılında toplam 14.000 ağaç daha 
dikilerek karbon emisyonlarının azaltılması, 
damlama sulama sistemi kurularak ülkenin su 
kaynaklarının çok daha verimli kullanılabilmesi 
hedeflenmektedir. Ayrıca Türkmenistan Çocuklar 
Vakfı, Verem Hastası Çocuk Kreşi, Türkmenistan 
Görme ve İşitme Engelliler Vakfı, Engellileri 
Koruma Merkezi Derneği, Paralimpik Komitesi 
ve engelli çocuklara, hastalara, personele ve 
bazı sosyal sorumluluk projelerine destek 
olunmuştur.

• Ziraat Bank Azerbaycan ASC iştirakimiz, Ziraat 
Bankası Azerbaycan T.C Kültür Bakanlığı, TİKA 
ve Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleri ile 
Bakü’de gerçekleştirilen “Türk Filmleri Haftası-
Bakü’’ etkinliğine sponsorluk yapılmasında 
katkıda bulunmuştur.

• Kazakhstan Ziraat International Bank 
tarafından, Almaty şehir merkezinde bulunan 
bir Devlet Lisesinin 14 öğrenci kapasiteli 
teknoloji sınıfı kurulumuna sponsor olunmuştur. 
Çocukların, kalkınma ve gelişme yolunda 
Kazakistan’ın en büyük gücü olduğuna inanan 
Kazakhstan Ziraat International Bank, eğitim 
kalitesinin ve okulların fiziki imkanlarının 
iyileştirilmesine yönelik projelere destek 
vermeyi planlamaktadır.

• Ziraat Bank International A.G. tarafından 
eğitim konuları ile ilgili projelere destek 
kapsamında özellikle Türk Büyükelçiliği ve 
Konsoloslukları tarafınca da uygun görülen 
projeler seçilmekte ve öğrencilere bu anlamda 
yardımcı olunmaktadır. Ayrıca öncelikli olarak 
Türk kökenli öğrencilere sağlanan staj imkânları 
ile de katkı sağlanmaktadır.

Türkiye çapında 400’e yakın ilçe ve beldede tek 
finansal hizmet sağlayıcı olarak hizmet vererek 

topluma katkımızı farklı eksenlerde ortaya koyuyoruz.
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