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Geçmişinden aldığı güçle geleceği şekillendiren 

ve sağladığı desteklerle bir bankadan daha fazlası 

olduğunu hissettiren Ziraat Bankası, ilkelerini de 

bu doğrultuda belirledi.

Bu ilkeleri; yatırımcısından çalışanına, 

hizmetinden yaklaşımına kadar hep daha 

iyisini sunmak adına korudu. Geliştirmiş olduğu 

bankacılık sanatındaki en büyük ideali büyük 

resimde çizmiş olduğu mutlu ve güçlü bir 

gelecekti. Korumuş olduğu ilkeler, sahip olduğu 

değerler ile bütünleştiğinde; yolu Ziraat Bankası 

ile kesişen herkes hayallerini de bir üst seviyeye 

çıkarmış oldu. 
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Hüseyin Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 
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Ziraat Bankası; 154 yıl önce başladığı faaliyetleriyle, 
günümüze, ülkemizin ulusal ve global çapta en yaygın 
hizmet ağına sahip ve 400’e yakın ilçe ve beldede tek 
bankası olarak hizmet veren, itibarlı ve güçlü bir banka 
olarak ulaşmıştır. Bankacılık, sigorta, bireysel emeklilik, 
yatırım hizmetleri, portföy yönetimi, finansal kiralama, 
gayrimenkul yatırım ortaklığı ve finansal teknolojiler 
alanlarında geniş bir yurt içi ve yurt dışı iştirak portföyüne 
sahip olan Bankamız, faaliyetlerini her zaman etik 
değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde 
yürüterek, sürdürülebilir kârlılık ve verimlilikle devam 
ettirmeye kararlıdır.

Genel Müdür’ün Mesajı
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Genel Müdür’ün Mesajı
2017 yılında da reel sektörün finansmanı 
önceliğimiz olmaya devam etti ve kurumsal 
kredilerimiz bir önceki yıla göre %26 artış 
göstererek 213,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu 
kredileri finanse etmek üzere ihtiyaç 
duyduğumuz kaynağı, asli fon kaynağımız olan 
mevduatın tabanının geliştirilmesiyle,
1,1 milyar ABD doları seviyesindeki 
sendikasyon kredimizi yenileyerek ve 1,1 milyar 
ABD doları seviyesinde iki yeni Eurobond ihracı 
ile temin ettik. Bunlara ilave olarak Çin’den 600 
milyon ABD doları kaynak sağladık.

Tarım değer zincirinin finansmanına olan 
desteğimizi de artan oranda devam ettirdik. 
Bankamızın kendi kaynaklarından kullandırdığı 
krediler ile aracılık ettiği fon kaynaklı kredilerin 
toplamı 54,4 milyar TL’ye, bu kapsamda kredili 
müşteri sayısı ise yaklaşık 708 bine ulaştı. 

Ziraat Bankası, sürdürülebilir kalkınma 
perspektifi çerçevesinde ekonomik büyümenin 
yanı sıra çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin 
sağlanmasının da önem taşıdığının 
bilincindedir. Bu kapsamda, sürdürülebilirlik 
prensipleri doğrultusunda iş süreçlerimizi 
sürekli olarak gözden geçirmekteyiz. Bunun 
bir örneği olarak, belirli yatırım kredilerinde 
uygulanmak üzere Çevresel ve Sosyal Risk 
Yönetim Sistemi oluşturulması çalışmalarının 
başlatılmasını verebiliriz.

Ziraat Bankası, 9 sezondur Türkiye Kupası’nın 
isim hakkını alarak Türk futbolunun gelişmesine 
önemli katkı sağlamıştır. 1981 yılından 
beri Türkiye Erkekler Voleybol liglerinde 
mücadele eden Ziraat Voleybol Takımı, Avrupa 
Kupası’nda sezonu ikinci olarak tamamlamıştır. 
Ziraat Bankası; genç, yıldız, küçük ve midi 
takımlarıyla da Türk voleybolunun altyapısının 
gelişmesine sürekli katkı sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra 19 ülkede 28 bin çalışanımızın 
bulunduğu Ziraat Finans Grubu’nun ortak 
iletişim dili olan Türkçe’yi tüm yurt dışı 
çalışanlarımızın öğrenmesini sağlamak üzere 
Türkçe eğitimleri düzenleyerek, ana dilimizin 
yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz.
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Hüseyin Aydın

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Ziraat Bankası kurulduğu ilk yıllardan itibaren 
her zaman sanat ve sanatçının yanında 
yer almıştır. 2.500’den fazla sanat eserini 
bünyesinde barındıran koleksiyonumuz 
Türkiye’nin en zengin sanat koleksiyonu olma 
özelliğine sahiptir. Özellikle genç sanatçılara 
eserlerini sergileme fırsatı tanıdığımız, biri 
İstanbul, diğeri Ankara’da olmak üzere iki sanat 
galerimiz mevcuttur. Her yıl bu galerilerimizde 
otuzun üzerinde bağımsız sanatçının eserleri 
kendilerinden hiçbir ücret ve masraf talep 
edilmeden sergilenmektedir.

Uluslararası finansal mimariye daha fazla 
entegre olmak, müşterilerimize küresel ölçekte 
değer sunmak adına, 154 yıldır her zaman bir 
bankadan daha fazlası olma bilinciyle sahip 
olduğumuz sorumluluklar doğrultusunda, 
etkinlik ve verimliliğimizi artırıcı çalışmalara 
imza atmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 
başarılarımıza özverili çalışmalarıyla katkı 
sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum.
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Tuval
Resim sanatında renkler, kimi zaman bir 

duyguyu ya da durumu temsil etmek için

kullanılabilir. Birbirinden farklı renkler 

tuvalde birleştiğinde ortaya güzel bir 

sanat eseri çıkar.

ne ise...

Resim için
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Farklı müşteri gruplarının gereksinimlerini en uygun 

çözümlerle cevaplamayı ilke edinen Ziraat Bankası; 

bireysel, girişimci ve kurumsal tüm müşterilerine çözüm 

odaklı hizmet anlayışıyla yaklaşarak ortaya çıkardığı büyük 

resimde, mutlu müşteri oluşturma felsefesini ilke edinmiştir.

odur.

Toplum
Ziraat Bankası için
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Ziraat Finans Grubu
1863’ten günümüze sürdürülebilir geleceği planlayarak, 
katkı sağlayan Ziraat Bankası; bilgi birikimi ve tecrübesiyle 
ilkelerinden ödün vermeden üretmeye devam etmektedir. 
Yönetim yaklaşımını sürekli olarak geliştiren Ziraat Bankası; 
ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına artan oranda katkı 
sağlamaya odaklıdır.

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. Dünyanın 18 ülkesinde, 95 noktada 
faaliyet gösteren Banka’nın; 9 yurt dışı iştirak, 8 yurt içi 
iştirak, 22 yurt dışı şube ve 1 temsilcilikten oluşan geniş bir 
hizmet ağı bulunmaktadır. 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.

Ziraat Finans Grubu, yurt dışı şubeleri ve iştirakleri dahil 
1.907 şube, 7.221 ATM ve 28.083 çalışanı ile hizmetlerini 
sürdürmektedir.
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Londra Şubesi
İNGİLTERE

Priştine Şubesi
KOSOVA 

Atina Şubesi
Gümülcine Şubesi

İskeçe Şubesi
Rodos Şubesi
YUNANİSTAN

Sofya Şubesi
Filibe (Plovdiv) Altşubesi

Kırcaali Altşubesi
Varna Altşubesi

BULGARİSTAN

Lefkoşa Şubesi 
Akdoğan Şubesi

Girne Şubesi
Karaoğlanoğlu Şubesi

Güzelyurt Şubesi
Gazimağusa Şubesi

İskele Şubesi
Gönyeli Şubesi

K.K.T.C.

Ziraat Bank International AG
ALMANYA 

Ziraat Bank BH dd.
BOSNA HERSEK

Ziraat Bank Montenegro AD
KARADAĞ

Kazakhistan Ziraat International Bank
KAZAKİSTAN

Ziraat Bank (Moscow) JSC
RUSYA

JSC Ziraat Bank Georgia
GÜRCİSTAN

Ziraat Bank Azerbaycan  ASC
AZERBAYCAN 

Turkmen Turkish Joint Stock Commercial Bank
TÜRKMENİSTAN

Ziraat Bank Uzbekistan JSC
ÖZBEKİSTAN

Tahran Temsilciliği
İRAN

Bahreyn Şubesi
BAHREYN

Cidde Şubesi
SUUDİ ARABİSTAN

Bağdat Şubesi
Erbil Şubesi

IRAK

Bankamızın 18 ülkede,
9 uluslararası iştirak bankası,
22 yurt dışı şubesi ve
1 temsilcilikten oluşan
hizmet ağı bulunmaktadır.

Yurt Dışı İştirakler

Yurt Dışı Şube ve Temsilcilikler

Yurt İçi İştirakler
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KIRKLARELİ
11

EDİRNE
11 TEKİRDAĞ

16

ÇANAKKALE
16

BALIKESİR
29

İSTANBUL
295

YALOVA
7

BURSA
51 BİLECİK

8

ESKİŞEHİR
25 

KÜTAHYA
16

MANİSA
26

İZMİR
95

AYDIN
26

UŞAK
10

DENİZLİ
29

AFYONKARAHİSAR
23 

ISPARTA
17BURDUR

12
MUĞLA
22

ANTALYA
53

KONYA
50 

KARAMAN
7

MERSİN
29 

AKSARAY
12

NİĞDE
7

NEVŞEHİR
9

KIRŞEHİR
8

KIRIKKALE
11

ANKARA
156

ÇORUM
19

SİNOP
8

SAMSUN
27

AMASYA
8

TOKAT
13

YOZGAT
15 SİVAS

25

ORDU
22

KAYSERİ
31

GİRESUN
18

TRABZON
27

GÜMÜŞHANE
6 

BAYBURT
3

ERZİNCAN
12

TUNCELİ
8 BİNGÖL

8

ERZURUM
24 

RİZE
15

ARTVİN
9 ARDAHAN

6

KARS
9

AĞRI
8

MUŞ
7

ELAZIĞ
18MALATYA

19

KAHRAMANMARAŞ
15 

ŞANLIURFA
17

ADIYAMAN
11

KİLİS
3

OSMANİYE
7

ADANA
41

HATAY
21

GAZİANTEP
25 

DİYARBAKIR
23

MARDİN
12

BATMAN
7

SİİRT
6

BİTLİS
8

VAN
17

HAKKARİ
5ŞIRNAK

7

IĞDIR
4

KOCAELİ
33 SAKARYA

23

DÜZCE
10

BOLU
12

ZONGULDAK
14

BARTIN
7

KARABÜK
8

KASTAMONU
22

ÇANKIRI
13
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1.823 yurt içi şubemizle
hizmetinizdeyiz.

Yurt içi şube sayılarına Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
şube sayıları da dahil edilmiştir.
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1863’ten Günümüze
Ziraat Bankası

• 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.

• 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.

˜25. yıl

˜50. yıl



BANKACILIK SANATI

www.z i raatbank .com.t r 1 9

• Ticari kredi işlemleri başladı.

• İlk tohumluk kredisi verildi.

• Zirai alacaklarda ilk toplu erteleme yapıldı.

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

• İzmir teşkilatı ve İstanbul teşkilatı Ankara’ya bağlandı.

• 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 İle kurulan Milletlerarası Zirai Kredi 
 Konfederasyonu'na (CICA) üye oldu.

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

• 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.

˜100. yıl

˜125. yıl

˜75. yıl
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• 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” 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 “İlk 500 Banka” sıralamasında 202.,
 net kâra göre 41., öz kaynak kârlılığına göre dünya 1.’si ve “Dünyanın En Hızlı Gelişen İlk 
 50 Bankası” sıralamasında da 12. oldu.

• Sofya Şubesi açıldı.

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

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

• 25 Kasım 2000 tarihli, 4603 sayılı Kanun ile 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.

• “Hep Birlikte Daha İyiye” sloganı ile değişim ve dönüşüm projesi başladı.
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˜154. yıl

• 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’da Priştine şubesi açıldı.

• Ziraat Bank Azerbaycan ASC faaliyete başladı.

• Ziraat Bankası 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 kârla 
 Türk bankacılık sektörünün en yüksek kârını açıkladı.

• 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 358 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşarak 6.576 milyon TL net kâr elde etti.

• 2017 yılında Gürcistan’daki şube statüsündeki yapılanma, yeni bir bankaya dönüşerek
 JSC Ziraat Bank Georgia kuruldu.

• Özbekistan’da bulunan iştirak bankadaki sermaye payı %100’e yükseltilerek, iştirakin unvanı
 Ziraat Bank Uzbekistan JSC olarak değişti.

• Ziraat Bankası, dünya genelinde 200’den fazla bankanın katılımı ile gerçekleştirilen “2017 Global Retail 
 Banking Awards” organizasyonunda “Best Use of Data Analytics” kategorisinde ödüle layık  görüldü.

• Ziraat Bankası, Türkiye’nin Lovemarkları 2017 araştırması banka kategorisinde 2016 yılında olduğu 
 gibi 2017 yılında da en sevilen Banka Markası oldu.

• Ziraat Bankası, Brand Finance tarafından yürütülen “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2017” 
 araştırmasında marka değerini en çok arttıran Türk bankası oldu.

• Ziraat Bankası dünyanın en saygın iş ödülleri programı Stevie Awards tarafından
 5 ödüle birden layık görüldü.

• Ziraat Bankası 2017 yılında 434 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaştı.
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• Finansman sağladığımız dört büyük proje ile "Bonds&Loans Awards 2017"den 6 ödül 

• Lacp Vision ve Mercury Awards'tan 2015 Sürdürülebilirlik Raporumuza 2 ödül

• Türkiye Gençlik Ödülleri "En İyi Banka" Ödülü

• Harvard Business Review İdeal İşveren Araştırması'nda
 Gençlerin En Çok Çalışmak İstedikleri Banka Unvanı

• "Turquality" Ödüllerinden "Yurt Dışında Yerleşik Türk Markası" Ödülü

• Global Retail Banking Awards'tan "En İyi Data Analitiği Kullanımı" Ödülü

• Boomsonar Social Media Awards Bankalar Kategorisinde
 "Türkiye'nin Sosyal Medyada En Etkin Bankası" 

• Brand Finance Global 500-2017 Araştırmasında
 "Marka Değerini En Fazla Artıran Banka" Ödülü

• Lovemarks ödüllerinde üst üste ikinci kez "Türkiye'nin En Sevilen Bankası" Ödülü

• Ankara'nın En'leri, "Ankara'nın En Köklü Firması" ve
 "Ankara'nın En Fazla Kurumlar Vergisi Ödeyen Firması" Ödülleri

• Financial Innovation Awards 2017'den
 "Veri Kullanımı ve Uygulamasında Yenilik" Ödülü

• The International Stevie Awards “Marka Dönüşümü” konulu proje ile
 “Yılın En İyi Kurumsal İletişim Departmanı” kategorisinde Gümüş Ödül

• The International Stevie Awards “Ziraat Türkiye Kupası” konulu proje ile
 “Sponsorluk” kategorisinde Bronz Ödül

• The International Stevie Awards “Hep Birlikte 1iz-Vizyon Toplantıları” konulu proje ile  
 “En İyi İç Motivasyon Etkinliği” kategorisinde Bronz Ödül

• The International Stevie Awards “153. Yıl Reklam Filmi” konulu proje ile
 “Halkla İlişkiler-Video” kategorisinde Bronz Ödül

• The International Stevie Awards “2016 Faaliyet Raporu” konulu proje ile
 “En İyi Yıllık Rapor” kategorisinde Bronz Ödül

• Şube Lokasyon Analizi uygulaması ile Financial Innovation Awards’tan
 “En İyi Banka” Ödülü

• Operasyon merkezi çalışmaları ile Global Banking & Finance Awards’tan
 “En İyi Operasyon Merkezi İnovasyon Projesi Türkiye 2017” Ödülü

Ödüllerimiz
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Ziraat Bankası, 150 yılı aşkın bir süredir 
değişimin ve yeniliğin öncüsü ve lideridir.

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

• MİLLETLERARASI 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

• BANKALARARASI 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

• BORSA İSTANBUL www.borsaistanbul.com
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Bir müzik eserini ortaya çıkaran nota, 

o eserin ritmini oluşturur. Eser, nota 

değerleri ile doğru şekilde bir araya 

geldiğinde şahesere dönüşür ve nota,

bir orkestranın temelini oluşturur.

ne ise...

Müzik için

Nota
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Ziraat Bankası 1,5 asrı aşan faaliyeti 

boyunca elde ettiği birikimleri; daha 

kaliteli hizmet vermek, yatırımları 

harekete geçirmek ve katma değer 

oluşturan lider bir banka olmak için 

kullanmaktadır.

odur.

Ziraat Bankası için

Birikim
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Kurumsal Yönetim
Üye Görevi

Muharrem KARSLI Başkan
Yusuf DAĞCAN Başkan Vekili ve Üye
Hüseyin AYDIN Genel Müdür ve Üye
Yusuf BİLMEZ Üye
Feyzi ÇUTUR Üye
Metin ÖZDEMİR Üye
Mustafa ÇETİN Üye
Cemalettin BAŞLI Üye
Salim ALKAN Üye

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

• Kredi Komitesi
• Denetim Komitesi
• Kurumsal Yönetim Komitesi
• Ücretlendirme Komitesi

Ziraat Bankası; kurumsal yönetim ilkelerini 
titizlikle gözetmekte, bu doğrultuda tüm 
paydaşlarının beklentilerini dengeli bir şekilde 
karşılamayı ve sürdürülebilir bir performansı 
hedeflemektedir. 

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 ile Genel Müdürlük 
görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. 
Yönetim Kurulu Başkanı’nın icrai görevi yoktur. 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tamamı, SPK Kurumsal 
Yönetim İlkelerinde yer verilen Yönetim Kurulu 
Üye seçiminde aranan asgari niteliklere sahiptir. 
Ayrıca, Banka’nın Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğu 
Bağımsız Üye niteliğini haizdir.

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

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu
üyelerinin banka dışında görev
almaları konusundaki prensipler
Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret
Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
ile uyumludur.
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Ziraat Bankası’nda en yüksek yönetim 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.

Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
tarafından yayınlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine 
İlişkin Yönetmelik” ilkeleri, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu uyarınca 
belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin takipçisi 
ve uygulayıcısıdır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun izlenmesi ve bu konuda 
iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla 2012 yılında 
Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur ve Komite düzenli aralıklarla 
toplanarak, Banka’nın Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum konusunu 
takip etmekte ve durum değerlendirmesi yapmaktadır.

Bankamızca farklı uluslararası bağımsız derecelendirme 
kuruluşlarından derecelendirme hizmeti alınmakta olup, bankanın 
finansal performansı ve kurumsal yönetiminin değerlendirmesini 
de içeren ilgili notlara Bankamız kurumsal web sitesindeki yatırımcı 
ilişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir.

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 tamamının Türkiye Varlık 
Fonu’na devredilmesine karar verilmiş, tescil süreci Eylül 2017 itibarı 
ile tamamlanmıştır.  Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim 
Kurulu Üyeleri İle Genel Müdür ve Yardımcılarının, Banka’da pay 
sahipliği bulunmamaktadır.

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kredi-derecelendirme-notlari {

Ziraat Bankası; kurumsal yönetim 
ilkelerini titizlikle gözetmekte, bu 
doğrultuda tüm paydaşlarının 
beklentilerini dengeli bir şekilde 
karşılamayı ve sürdürülebilir bir 
performansı hedeflemektedir.
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İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi 
Alanındaki Yenilikçi Uygulamalar
2017 yılı içerisinde tamamlanan sistemsel 
geliştirmeler neticesinde, şube denetim 
süreçleri tamamen ana bankacılık sistemine 
entegre edilmiştir. Söz konusu sistemsel 
geliştirmeler neticesinde kâğıt tasarrufunun 
yanı sıra zaman, maliyet ve insan kaynağı 
tasarrufu sağlanmakta, operasyonel risk 
yönetimi kalitesi artırılmaktadır.

Ziraat Bankası’nın iştiraklerinin ve yurt dışı 
şubelerinin denetimi için Web Tabanlı Denetim 
Modeli çalışmasının ilk fazı Bankamız iştiraki 
ZiraatBank BH dd. için hayata geçirilmiştir. 
Diğer iştirak ve yurt dışı şubelerimiz için 
çalışmalar devam etmektedir. 

Yurt içi şube ve birimleri ile ilgili kontrol 
faaliyetlerine yönelik 3 aylık periyotlarda 
hazırlanan kontrol programlarının hazırlanması 
ve takibi sistem üzerinden sağlanmış olup, 
etkin takip için gerekli sistemsel geliştirmeler 
devam etmektedir.

Risk Yönetimi Bölümümüz yürüttüğü 
faaliyetlerinde yasal düzenlemelere tam 
uyumu sergilerken, aynı zamanda uluslararası 
en iyi uygulamaları gözeterek, analiz ve 
çalışmalarında sürekli gelişen ve dinamik 
yaklaşımlar sergileyebilen yöntemleri 
bünyesine katmayı hedeflemektedir. Bu 
kapsamda kredi riski, piyasa riski, operasyonel 
risk, karşı taraf kredi riski, yapısal faiz oranı 
riski ve likidite riski gibi önemli risk türlerinde 
ileri ölçüm yöntemlerinin hayata geçirilmesi 
ve bu ölçüm sonuçlarının Banka Yönetimine 
ve iş birimlerine tam, doğru ve zamanında 
raporlanması konusunda çalışılmaktadır.

Bankamız 2017 yılında kredi riski yönetimi 
alanında İçsel Derecelendirmeye Dayalı 
Yaklaşım Projesi'ne (IRB) başlamıştır. Bu proje 
ile, Basel gerekliliklerine uygun olarak kredi 
riski varlık tutarının gelişmiş yöntemlerle 
hesaplanmasını hedeflenmektedir. 2018 
yılında IRB Projesi için oluşturulan veri alt 
yapısı kullanılarak temerrüt olasılığı üreten 
rating modelleri, temerrüt halinde kayıp ve 
temerrüt tutarı parametrelerinin modellenmesi 
çalışmalarına başlanacak ve kredi riski 
ağırlıklı varlık tutarının IRB yöntemiyle 
hesaplanabilmesi çalışmaları yürütülecektir.
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Proje ile içsel kredilendirme kurallarımız 
sermaye yeterliliği hesaplamalarına 
yansıtılabilecek olup, sermaye yeterlilik 
rasyosu, müşteri analizleri, fiyatlama ve portföy 
yönetimi gibi çok çeşitli alanlara olumlu katkı 
sağlanması planlamaktadır. Bu çalışmaların 
Banka’nın; karar, işlem ve uygulamalarını daha 
rasyonel ve şeffaf hale getirerek uluslararası 
piyasalarda yatırımcılarla yürütülecek ilişkilerde 
olumlu yansımalar yaratacağı öngörülmektedir. 
Ayrıca IRB model sonuçları TFRS-9 muhasebe 
uygulamalarına da etki edecek olup, bu 
sayede kredi karşılıklarımız ileriye yönelik bir 
yaklaşımla belirlenmiş olacaktır.

Ziraat Bankası’nda suç gelirlerinin aklanmasının 
ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin 
çalışmalar, kurumsal web sitesinde kamuoyuyla 
paylaşılmış olan politika kapsamında ve 
yürürlükteki yasalara uygun bir biçimde 
yürütülmektedir.

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

Bankamız 2017 yılında
kredi riski yönetimi alanında 
İçsel Derecelendirmeye Dayalı 
Yaklaşım Projesi'ne (IRB) 
başlamıştır.
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Ziraat Bankası’nda
Geçerli Politikalar

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 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.

1- Sürdürülebilirlik Politikası
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1 Ziraat Bankası, 
güçlü, lider ve 
güven duyulan 

bir bankadır. Ekonomik 
sürdürülebilirlik alanındaki 
bu başarımızı, uzun vadeli 
çevresel ve toplumsal sür-
dürülebilirlik bakış açısıyla 
destekleyerek geleceğe 
taşıma arzusundayız.

2 Karar alma 
süreçlerimizde, 
kaynaklarımızı ve 

hizmet alt yapımızı yönet-
mede çevresel ve toplumsal 
konular ile bunlara ilişkin 
potansiyel riskleri dikkatli 
ve özenli bir yaklaşımla ele 
alıyoruz.

3 İklim değişikliği 
ve düşük karbon 
ekonomisine geçiş 

süreci de dahil olmak üzere, 
çevresel sürdürülebilirliği 
önemli bir gündem maddesi 
olarak kabul ediyoruz.

4 İşveren olarak in-
san odaklı çalışma 
koşullarının öne-

mine inanıyoruz. İş modeli-
mizde, tüm çalışanlarımıza 
fırsat eşitliği sunmaya önem 
veriyor, iş gücümüzdeki 
farklılıkları Ziraat Banka-
sı’nın zenginliği olarak görü-
yor ve destekliyoruz.

5 Hizmet sağlayıcı 
olarak, müşteri 
odaklılığı ve 

müşteri memnuniyetini her 
şeyin temelinde görüyoruz. 
Hedefimiz, bankacılık ürün 
ve hizmetlerini tüm müşte-
rilerimize pratik, anlaşılır ve 
ulaşılır formatlarda sunmak, 
yeni örnek uygulamalarla 
sektöre zenginlik katmaktır.

6 İş ortağı olarak 
tedarikçilerle iliş-
kilerimizi karşılıklı 

saygı, sorumluluk ve adil 
paylaşım temelinde geliştir-
meye kararlıyız.

7 Tedarikçilerimi-
zin başarısını, 
iş ortağı olarak 

tamamladığımız projelerle 
birlikte destekliyoruz.

8 Sürdürülebilirliğin 
evrensel kabul 
görmüş ilkelerinin 

iş modelimizle entegre 
edilmesi hedefiyle sürekli 
olarak projeler geliştirmeye 
ve hayata geçirmeye karar-
lıyız.

9 Ulusal ve ulus-
lararası ölçekte 
çok taraflı sürdü-

rülebilirlik inisiyatiflerinde 
ve iş birliği platformlarında 
yer almayı ve aktif görev 
üstlenmeyi önemsiyoruz.

Bu temel noktalardan hare-
ketle sürdürülebilirliği değer 
zincirimizin bütününde yay-
gınlaştırmaya, geliştirmeye 
ve yaşatmaya odaklıyız.

Sürdürülebilirliği değer zincirimizin bütününde 
yaygınlaştırmaya, geliştirmeye ve
yaşatmaya odaklıyız.

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

1 Çalışanlarımız en 
önemli paydaş 
gruplarımızdan bi-

ridir. Çalışanlarımızın, Ziraat 
Bankası’nın sürdürülebilirlik 
yaklaşımını ve taahhütlerini 
benimsemelerini ve inisiyatif 
almalarını destekliyoruz.

2 Çalışanlarımızın 
eğitim ve gelişimi-
ni, sürdürülebilirlik 

alanında kaydetmeyi hedef-
lediğimiz aşamaların önemli 
bir unsuru olarak görüyoruz. 
Değişim ve dönüşüm yolcu-
luğumuzda, insan kaynağımı-
zın sürekli gelişimi için eğitim 
alanındaki yatırımlarımızı 
sürdürmeyi hedefliyoruz.

3 Müşterilerimiz 
değişmez varlık 
nedenimizdir. 

Hedefimiz, Ziraat Bankası’nın 
tüm hizmet kanalları üzerin-
den değer önerisi güçlü ürün 
ve hizmetleri, küresel rekabet 
koşullarında sunarak, müşteri 
memnuniyeti ve sadakatini 
geliştirmeye devam etmektir.

4 Müşterilerimizle iş 
birliği ve farkında-
lık platformlarında 

buluşmaya devam edeceğiz. 
Finansal okuryazarlığı ve 
sürdürülebilirlik farkındalığını 
artırma çalışmalarını sosyal 
sorumluluğumuzun bir gereği 
olarak görüyoruz.

5 Tedarikçilerimizle 
karşılıklı faydaya 
dayalı ilişkilerimizi 

geliştirmek bir diğer önceli-
ğimizdir. Tedarikçilerimizin 
sürdürülebilirlik konularında 
evrensel kabul görmüş ilke ve 
uygulamaları benimseme-
lerini önemsiyor ve teşvik 
ediyoruz.

6 Paydaşlarımızla 
karşılıklı saygıya 
dayalı açık ile-

tişime inanıyoruz. Paydaş 
iletişiminde, ekonomik 
performansımızın yanı sıra 
çevresel ve sosyal konularda 
kaydettiğimiz gelişmeleri şef-
faf bir yaklaşımla paylaşmaya 
odaklıyız.

7 Kurumsal sürdürü-
lebilirlik uygulama-
larının başarısının, 

Banka’nın sürdürülebilirlik 
endekslerindeki performansı-
nı artıracağına inanıyoruz.



BANKACILIK SANATI

www.z i raatbank .com.t r 3 3



3 4 S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K  R A P O R U    2017

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.

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.
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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 iş birliği 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.

Bilgilendirme Politikası

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri-ZB/kurumsal-yonetim/Documents/BilgilendirmePolitikasi.pdf

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve
Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri-ZB/kurumsal-yonetim/Documents/AMLPolitika.pdf

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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Etik İlkeler

Ziraat Bankası, TBB (Türkiye Bankalar Birliği) tarafından, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na 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 Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele

 • Bilgi Suistimalinin Önlenmesi

Ziraat Bankası sürdürülebilirlik politikası kapsamındaki uygulamaların Ziraat Finans Grubuna 
yaygınlaştırılması amacı doğrultusunda iştiraklerimizin de sürdürülebilirlik politikalarını oluşturmaları 
ve ilgili uygulamaları hayata geçirmeleri hedeflenmiş olup, politika oluşturulması çalışmaları 
tamamlanmıştır.

Ziraat Finans Grubu
Sürdürülebilirlik Politikaları
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Web Sitemiz
www.ziraatbank.com.tr adresinde yer alan 
Banka kurumsal web sitesi, kamuoyunun en 
güncel bilgi ile aydınlatılması konusunda önemli 
rol oynamaktadır. Ziraat Bankası, Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’ne uyum kapsamında ilgili bilgi ve 
belgeleri web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak 
sunmaktadır.

Ekonomiye Değer 

Ziraat Bankası kurulduğu günden bu yana, yerel istihdama katkıda bulunarak büyümeye devam 
etmiştir. Yıllar içerisinde büyüyen iş hacmiyle, 2.654 milyon TL seviyesinde vergi ödeyen 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.

Ziraat Bankası, 2017 yılında sektörden daha hızlı kredi büyümesi kaydetmiştir. Banka’nın toplam 
aktifleri %21 oranında artış göstererek 434 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. Bu büyüklüğün içerisinde 
%68,7 oranında paya ulaşan nakdi krediler %28,2 artarken, gayrinakdi kredilerde büyüme %21,4 
oranında gerçekleşmiştir.

Operasyonel ve finansal olarak altyapısını güçlendiren ve bu gücü Türkiye’nin ekonomisine 
katkı sağlamak amacıyla kullanan Ziraat Bankası, nakdi kredilerini 298 milyar TL’ye yükseltirken, 
gayrinakdi krediler dahil toplam kredi büyüklüğü 394 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Ziraat Bankası’nın kredi portföyünün dağılımı hakkındaki bilgiler 2017 Faaliyet Raporu’nun “2017 Yılı 
Değerlendirmesi: Stratejiler, Gelişmeler ve Geleceğe Dair Hedefler” bölümünde ayrıntılı olarak yer 
almaktadır.

ÖZKAYNAK

47.010 Milyon TL

MEVDUAT

266.384 Milyon TL

NAKDİ KREDİLER

298.258 Milyon TL

TOPLAM KREDİLER

394.365 Milyon TL

AKTİF TOPLAMI

434.275 Milyon TL

ÖZKAYNAK KARLILIĞI

% 18,3
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Estetik
Bir mimarın tasarladığı yapıda kullandığı 

estetik yaklaşım; sahip olduğu bilgi ve 

tecrübe ile iyi bir yaşama dair hayalini 

eserlerine yansıtabilmesi demektir.

ne ise...

Mimari için
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Gelecek
Ziraat Bankası için iyi bir gelecek; 

geçmişinden aldığı gücü ve birikimi 

kullanarak, daima gelişmek ve yaşanılabilir bir 

dünya için sürekli üretmek demektir.

odur.

Ziraat Bankası için
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Müşteri Odaklı 
Güçlü Yapı
Ziraat Bankası; sektöründe lider, 154 yıl önce 
başladığı faaliyetlerine günümüzde 400’e 
yakın ilçe ve beldede tek banka olarak hizmet 
vererek devam eden, itibarlı ve güçlü bir 
bankadır. 

Banka, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en 
iyi şekilde anlayıp onlara en uygun çözüm 
ve değer önerileri sunarak; yaygın şube ağı 
ve dijital kanalları ile geniş ürün ve hizmet 
yelpazesini toplumun her kesimine en hızlı 
ve en etkin şekilde ulaştırarak, topluma ve 
ekonomiye değer katan büyük projelerin 
finansmanında yer alarak, teknolojik alt 
yapı yatırımlarına devam ederek, tarımın ve 
özellikle de endüstriyel tarımın finansmanında 
sektöründe öncü banka olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

Ziraat Bankası, coğrafi yaygınlık ve yüksek 
müşteri erişimi ile yığın yoğun işlemlerden 
arındırılmış hizmet noktalarıyla faaliyet 
göstermektedir.

KOBİ’lerin Finansmanı
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” finansal danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Kobilerin finansmana erişimlerini 
kolaylaştırmak için, yeni ve yerli makine alımı 
yapan, imalat sektöründe faaliyet gösteren 
KOBİ’ler için KOSGEB desteği ile 2016 
yılında uygulamaya alınan Yeni Yerli Makine 
Teçhizat Kredisi ürününden kullandırılmaya 
devam edilmiş ve 2017 yılında 67 müşteriye, 
toplam 27.346.115 TL kredi kullandırılması 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yine KOSGEB 
desteği ile Girişimci segmentte yer alan 
KOBİ’ler için Sıfır Faizli işletme Kredisi ve Acil 
Destek Kredisi ürünleri uygulamaya alınmış 
ve 2017 yılında 53 bini aşkın müşteriye kredi 
kullandırılması gerçekleştirilmiştir.

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 
protokol kapsamında KOBİ’lere kullandırılacak 
kredilerin teminatlandırılması sağlanmış ve 
bu minvalde Girişimciye Değer Ürünü adı ile 
Kobi’ lere kullandırılmıştır. Yine KGF desteği ile 
daha önce uygulanmaya başlanılan PGS-Mikro 
KOBİ'lere Mikro Krediler ürünümüz üzerinden 
kredi kullandırılması yapılmıştır.

2017 yılında daha önce uygulamaya alınan 
Engelsiz Destek Paketi, Eczane Paketi ve Kadın 
Girişimci Destek Paketleri uygulamaya devam 
edilerek KOBİ’lerin finansmana erişimlerini 
kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarına cevap verecek 
ürün/hizmetler sunulmaya devam edilmiştir. 
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Uluslararası Finans 
Kuruluşlarından KOBİ’lere 
Sağlanan Krediler
Ziraat Bankası, KOBİ veya daha büyük ölçekli 
firmaların finansmanında kullanılmak üzere 
uluslararası finans kuruluşlarından kaynak 
sağlamaya 2017 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.

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 iş birliği 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 iş birliğine gitmiş, 
2017 yılında da kullandırmalar devam etmiştir.

Dünya Bankası ile 2013 yılında imzalanan, 
KOBİ’lerln Finansmana Erişimi Projesi 
kapsamındaki 300 milyon ABD doları 
tutarındaki kaynağın leasing şirketlerine 
kullandırılması, 2017 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, 2017 yılında da Avrupa Yatırım 
Bankası’ndan sağladığı kaynaklarla KOBİ ve 
daha büyük ölçekli işletmelerin finansmanına 
devam etmiş ve böylece söz konusu 
işletmelerin üretim, verimlilik ve istihdam 
artışına katkıda bulunarak büyümelerine 
destek vermiştir.

Ziraat Bankası; sektöründe lider, 154 yıl 
önce başladığı faaliyetlerine günümüzde 
400’e yakın ilçe ve beldede tek banka 
olarak hizmet vererek devam eden, 
itibarlı ve güçlü bir bankadır. 
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IPARD Kredisi
Ziraat Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ile kırsal 
kalkınma projelerinin finansmanı için 2014’te 
imzaladığı 100 milyon avro tutarındaki IPARD 
projesi kapsamında kredi kullandırılmasına 
2017 yılında da devam ederek; mikro 
işletmeler, KOBİ’ler ve daha büyük ölçekli 
firmalara yönelik bu kaynak ile kırsal bölgelerin 
finansmana erişim güçlüklerinin ortadan 
kaldırılmasına katkı sağlanmıştır.

SEP (Suudi İhracat Programı)
Suudi Arabistan menşeli malların ithalatı için 
SEP’ten 2013 yılında sağlanan 50 milyon ABD 
doları tutarındaki finansman kapsamında 
yapılan kullandırmalar, 2017 yılında da devam 
etmiştir. Söz konusu ülkeden ham petrol 
dışında kalan pek çok ürünün ithalatını yapan 
müşterilere finansman sağlanmıştır.
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Fransız Kalkınma Ajansı
(AFD) Kredileri
Fransız Kalkınma Ajansı ile 2014’te imzalanan 
100 milyon avro tutarındaki kaynak ile tarım 
sektöründeki gıda işleyen KOBİ’lere finansman 
sağlanmasına devam edilmiştir.

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası 
(AKKB) Kredileri
AKKB ile 2014’te imzalanan 100 milyon 
avro tutarlı kredi anlaşması kapsamında 
mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
istihdam yaratma ve mevcut istihdamlarını 
koruma yetilerini artırılması yoluyla pozitif 
sosyal etki yaratılması ve leasing sektörünün 
desteklenmesi de öngörülmüş olup, söz 
konusu proje kapsamındaki kullanımlar 2017 
yılında da devam etmiştir. Ziraat Bankası 2018 
yılında da uluslararası finans kuruluşlarından 
sağlanan kredi paketlerini kullandırmaya 
devam etmeyi hedeflemektedir.
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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 
yapılandırırken, 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 pazarlamaya, depolama imkânlarına 
kavuşmaya teşvik etmektedir.

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.
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49,9 Milyar TL Tarım Kredisi
Ziraat Bankası’nın kendi kaynaklarından 
kullandırdığı tarım kredileri 49,9 milyar TL’ye, 
bu kapsamda kredili müşteri sayısı ise yaklaşık 
630 bine ulaşmıştır. 

Tarım sektörünün finansmanına yönelik 
olarak muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarının 
tahsis ettiği fonlardan Bankamız aracılığıyla 
kullandırılan kredilerin bakiyesi 2 milyar TL’ye 
ulaşmış, bu kapsamda kredilendirilen üretici 
sayısı 77 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, 2017 yılında 
tarım sektöründe faaliyet gösteren 320 bin 
üreticiye ve firmaya indirimli faiz oranları 
üzerinden 22,9 milyar TL kredi kullandırmıştır.

Ziraat Bankası, dijital süreçleri hayatı 
kolaylaştırmak amacıyla kurgulamakta, bu 
kapsamda tarım sektörü kredilendirmelerini 
Başakkart ile gerçekleştirme imkânı da 
sunmaktadır. 2017 yılında 196 bin üretici 5,8 
milyar TL tarımsal kredi limitinin 4,3 milyar 
TL’sini Başakkart ile kullanmıştır.

Müşterilerimizin işletmelerindeki tarımsal 
mekanizasyon düzeyinin arttırılması ve 
modernizasyonu amacıyla, sabit faizli 
traktör, biçerdöver, ikinci el kendi yürür tarım 
makineleri ve diğer mekanizasyon araçları 
alımına yönelik olarak mekanizasyon kredileri 
kullandırılmaktadır.

Bunlara ek olarak küçük ölçekli işletmelerin 
mekanizasyon düzeyinin arttırılması 
amacıyla başlatılan Küçük Ekipman Kredisi 
kapsamında 2017 yılında 165 milyon TL kredi 
kullandırılmıştır.

Yine mekanizasyon konusunda, ülkemizdeki 
yaşlı traktör parkının gençleştirilmesi amacıyla, 
mülkiyeti asgari son 5 yıldır kendisine ait olan 
ve 10 yaşın üzerindeki (10 yaş dahil) traktörünü 
yenilemek isteyen üreticilere, 96 aya varan 
vadelerle kredi kullanımı imkânı sağlanmıştır.

Ziraat Bankası, 2018 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 Farkındalığa Destek
Ziraat Bankası 2017 yılında da sektöre yönelik 
etkinliklere katılım göstererek finansal bilinci 
artırıcı ve farkındalığı geliştirici çalışmalara 
destek vermiştir. Banka tarafından 16 farklı 
fuara katılım sağlanmasının yanı sıra çeşitli 
birlik ve kooperatifin hayata geçirdiği 
10 etkinliğe sponsor olunmuştur. Tarım 
sektöründe faaliyet gösteren birliklere, muhtelif 
zamanlarda yaklaşık 4.000 katılımcının dahil 
olduğu toplantılar düzenlenmiş, sunumlar 
yapılmış ve finansal okuryazarlığın gelişmesine 
katkıda bulunulmuştur.

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, 2017 yılında 
TARSİM poliçe sayısı %10’luk artış ile 
1.598.269 adede, prim üretimi %25’lik artış ile 
1.628.553.789 TL’ye ulaşmıştır. En önemli katkı 
%71’e yakın prim üretim oranı ile bitkisel üretim 
alanında sağlanmıştır.

Ziraat Bankası’nın tarım sektörünün zirai 
risklere karşı korunması konusunda iş 
birliği içinde çalışmalar yürüttüğü iştiraki 
Ziraat Sigorta A.Ş. ise 2017 yılında tarım 
sigortalarındaki lider şirket konumunu 
sürdürmüştür. TARSİM toplam prim üretiminin 
%52’si Ziraat Sigorta A.Ş. tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

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.

Proje finansmanı talepleri karşılığında, söz 
konusu projeler ÇED’e tabi ise “ÇED Olumlu 
Kararı” ya da “ÇED gerekli değildir.” kararı 
temin edilmektedir. 2017 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. 
2017 yılsonu İtibarıyla 16 aktif projede “Çevre 
Danışmanı” yer almaktadır.

Ziraat Bankası proje 
finansmanı kapsamında 
özel kredi sözleşmeleri 
düzenlemekte, 
çevresel ve sosyal 
risk değerlendirmesi 
gerçekleştirmektedir.
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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 Prensiplerine Uyum 
Taahhütleri eklenmektedir. İlgili projeler 
haricinde 6 adet projede Ekvator Prensiplerine 
Uyum aranmaktadır. Bu gibi durumlarda, Teknik 
ve Çevre Danışmanları tarafından hazırlanan 
raporlar ile söz konusu kriterlere uyum takip 
edilmektedir.

2017 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.

2017 yıl sonu itibarıyla 5 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. 

Diğer projede, ağaçlandırma planı çerçevesinde 
toplamda 4.951.580 adet ağaç dikilecektir.

Bir diğer projede ise, Çevresel ve Sosyal 
Aksiyon Planı kapsamında, ağaç kesimini 
gerektiren bir işlem gerçekleşmesi durumunda 
firmanın kesime konu ağacın 4 katı kadar ağaç 
dikme taahhüdü bulunmaktadır.
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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 tur 
teçhizatlarının bulunmaması durumunda bu 
kriterden olumsuz puan verilecektir.” şeklinde 
bir kısıtlama mevcuttur.

Tarım ve İmalat sektörlerinde üretim/imalat 
sürecinin çevresel etkileri, proje yer seçiminin 
uygunluğu gibi kriterler İncelenmektedir. Söz 
konusu kriterlere uymayan projelere yönelik 
gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

2017 yılında Banka kurumsal sosyal sorumluluk 
politikası çerçevesinde, belirli yatırım 
kredilerinde uygulanmak üzere Çevresel ve 
Sosyal Risk Yönetim Sistemi oluşturulması 
için çalışmalara başlanmıştır. Öte yandan, 
gıda işleyen müşterilerimize yönelik yatırım 
kredilerini kapsayacak şekilde, kredi süreçlerinin 
Gıda Güvenliği ve Kalitesi çerçevesinde 
değerlendirilmesine yönelik, hem Bankanın hem 
müşterilerimizin kapasite artışının sağlanması 
hedefi doğrultusunda ilgili çalışmalara da 
başlanmıştır.

Destekleme Ödemeleri 
Ödeme kanallarını kullandırarak kamu tarafından 
yürütülen sosyal politika uygulamalarına katkı 
sağlayan Ziraat Bankası, her faaliyet döneminde 
farklı kamu kurum ve kuruluşlarının on 
milyonlarca ödemesine aracılık etmektedir. Bu 
kapsamda yapılan bazı ödeme çeşitleri aşağıda 
belirtilmiştir:

 • 6.216.952 işlemde 11.989 milyon TL 
  tarımsal destekleme ödemesi 

 • Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2.778 milyon TL 
  tutarlı 203.909 adet ürün bedeli ödemesi

 • Türkiye Şeker Fabrikalarının 1.327 milyon TL 
  tutarlı 162.056 adet şeker pancarı avans/
  bedel ödemesi

 • 434 bin TL konut edindirme yardımı ödemesi 

 • 1.046 bin TL tasarruf teşvik ödemesi 

Sosyal Güvenlik Ödemeleri 
Sosyal güvenlik ödemesi, kamu maaş ödemesi, 
KYK öğrenci ödemesi ve diğer firma maaş 
ödemeleri kapsamında yaklaşık 167,7 milyar TL 
tutarında ve 119 milyon adedi aşkın ödeme ile 
birlikte 349 milyon Euro tutarlı ve yaklaşık 800 
bin adet gelir/aylık ödemesi 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 merkezi gibi birçok 
şube dışı farklı kanaldan yararlanarak kapsamlı 
bir dağıtım ağıyla, bireylere yönelik hizmetlerini 
yürütmektedir.

2017 yılında Ziraat Bankası’nda 51 milyar TL 
ve 1,640 milyon adedi aşkın bireysel kredi 
kullandırılmıştır.

Farklı bireysel bankacılık segmentlerinin ihtiyaç 
ve eğilimlerine yönelik çalışmalar, müşteri 
odaklı faaliyetler, süreç iyileştirmeleri ve yasal 
düzenlemelere uyum çalışmaları 2017 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.

Dijital kanallarımızı kullanan müşteri sayımız 
2017 yılsonunda, bir önceki yıla göre %50 
oranında artışla 7,4 milyona ulaşmıştır. 2017 
yılında mobil uygulamamızdan yapılan finansal 
işlem adetlerinde bir önceki yıla göre yaklaşık 
%100 oranında artış yaşanmıştır.

Kurumsal müşterilerimizin ihtiyaç ve 
istekleri doğrultusunda Kurumsal İnternet 
Bankacılığında geliştirmeler yapılmıştır. Bu 
geliştirmenin ardından Ziraat Kurumsal Mobil 
uygulamamız kurumsal müşterilerimizin 
kullanımına sunulmuştur. Mobil uygulamamızın 
işlem setine birçok yeni fonksiyon eklenmiş, 
Ziraat Mobil uygulamamızın İngilizce dil 
seçeneği ile kullanılabilmesi sağlanmıştır. 

2017 yılında Bankamız ATM’lerinde QR kod 
aracılığıyla para çekme ve yatırma işlemlerinin 
yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu sayede mobil 
uygulamamız ile Bankamız ATM’lerinden hızlı 
şekilde kart kullanılmadan işlem yapılabilmesi 
sağlanmıştır.

İnternet Şubemiz, Ziraat Mobil ve Ziraat Tablet 
uygulamalarımız 2018 yılı içinde yenilenecek 
kullanıcı dostu ara yüzleri ve yeni teknolojileri/
özellikleriyle müşterilerimizin hizmetine 
sunulacaktır. Dijital Dönüşüm Programı'nın en 
önemli projelerinden biri olan Yeni ATM Yazılımı 
Projesi’nin ilk fazı 2017 yılında tamamlanmıştır.

30 Ocak 2017 tarihinde “Canlı Cevap” 
uygulaması devreye alınmıştır. Canlı Cevap 
uygulaması ile Bankamız İnternet Bankacılığı 
müşterilerine anlık olarak canlı destek hizmeti 
sunulmaya başlanmıştır. İnternet Bankacılığı 
içinden Canlı Cevap uygulamasına giriş yapan 
müşterilerimiz bu hizmeti haftanın 7 günü 
09:00-18:00 saatleri arasında alabilmektedir. Bu 
uygulama ile birlikte Bankacılık Hizmetlerinin 
Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik çerçevesinde 
işitme engelli müşterilerimizin de çağrı merkezi 
hizmetlerine erişimi sağlanmıştır. 

Müşterilerimizin, Müşteri İletişim Merkezi Sesli 
Yanıt Sistemi'nde işlemlerini hızlı ve doğru 
bir şekilde yapabilmesini sağlamak için “Sesle 
Yönlendirme” uygulaması 2018 yılında devreye 
alınacaktır. Sesle yönlendirme ürününün 
devreye alınması ile müşteriler sesli yanıt sistemi 
menülerini dinleyerek vakit kaybetmeyecek ve 
doğrudan yapmak istediği işleme kolaylıkla 
ulaşabilecektir. Bu sayede, tek temasta çözüm 
sağlanarak müşteri memnuniyeti artırılacaktır.

2017 yılında Ziraat Bankası’nda 51 milyar TL 
ve 1,640 milyon adedi aşkın bireysel kredi 
kullandırılmıştır.
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Mobil Şube / ATM
İhtiyaç duyduğu her anda müşterilerinin 
yanında olmayı ilke edinen Ziraat Bankası,       
5 Mobil Şubesi ve 1 Mobil ATM’si ile birlikte 
özellikle doğal afet, dönemsel ödeme, kitlesel 
satış vb yoğunlukların yaşandığı bölgelerde 
hizmet vermektedir.

Şubelerimizde yaşanabilecek yoğunlukların 
proaktif olarak yönetilebilmesi ve olası 
müşteri memnuniyetsizliklerinin önüne 
geçilebilmesi amacıyla analitik modelleme 
teknikleri kullanılarak "Yoğunluk Tahmin 
Modeli" oluşturulmuştur. Söz konusu model 
ile Şubelerimizin gelecek beş güne ait işlem 
yoğunlukları saat bazında tahmin edilmekte ve 
oluşturulan otomatik erken uyarı sistemleriyle, 
Şubelerimizin önceden aksiyon alabilmesi 
sağlanmıştır.

Yaşamın İçinde Bankacılık
Yaşamın İçinde Bankacılık çalışmaları 
kapsamında oluşturulan

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

müşteri sadakat programı çalışmalarına devam 
edilmiştir. Hem Bankamız ürün, hizmet ve 
kampanyaları hem de çeşitli sektörlerden 
firmalar ile yapılan iş birliği çalışmaları, 
Bankamız web sitesinde her segmente özel 
hazırlanan sayfalar üzerinden müşterilerimiz ile 
paylaşılmıştır. Ayrıca, ilgili iş birlikleri için çeşitli 
iletişim kanallarımız aracılığı ile müşterilerimize 
duyurular yapılmış ve ücretsiz şekilde katılım 
sağlayabilmeleri mümkün kılınmıştır.
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Görme engelli 
müşterilerimize sesli 
yönlendirme ile hizmet 
verebilmek için gerekli 
yazılım çalışmaları 
tamamlanmış 
ve ATM’lerimize 
uygulanmaya 
başlanmıştır.

Özel Projeler
Ziraat Bankası, bireysel müşterilere yönelik özel 
projeler geliştirmeye 2017 yılında da devam 
etmiştir. Bu projeler arasında:

 • SGK ile gerçekleştirilen protokol 
  kapsamında, 2017 yıl sonu itibari ile 
  4.356.157 emekli müşterimize toplam 
  1.6 milyar TL promosyon ödemesi 
  gerçekleştirilmiştir.

 • TOKİ tarafından düzenlenen “İndirimli 
  Kapama Kampanyası” kapsamında 
  Bankamızca 164,4 milyon TL ile 2.591 
  adet kredi kullandırımı gerçekleştirilmiştir.

 • Bağ-Kur Prim Borcu Kredisi ürününün 
  uygulamasına devam edilmiştir.

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

 • 750 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. 
2017 yılında 80 ayrı ilde 165 adet Engelsiz 
ATM cihazımız bulunmaktadır. 2018 yılsonuna 
kadar 81 ilin tamamında Engelsiz ATM cihazının 
bulunması hedeflenmektedir.

Mobil uygulamamızda yer alan, Şube ve 
ATM’lerimizin harita üzerinde izlenebildiği En 
Yakın Ziraat’e engelli dostu şube ve ATM’lerin 
gösterilmesi sağlanmış, detaylı arama özelliği 
eklenerek hizmete sunulmuştur.

Görme engelli müşterilerimize sesli yönlendirme 
ile hizmet verebilmek için gerekli yazılım 
çalışmaları tamamlanmış ve ATM’lerimize 
yaygınlaştırılmaya başlanmıştır.

Kazakhstan Ziraat International Bank 
tarafından, görme engelli müşteriler için Genel 
Müdürlük, Merkez Şube ve Çimkent Şubesi’nde 
Braille alfabeli bilgilendirme tabelaları ve 
hissedilebilir zeminli (Görme Engelli) yürüme 
yolu yapılmıştır.
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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. 2018 
yılında da bu ziyaret ve eğitimler devam 
edecektir.

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, 
2017 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.

Banka, çocukları tasarruf konusunda 
bilinçlendirmek için hazırladığı e-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 işler?” konulu e-eğitim programı 
da hazırlanmıştır.

İştirakimiz Ziraat Yatırım’ın web sitesinde de 
müşterilerimize yönelik Zborsa, hesap açılış, 
nakit işlemleri vb. birçok e-eğitim videoları yer 
almaktadır.
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Diğer Çalışmalar
 • Kurumsal kimliğinin Banka standartlarına 
  uygun bir şekilde kullanılarak, marka 
  imajının doğru bir biçimde algılanması, 
  kurumsal kimlik standartlarının ilgili 
  tüm ortamlara entegre edilmesi ve hatalı 
  uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla 
  çalışmalar yürütülmekte olup bu 
  kapsamda tüm şubelerde denetlemeler 
  yapılmaktadır.

 • Ziraat Bankası sosyal medya hesapları, 
  tatmin edici içerikleriyle çok sayıda 
  takipçiye ulaşmaktadır. Banka, Ziraat 
  Sanat Facebook, Twitter ve Instagram 
  sayfalarıyla da kültür ve sanata desteğini 
  sosyal medyada da sürdürmektedir.

 • 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.

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.

 • 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.

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.
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Koreografi
Sıradan adımları, etkileyici bir dansa çeviren 

sihirli bir değnek; koreografi... 

Kendini ifade etme biçimi, belli bir düzeni 

olan bu adımlar bir anda ahenkli bir görsel 

şölene dönüşür ve duyguları harekete geçirir. 

ne ise...

Dans için
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ls Modeli
'
'

Ziraat Bankası için kendini ifade etme biçimi 

iş modeli ile vücut bulmuştur. Müşterilerimize 

Ziraat Finans Grubu kurumsallaşmış hizmet 

standartları çerçevesinde doğru kanaldan, 

doğru zamanda, doğru değer önerisi ile hizmet 

sunulması sağlanmıştır.

odur.

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

Ziraat Finans Grubu toplam çalışan sayısı 
28.083’dür. İştiraklerimiz ve yurt dışı 
şubelerdeki yerel personelimiz hariç çalışan 
sayımız ise 24.554’dür. Ziraat Finans Grubu 
kapsamında, çalışanlarımıza, 2018 yılında da 
kariyer olanakları ve çağdaş çalışma koşulları 
sunulmaya devam edilecektir.

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

Performans Yönetimi

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. Hedef, gelişim ve büyüklük 
boyutlarında yapılan ölçümler sonucu oluşan 
sayısal performans sıralamaları, performans 
prim ödemelerine temel oluşturmaktadır. 
Bireysel performans primleri çalışanlara üçer 
aylık dönemlerde 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 
ödenmektedir.

Çalışanların motive edilerek kurumsal 
bağlılıklarının artırılmasını, kurum stratejileri ile 
uyumlu bireysel başarıların ödüllendirilmesini 
hedefleyen Ziraat Bankası, 2018 yılı 2. 
çeyreği itibarıyla, uygulamakta olduğu 
performans yönetim sistemi kapsamına tüm 
Genel Müdürlük birimlerinin yetkinlik bazlı 
değerlendirme sistemi esas alınarak dahil 
edilmesi çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer 
taraftan, Ziraat Finans Grubu bünyesinde 
bulunan yurt içi ve yurt dışı iştiraklerimizde 
de bireysel performans yönetimi ve prim 
sistemlerinin devreye alınmasına yönelik 
çalışmalara hız verilmiştir.

2017 yılı son çeyrek itibarıyla, Ziraat 
Bankası’nda bireysel performans 
değerlendirmesine tâbi tutulan personelin 
toplam personele oranı %76,5 seviyesindedir.

Seçkin Çalışanlar,
Nitelikli Hizmet 
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2017 faaliyet döneminde 4 dönem itibarıyla 
bireysel performans değerlendirmesine tâbi 
tutulan saha personeli dikkate alındığında; bu 
personelin %56’sı Satış, %44’ü ise Operasyon 
Grubu’nda çalışmaktadır. Operasyon 
Grubu’nda çalışan saha personelinin %50'si 
erkek, %50’si kadındır. Satış Grubu’nda çalışan 
saha personelinin ise %64’ü erkek, %36’sı 
kadındır.

Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi çalışmaları 
kapsamında; 2017 yılında iki uygulama 
daha gerçekleştirilerek, tüm Banka çapında 
toplam dört uygulama tamamlanmıştır. Son 
yapılan uygulama sonuçlarını esas alan 
eğitim planlamaları yapılmış olup, 2018 yılı 2. 
çeyreğinden itibaren, yetkinlik değerlendirme 
sonuçlarının resmi olarak bireysel performans 
sistemi, eğitim ve kariyer yönetimi 
uygulamalarında kullanılması 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, 2017 yılında 
düzenlenen mülakatlar sonucunda yaklaşık 292 
personel Yönetici Aday Havuzu’na alınmıştır. 
YÖNAP programlarını başarı ile tamamlayan 
personelden 100’ü aşkın personelimiz 
şubelere/birimlere Yönetici pozisyonlarında 
atanmıştır.

Terfi - Nakil Uygulamaları
Bankamızda çalışanların iş memnuniyeti 
ön planda tutulmakta ve çalışanlarımıza 
bankacılığın farklı alanlarında kendilerini 
geliştirebilecekleri kariyer fırsatları 
sunulmaktadır. 2017 yılında yürütülen terfi 
uygulamaları çerçevesinde çalışanların %18’i 
unvan ve görev pozisyonunda yükselmiştir.

Çalışanlar, belirli dönemlerde, çalışmak 
istedikleri yerleri Genel Müdürlük’e 
iletebilmektedirler. Yöneticiler de yetkinliklerini 
göz önünde bulundurarak çalışanlarına ilişkin 
görev pozisyonu değişikliği önerebilmekte 
ve çalışanlarının kariyer gelişimine katkıda 
bulunmaktadır. Bu kapsamda, 2017 yılında 
1.265 talep olumlu sonuçlandırılmıştır.
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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.

Ücretlendirme Uygulamaları
Çalışan ve yönetici ücretlendirmesi, her yıl 
sonunda bir sonraki yıl için tekrar gözden 
geçirilmektedir. Ücret artışlarında Toplu 
iş 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 izin başta 
olmak üzere bazı özlük hakları sağlanmıştır. 
Sendikalaşma oranının %93,34 seviyesinde 
olduğu Banka’da 2017 yılı ücret ayarlamaları 
Toplu İş Sözleşmesi’ne uygun olarak yapılmıştır.

Bireysel Emeklilik
Çalışanlara yönelik İşveren Katkılı Grup 
Emeklilik Sözleşmesi kapsamında 50 TL’nin 
altında olmamak üzere brüt maaşının %3’ü 
oranında katkı payı ödeyen çalışanlar için 
Banka tarafından İşveren Grup Emeklilik 
Sözleşmesi kapsamında 50 TL’den az olmamak 
şartıyla brüt maaşın %3’ü oranında katkı payı 
ödemesi uygulamasına devam edilmektedir. 

Bunun yanı sıra; 2014 yılında Banka 
çalışanlarına katkı payı ödeme şartı olmaksızın 
aylık 50 TL tutarında İşveren katkı payı ödeme 
uygulamasına başlanmış,  bu tutar 2015 yılında 
100 TL’ye,  01 Ocak 2018 itibarıyla 150 TL’ye 
yükseltilmiştir.  Diğer taraftan BİZBİZE Gruba 
Bağlı Grup Emeklilik sözleşmesi kapsamında 
Banka çalışanları ve yakınlarından giriş aidatı 
ve yönetim gider kesintisi alınmamakta, Fon 
İşletim Gider Kesintisi iadesi ile ek fayda 
verilmektedir.

Fazla Mesai
Yapılan fazla mesailerin takibi amacıyla 
devreye alınan sistemin etkin kullanımına 2017 
yılında da devam edilmiş, fazla mesailerin 
azaltılmasına odaklanılarak, çalışanlarımızın 
iş ve aile arasındaki dengesinin korunmasına 
hassasiyet gösterilmiştir.
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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 Kurulu’ndan 
  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 Uygulamaları
Ziraat Bankası çalışanlarının yıllık İzin süreleri 
İş Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş 
olup, yasal düzenlemeler kapsamında 
Banka İK mevzuatında gerekli değişiklikler/
düzenlemeler yapılmaktadır. Çalışanların hak 
ettikleri yıllık izin sürelerini dönemi içinde 
kullanabilmeleri için gerekli tedbirler alınmakta, 
uygulamalar geliştirilmektedir.
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Eğitim Faaliyetleri
Çalışanlarına yönelik sürekli mesleki ve kişisel gelişim olanakları 
sunan Ziraat Bankası’nda, 2017 yılında 24.554 çalışana kişi başı 
ortalama 40,6 saat sınıf içi ve e-eğitim verilmiştir.

2017 yılında çalışanlara yönelik gerçekleştirilen eğitim 
faaliyetleri şu şekildedir:

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

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

 • Çalışanların bulundukları pozisyona uygun olarak verilen, 
  görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli 
  temel bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlayan “Kariyer 
  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 2017 yılında 287.389 kişilik 
katılım sağlanmıştır.
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Staj İmkanları
Her faaliyet döneminde geleceğin bankacılarını 
yetiştirmek adına çok sayıda lise ve üniversite 
öğrencisine mesleki beceri eğitimi ve staj 
imkânı sunan Ziraat Bankası, 2016 - 2017 
eğitim döneminde 2.277 lise öğrencisi ile 1.902 
üniversite öğrencisine Mesleki Beceri Eğitimi 
ve 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 
2017 yılında çalışanların %99,30’u katılım 
göstermiştir.

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 kurulmuş 
olan İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon 
Kurulu ile Kanun gereği kurulmuş olan ve 
İşveren Vekili, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği 
Uzmanı, Çalışan Temsilcisi, İdari İşler 
Görevlisi’nin görev aldığı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurulu çalışmalarına devam etmektedir.

2017 yılında toplam 14.718 kişiye yüz yüze 
ve uzaktan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 
verilmiştir.

Sendika ile Banka arasında yapılan Toplu İş 
Sözleşmesi'nde, 6331 sayılı Kanun ve ilgili 
mevzuat çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği 
hükümleri de yer almaktadır.

Çalışan Bağlılığı Anketi
Çalışanlarının istek ve beklentilerini yakından 
takip eden Ziraat Bankası, bağımsız 
bir araştırma şirketi aracılığıyla Çalışan 
Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması yapmıştır.
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2017 yılı itibarıyla, Genel Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı,
Bölüm Başkanı, Bölge Koordinatörü, Bölge Yöneticisi,
yaş grubu ve eğitim düzeyi dağılımı:

Çalışanlarımızın Önerileri
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, 2017 yılı içerisinde çalışanlar tarafından sisteme 3.048 adet öneri 
iletilmiş olup, önerilerle ilgili gerekli aksiyonlar alınmıştır.

Tablo 2 (Eğitim Düzeyi Dağılımı)

Görev/Eğitim Lisans % Yüksek Lisans % Doktora % Genel Toplam (Kişi)

Genel Müdür Yrd. 88,89 11,11  9

Grup Başkanı 60 30 10 10

Bölüm Başkanı 56 38 6 50

Bölge Koordinatörü 100   3

Bölge Yöneticisi 64,29 28,57 7,14 42

Genel Toplam 63,16 30,70 6,14 114

Görev/Yaş 31-40 41-50 51+ Genel Toplam (Kişi)

Genel Müdür Yrd.  6 3 9

Grup Başkanı  3 7 10

Bölüm Başkanı 11 31 8 50

Bölge Koordinatörü  1 2 3

Bölge Yöneticisi  36 6 42

Genel Toplam 11 77 26 114

Tablo 1 (Yaş Grubu Dağılımı)
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Tablo 1 (Genel Müdürlük, Bölge, Şube dağılımı)

Birim Kişi Sayısı %

Genel Müdürlük 275 1,12

Bölge 5.075 20,67

Şube 19.122 77,88

Yurt Dışı 82 0,33

Genel Toplam 24.554 100

Tablo 2 (Yaş grubu dağılımı)

Yaş Kişi Sayısı %

30 - 5.638 22,96

30 - 50 18.029 73,43

51 + 887 3,61

Genel Toplam 24.554 100

Tablo 3 (Eğitim düzeyi dağılımı)

Öğrenim Durumu Kişi Sayısı %

Doktora 38 0,15

Yüksek Lisans 2.174 8,85

Lisans 16.305 66,40

Ön Lisans 2.879 11,73

Lise 3.089 12,58

Orta Okul 69 0,28

Genel Toplam 24.554 100

Ziraat Bankası insan kaynağının çalışma yeri,
yaş grubu ve eğitim düzeyine göre dağılımı:
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Oyuncu
Tiyatro sanatı; bir oyuncunun ezberi, yeteneği 

ve ifade gücü ile bir araya geldiğinde 

anlam kazanır. Bir oyunu devleştiren de bir 

toplumun algısını dönüştüren de yine bir 

oyuncunun ifadesiyle mümkündür. Tiyatro ve 

oyuncu arasındaki bu güçlü etkileşim dünyayı 

değiştirme gücüne sahiptir. 

ne ise...

Tiyatro için
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Ziraat Bankası’nın sektördeki değerli konumunun 

korunmasında ve daima ilerlemesindeki en önemli unsur 

yetkin ve nitelikli çalışanlardır. Banka, değerlerinin temsilcisi 

olarak gördüğü çalışanlarına yönelik sürekli mesleki ve kişisel 

gelişim imkânları sunarak rekabet üstünlüğünü korumayı 

hedeflemektedir. Çalışanlarına sunduğu her yenilik Ziraat 

Bankası’nın gücüne güç, değerine değer katmaktadır. 

odur.

Ziraat Bankası için

‚‚Calisan
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Kağıt Tüketimi 
Kurum içi yazışmaların elektronik ortamdan 
gönderilmesi kapsamında 2017 yılında 
1.885.532 adet A4 kâğıt tasarrufu sağlanmıştır.

Banka bünyesinde kullanılan çok fonksiyonlu 
yazıcılarda çift taraflı baskı suretiyle yüksek 
seviyede kâğıt tasarrufu yapılabilmektedir. 
2017 yılında çift taraflı baskı çalışmaları 
neticesinde 2.956 ağacın kesilmesi 
engellenmiştir.

Bankamız şube ağ altyapısının yenilenmesi 
kapsamında 2014 yılından 1.841 adet klasik 
faks hattının elektronik faks altyapısına 
dönüşümü sağlanmıştır. 2017 yılında Bankamız 
e-faks altyapısı kullanılarak toplam 2.395.053 iş 
adeti (yaklaşık 9.101.200 sayfa) faks gönderilip 
alınmıştır.

Ziraat Bankası, sanal kredi dosyası projesi ile 
kredi değerlendirme, teklif ve kullandırma 
aşamalarında temin edilen, hazırlanan tüm 
belgelerin sisteme taranması ve sistem 
üzerinden oluşturulmasını amaçlamaktadır. 
Proje ile 2017 yılında yaklaşık 4,5 milyon sayfa 
kâğıt tasarrufu sağlandığı hesaplanmıştır.

Kredi tahsis kararı sürecinde, mevzuata göre 
diğer kurum ve kuruluşlardan sağlanan bilgi 
ve belgelerin ilgili kurumlardan elektronik 
ortamda alınmasına yönelik çalışmalara 2017 
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 2017 yılında toplam 
21.350.758 adet A4 kâğıt tasarrufu 
sağlanmıştır.

Ayrıca, 2017 yılı itibarıyla, Operasyon Merkezi 
tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 
145.488 adet dekont e-posta ile gönderilmiştir.

2013 yılında haberleşme hizmetine ait 
faturaların elektronik ortamda alınmasıyla 
başlayan, Bankamıza e-fatura ile gelen 
kurumsal ödemelere 2017 yılında da devam 
edilmiş, e-faturaya geçen kurum sayısının 
artması ile söz konusu yılda 219.601 adet 
e-fatura ödemesiyle kâğıt tasarrufu adına 
büyük kazanç sağlanmıştır.

Banka dışı yazışmaların KEP sistemi ve e-imza 
uygulaması üzerinden yapılması da kâğıt 
tasarrufuna katkı sağlayacaktır.

İpotek fek işlemlerinin elektronik ortamda 
gerçekleştirilmesi sonucunda 2017 yılında 
sağlanan kâğıt tasarrufu 201.252 adet A4’tür.

Çevreci Yaklaşımıyla
Doğanın Yanında
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2017 yılında devreye alınan e-ipotek projesi 
kapsamında, kurumsal kredilerin teminatını 
teşkil edecek gayrimenkul ipoteklerinin 
tescil talepleri elektronik ortamda ilgili Tapu 
Müdürlüğüne gönderilmeye başlanmıştır. Bu 
sayede, Tapu Müdürlüklerine gönderilen resmi 
senet ve Genel Kredi Sözleşmesi nüshasına 
gerek kalmamıştır. Sadece 2017 yılı son 3 
ayında bu şekilde gerçekleştirilen 5645 işlem 
sayesinde 163.705 adet A4 sayfası tasarrufu 
sağlanmıştır. Projenin tüm krediler için devreye 
alınması halinde yıllık A4 kâğıt tasarrufunun 
yaklaşık 5.800.000 adete ulaşması 
beklenmektedir.

Uygulanmakta olan denetim modeli 
kapsamında tüm şube raporlarının sistem 
üzerinden düzenlenmesi sayesinde fiziki 
belge/rapor gönderimine son verilmiştir. Şube 
denetimlerinin yanında Ziraat Bankası’nın 
iştirakleri ve yurt dışı şubeleri ile tüm Genel 
Müdürlük Birimleri için de denetim raporlarının 
sistem üzerinden hazırlanması ve takip 
edilmesi sağlanmıştır.

Bununla birlikte kullanılmakta olan e-imza 
ve sanal arşiv uygulaması ile tüm denetim 
ve inceleme/soruşturma raporları fiziki bir 
doküman arşivine ihtiyaç duyulmaksızın ana 
bankacılık yazılımı üzerinde dijital ortamda 
arşivlenmektedir.

Denetim ve kontrol raporlarının sisteme 
aktarılması ile yıllık yaklaşık 222.000 adet A4 
kâğıt tasarrufu sağlanmıştır.

Belirlenmiş olan kriterlere uyan 8 milyon 
müşterimizin makbuz tercihleri güncellenmiş 
olup, gereksiz makbuz kullanımının önüne 
geçilmiştir. Bu sayede işlem süreleri kısalmış ve 
basılı kâğıt kullanım oranı azaltılmıştır. Ayrıca 
dileyen müşterilerimiz için ATM’den yapmış 
oldukları işlemlere ilişkin işlem makbuzlarının 
e-mail yoluyla gönderimi sağlanmıştır. 2018 
yılı itibariyle daha fazla müşteriye ulaşılması 
hedeflenmektedir.

Kredi kullandırım sürecinin dijital kanallar 
üzerinden tamamlanmasına yönelik 
çalışmaların 2018 içerisinde tamamlanması 
planlanmaktadır. Bu kapsamda müşterilerimize 
şubede alınan sözleşme ve formlar dijital 
ortamda sunularak, iş gücü, zaman ve kâğıt 
tasarrufu sağlanacaktır.

Tüm bu uygulamalar sonucundaki asgari kâğıt 
tasarrufu aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

Kağıt Tasarrufu

Tüketimi Engellenen Kesilmesi
Sayfa Adedi Engellenen Ağaç

62.105.931 5.267
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İştirakimiz Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. 
tarafından düzenlenen kira faturalarının 
müşterilere elektronik ortamdan gönderilmesi 
uygulamasına devam edilmesi de kâğıt 
tasarrufunda ciddi bir katkı sağlamıştır.

İştirakimiz Ziraat Yatırım’da, kullanılan 
kağıtların azaltılması amacıyla, saklanması 
zorunlu olan veya saklanmasında yarar 
görülen yazışmalar dijital ortama taşınmıştır. 
Kâğıt tüketimini önlemek adına eski yazıcılar 
değiştirilmiş, yazıcı sayısı azaltılarak ortak 
kullanım sağlanmıştır.

İştiraklerimiz Ziraat Sigorta A.Ş. & Ziraat Hayat 
ve Emeklilik A.Ş.’de poliçe ve sözleşmelerin 
müşterilere sunulmasında yasal yükümlülükler 
kapsamında e-posta ile gönderim 
uygulamasıyla kâğıt kullanımında tasarruf 
sağlanmıştır.

İştirakimiz Kazakhstan Ziraat International 
Bank’da kâğıt tüketiminin azaltılması amacıyla 
eskiyen yazıcılar çift taraflı baskı özelliği olan 
yazıcılarla değiştirilmektedir. 

İştirakimiz Ziraat Bank Azerbaycan ASC 
tarafından internet bankacılığı projesi 
online kullanıma sunulmuş olup, Mobil 
Bankacılık hizmetinin de devreye alınması 
planlanmaktadır. Böylece, müşterilere kendi 
hesaplarını ve işlemlerini uzaktan yönetme 
olanağı sunulmakla kalmayıp, kâğıt ve yakıt 
tüketiminin azaltılmasına da katkı sağlanmış 
olunacaktır. Kâğıt israfına yol açmamak için 
alınmış son model printerlarda çift taraflı baskı 
modu ayarlaması yapılmıştır.

İştirakimiz Ziraat Bank International AG’de 
her katta bir baskı merkezi yer alarak, ortak 
merkezi yazıcı uygulaması bulunmaktadır. 
Bu şekilde kâğıt sarfiyatında yıllık 1 milyonun 
üzerinde tasarruf sağlanmış ve tüketim 1,8 
milyondan 800 binlere düşmüş, aynı şekilde 
toner ve kartuş tüketimlerinde de ciddi tasarruf 
sağlanmıştır. Buna ek olarak, şubelerde 
kullanılan basılı broşür vb. ile bayram ve 
diğer özel günlerde gönderilen tebrik kartları 
uygulamalarına son verilmiş ve dijital ortama 
geçirilmiştir.
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Kağıt Atıklar
Yasal saklama süreleri sona ermiş evraklar ve 
atık kâğıtlar geri dönüştürme amaçlı olarak 
anlaşmalı yetkili firmalara satılmaktadır. 2017 
yılında yaklaşık 1.100 ton atık kâğıdın geri 
dönüşümü sağlanmıştır.

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

İştirakimiz Ziraat Bank International AG’de 
kâğıt atıklarının özel kolektörlerde toplanarak 
uygun şekilde geri dönüştürülmesi hususunda 
hizmet alınmaktadır.

İştirakimiz Ziraat Yatırım’da, atık kâğıt kutuları 
kullanılarak dönüşüm sağlanmaktadır.

İştirakimiz Ziraat Bank (Moscow) JSC’de yasal 
saklama süresi dolan arşiv dokümanları ve 
diğer atık kağıtların kullanılmaz hale getirilerek 
geri dönüşüme gönderilmesi sağlanmaktadır. 
2017 yılında 1.263 kg atık kâğıdın geri 
dönüşüme gönderilmesi sağlanmıştır.

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. 2017 yılında toplam 22.480 
kg atık ürün akredite olmuş ve geri dönüşüm 
şirketi tarafından imha edilmiştir.

Toner tasarrufu sağlanması adına yapılan 
uygulamada, her karakter için kullanılan nokta 
sayısı ile optimum nokta sayıları ayarlanmakta 
ve kullanıcının fark etmesi imkânsız noktalar 
yazdırmayarak bu sayede %20 toner tasarrufu 
sağlanmaktadır. Bu sayede yıllık 650.992 TL 
toner tasarrufu sağlanmış olup 753.164 kg 
karbondioksit salınımı engellenmiştir.

Atık Yönetimi
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Hizmet binalarımıza ait 
cam, plastik, kâğıt vb. 
atıklar için belediyelerle 
iş birliği yapılarak 
toplanması sağlanmıştır.

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

Ayrıca, hizmet binalarımıza ait cam, plastik, 
kâğıt vb. atıklar için belediyelerle iş birliği 
yapılarak toplanması sağlanmıştır.

Atık pillerin çevreye vereceği zararı önlemeye 
yönelik katkıda bulunmak adına Banka Genel 
Müdürlük birimlerinde ve bazı şubelerimizde 
atık pil toplama kutuları kullanılmakla birlikte 
iştiraklerimiz Ziraat Finansal Kiralama A.Ş., 
Ziraat Yatırım, Ziraat Sigorta A.Ş. & Ziraat Hayat 
ve Emeklilik A.Ş.’de de söz konusu uygulama 
mevcuttur. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.’deki 
uygulama ile de kullanım dışı kalan boş tonerler 
geri dönüşüme dahil edilmektedir.
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Enerji Verimliliği
Ziraat Bankası, veri merkezlerini yeniden 
tasarlama ve yapılandırma faaliyetleri 
gerçekleştirmiştir. Veri Merkezleri Projesi 
ile Ziraat Finans Grubu veri merkezleri 
tesis tasarımı, inşaatı ve kurulumu ile 
BT Sistemlerimizin geçişleri ve taşımaları 
tamamlanmıştır. Yenilenen altyapı ve doğal 
soğutma yöntemleri sayesinde enerji 
tüketiminde yaklaşık %40 tasarruf sağlanmıştır.

Ziraat Veri Merkezi projesinde iklimlendirme 
için “freecooling” uygulanmaktadır. Dış 
ortam iklimsel kaynakları kullanılarak serbest 
soğutma yapılmakta; geleneksel iklimlendirme 
uygulamalarına göre enerji tasarrufu sağlanarak 
enerji, daha sürdürülebilir bir şekilde 
tüketilmektedir.

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 mesai saati 
dışında da uygun sistemler uyku moduna 
alınmaktadır. 

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'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. 

İştirakimiz Türkmen Turkish JCS Bank’da 
ekranların otomatik 5 dakika kullanılmaması 
halinde standby konumuna geçmeleri 
sağlanarak sarfiyat düşürülmüştür.

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

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

İştirakimiz Ziraat Yatırım’da kullanılan 
aydınlatmaların tamamı enerji tasarruflu 
ampullere dönüştürülmüştür. Eski ve kullanım 
ömrü tamamlanan cihazlar değiştirilerek 
tasarruf sağlanmıştır.

Kazakhstan Ziraat International Bank bahçe ve 
Genel Müdürlük binasının aydınlatmasında daha 
az enerji tüketen, çevre dostu LED aydınlatma 
ürünleri kullanılmaktadır.

İştirakimiz Türkmen Turkish JCS Bank’da 
kullanılan aydınlatma sistemi enerji tasarruflu 
ampullerle değiştirilmiş, elektrikli su ısıtıcılarının 
enerji sarfiyatının düşürülmesi amacıyla ayarları 
düşürülerek aşırı elektrik tüketimleri önlenmiştir.

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 
salımı 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 İle İlgili veriler merkezden izlenmekte, 
söz konusu veriler ile kullanım ayarlaması 
yapılarak enerji harcama miktarının düşürülmesi 
sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası, 2017 yılında ozon tabakasına 
zararlı olmayan R410A soğutucu gazı kullanan, 
enerji verimliliği yüksek Inverter teknolojisine 
sahip 615 adet klima sistemi satın almıştır. 
Banka, ısıtma maliyetini düşürmek ve enerji 
verimliliğini artırmak amacıyla satın aldığı 
klimaların 76 adedini; hem enerji tasarrufu hem 
de konfor şartlarını maksimize eden yeni nesil 
VRF sistem standardına uygun olarak tedarik 
etmiştir. Kurulan sistemlerde toplam 1,84 ton 
R410A soğutucu gaz kullanılmıştır.

Ziraat Bankası; şubelerine, ışıklı reklam 
panolarına ve ATM konseptine LED 
aydınlatma sistemleri yerleştirmiştir.
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Diğer Uygulamalar
2017 yılında Bankamız 3.882 kişiye toplam 267 
milyon TL modern basınçlı sulama sistemleri 
kredisi kullandırmıştır. Kullandırılan krediler 
yaklaşık 254 bin dönüm arazinin modern 
basınçlı sulama sistemleri ile sulanmasını 
sağlamıştır. Damlama ve yağmurlama sistemleri 
ile %30-%40 arasında su tasarrufu sağlanmakta 
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'nı almayı 
hedeflemektedir.

Fiziki hizmet noktalarında sürekli iyileştirme 
çalışmaları kapsamında; tesisat, elektrik 
akşamı, 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 
2017 yılında 130 adet hizmet binası tadilatı 
gerçekleştirilmiştir.

İştirakimiz Ziraat GYO, gayrimenkul 
yatırımlarında ve geliştirdiği projelerde çevreci 
bir bakış açısı ile sürdürülebilir kentsel mekanlar 
yaratma çabasındadır.  

İştirakimiz Ziraat GYO bünyesinde “Çarşamba 
Konferansları” adı altında her hafta şirket 
çalışanları tarafından veya şirket dışından davet 
edilen uzmanlar tarafından çalışanlara değişik 
konularda sunumlar yapılmaktadır. Bu sunumlar 
içinde sürdürülebilirliğin bileşenleri atık 
yönetimi, enerji, su ve kâğıt sarfiyatını önleyici, 
dönüşebilir malzeme kullanımını teşvik eden 
hususlara da yer verilmektedir.

İştirakimiz Türkmen Turkish JCS Bank 
tarafından her sene belirlenen sayılarda ağaç 
fidanları ekilmektedir. Bu kapsamda 2018 
yılında 18.000 fidan dikimi planlanmıştır.

Ziraat Bankası, 
Ataşehir'de konumlanan 
İstanbul Uluslararası 
Finans Merkezi 
yerleşkesinde inşa 
edilecek Ziraat Kuleleri'ni 
uluslararası çevresel 
standartlar ışığında 
tasarlayarak LEED 
Sertifikası'nı almayı 
hedeflemektedir.
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Sera gazı envanteri ile ilgili çalışma 2017 
yılı yurt içi şube ve bölgeler enerji verileri 
toplanarak tamamlanmıştır. Sürdürülebilirlik 
raporlamasında geçmiş yıllarda elektrik 
tüketimi faturalar üzerinden ortalama fiyatlar 
göz önünde bulundurularak hesaplanırken 2017 
yılında gerçek tüketimler kayıt altına alınarak 
hesaplamalar gerçekleştirilmiştir.

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 %62 (2016 
yılında %57) ile birinci sırada yer alırken, şirket 
araçlarından kaynaklanan emisyonlar %17 
ile ikinci sırada, binalarda kullanılan yakıtlar 
ise %16 (2016 yılında %17) ile üçüncü sırada 
yer almaktadır. Geçen yıldan farklı olarak 
soğutucu gazlardan (F-gazları) kaynaklanan 
emisyonlarda düşüş gözlenmektedir (%10’dan 
%4’e).

Ziraat Bankası 2017 yılı Sera Gazı Salımları Dağılımı

Elektrik : %62

Araçlar : %17

Binalarda Kullanılan Yakıtlar : %17

F-Gazları : %4

Sera Gazı Salımları
Ziraat Bankası 2017 yılı 

2017 yılı Kapsam 1 emisyonları 2016 yılına göre %8’e yakın azalmıştır. 2017 yılındaki yakıt 
kullanımında araçlardaki dizel tüketimi %47 ile ilk sırada yer almaktadır. Dizel’i sırasıyla %35 ile 
doğalgaz %13 ile kömür takip etmektedir.
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Doğrudan Sera Gazı Salımları Değişimi

Dolaylı Sera Gazı Salımları Değişimi

Yıllar İtibarıyla Ziraat Bankası Sera Gazı Değişimleri

Doğrudan
Sera Gazı
Salımları

(Kapsam 1)

2016 2017 %

Doğrudan
Enerji Tüketimi

MWh

Doğrudan
Sera Gazı Salımları 

(tCO2e)

Doğrudan
Enerji Tüketimi 

MWh

Doğrudan
Sera Gazı Salımları 

(tCO2e)
Kapsam 1
Değişim

Doğal gaz 42.389 8.586 40.121 8.127 -5,3

Fuel Oil 4.708 1.319 2.229 625 -52,7

Motorin
(binalarda
kullanılan)

3.808 1.022 4.005 1.075 5,2

Kömür 7.509 2.749 14.422 5.279 92,1

Dizel 51.323 13.902 54.507 14.764 6,2

Benzin 200 52 76 20 -62,1

F-gazları 0 8.848 0 3.539 -60,0

Toplam 109.936 36.478 115.359 33.429 -8,4

Dolaylı
Sera Gazı
Salımları

(Kapsam 2)

2016 2017 %

Dolaylı
Enerji

Tüketimi

Dolaylı
Sera Gazı Salımları 

(tCO₂e)

Dolaylı
Enerji Tüketimi

Dolaylı
Sera Gazı Salımları 

(tCO₂e)
Kapsam 2
Değişim

Satın alınan
elektrik
(kWh)

98.494.598 48.395 105.899.015 54.234 12,06

Toplam 48.395 54.234 12,06

Sera Gazı
Salımları 
(tCO2e)

Kapsam 1
(tCO₂e)

Kapsam 2
(tCO₂e)

Toplam tCO₂e 
(Kapsam 1&2)

Toplam tCO₂e için 
Değişiklik %

Sera Gazı
Yoğunluğu 

(tCO₂e/Milyon TL 
Ciro)

2017 33.428,6 54.234,3 87.662,9 3,29 0.20

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

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere dolaylı sera gazı salımları 2016 yılına göre %12,06 artış 
göstermiştir. Bu artışın %7,5’lik payı elektrik tüketimindeki artıştan kaynaklanırken geriye kalan %4,5’lık 
kısım ise elektrik emisyon katsayısından kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni 2017 yılında Türkiye 
elektrik üretiminde fosil yakıtların bir önceki yıla göre artış göstermesi nedeniyle elektrik emisyon 
faktörünün artmasıdır.   

2017 yılı sera gazı envanteri 87.662,9 tCO2e olarak gerçekleşmiş olup bir önceki yıla göre %3,29 
oranında artmıştır. 2016 yılında sera gazı emisyonlarının Ziraat Bankası aktif büyüklüğüne oranında bir 
önceki yıla göre %17 azalma görülmektedir. Sera gazı yoğunluğundaki söz konusu azalışın, etkin enerji 
yönetimi uygulamaları ile desteklenmesi hedeflenmektedir.
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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.

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.

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).

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 
tedarikçileri periyodik olarak denetlemektedir.

Sürdürülebilir Tedarik
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llham'
Bir satırın koca bir kütüphaneye evrilmesini 

sağlayan ilham; edebiyatın daima 

beslenmesine, gelişmesine katkıda bulunur. 

İlhamla yazılan esere dokunan bir okuyucu 

için sürekli değişim başlar, bu da yeni 

ilhamların var olmasına yol açar.

ne ise...

Edebiyat için
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Yenilik
Geleceğin teknolojisine yatırımlarını sürdüren 

Ziraat Bankası için en büyük ilham kaynağı 

yeniliktir. Ziraat Bankası, müşterilerinin 

hayatını kolaylaştırmak hedefine sürekli yeni 

şeyler söyleyerek ulaşmaya çalışır.

odur.

Ziraat Bankası için
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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, 9 sezondur Türkiye Kupası’nın 
isim hakkını alarak Türk sporunun gelişmesine 
önemli katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra 
Banka, 1981 yılından beri Türkiye Erkekler 
Voleybol liglerinde mücadele eden Ziraat 
Voleybol Takımı, 2017/2018 sezonunda da hem 
Efeler Ligi hem de Avrupa Kupası’nda (CEV) 
mücadelesini başarı ile sürdürmektedir.

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 154 yıllık köklü 
geçmişine ışık tutmaktadır. Müzede, bankacılık 
sisteminde kullanılan pek çok antika obje, tarihi 
bir atmosfer içinde sergilenmektedir. Banka 
Müzesinin de içinde yer aldığı Ulus Tarihi Genel 
Müdürlük binasının restorasyon çalışmaları 
devam etmekte olup, Müze çok daha geniş 
bir alanda sanatseverleri ağırlamaya devam 
edecektir.

Kuruluşundan bu yana sanat ve sanatçılara 
destek veren Ziraat Bankası, 2017 yılında da 
çok sayıda sanatsal etkinliğe destek olmuştur. 
Kuğulu ve Tünel ve Sanat Galerilerini sanat 
ve sanatçıların hizmetine sunan Banka, 2017 
yılında toplam 23 sergi ile 15 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.

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 İnşa edilip hâlihazırda 42 adet tescilli 
binaya sahip olan Banka, kültürel mirasın 
korunması adına binaların aslına uygun olarak 
tadilatlarını gerçekleştirmenin yanı sıra özgün 
mimari tasarımına bağlı kalmaktadır.

Topluma Destek
Güçlü Gelecek
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Millî 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 desteğiyle 81 ilde 
Z-Kütüphanesi’nin kurulması kararlaştırılmış 
olup, 2017 yılında bu kütüphanelerin yapımına 
devam edilmiştir

Ayrıca; Bankamızın sosyo–kültürel ve ekonomik 
kalkınmamıza yaptığı katkıları pekiştirmek ve 
ülkemize kalıcı bir eser bırakmak amacıyla 
İstanbul’un en büyük kütüphanesi olacak 
Medeniyet Üniversitesi Ziraat Kütüphanesi 
projesine katkı sağlanmaktadır.

Sosyo-kültürel açıdan tarihi bir dönemi anlatan 
ve yabancı dilde en iyi film Oscar aday adayı 
olan “Ayla” filmine Bankamızca sponsor 
olunmuştur.

Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından çevre 
bilincini geliştirmek amacıyla düzelenden 
birçok çevre etkinliğine destek olunmuştur.

Türk dilini, kültürünü dünyaya tanıtmayı 
hedefleyen Yunus Emre Enstitüsü’nün bu yıl     
2. kez düzenlediği “Uluslararası Türkçe Bayramı” 
projesine destek olunmuştur.

“Çocuklar Tatilde Okullar Tadilatta” sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında kalkınmada 
öncelikli bölgelerde yer alan okulların 
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir.

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 düzenlenen seminer, 
konferans ile eğitim çalışmalarına 2017 yılında 
da destek verilmeye devam edilmiştir.

Ziraat Bankası, 2017 yılında da çok sayıda 
kültür sanat festivali ve özel geceye katılım 
sağlamıştır. 

Sosyo-kültürel açıdan tarihi bir dönemi anlatan 
ve yabancı dilde en iyi film Oscar aday adayı 
olan “Ayla” filmine Bankamızca sponsor 
olunmuştur.
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İştirakimiz Türkmen Turkish JCS Bank 2017 yılında Aşkabat’ta 
gerçekleştirilen Kapalı Alanlarda Dövüş Sanatı ile ilgili V Asya 
oyunlarına sponsorluk faaliyetlerinde bulunmuştur. Aşkabat 
civarında inşası tamamlanan Golf sahasına da Bankamızca 
maddi destek sağlanmıştır. Ayrıca, yurt içinde bulunan para 
Olimpik komitelerine, kimsesizler vakıflarına insani yardımlarda 
bulunulmaktadır.

Ziraat Bank International A.G. tarafından Almanya’da yerleşik Türk 
nüfusunun yeni kuşakları arasında yaşanmakta olan eğitim ile ilgili 
sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, özellikle eğitim 
konuları ile ilgili projelere destek verilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca 
Bankamızca yine öncelikli olarak Türk kökenli öğrencilere sağlanan 
staj imkânları ile de sürecin gelişimine katkı verilmektedir.

Ziraat Sigorta A.Ş. & Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından, 
Balkan Müslümanlarıyla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 
düzenlediği "9. Balkanlı Öğrenciler Kış Kampı" ile Ankara 
Müzayedecilik Evi ve Sanat Galerisi A.Ş. tarafından düzenlenen 
Medeniyetimizin İzinde Serisi’ne sponsor olunmuştur. İlaveten, Ziraat 
Sigorta A.Ş. “27. Sahara Kültür ve Sanat Festivali'ne, Ziraat Hayat ve 
Emeklilik A.Ş. ise Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde Kafkas ve 
Karadeniz Halkları Platformu tarafından düzenlenen geceye sponsor 
olmuştur.

“Küresel banka olmak” stratejik hedefimiz doğrultusunda, farklı 
ülkelerde çalışan personelimiz arasında ortak iletişim dili olarak 
Türkçe’nin kullanılmasını sağlamak üzere, yurt dışı teşkilatımızda 
yerel statüdeki bazı çalışanlarımıza Türkçe eğitimi verilmiştir.
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