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2018 Entegre Raporu Hakkında Sunuş

İş Bankası Yönetim Kurulu ortak aklını kullanarak, 
tüm faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınma açısından 
kritik öneme sahip ekonomik, sosyal ve çevresel 
eksenlerin kesişme noktasına taşımıştır.

İş Bankası’nca yayınlanan entegre raporda açıkça 
görüldüğü üzere, Yönetim Kurulu entegre düşünceyi 
içselleştirmiş olup değer üretme odakları, Banka ve 
paydaşları arasındaki ilişkiyi artık bir bütün olarak 
ele almaktadır. Raporu incelediğimizde; Banka’nın 
faaliyetlerini ve bunların ekonomik, sosyal ve 
çevresel eksenlerde değer üretimi açısından ortaya 
çıkan etkilerini ahenk içinde ve sürdürülebilir bir 
şekilde yönettiğini görüyoruz.

Ayrıca, İş Bankası’nın liderlik ekibinin, kurumun 
tüm seviyelerinden, iş modeli ve stratejiye katkı 
aldığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu katkı ile İş Bankası 
olağanüstü başarılara imza atacaktır. 

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi Onursal 
Başkanı sıfatıyla, IIRC Raporlama Çerçevesi dikkate 
alınarak hazırlanmış bulunan bu ilk entegre raporu 
için İş Bankası’nı tebrik etmekten memnuniyet 
duyuyorum. 

İş Bankası, yayınladığı bu raporla, Türkiye’de faaliyet 
gösteren diğer şirketlere öncülük etmektedir.

Prof. Mervyn King SC

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) 
Onursal Başkanı
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Rapor Hakkında

İş Bankası’nın 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 
dönemine ilişkin çevresel, sosyal ve yönetsel 
performansını, entegre bir bakış açısıyla sunan 
bu rapor İş Bankası’nın yayınladığı ilk entegre 
rapordur. Rapor Banka’nın Türkiye’deki faaliyetlerini 
kapsamaktadır. İştirakler ve yurt dışı operasyonlar 
raporun kapsamı dışındadır.

İş Bankası, bütün paydaşları ile şeffaf, etik ilkelere 
dayalı ve saygılı bir diyaloğu gözetmektedir. Söz 
konusu diyaloğun önemli bir aracı olacağı düşünülen 
entegre rapor, İş Bankası’nın “Türkiye’nin Bankası” 
olma söyleminde hayat bulan kurumsal stratejisini, 
hedeflerini ve uzun vadeli değer üretme yetkinliğini 
çok yönlü ve döngüsel bir yaklaşımla ele almaktadır.

2018 Entegre Raporu, İş Bankası’nın faaliyet 
döngüsü kapsamında entegre düşünceyi 
içselleştirme şekli, paydaşlarıyla kurduğu etkileşimli 
diyalog, öncelikli konular ve yarattığı değer 
hakkında ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Banka’nın 
ve paydaşlarının birinci derecede önemli buldukları 
öncelikli konular ekseninde oluşturulan raporda 
finansal, çevresel ve sosyal performansın sunulduğu 
konu başlıklarının yanı sıra Uluslararası Entegre 
Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından önerilen 
sermaye ögeleri sınıflaması doğrultusunda, altı farklı 
sermaye ögesi çerçevesinde İş Bankası’nın Değer 
Yaratma Modeli’nin işlendiği “İş Bankası Bankacılığı” 
bölümüne yer verilmiştir.

İş Bankası 2018 Entegre Raporu, Yıldız Teknik 
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Güler Aras 
ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Zeynep Gürhan Canlı’dan oluşan Akademik 
Kurul’un değerlendirmelerine sunulmuş, Kurul’un 
raporun kapsam ve kurgusu doğrultusundaki 
değerlendirmeleri ve gelecek döneme yönelik 
önerileri alınmıştır.

2018 Entegre Raporu’nda yer alan performans 
gösterge ve bildirimleri GRI Standards-Kapsamlı 
(comprehensive) çerçevesinde sunulmuştur (Bkz. 
GRI Standartları İçerik Endeksi, s 108). Bu rapor, 
aynı zamanda, İş Bankası’nın imzacısı olduğu 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) 
kapsamındaki ilerleme bildirimini de içermektedir 
(Bkz. BM İlerleme Bildirimi, s 105). 

Raporda GRI’ın Finansal Hizmetler sektör ekinden 
ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu 
(Sustainability Accounting Standards Board - SASB) 
Ticari Bankalar için Geçici Standart (Provisional 
Standard for Commercial Banks) rehberinden 
yararlanılmıştır.

Rapor içeriğine ilişkin her türlü soru ve önerinizi surdurulebilirlik@isbank.com.tr adresine iletebilirsiniz. 
102-46

mailto:surdurulebilirlik@isbank.com.tr
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Geleceği 
Hazırlıyoruz…
Hem bireysel hem de toplumsal açıdan en 
değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza; 
refah düzeyi yüksek, güvenli, temiz, 
adil, insan haklarına saygılı, kısacası 
yaşanabilir bir dünya bırakmanın, 
kaçınılmaz bir sorumluluk olduğuna 
inanıyoruz.
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

İş Bankası’nın değerli paydaşları,

2018’de 94. yaşını kutlayan ve 100. yılına bir adım daha 
yaklaşan İş Bankası, tecrübesi ve gelecek vizyonunu 
harmanlayarak şekillendirdiği iş yapış felsefesi ile değer 
yaratmaya devam ediyor. 

Nesilden nesile aktardığımız saygın ve ilkeli 
bankacılık anlayışımıza dayanan “İş Bankalılık” 
kültürüyle geliştirdiğimiz ve “İş Bankası Bankacılığı” 
olarak adlandırdığımız değer yaratma modelimizle, 
müşterilerimizin yanı sıra topluma, çalışanlarımıza, 
hissedarlarımıza ve diğer paydaşlarımıza karşı 
sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bu yaklaşımımızın 
gerektirdiği biçimde çevreye duyarlı, sosyal açıdan 
sorumlu bir kurum, özenli bir işveren ve hepsinden 
önemlisi bireylerin ve kurumların geleceklerini inşa 
süreçlerinde güvenebilecekleri bir iş ortağı olmayı temel 
hedefimiz olarak benimsiyoruz.

Bu yıl İş Bankası’nın 2018 yılında ekonomik, sosyal 
ve çevresel açıdan ortaya koyduğu değeri bir arada 
özetleyen ilk Entegre Raporumuzu sizlerle paylaşıyoruz. 
Tüm paydaşlarının faydasını ve önceliklerini gözeterek 
faaliyet gösteren Bankamızın, finansal ve finansal 
olmayan konulardaki performansı hakkında bütünleşik 
bilgiler sunan bu rapor, aynı zamanda, geleceğe dair 
öngörülerimizi ve hedeflerimizi de sizlerle paylaşma imkânı 
veriyor.

Müşterilerimizin finansal geleceklerini inşa süreçlerine 
katkıda bulunurken, hedeflerini gerçekleştirmeleri için 
gerekli desteği bir iş ortağı anlayışıyla kendilerine sunuyor, 
her zaman yanlarında yer alıyoruz. Bankacılık alanında 
uyguladığımız, güncel ve küresel trendlerin doğurduğu 
ihtiyaçlara yanıt veren iş süreçlerimizle, etki alanımızda 
ortaya çıkan çevre ayak izimizi en aza indirmek için gayret 
gösteriyoruz. 

İş Bankası’nın 2018 yılında 
ekonomik, sosyal ve çevresel 
açıdan ortaya koyduğu değeri 
bir arada özetleyen ilk Entegre 
Raporumuz, Bankamızın finansal 
ve finansal olmayan konulardaki 
performansı hakkında bütünleşik 
bilgiler sunuyor.

102-14  |  103-2
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İş Bankası’nı kalıcı bir değer olarak geleceğe taşırken, 
içsel sermaye yaratma gücümüzle faaliyetlerimizi 
destekleyecek gerekli kaynağı yaratmaya devam 
ediyoruz. En kıymetli sermaye unsurlarımızdan biri olan 
insan kaynağımızın önemini biliyor ve çalışanlarımızın 
memnuniyetlerini her daim yüksek tutma gayretiyle 
hareket ediyoruz. Parçası olduğumuz toplumun geleceğini 
daha güçlü kılmak için sistematik ve uzun soluklu projelerle 
sosyal sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. 

İkinci 100 yılımıza hazırlanıyoruz.

Faaliyetlerimiz ve hayata geçirdiğimiz her proje, 
bankacılığı toplumun her bir bireyi için kolay erişilebilir bir 
hizmete dönüştürme ve tüm paydaşlarımız için daha fazla 
değer üretme amaçlarımıza hizmet ediyor. 

Küresel ölçekte ve hemen her sektörde hızlı bir 
dönüşümün yaşandığı çağımızda, performansın sağlıklı ve 
güçlü bir şekilde sürdürülebilmesi, proaktif davranmayı 
gerektiriyor. Biz de kurum olarak; yetkinliklerimiz, 
varlıklarımız, gücümüz ve doğru kurgulanmış stratejimizin 
yanı sıra teknolojiye ve dijital dönüşüme yaptığımız önemli 
yatırımlarla ikinci 100 yılımıza hazırlanıyoruz. Sürdürülebilir 
büyüme stratejisi açısından önem taşıyan bu perspektifin, 
gelecek nesillere miras bırakacağımız bu kurumun pek 
çok alandaki öncü konumunu daha da pekiştireceğine 
inanıyorum. 

Cumhuriyet ile neredeyse yaşıt olan İş Bankası, yaklaşık 
bir asırdır paydaşları için itibar ve güveni temsil eden 
bir kurum. Kendisini “İş” markasına adamış, “İş Bankalılık 
kültürü” ile yetişmiş çalışanlarının özverili ve titiz çabaları, 
İş Bankası’nın geleceğe daima umutla, kararlılıkla, inançla 
bakmasını sağlıyor. Bu kurum, dün ve bugün olduğu gibi 
gelecekte de en önemli varlığı olan çalışanlarının görev 
ve sorumluluk bilinciyle ülkemize katkı sağlamaya devam 
edecek. 

Sadece ülkemizin değil dünyanın da en saygın finans 
kuruluşları arasında yer alan, hem ülke ekonomisi 
hem de paydaşları için kalıcı değer yaratma vizyonu ile 
faaliyetlerini sürdüren Bankamızın bugünlere gelmesine 
katkıda bulunan çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere 
tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. 

Saygılarımla,

Füsun Tümsavaş
Yönetim Kurulu Başkanı

Yaklaşık bir asırdır paydaşları için 
itibar ve güveni temsil eden İş 
Bankası, geleceğe daima umutla, 
kararlılıkla, inançla bakıyor.

Dijital dönüşüme yaptığımız önemli 
yatırımlarla ikinci 100 yılımıza 
hazırlanıyoruz. 

İkinci 100 yıl
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Genel Müdür’ün Mesajı

Değerli paydaşlarımız,

Global ekonomik gündem; küresel piyasalardaki 
dalgalanmaların yanı sıra iklim değişikliği, doğal 
kaynaklarda azalma, nüfus artışı, eşitsizlik gibi çok sayıda 
parametrenin varlığında belirleniyor. 

İş dünyası açısından risklere olduğu kadar doğru ele 
alındığında fırsatlara da işaret eden bu değişkenlerin 
doğru yönetilmesi bütünleşik bir yaklaşım gerektiriyor. 
Dünyadaki bu hızlı değişimin sonucunda yeni iş yapış 
şekilleri ortaya çıkarken, kaynakların etkin kullanımını ve 
geri dönüşümünü esas alan döngüsel ekonomiye geçiş 
yaşanıyor.

Faaliyet gösterdiğimiz bankacılık sektörü, bu büyük 
dönüşümde üstlendiği rolle ön plana çıkıyor. Bu dönüşüm, 
sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olan bankaların, 
değişimi olumlu ve olumsuz yönleriyle kavramalarını, 
riskleri ve sahip oldukları sermaye unsurlarını doğru 
yönetirken iş fırsatlarını proaktif bir yaklaşımla yakından 
takip etmek suretiyle içselleştirmelerini zorunlu kılıyor. 

Bu bağlamda biz de, Türkiye İş Bankası olarak; 
sürdürülebilirlik alanında evrensel ilkeler içeren Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak ortaya 
koyduğumuz taahhüt doğrultusunda, Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlamayı amaçlayan 
çalışmalarımızla tüm paydaşlarımız için değer üretmeye 
devam ediyoruz. Bunu da ekonomik, çevresel ve sosyal 
eksenleri eş anlı gözeten sorumlu finansman yaklaşımımız 
ve müşteri deneyimini esas alan hizmet anlayışımız ile 
gerçekleştiriyoruz.

İş Bankası, Türkiye’nin iktisadi 
tarihinin her döneminde 
önemli roller üstlenmiş, bütün 
dönüşümlerine ve değişimlerine 
tanıklık etmiş, geçmişi 
Cumhuriyet tarihiyle özdeş bir 
kurumdur. 

102-14  |  103-2
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İş Bankası, değişen piyasa koşullarına öngörüyle 
hazırlanan bir kurumdur.

Ekonominin bel kemiği olan küçük esnaf ve KOBİ’lerin 
desteklenmesi, ihracatın geliştirilmesi, kadının iş 
dünyasındaki yerinin pekiştirilmesi, yenilenebilir enerji 
yatırımlarının finansmanı, iklim değişikliğiyle mücadele 
gibi pek çok konuda kapsayıcı bir yaklaşım sergileyen 
İş Bankası, Türkiye’nin iktisadi tarihinin her döneminde 
önemli roller üstlenmiş, bütün dönüşümlerine ve 
değişimlerine tanıklık etmiş, geçmişi Cumhuriyet tarihiyle 
özdeş bir kurum. 

Bankamızı yarının rekabet ortamına hazırlayan ve 
geleceğin piyasa koşullarına uygun konumlandıran tek 
unsur mali yapımız değildir. Nitelikli insan kaynağımız 
başta olmak üzere, entegre bir hizmet anlayışıyla 
kurgulanmış fiziki ve dijital hizmet platformlarımız, “İş” 
markasının yanı sıra bankacılığın farklı alanlarındaki 
lider ürünlerimiz, kurumsal yönetişimdeki gücümüz 
ile toplum nezdindeki saygın konumumuz en az güçlü 
maddi sermayemiz kadar önem taşımakta ve Uluslararası 
Entegre Raporlama Konseyi’nin (IIRC) 6 sermaye 
ögesine dayandırılmış bulunan İş Bankası değer yaratma 
modelinin temelini oluşturmaktadır. “Türkiye’nin Bankası” 
söyleminde özetlenen ve yaygın iş yapma anlayışımızı 

ifade eden kurumsal stratejimizi, önceliklerimizi, 
paydaşlarımızın beklentilerini, risk ve fırsatları entegre 
bir bakış açısıyla ele alan iş modelimizle kısa, orta ve 
uzun vadede tüm paydaşlarımız için değer üretiyoruz. 
Sunduğumuz kanal ve ürün çeşitliliğiyle de toplumun tüm 
kesimlerine kapsayıcı bir yaklaşımla hizmet götürüyoruz.  

Türkiye’nin lider özel bankasıyız. 

Yaşanan tüm dalgalanmalara karşın 2018 yılında da her 
zaman olduğu gibi kaynaklarımızı içinde bulunduğumuz 
ekosistemde katma değer yaratan sektörlere ve 
hanehalkına verimli şekilde tahsis etmeyi sürdürerek, milli 
ekonomiye desteğimizi güçlü şekilde ortaya koyduk. 

Aktif büyüklüğümüzü, 2018 yılında, önceki yıla 
oranla %14,9 artışla 416,4 milyar TL’ye yükselttik ve 
aktif büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük özel 
sektör bankası konumumuzu sürdürdük. 2018 yılında 
kaydettiğimiz performans ile kredi hacmi, mevduat tabanı 
ve özkaynak büyüklüğü bakımından da Türkiye’nin lider 
özel bankası kimliğimizi koruduk. Bankamızın öncelikleri 
arasında yer alan ve ülke ekonomisinin omurgasını 
oluşturan KOBİ’lere, hanehalkına, sanayi kuruluşlarına ve 
altyapı projelerine sağladığımız krediler ile ekonominin her 
alanında desteğimizi sürdürdük. 

2018 yılında kaynaklarımızı içinde 
bulunduğumuz ekosistemde 
katma değer yaratan sektörlere 
ve hanehalkına tahsis etmeyi 
sürdürdük.

Aktif büyüklüğümüzü, 2018 yılında, önceki yıla 
oranla %14,9 artışla 416,4 milyar TL’ye yükselttik.

416,4 milyar TL
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Gelecek dijitalleşmede 

Müşteri beklentilerini odak noktasına alan, kişiselleşmiş 
talepleri karşılamayı, müşteri deneyimini yeni ufuklara 
taşımayı ve fark yaratmayı hedefleyen Dijital Dönüşüm 
Programımız kapsamında geleceğe yönelik kapsamlı 
yapılanmalar ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu yöndeki 
çalışmalarımız ile son yıllarda önemli aşamalar kaydettik. 
İş Bankası’nın dijital bankacılık alanındaki öncülüğü, her 
geçen dönem daha da kalıcı hale gelirken, sunduğumuz 
yenilikler müşterilerimizin memnuniyetini daha da 
yukarılara taşıyor. 

Tüm dünyayı etkileyen dijital trend ve teknolojik yenilikler 
alanında müşteriyi merkeze alan çalışmalarımızı aynı 
zamanda küresel bir vizyonla hayata geçiriyoruz. 2016 
yılında ABD’de Silikon Vadisi’nde ve 2018’de Şanghay’da 
faaliyete geçen inovasyon merkezlerimiz, bu konudaki 
yaklaşımımızı ortaya koyuyor. Teknoloji yatırımlarımıza 
devam etmeye ve böylelikle müşterilerimize sunduğumuz 

hizmetlerimizi onların hayatını kolaylaştıracak yeniliklerle 
desteklemeye kararlıyız. Örneğin, 2018 yılında hayata 
geçirdiğimiz kişisel asistan uygulaması Maxi, hizmet 
platformlarımıza başarıyla entegre edildi ve kısa süre 
içinde rekor sayılabilecek sayıda müşteri iletişimine imza 
attı. Diğer taraftan, şubelerde müşterimize sunduğumuz 
deneyimi robotik teknolojilerle zenginleştirme hedefimizin 
ilk ürünü olan insansı robot Pepper’ı şubelerimizde 
konumlandırmaya başladık.

Dijital dönüşüm çalışmalarımızın organizasyonel halkasını 
ise Çevik Atölye oluşturuyor. Dünyada gittikçe yaygınlaşan 
bu çalışma şeklinde, farklı disiplinlerden, farklı yetkinlikteki 
çalışanlarımız hiyerarşiden uzak, yatay bir yapılanmayla, 
uçtan uca bir sorumluluk ve sahiplenme ile hızlı ve etkin 
sonuçlar üretiyor. 

Organizasyonel yapılanmamızı ve müşteriye sunduğumuz 
değeri, dijital bankacılık alanına odaklanarak geliştirmeye 
devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz projelerin, 

Genel Müdür’ün Mesajı

Tüm dünyayı etkileyen dijital trend ve teknolojik yenilikler alanında 
müşteriyi merkeze alan çalışmalarımızı aynı zamanda küresel bir 
vizyonla hayata geçiriyoruz. 
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paydaşlarımız için ürettiğimiz toplam değeri artırmada 
büyük rol oynayacağına ve tüm sermaye ögelerimizde 
verimlilik artışlarını tetikleyeceğine inanıyorum. 

İstikrarlı ve güçlü bilanço yönetiminden hiçbir koşulda 
ödün vermeyen Bankamız, etik ve şeffaf iş yapış şekli ile 
örnek çalışmalara imza atıyor, sürdürülebilir ve güçlü bir 
finansal performans ortaya koyuyor. 

Ekonomik, çevresel ve sosyal eksenleri eş anlı gözeten 
sorumlu finansman yaklaşımımız ve müşteri deneyimine 
odaklanan hizmet anlayışımız temel prensiplerimizi 
oluşturuyor. Etkin risk yönetimi ve uyum politikalarımız, 
küresel ekonominin dalgalı ve değişken ortamında bize 
ihtiyacımız olan mukavemet ve korunmayı sağlıyor. 

İş Bankası’nı bugüne taşıyan ve yarınlara hazırlayan 
en önemli varlığımız nitelikli insan kaynağımızdır. 
Çalışan bağlılığının korunduğu iş ortamımız uzun vadeli 
büyümemizi destekliyor, nesilden nesile aktarılan “İş 
Bankalılık kültürü” en önemli değerlerimiz arasında yer 
alıyor. 

Yarınlara dair... 

Türkiye İş Bankası olarak kısa vadedeki dalgalanmalara 
karşın, orta ve uzun vadede ülke ekonomisinin ve çevre 
coğrafyasının barındırdığı büyük potansiyeli net olarak 
görüyoruz ve geleceğe dair stratejimizi dinamik piyasaya 
uygun olarak geliştiriyoruz.

Özverili çalışmaları için çalışma arkadaşlarıma, İş Bankası’nı 
nesiller boyu güven ve itibar ile özdeşleştiren, desteklerini 
esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Adnan Bali 
Genel Müdür

Organizasyonel yapılanmamızı 
ve müşteriye sunduğumuz 
değeri, dijital bankacılık alanına 
odaklanarak geliştirmeye devam 
edeceğiz. 

Kişisel asistan uygulamamız Maxi, 2018 
yılında hayata geçirildi.

Maxi
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İş Bankası Hakkında 

2018 yılında 94 yaşına ulaşan İş Bankası, 1924 yılından bu 
yana Türkiye ekonomisi ve tüm paydaşları için kalıcı değer 
üreterek, kalkınmayı kararlılıkla desteklemektedir. Güçlü 
sermaye yapısı ile kârlı, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeye 
odaklanması, İş Bankası’nın faaliyetlerini destekleyen en 
önemli unsurdur. İş Bankası, 2018 yıl sonu itibarıyla 416,4 
milyar TL seviyesindeki aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en 
büyük özel bankasıdır. Müşteriye en yakın banka olmayı 
hedefleyen İş Bankası, kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel ve 
özel bankacılık alanlarında sunduğu ürün ve hizmetlerle 
Türkiye’de bankacılık sektörüne yön vermektedir.

Halkın gözünde güven, itibar ve saygınlığı temsil eden İş 
Bankası, 2018 yıl sonu itibarıyla 24.570 çalışanla 19 milyon 
müşteriye hizmet vermektedir. İş Bankası özel bankalar 
arasında, toplamda 1.333 yurt içi şube ile en büyük şube 
ağına, 6.560 Bankamatik ile de en geniş ATM ağına sahiptir. 

Banka aynı zamanda KKTC’de 15, İngiltere, Irak ve 
Kosova’da ikişer, Bahreyn’de ise bir adet olmak üzere 
toplam 22 yurt dışı şubede hizmet sunmaktadır. 

Geniş şube ağının yanı sıra günden güne yaygınlaşan 
dijital hizmet kanallarıyla Türkiye’nin en iyi dijital

bankası olma vizyonuna dayalı çalışmalara istikrarla 
devam eden İş Bankası, rekabetçi konumunu daha da 
güçlendirmektedir. Kuruluşundan bu yana sektörde 
öncü roller üstlenerek Bankamatik, İnternet Şubesi ve 
mobil bankacılık uygulamaları gibi pek çok alanda sayısız 
“ilk”i kullanıma sunmuş olan Banka, teknolojiye yönelik 
yatırımlarını aralıksız sürdürerek yeni nesil dijital bankacılık 
uygulamalarında da fark yaratmaya devam etmektedir. 

Banka sermayesinin %40,47’lik bölümü, yaklaşık 50 bin 
çalışan ve emeklinin üye olduğu Türkiye İş Bankası A.Ş. 
Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma 
Sandığı Vakfı’na aittir. 170 bine yaklaşan hissedar ve 
kurumsal yatırımcı niteliğindeki ortaktan oluşan yaygın 
sermayedar tabanı, İş Bankası’nın en önemli değerlerinden 
biridir.

İş Bankası Grubu, yurt içi ve yurt dışında birçok alanda faaliyet 
gösteren iştirakleriyle entegre bir topluluktur. 2018 yıl 
sonu itibarıyla çoğu finans sektöründe faaliyet gösteren 24 
şirkette doğrudan ortaklığı bulunan İş Bankası’nın doğrudan 
ve dolaylı olarak kontrol ettiği şirket sayısı ise 110’dur. 

İş Bankası’nın iştirakleri hakkında detaylı bilgiye internet 
sitesinden ve 2018 Faaliyet Raporu’nun 58. sayfasından 
ulaşabilirsiniz. 

Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları 
Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma 
Sandığı Vakfı
%40,47

Ortaklık Yapısı (*)

Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi)
%28,09

Halka Açık Bölüm
%31,44

(*) Ortaklık yapısına 31.12.2018 tarihi itibarıyla yer verilmiştir. 
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İş Bankası’nın Vizyonu, Amaçları, Değerleri ve 
Stratejisi

Vizyonumuz 

Lider, öncü ve güvenilir banka konumunu 
sürdürerek, müşterilerin, hissedarların ve 
çalışanların en çok tercih ettikleri banka olmak 

Amaçlarımız

Müşterilerimiz açısından;

•	Hizmet sunumunda, hedefimizi oluşturan tüm 
sektör ve müşteri gruplarında en çok tercih edilen 
banka olmak 

•	Müşterilerimize, nitelikli çalışanlarımız, yaygın 
şube ağımız ve şube dışı hizmet kanallarımız ile 
eksiksiz, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak 

•	Yüksek iş ahlakı prensiplerimize taviz vermeksizin 
uymak 

Hissedarlarımız açısından; 

•	Hisse değerimizi istikrarlı bir biçimde artırmak 

•	Etkin bir risk yönetimi anlayışı ile hareket etmek 

Çalışanlarımız açısından; 

•	Tercih edilen işveren olmak ve çalışanlarımıza 
kişisel ve mesleki gelişimlerini teşvik edici 
programlar ve eğitim imkânları sunmak 

•	Müşteri odaklı yaklaşımımızı tüm çalışanlarımıza 
yaymak 

•	Sadakati, sorumluluk almayı ve yaratıcı olmayı 
desteklemek ve teşvik etmek 

•	Yetkinlik ve performansa dayalı, adil ve güvenilir 
bir işe alma, değerlendirme, atama ve yükselme 
sistemi uygulamak 

Özetle,

Müşteri ihtiyaçlarını hızlı, etkin, kaliteli çözümlerle 
karşılayan ve çalışanlarını işlerinde en yüksek 
performansı gösterebilmeleri için teşvik eden bir 
banka olarak, hissedarlarımıza yarattığımız değeri 
istikrarlı bir biçimde artırmak. 

Değerlerimiz 

Bankamızın kurumsal kimliğini temsil eden, vizyon 
ve amaçlarımıza ulaşmamızda yol gösteren ve 
çalışanlarımızın iş ve yaşam biçimi haline getirdikleri 
değerlerimiz; “Dayanışma içinde çalışarak ürettiği 
Ortak akıldan güç alan, Hizmet anlayışıyla her 
koşulda Güven duyulan Liderliktir.” 

Stratejimiz 

Vizyon ve amaçlarımıza ulaşmak üzere “müşteriye 
en yakın banka olma temeline dayalı sorunsuz 
sürdürülebilir kârlı büyüme”dir. 
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Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

İş Bankası’nda Sürdürülebilirlik Yönetimi

İş Bankası’nın Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi; çevresel, 
sosyal ve yönetişime ilişkin etkilerin yönetilmesi, 
kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel 
ve sosyal etkilerin değerlendirilmesi, eğitimlerle 
insan kaynağı potansiyelinin sürekli geliştirilmesi 
gibi çalışmaların bütünleşik bir bakış açısıyla hayata 
geçirilmesini sağlamaktadır. İş Bankası Sürdürülebilirlik 
Politikası ve bunu tamamlayıcı nitelikteki diğer politikalar 
bu sistemin işleyişine temel oluşturmaktadır. 

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Kurumsal 
Yönetim Komitesi, İş Bankası’nda sürdürülebilirlik 
faaliyetlerinden sorumlu en üst yönetim organıdır. 
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü, bu alandaki 
çalışmaların icra organları içerisindeki koordinasyonunu 
sağlamak üzere Sürdürülebilirlik Koordinatörü olarak 
görev yapmaktadır. Farklı bölümlerin dâhil olduğu 
Sürdürülebilirlik Çalışma Ekibi, sürdürülebilirlik 
faaliyetlerinin yürütülmesini ve bilgi akışını sağlamaktadır.

İş Bankası’nın sürdürülebilirlik yaklaşımını ortaya koyan 
politikalara https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/
surdurulebilirlik/politikalarimiz/Sayfalar/politikalarimiz.aspx 
bağlantısından ulaşabilirsiniz. 

Öncelikli Konular 

2018 Entegre Raporu, İş Bankası ve paydaşlarının 
birinci derecede önemli buldukları öncelikli konuların 
sermaye ögeleri ile etkileşimi dikkate alınarak 
yapılandırılmıştır.

Bankacılık sektörünü etkileyen küresel trend ve konu 
başlıklarının 2018 yılında önemli bir değişim göstermemesi 
nedeniyle, İş Bankası söz konusu dönemde de 2017 yılında 
yürüttüğü paydaş analizi sonucunda belirlediği önceliklere 
odaklanmaya devam etmiştir.

İş Bankası; kuruluş felsefesi ve sürdürülebilirlik anlayışı 
doğrultusunda, faaliyetlerini entegre ve uzun vadeli bir bakış açısıyla 
ele almaktadır. 

güçlü mali yapısına dayanan finansal sermayesini, 

yetkin ve deneyimli çalışanları ile şekillenen insan 
sermayesini,

kaynak yönetimi anlayışını, çevre dostu ürün ve 
hizmetlerini kapsayan doğal sermayesini,

toplum ve paydaşları için katma değer yaratmasını 
sağlayan sosyal-ilişkisel sermayesini, 

hizmet kalitesini zenginleştiren fiziksel altyapısından 
oluşan üretilmiş sermayesini

köklü tarihinden gelen bilgi birikiminin yanı sıra dijital 
dönüşüm kapasitesinden beslenerek yenilikçi ürün ve 
hizmetler geliştirmesine imkân sağlayan entelektüel 

sermayesini,
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İş Bankası ; 

entegre bir yaklaşımla yönetmeye ve değer üretmeye 
odaklanmıştır.

https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Sayfalar/politikalarimiz.aspx
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Sayfalar/politikalarimiz.aspx
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2017 yılında yapılan önceliklendirme analizi, AA1000 
Paydaş Katılım Standardı’na uygun olarak çok yönlü bir 
yaklaşımla gerçekleştirilmiştir. İlgili analiz hem İş Bankası 
çalışanlarından oluşan geniş bir örneklemde iç paydaşların 
beklentilerini hem de dış paydaşların görüşlerini 
içermektedir. 

Önceliklendirme analizi hakkında detaylı açıklamalara, 
İş Bankası’nın 2017 Sürdürülebilirlik Raporu’nun 26-29. 
sayfalarından ulaşabilirsiniz. https://www.isbank.com.tr/
TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/raporlarimiz/Documents/
SurdurulebilirlikRaporu2017.pdf 

Paydaşlarının görüşlerine büyük önem veren İş Bankası, 
aldığı geri bildirimleri stratejik aksiyonları planlamak, 
paydaşlarına sunduğu değeri artırmak ve çok yönlü 
geliştirme, iyileştirme çalışmaları yürütmek için 
kullanmaktadır.

Faaliyet ortamında İş Bankası’nın yakından takip ettiği çok 
sayıda finansal, sosyal ve çevresel konu bulunmaktadır. İş 
Bankası, bu konulardan, 

•	 faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren, 

•	 paydaşları açısından öncelikli olan ve 

•	 değişim ortaya koyabileceği veya etkileyebileceği 

alanlara öncelik vermektedir. Bu doğrultuda, 
önceliklendirme analizi kapsamında ele alınan konular, 
öncelikli, yüksek öncelikli ve çok yüksek öncelikli olmak 
üzere üçlü bir ölçekle konumlandırılmıştır.
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Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Öncelikli 
Konular

İklim değişikliği, göç dalgaları, yaşlanan nüfus gibi pek 
çok küresel sorunun çözümü, özel sektörün de aralarında 
bulunduğu çoklu paydaş platformlarında ortak hareket 
etmeyi gerektirmektedir. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 
yatırım ve çalışmalara küresel alanda rehberlik etmek 
üzere 2015 yılında ilan edilen Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri (SKH), hükümetler, şirketler ve sivil toplum dâhil 
tüm paydaşlara, ortak gelecek için kritik öneme sahip 
alanlarda iş birliği içinde çalışmaları ve harekete geçmeleri 
için bir çağrı olmuştur. 

Sosyal ve çevresel tüm sorunların çözümünde özel 
sektöre önemli bir rol düşmektedir. Bankacılık sektörü, 
günümüzde karşılaşılan küresel ve bölgesel sorunlara hem 
doğrudan hem de dolaylı çözümler sunmak için önemli 

konuma ve kaynaklara sahiptir. Bu bağlamda, bankaların 
ekonomideki dönüştürücü gücünün kullanılmasında, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin rehber alınması 
önem kazanmaktadır. 

Faaliyetlerini tüm paydaşları için kalıcı değerler yaratmayı 
gözeterek yürüten İş Bankası, Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni desteklemektedir.
Hedeflerin desteklenmesi Banka’nın gerek iş potansiyelini 
artırması gerekse toplum için çevresel ve sosyal değer 
yaratma fırsatı sunması bakımından önemlidir. 

İş Bankası, etki alanında bulunan 15 hedefe doğrudan veya 
dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır.

Diğer taraftan Banka’nın gerek faaliyetleri gerek 
öncelikleri doğrultusunda öne çıkan ve daha fazla sayıda 
sermaye ögesiyle ilişkisi bulunan, ağırlıklı etki yarattığı 6 
SKH aşağıda belirtilmiştir.

Faaliyetlerinde tüm paydaşları 
için kalıcı değer yaratmayı 
gözeten İş Bankası, BM 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ni desteklemektedir. 

İş Bankası, etki alanında bulunan 15 
hedefe doğrudan veya dolaylı olarak 
katkıda bulunmaktadır.

15 hedef

desteklemektedir.Hedeflerin
desteklemektedir.Hedeflerin
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Çok Yüksek Öncelikli Konuların Sermaye Ögeleri ile İlişkisi ve Katkı Sağlanan SKH’ler

Çalışan hakları ve 
memnuniyeti İnsan sermayesi

Doğal sermaye, 
finansal sermaye ve 
entelektüel sermaye

Finansal sermaye, 
üretilmiş sermaye ve 
entelektüel sermaye

Finansal sermaye 
ve sosyal-ilişkisel 

sermaye

Finansal sermaye

Entelektüel sermaye

Finansal sermaye

Entelektüel sermaye 
ve finansal sermaye

İnsan sermayesi

Finansal sermaye, 
sosyal-ilişkisel 

sermaye ve doğal 
sermaye

3, 4, 5, 8, 10

3, 5, 7, 8, 9, 
12, 13, 14, 15

8, 9, 10, 17

1, 4, 5, 8, 10, 17

1, 8, 9

8, 17

8, 17

8, 17

4, 5, 8, 10

1, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 17

Çevresel, sosyal ve 
yönetimsel (ÇSY) 
kriterleri gözeten 

sorumlu finansman

Dijital dönüşüm

Finansal kapsayıcılık

Finansal performans 
ve kârlılık

İş etiği

Risk yönetimi

Şeffaflık ve 
raporlama

Yetenek yönetimi

Sorumlu ürün ve 
hizmet portföyü

İş Bankası, kurumsal performansını ve müşteri memnuniyetini, işini severek 
yapan çalışanlarıyla geliştirebileceğine inanmaktadır. Çalışanların en çok tercih 
ettiği banka olmayı amaçlayan İş Bankası, çalışan haklarının korunduğu bir 
çalışma ortamı sunmaktadır.

İş Bankası, geliştirdiği ürün ve hizmetleri sunarken çevresel, sosyal ve yönetimsel 
kriterleri gözetmektedir. Finansman sağlanan projelerin çevresel ve sosyal 
etkileri titizlikle değerlendirilmekte; projelerden kaynaklanan risklerin en aza 
indirilmesi/bertaraf edilmesi yönünde önlemler alınması sağlanmaktadır.

Farklı müşteri gruplarının beklentilerini odağında tutan İş Bankası, müşterilerine 
daha iyi bir bankacılık deneyimi yaşatmak ve geleceğin bankacılığını bugünden 
tasarlamak hedefiyle çalışmaktadır. Banka, bu hedefi doğrultusunda, etkin 
müşteri ilişkileri, kişiselleşen ürün ve hizmetler gibi pek çok alanda fırsatlar sunan 
dijital dönüşüme sürekli yatırım yapmaktadır.

İş Bankası, yaygın şube ağı ve dijital bankacılık uygulamalarının yanı sıra 
dezavantajlı müşteri grupları için geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle de finansal 
hizmetlere erişimi desteklemekte ve toplumsal refaha katkı sağlamaktadır.

İş Bankası Türkiye ekonomisi ve tüm paydaşlar için kalıcı değer üretmektedir. 
Güçlü sermaye yapısı ile kârlı, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeye odaklanan 
Banka, bunu faaliyetlerini destekleyen en önemli unsurlardan biri olarak 
değerlendirmektedir.

İş Bankası tüm faaliyetlerini, iş etiğine bağlı kalarak, saygın ve ilkeli bankacılık 
anlayışından ödün vermeden yürütmektedir. Bu anlayış İş Bankası’nın güven 
yaratan, saygın ve itibarlı bir kurum olarak konumlanmasını sağlamaktadır.

İş Bankası’nın şeffaf, adil ve hesap verebilir kurumsal yönetim yapısı 
kapsamındaki risk yönetimi yaklaşımı, faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri 
kapsamlı ve bütüncül olarak değerlendirmesini ve yönetmesini sağlamaktadır.

Banka, paydaşlarını, performansı konusunda adil ve şeffaf bir şekilde 
bilgilendirmeyi kurumsal sorumluluğu olarak görmektedir.

Çalışanlar, Banka’nın uzun vadeli başarısına katkı veren en değerli sermayeyi 
oluşturmaktadır. İyi ve kalifiye çalışanların Banka’da tutulması, mesleki 
gelişimlerine katkı sağlanması ve yeni yeteneklerin Banka’ya çekilmesi İş 
Bankası’nın çok yüksek öncelikleri arasında yer almaktadır.

İş Bankası, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak üzere sunduğu 
finansal ürün ve hizmetleri çeşitlendirmektedir. Banka, sosyal fayda yaratan, 
dezavantajlı grupların finansmana erişimini sağlayan ve düşük karbonlu 
ekonomiye katkı veren farklı ürünler sunmaktadır. Banka’nın uluslararası finansal 
kuruluşlarla yürüttüğü uzun soluklu iş birlikleri de sürdürülebilir kalkınmaya 
destek olan faaliyetlerin finansmanına kaynak sağlanması bakımından önem 
taşımaktadır.

Sürdürülebilirlik 
öncelikleri

İş Bankası’nın 
yaklaşımı

İlişkili sermaye 
ögesi

Katkıda 
bulunulan SKH

SKH’lerin İş Bankası için yüksek öncelikli olarak belirlenen konular ve sermaye ögeleri ile olan ilişkisi ve raporlama döneminde üretilen 
değer, bu raporun ilgili bölümlerinde detaylı olarak ele alınmaktadır.
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Yarattığımız 
Değerle
İş Bankası olarak, ülke ekonomisinin 
gelişimine ve toplumun kalkınmasına 
yönelik, sürdürülebilir değer üretmeye 
odaklanıyoruz.
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İş Bankası Bankacılığı

İş Bankası Bankacılığı, “Paylaşılabilir ve Sürdürülebilir Değer Üretmek” 
odağında yapılanmış, güçlü ve üretken bir iş modelidir.

Paylaşılabilir ve Sürdürülebilir Değer 
Üretmek

İş Bankası, geniş ve yaygın müşteri 
kitlesine sunduğu bankacılık ürün ve 
hizmetleri ile katma değer üretmektedir. 
Banka, kuruluşundan bu yana ülke 
ekonomisinin gelişimine ve toplumun 
kalkınmasına yönelik olarak ihtiyaca 
uygun ve öncü hizmetler sunmakta, 
tüm paydaşları için paylaşılabilir 
ve sürdürülebilir değer üretmeye 
odaklanmaktadır. 

Türkiye ekonomisinin her döneminde 
öncü roller ve büyük görevler üstlenmiş 
olan İş Bankası, köklü ve güçlü iş modeli 
ile kısa vadede olduğu gibi orta ve uzun 
vadede de paydaşları için kalıcı değer 
üretmektedir. 

103-3  |  417-1
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İş Bankası Bankacılığı anlayışı:

•	Dijital dönüşüm 

•	Türkiye’ye olan kalıcı taahhüt

•	Sorumlu finansman 

•	Müşteri odaklılık 

•	Etkin risk yönetimi 

•	Güçlü finansal performans

•	Etik ve şeffaf bankacılık 

•	Mutlu ve nitelikli çalışanlar

•	Uzun soluklu ve kapsayıcı toplumsal 
yatırım programları

unsurları ile şekillenmekte, Banka bu 
çerçevede oluşturduğu iş yapış şekli ile 
ürün ve hizmetlerini sunmaktadır. 

İş Bankası, sağlam mali yapısının 
sunduğu olanakları, insan kaynağını 
ve yetkinliklerini, paydaşlarıyla olan 
güçlü ilişkilerini, bilgi birikimini, güven 
ve itibarla özdeşleşmiş marka değerini, 
yaygın fiziki ve dijital hizmet ağını, çevre 
dostu ürün ve hizmetlerini en uygun 
ölçeklerde bir araya getirerek çok yönlü 
değer yaratmaktadır. 

İş Bankası, ürettiği değerin bir bölümünü 
geliştirme ve iyileştirme yatırımlarına 
yönlendirerek ilişkili sermaye ögelerini 
beslemekte ve değer yaratma 
kapasitesini sürekli olarak artırmaktadır. 

Ürettiği değerin bir bölümünü geliştirme ve iyileştirme yatırımlarına 
yönlendiren İş Bankası, bu sayede ilişkili sermaye ögelerini beslemekte 
ve değer yaratma kapasitesini sürekli olarak artırmaktadır. 



İş Bankası 2018 Entegre Raporu22

Değer Yaratma Modeli

Finansal
Sermaye

İnsan
Sermayesi

Paydaş Öncelikleri

Dış Etkenler
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Uzun soluklu 
ve kapsayıcı 

toplumsal yatırım 
programları

Etkin risk 
yönetimi

Dijital dönüşüm

Mutlu ve nitelikli
çalışanlar

Müşteri odaklılık

Entelektüel
Sermaye

Doğal
Sermaye

Üretilmiş
Sermaye

Sosyal - İlişkisel
Sermaye

İş Bankası 
Bankacılığı 
Paylaşılabilir ve 

sürdürülebilir değer 
üretmek
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Ortalama özkaynak getirisi %14,8
Toplam krediler (nakdi ve gayrinakdi) 
260,3 milyar TL

Kadın yönetici oranı %41
Çalışan devir oranı %2

Yenilenebilir enerji projelerinin toplam 
enerji üretimi projeleri portföyündeki payı 
%66
Finanse edilen projelerle üretilen temiz 
enerji 16,9 milyon MWh

Dijital bankacılık müşteri sayısı   
7,2 milyon
Şube dışı kanalların payı %88,5

Müşteri sayısı 19,1 milyon 
Müşteri memnuniyet oranı %84,5

Toplam şube sayısı 1.355
Bankamatik sayısı 6.560

Paydaş Öncelikleri

Dış Etkenler

Ya
ra

tıl
an

 D
eğ

er
Türkiye’ye olan 
kalıcı taahhüt

Sorumlu  
finansman

Güçlü finansal 
performans

Etik ve şeffaf
bankacılık
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İş Bankası Sermaye Ögeleri

Sermaye Ögesi İş Bankası İçin Öne Çıkan Sermaye Ögesi 
Unsurları (Girdiler)

İş Bankası İçin Yaratılan Değer

 Yaygın ve istikrarlı müşteri ve hissedar tabanı
 Güçlü özkaynak yapısı
 İçsel sermaye üretilmesini sağlayan sürdürülebilir 

kârlılık 
 Yaygın mevduat tabanı ve alternatif kaynaklara erişim 

yetkinliği

 Fırsat eşitliğine odaklı insan kaynakları yönetimi
 Mesleki yetkinliği yüksek insan kaynağı
 İleri seviyede çalışan memnuniyeti ve bağlılığı
 Sürekli gelişimi destekleyen çalışan yatırımı

 Kurumun çevresel performansının sürekli 
iyileştirilmesi anlayışı

 Kredilerde çevresel ve sosyal risk yönetimi
 Yenilenebilir enerji/enerji verimliliği projelerinin 

finansmanı ile sağlanan çevresel katkı

 Köklü kurumsal geçmişten gelen bilgi birikimi ve 
kapasite

 Kredi süreçlerinde uzmanlık
 Dijital dönüşüm kapsamında geliştirilen bankacılık 

uygulamaları
 Yenilikçiliğe sürekli yatırımı destekleyen kurum içi 

inovasyon ve iş birlikleri

 Etkin paydaş iletişim kapasitesi
 Kolektif sermaye ve iştiraklerle yaratılan geniş etki 

alanı
 Finansal hizmetlere erişimi kolaylaştıran bankacılık 

yaklaşımı
 Yaygın, uzun soluklu ve sürdürülebilir kurumsal sosyal 

sorumluluk projeleri

 Yaygın ve kolay erişilebilir hizmet ağı
 Hizmet kalitesi ve güvenliğini garanti eden altyapı 

 Güven, itibar ve saygınlıkla özdeşleşen marka
 Güçlü finansal altyapının uzun vadeli olarak korunması
 Sürdürülebilir büyüme kapasitesi ve rekabet gücü

 Kurum kültürü 
 İnsan kaynağına yapılan yatırımın kurum içinde 

korunması 
 Yetkinliği yüksek insan kaynağının katma değerli ürün 

ve hizmet gelişimine katkısı
 Nitelikli ve değişime ayak uydurabilen “İş Bankalılar”

 Banka’nın ürün ve hizmet portföyünü genişletmesi
 Çevre dostu tematik krediler gibi farklılaşmış alanlarda 

yeni kaynaklara erişimin artması
 Doğrudan ve dolaylı çevresel etkilerin azaltılması
 Düşük işletme giderleri

 Entelektüel birikimle desteklenen öncü ve lider konum
 Toplumdaki ihtiyaçları önceden takip ederek 

sunulan öncül hizmetlerle pazardaki güçlü konumun 
sürdürülmesi

 Sürekli iyileştirme ve geliştirme gücüyle sağlanan 
müşteri memnuniyeti

 İştirakler ile sunulan bütünleyici ürün ve hizmetlerin 
yarattığı müşteri memnuniyeti

 İş Bankası marka değeri

 Geniş hizmet ağı ile daha çok müşteriye ulaşabilmek

Finansal
Sermaye

İnsan
Sermayesi

Entelektüel
Sermaye

Doğal
Sermaye

Üretilmiş
Sermaye

Sosyal - İlişkisel
Sermaye
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Dış Çevre ve Tüm Paydaşlar İçin Yaratılan 
Değer

 Türkiye ekonomisine ve katma değer üreten sektörlere 
kesintisiz destek

 Toplumu ve geleceği gözeten sorumlu bankacılık 
yaklaşımı 

 Tasarruf bilincinin gelişmesini sağlayan hizmetler
 Bankacılığa erişimi olan nüfusun artmasına katkı

 İnsana yakışan çalışma ortamı sağlayan bir kurum olma
 Çalışanların hayatın her alanında sahiplendiği bir “İş 

Bankası Kültürü”
 Yetenek ve birikim aktarımı

 Çevre dostu kredilerle toplumun temiz enerjiye 
erişiminin artırılması

 Müşterilere sunulan ve sektördeki ürün çeşitliliğine 
katkıda bulunan alternatif sorumlu finansman ürünleri 

 İklim değişikliğiyle mücadeleye ve iklim değişikliğinin 
etkilerini azaltma çalışmalarına katkıda bulunan 
faaliyetler

 Farklı alanlardaki paydaşlara ekonomi raporlarıyla 
sunulan tarafsız ve açık entelektüel bilgi birikimi

 Dijital dönüşüm ile toplumun finansal ürün ve hizmetlere 
erişiminin kolaylaştırılması

 Yeni nesil girişimcileri destekleyen Workup Girişimcilik 
Programı 

 Ticari gelişimi destekleyen geleneksel İş’le Buluşmalar 
toplantıları 

 KOBİ müşterilerine yönelik İŞ’TE KOBİ internet sitesi

 Geniş dağıtım ağı ve iştiraklerle toplumun finansal 
erişiminin kolaylaştırılması

 Tasarruf kavramının topluma aşılanması ve finansal 
beceri kazandırılması

 Kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal 
gelişime sağlanan katkı

 Dezavantajlı grupların finansal hizmetlere erişimlerinin 
bölge farkı olmaksızın sağlanması

 Dijital işlemlerde güvenli ve kesintisiz hizmet sunulması

Ortalama özkaynak getirisi: %14,8
Ortalama aktif getirisi: %1,70
Takipteki alacaklar oranı: %4,1
Sermaye yeterliliği rasyosu: %16,5
Toplam krediler (nakdi ve gayrinakdi): 260,3 milyar TL

Kadın çalışan oranı: %56* 
Kadın yönetici oranı: %41
Çalışan devir oranı: %2
Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati: 23,1
Sendikalılık oranı: %98,6

Yenilenebilir enerji projelerinin toplam enerji üretimi 
projeleri portföyündeki payı: %66
Yenilenebilir enerji projelerinin toplam finansmandaki 
payı: %6,5
Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirmesi Modeline 
tabi tutulan proje sayısı: 15
Dijitalleşen süreçlerle 11,9 milyon sayfa kâğıt 
tasarrufu

Dijital bankacılık müşteri sayısında önceki seneye 
oranla %22,5 artış
Şube dışı kanalların payı: %88,5 
Maxi ile ulaşılan kullanıcı sayısı: 1,3 milyon 
Maxi ile yanıt verilen soru sayısı: 2,3 milyon 
14 bine yakın aboneye ulaştırılan ekonomik raporlar

Müşteri sayısı: 19,1 milyon 
Müşteri memnuniyet oranı: %84,5

Toplam şube sayısı: 1.355
Bankamatik sayısı: 6.560

Çıktılar 2018 Yılı Sonuçları

* Özel Güvenlik Görevlileri hariç
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Finansal Performans

İş Bankası’nın Finansal Sermayesi

İş Bankası finansal sermayesini, 

•	 Yaygın ve istikrarlı müşteri ve hissedar tabanı 

•	 Güçlü özkaynak yapısı

•	 Sürdürülebilir kârlılık yoluyla içsel sermaye yaratma 
kapasitesi

•	 Yaygın mevduat tabanı ve alternatif kaynaklara erişim 
kapasitesi

ile beslemektedir. 

İstikrarlı finansal performansı, İş Bankası’nın değer 
yaratma modelinin temelini oluşturmaktadır. Banka 
sahip olduğu finansal sermayesini katma değerli ürün ve 
hizmetler yaratmak, insan kaynağını geliştirmek, toplum 
ve çevre için fayda sağlamak amacıyla kullanmaktadır. 
Banka’nın finansal sermayesi, üretkenliğini ve verimliliğini 
geliştirmesine de katkıda bulunmaktadır.

Yaygın ve İstikrarlı Müşteri ve Hissedar Tabanı

170 bine yaklaşan hissedar ve kurumsal yatırımcı 
niteliğinde ortaklardan oluşan yaygın hissedar tabanı, İş 
Bankası’nın en önemli özelliklerinden biridir. İş Bankası 
sermayesinin %40,47 oranındaki bölümü, yaklaşık 50 
bin çalışan ve emeklinin üye olduğu Türkiye İş Bankası 
A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma 
Sandığı Vakfı’na aittir.

Sahip olduğu yaygın müşteri tabanı ise, İş Bankası’na 
finansal sermayesini mümkün olan en geniş ölçekte 
kullanma ve sürdürülebilir kalkınmaya farklı ekonomik 
kanallardan katkı sağlama imkânı vermektedir. 

2018 yıl sonu itibarıyla İş Bankası 19 milyon müşteriye 
hizmet sunmaktadır.

Güçlü Özkaynak Yapısı

2018 yıl sonunda gerçekleşen 49,7 milyar TL özkaynak 
seviyesi ile İş Bankası, Türkiye’de özel bankalar arasında 
liderdir. Banka’nın güçlü ve istikrarlı özkaynak yapısı, 
kurumun sürdürülebilir büyüme ve rekabet kapasitesini 
artırmaktadır.

Sürdürülebilir Kârlılık

İş Bankası, aktif toplamı ile kredi, mevduat ve özkaynak 
büyüklükleri açısından özel bankalar arasındaki liderliğini 
sürdürmüştür. İş Bankası’nın aktif toplamı bir önceki 
yıla göre %14,9 oranında büyüyerek 416,4 milyar TL 
seviyesine gelmiştir.

Banka’nın toplam kredi büyüklüğü bir önceki yıla göre 
%8,7 artış ile 2018 yıl sonu itibarıyla 260,3 milyar TL’ye 
yükselmiştir. Kredilerin ve menkul kıymet portföyünün 
aktif toplamı içerisindeki payı sırasıyla %62,5 ve %16,4 
olarak gerçekleşmiştir.

Takipteki krediler oranı, 2018 yılının sonunda özel 
bankaların ortalamasının altında kalarak %4,1 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Banka’nın mevduat büyüklüğü önceki yılın sonuna 
göre %20,4 artış ile 245,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. 
Toplam mevduat, Türk parası ve yabancı para mevduat 
büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer 
alan İş Bankası, vadesiz mevduat ve Türk parası tasarruf 
mevduatında da özel bankalar arasında lider konumunu 
sürdürmüştür. 2018 yıl sonu itibarıyla, vadesiz mevduatın 
toplam mevduat içerisindeki payı ise %24,4 düzeyindedir. 
Mevduatın toplam pasif içerisindeki payı 2018 yıl sonu 
itibarıyla %58,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018 yılında 
İş Bankası, fonlama maliyetini gözeterek, kaynaklarını 
çeşitlendirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı piyasalarda 

İş Bankası, sahip olduğu finansal sermayesini katma değerli ürün ve 
hizmetler yaratmak, insan kaynağını geliştirmek, toplum ve çevre için 
fayda sağlamak amacıyla kullanmaktadır.

103-1  |  201-1  |  203-1  |  203-2
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mevduat dışı fonlama olanaklarından da faydalanmayı 
sürdürmüştür. Repo işlemleri, alınan krediler, yurt içi ve 
yurt dışı piyasalarda ihraç edilen menkul kıymetler ve 
sermaye benzeri kredilerden oluşan mevduat dışı fonlama 
kaynaklarının toplam pasif içerisindeki payı 2018 yıl sonu 
itibarıyla %22,7 seviyesindedir.

İş Bankası’nın özkaynakları 2018 yılında %15,7 oranında 
büyüyerek 49,7 milyar TL’ye yükselmiştir. Banka’nın 
sermaye yeterlilik oranı 2018 yıl sonu itibarıyla, 
yasal limitin oldukça üzerinde %16,5 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 

2018 yılında net faiz marjı* %3,7 seviyesinde 
gerçekleşirken net faiz gelirlerindeki* artış %14,8 
düzeyinde oluşmuştur. Ücret ve komisyon gelirleri ise bir 
önceki yıla göre %30,6 seviyesinde artış göstermiştir. 

Faaliyet giderlerindeki artış %8,7 seviyesinde muhafaza 
edilmiştir. 

Sonuç olarak 2018 yılında net kârı 6,8 milyar TL 
seviyesinde oluşan İş Bankası’nın, ortalama özkaynak 
kârlılığı %14,8, ortalama aktif kârlılığı ise %1,7 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

* Swap maliyetlerine göre düzeltilmiştir.

Yaygın Mevduat Tabanı ve Alternatif Kaynaklara 
Erişim Kapasitesi

İş Bankası, özel sektör bankaları arasında en büyük 
Türk parası fonlama hacmine sahip bankadır. Fonlama 
kalemlerinin başında yer alan mevduat, İş Bankası’nın 
finansal sermayesinin temel unsurlarından biridir. İş 
Bankası’nın toplam mevduat büyüklüğü 2018 yılında 
önceki yılın sonuna göre %20,4 artış kaydetmiş ve 245,3 
milyar TL olmuştur. 

Banka’nın yurt içi ve yurt dışı piyasalarda başvurduğu 
mevduat dışı fonlama olanakları arasında repo işlemleri, 
sendikasyon ve ikili krediler, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda 
ihraç edilen menkul kıymetler ve sermaye benzeri 
krediler yer almaktadır. Banka’nın mevduat dışı fonlama 
kaynaklarının toplam pasifler içerisindeki payı 2018 yıl 
sonu itibarıyla %22,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 2017 2018

Toplam Kredi Büyümesi (%) 17,9 8,7
Takipteki Krediler Oranı (%) 2,2 4,1
Net Faiz Marjı (%) * 3,9 3,7
Net Ücret ve Komisyon 
Büyümesi (%) 18,8 30,6
Operasyonel Gider Artışı (%) 13,7 8,7
Gider/Gelir Oranı (%) 42,3 37,2

 2017 2018

Kaldıraç Oranı (%) 8,1 8,3
Ortalama Özkaynak Kârlılığı (%) 15,4 14,8
Ortalama Aktif Kârlılığı (%) 1,8 1,7
Sermaye Yeterlilik Oranı (%) 16,7 16,5
Çekirdek Sermaye Oranı (%) 14,0 13,7

Performans Göstergeleri

* Swap maliyetlerine göre düzeltilmiştir. 

İş Bankası’nın finansal performansı ile ilgili detaylı bilgiye Faaliyet Raporu’ndan ulaşabilirsiniz. 
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
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Sorumluluk 
Duygusuyla
Saygın ve ilkeli bankacılık 
anlayışımızdan ödün vermeksizin, 
çevre dostu ve inovatif ürün 
ve hizmetler geliştiriyoruz. 
Bu çalışmalar, sürekli değişen 
dünyada, çocuklarımız için en 
uygun ve en yararlı çözüm yollarını 
sunmaya odaklanıyor.
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İş Bankası, Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana bankacılık 
sektöründe gerçekleştirdiği ilkler ve köklü kurumsal 
tarihi sayesinde, güven ve saygınlıkla özdeşleştirilen bir 
bankadır. Banka bu konumunu geleceğe taşırken, saygın 
ve ilkeli bankacılık anlayışından ödün vermeksizin şeffaf, 
adil ve hesap verebilir bir yönetim yapısı benimsemektedir. 

Kurumsal Yönetim 

İş Bankası’nın strateji ve politikalarına yön veren en 
yüksek yönetim organı olan Yönetim Kurulu’nda 2’si 
kadın olmak üzere 11 üye yer almaktadır. 3 bağımsız üye 
bulunan Yönetim Kurulu, Genel Müdür dışında, icracı 
olmayan üyelerden oluşmakta ve Genel Müdür ile Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevleri farklı kişiler tarafından 
yürütülmektedir. 

İş Bankası’nda gerek görülen konular hakkında strateji 
ve politika oluşturulması, aksiyon planlarına uyumun 
izlenmesi, performansın değerlendirilmesi ve benzeri 
amaçlarla yönetişim komiteleri kurulmaktadır. Banka’da 
bu çerçevede görev yapan İcra Kurulu, Denetim Komitesi, 
KKTC İç Sistemler Komitesi, Kredi Komitesi, Kredi Revizyon 
Komitesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi, Kurumsal 
Yönetim Komitesi, Risk Komitesi ve Ücretlendirme 
Komitesi’nin yanı sıra muhtelif komiteler faaliyet 
göstermektedir. 

İş Bankası’nın kurumsal yönetim yapısı hakkında ayrıntılı bilgiye 
2018 Faaliyet Raporu’nun 74-84. sayfalarından ve Kurumsal 
Yönetim Bilgi Formu’ndan ulaşabilirsiniz. 
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-
iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/
FaaliyetRaporu2018.pdf

Risk Yönetimi ve Uyum 

İş Bankası için en öncelikli konular arasında yer alan risk 
yönetimi alanındaki çalışmalar Yönetim Kurulu’na bağlı 
olan Risk Yönetimi Bölümü tarafından yürütülmektedir. 
Risk Yönetimi Bölümü, finansal ve finansal olmayan riskleri 
sırasıyla Risk Komitesi’ne ve Denetim Komitesi aracılığıyla 
Yönetim Kurulu’na aylık olarak raporlamaktadır. 

İş Bankası’nda, risk yönetimi düzenlemeleri çerçevesinde 
şekillendirilen ve “iyi kurumsal yönetimi” ön plana alan 
risk yönetimi süreci, riski üstlenen icracı birimler ile dâhili 
denetim ve gözetim birimlerinin birbirinden bağımsızlığının 
tesis edildiği, riskin uluslararası düzenlemelerle uyumlu bir 
şekilde tanımlandığı ve bu çerçevede ölçüm, analiz, izleme, 
raporlama, denetleme faaliyetlerinin yerine getirildiği bir 
yapıdadır. Banka’nın risk yönetimi uygulamaları, kurum 
genelinde ortak bir risk kültürü oluşturulmasına da hizmet 
eden bir niteliktedir. Risk yönetimi çalışmalarında Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 
yayımlanan düzenlemeler ve iyi uygulama rehberleri esas 
alınmaktadır. Yasal limitlere uyumun yanı sıra İçsel Sermaye 
Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES) kapsamında, 
Bankaca üstlenilen tüm riskler karşısında sermaye ve likidite 
yeterliliğinin sağlanması da ayrıca gözetilmektedir. 

Risk yönetimi ilkelerinin ve yaklaşımlarının icraî 
fonksiyonlarla paylaşılarak karar alma ve uygulama 
süreçlerine yansıtılması amacıyla Risk Komitesi 
oluşturulmuştur. Risk Komitesi, Banka’nın konsolide 
ve konsolide olmayan bazda izleyeceği risk yönetimi 
strateji ve politikalarının hazırlanması, Yönetim 
Kurulu’nun onayına sunulması ve uygulamaların izlenmesi 
faaliyetlerini yürütmektedir. 

İş Bankası’nın benimsediği şeffaf, adil ve hesap verebilir yönetim 
yapısı, güven ve itibar ile özdeşleşen markasını geleceğe taşımaktadır. 

Etik ve Şeffaf Bankacılık
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Risk Yönetimi Bölümü’nün yapılanması, faaliyetini 
yürütmesine yönelik örgütlenme şekli, insan kaynağı 
yönetimine ilişkin süreçleri ve tahsisli kadrosu Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenir. Faaliyetlerini Denetim 
Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu’na bağlı olarak 
icra eden Risk Yönetimi Bölümü temel olarak; Banka 
ve iştiraklerinin münferiden ve/veya toplu olarak 
maruz kaldığı risklerin sistemli bir şekilde yönetilmesini 
sağlamak üzere; risklerin tanımlanması, analitik yöntemler 
kullanılarak ölçümü, analizi, raporlaması ve Banka’nın risk 
düzeyinin düzenli olarak izlenmesi sürecini yürütmektedir. 
Ayrıca grup şirketleri risk raporlamaları analiz edilerek 
grup şirketlerinin risklilik seviyesi izlenmektedir. 
Riskler kapsamında tesis edilen limitler Risk Yönetimi 
Bölümünce izlenmekte, oluşan aşımlar, ilgili dönemdeki 
piyasa ve sektör koşulları da dikkate alınarak konuya 
ilişkin oluşturulan tespit ve görüşler Yönetim Kurulu’na 
raporlanmaktadır. Limit aşımının giderilmesine yönelik 
iş akışı ve ilkeler Yönetim Kurulu onayı taşıyan ilgili risk 
politikalarında detaylı bir şekilde belirlenmiş durumdadır.

Risk Yönetimi Bölümü, uluslararası en iyi uygulamalara 
paralel olarak Basel düzenlemeleri çerçevesinde içsel 
ve yasal sermaye yeterliliğine yönelik çalışmaları 
yürütmekte, risk ölçüm metodolojilerinin geliştirilmesine, 
doğrulanmasına ve sermaye yeterliliği yönetimi sürecinin 
optimizasyonuna yönelik çalışmaktadır. Banka’nın maruz 
kaldığı risk düzeyi yazılı risk politikaları ve uygulama 
usulleri doğrultusunda sistematik olarak ölçülmekte, 
değerlendirilmekte ve izlenmektedir. Banka, bu kapsamda 
Sermaye Yeterliliği, Kredi Riski, Aktif Pasif Yönetimi Riski, 
Operasyonel Risk, Stres Testleri, İtibar Riski, Konsolide 
Risk ve Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikaları gibi Yönetim 
Kurulu tarafından onaylanan dâhili düzenlemelere uygun 
olarak risk yönetimi sürecini yürütmektedir. 

Faaliyetler sırasında karşılaşılabilecek riskler 
Banka’nın “Risk Kataloğu” aracılığıyla tanımlanarak 
sınıflandırılmaktadır. Risk Kataloğunda finansal riskler 
ve finansal olmayan riskler tanımlanmıştır. Finansal 
riskler kredi riski, aktif-pasif yönetimi riski ve iş riskini 
kapsar. Operasyonel riskler arasında faaliyet ortamı riski, 
suiistimal ve dolandırıcılık riski, iş ve ürün uygulamaları 
riski, işlem ve süreç riski, bilgi teknolojileri riski, insan 
kaynakları riski yer alır. Ayrıca strateji riski, itibar riski, 
sigortacılık riski, menkul kıymetleştirme riski, çevre 
yönetimi riski de Risk Kataloğunda yer almaktadır. 
Operasyonel risklere ilişkin yapılan ölçümlerde etki-
olasılık analizi, kayıp olay veri analizi, senaryo analizi ve 
risk göstergeleri kullanılır. Risk Kataloğunda tanımlanan 
ve yönetim esasları risk politikalarında detaylı bir şekilde 
açıklanan riskler, asgari yıllık periyotlarda olmak üzere 
düzenli şekilde gözden geçirilmekte ve ilgili tanım ve 
ilkelerin güncel tutulması sağlanmaktadır. 

Banka’da itibar riski, mevcut veya potansiyel müşteriler, 
ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların 
Banka hakkındaki olumsuz düşünceleri ya da mevcut yasal 
düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Banka’ya 
duyulan güvenin azalması veya Banka itibarının zedelenmesi 
nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıp olarak tanımlanmıştır. 
Banka’nın itibarına etki edebilecek unsurlar ayrı ayrı ve 
bir bütün olarak değerlendirilmektedir. İtibar riskinin 
izlenmesinde, Banka itibarına etki edebilecek unsurlara karşı 
erken uyarı sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla Banka 
tarafından oluşturulan itibar endeksi kullanılır. İtibar riskinin 
seviyesine ilişkin her bir değerlendirme münferiden ve/veya 
toplu olarak izlenir, sonuçları üst yönetime asgari üçer aylık 
dönemler itibarıyla raporlanır. Öte yandan, itibar riskinin 
temelini oluşturan kurumsal yönetim anlayışına uyumun 
izlenmesi ve bu konudaki iyileştirme çalışmaları üst yönetim 
tarafından yürütülmektedir.

Risk yönetimi faaliyetleri 
Yönetim Kurulu’na bağlı 
Risk Yönetimi Bölümü 
tarafından merkezi bir yapıda 
yürütülmektedir.

Risk yönetimi çalışmalarında 
BDDK tarafından yayımlanan 
düzenlemeler ve iyi uygulama
rehberleri esas alınmaktadır.
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Hızlı değişen bankacılık regülasyonlarına uyum, sektörün 
tamamını yakından ilgilendirmektedir. İş Bankası’nın uyum 
ile ilgili görev ve faaliyetlerinin takibi, Denetim Komitesi 
aracılığıyla Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyet gösteren 
Kurumsal Uyum Bölümü tarafından yerine getirilmektedir. 
Kurumsal Uyum Bölümü bünyesinde yürütülen kurumsal 
uyum faaliyetlerinin temel amacı, Banka’da uyum 
riskinin amaca uygun ve etkin bir biçimde yönetilerek 
kontrol altında tutulmasının ve bu çerçevede Banka’nın 
faaliyetlerinin yapı ve işleyiş itibarıyla devamlı surette 
ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlara uyumlu olarak 
yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda azami 
katkıyı sağlamaktır. Yürütülen tüm bankacılık faaliyetlerini 
Banka’nın hedef ve politikalarına ve mevzuat, düzenleme ve 
standartlara uygun ve uyumlu olarak sürdürmek Banka’nın 
tüm çalışanlarının asli görev ve sorumluluğudur. Kurumsal 
Uyum Bölüm Müdürü aynı zamanda yasal “Uyum Görevlisi” 
olarak görev yapmakta ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının 
Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesindeki 
görev ve sorumluluklarını Banka Politikası ve Uyum 
Programı kapsamında yerine getirmektedir. 

İş Etiği 

Ekonomide temel bir rol üstlenen bankaların güven 
yaratan ve saygın kurumlar olarak adil rekabet ortamında 
faaliyet göstermesi büyük önem taşımaktadır. Etik 
kurallar, bankacılık sektörünün bu doğrultuda faaliyet 
göstermesinde yol gösterici olmaktadır. 

İş Bankası, Türkiye Bankalar Birliği’nin ilan ettiği Bankacılık 
Etik İlkeleri’ni benimsemekte ve tüm faaliyetlerini bu 
ilkelere bağlı kalarak yürütmektedir. Bankacılık Etik 
İlkeleri’nin yanı sıra Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 
Politikası, Hediye ve Ağırlama Politikası, İnsan Hakları ve 
İnsan Kaynakları Politikası, Suç Gelirlerinin Aklanması ve 
Terörün Finansmanı ile Mücadele Politikası İş Bankası’nın 
iş süreçlerinde esas alınan diğer politikalardır. 

İş Bankası’nın imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’nin 10 maddesi arasında yer alan 
rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ilkesi de Banka’nın tüm iş 
süreçlerinde gözetilmektedir.

Banka’da politikalara tam uyum sağlanması ve tüm 
iş süreçlerinde gözetilmesi çalışanların politikaları 
içselleştirmesine de katkı sağlamaktadır. Yeni işe başlayan 
çalışanlara Kariyerime Başlarken eğitimleri kapsamında 
disiplin hükümleri ve etik ilkeler aktarılmaktadır. Ayrıca 
yeni Şube Müdürlerinin kariyer gelişimini ve yeni rollerine 
uyum sürecini destekleyecek bir oryantasyon ve 
gelişim programı olan Şube Müdürleri Gelişim Programı 
kapsamında aktarılan “Çalışma Düzeni ve Disiplin 
Uygulamaları” dersinde Banka disiplin uygulamaları ile ilgili 
hususlar paylaşılmaktadır.

Farklı kademelerdeki şube yöneticiliği rollerine yönelik 
düzenlenen oryantasyon ve gelişim programları 
kapsamında Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından aktarılan 
eğitimlerde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularına 
değinilmektedir. Ayrıca, Banka’nın Teftiş Kurulu üyeleri 
için usulsüzlük ve suistimalleri tespit etmeye ve önlemeye 
ilişkin eğitimler de düzenlenmektedir.

Eğitim Konusu
Eğitim Alan 

Çalışan Sayısı 
(2018)

Toplam Eğitim 
(kişi*saat)

(2018)
Yolsuzluk ve Rüşvetle 
Mücadele 914 3.605
Etik İlkeler 363 175
İnsan Hakları 379 1.086

İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, Uluslararası 
İç Denetim Standartları’na uygun bir şekilde yürütülen 
olağan denetim faaliyetlerinde, rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadeleyi de içeren bir kapsamda, dönemsel ve riske 
dayalı olarak incelemeler yürütülmekte, denetim sonuçları 
yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca Banka’nın yetkili 
birimlerine raporlanmakta ve raporlama sonuçları takip 
edilmektedir. Mevcut risklerin yanı sıra potansiyel risk 

Etik ve Şeffaf Bankacılık
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arz eden unsurlar tespit edilerek bertaraf edilmesi için 
çözüm önerilerinde bulunulmakta ve bu hususta takipçi bir 
yaklaşım benimsenmektedir. Yapılan denetimlerde rüşvet 
ve yolsuzlukla mücadele politikalarının ihlalinin tespiti 
halinde dâhili disiplin hükümleri ve yasal düzenlemeler 
çerçevesinde hareket edilmektedir. 2018 yılında Teftiş 
Kurulu Başkanlığı tarafından 462 yurt içi şubenin, 1 
yurt dışı şubenin denetim çalışmaları tamamlanmıştır. 
Yine aynı yılda 5 adet iştirak ile 12 adet Genel Müdürlük 
Bölümü/Birimi denetimi tamamlanmış veya denetimine 
başlanmıştır.

İş Bankası’nın iş etiği yaklaşımını oluşturan Bankacılık Etik 
İlkeleri, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Hediye ve 
Ağırlama Politikası ile tamamlayıcı diğer politikalara internet 
sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Tedarikçi İlişkileri 

İş Bankası’nın etik bankacılık anlayışı tedarik zinciri 
yönetimine ve satın alma ilkelerine de yön vermektedir. Bu 
doğrultuda oluşturulan Satın Alma Politikası mal ve hizmet 
alımlarındaki ana ilkeler ve esasları belirlemektedir. 

Tedarik zinciri yönetimi, şirketler için artan oranda önem 
kazanırken, tedarik faaliyetlerinden kaynaklanabilecek 
risklerin yönetimi de öncelikli bir konu olarak ön plana 
çıkmaktadır. 

İş Bankası, Satın Alma Politikası kapsamında, tedarikçi/
dış hizmet sağlayıcı seçimlerinde, çevresel ve sosyal 
risklere dayalı kriter ve standartları gözetmektedir. 
Bu kapsamda, satın alınacak ürün/hizmetin çevresel 
etkileri değerlendirilerek, ülke mevzuatında ve Banka 
nezdindeki düzenlemelerde belirtilen gereklilikler göz 
önünde bulundurularak çevresel etkilerin azaltılması veya 
ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınmaktadır. 
Rüşvet ve yolsuzluk olaylarına karıştığının yasal mercilere 
intikal ettirildiği anlaşılan, moralitesi ve/veya kaliteli 

mal ve hizmet sağlama konusunda sorunları bulunan 
tedarikçilerden mal ve hizmet alınmaması esastır. 

2018 yılında yerli tedarikçiler toplam tedarikçilerin 
%97,9’unu, yerli tedarikçilerden yapılan satın almalar ise 
toplam satın almaların %91,2’sini oluşturmaktadır.

İş Bankası’nın Satın Alma Politikası’na internet sitesi üzerinden 
ulaşabilirsiniz. 

Daha şeffaf, daha verimli ve daha sistematik bir satın 
alma pratiği için yeni yapılanma

İş Bankası 2018 yılında yeni satın alma yapılanmasına 
geçmiştir. Banka, bu yeni yapılanmayla, satın alma 
süreçlerinde ve harcamalarındaki şeffaflığın artırılmasını, 
iş ihtiyaçlarının giderilmesinde bütüncül bir yaklaşım 
sergilenmesini ve süreçlerin standartlaştırılmasını 
hedeflemiştir. 

Yeni yapılanma; stratejik planlama, talep yönetimi ve 
takibinin sistematik olarak yapılmasını, gider verimliliğinin 
artırılmasını ve satın alma operasyonlarının daha etkin ve 
odaklı bir kadro ile yönetilmesini sağlamıştır. 

İş Bankası’nın yeni satın alma yapısı, satın alma 
ihtiyaçlarının daha düşük maliyetle (gider verimliliği, 
tasarruf tutarları) ve daha hızlı bir şekilde (talep karşılama 
süreleri) sonuçlandırılmasına imkân sunmaktadır. 

İş Bankası, tedarikçileri ile karşılıklı açıklık ve güvene dayalı 
ilişkiler kurmaktadır. İş Bankası, finansal bakımdan güçlü, 
operasyonel bakımdan çevreci, üretim kalitesi ve sürekliliği 
bakımından güvenilir bir tedarik zincirini sürdürülebilir 
kılmaya odaklanmıştır. Banka, tedarikçilerini sürekli 
geliştirmeyi, organizasyonel mükemmeliyeti sağlamayı 
ve iş süreçlerini bu doğrultuda sürekli iyileştirmeyi ilke 
edinmiştir.

İş Bankası, tedarikçi/dış hizmet 
sağlayıcı seçimlerinde, çevresel 
ve sosyal risklere dayalı kriter ve 
standartları gözetmektedir.

2018 yılında yerli tedarikçiler toplam 
tedarikçilerin %97,9’unu oluşturmuştur.

%97,9
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Sorumlu Bankacılık

İş Bankası bankacılık faaliyetlerini, paydaşlarının hayatına 
değer katacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinden, 
finansman sağladığı yatırımlardan kaynaklanan etkilerin 
değerlendirilmesi, kontrol altına alınması ve/veya bertaraf 
edilmesine kadar geniş bir kapsamda yönetmektedir. 
Sorumlu bankacılık yaklaşımını oluşturan bu kapsamlı bakış 
açısı, düşük karbon ekonomisini destekleyen yenilenebilir 
enerji projelerinin finansmanından ekonominin 
temelini oluşturan KOBİ’lerin güçlendirilmesine kadar 
farklı alanlarda ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini 
gerektirmektedir. Söz konusu çalışmalar küresel 
hedeflerde de önemi vurgulanan sorunların çözümüne 
katkı sağlamaktadır.

İş Bankası’nın sorumlu bankacılık yaklaşımı, çevre dostu 
ve inovatif ürün ve hizmet üretimi alanlarında Banka’nın 
değer yaratma sürecini desteklemekte, Banka’nın müşteri 
memnuniyeti ve sosyal fayda kapsamındaki çıktılarını 
artırmaktadır. 

Sorumlu Finansman

İş Bankası finansman sağlamanın dönüştürücü gücünün 
bilincindedir. Banka finanse ettiği farklı projelerle 
doğrudan ve dolaylı olarak sürdürülebilir kalkınmaya 
katkıda bulunmakta ve ülke ekonomisine destek 
olmaktadır. 

İş Bankası, sorumlu finansman yaklaşımı ile itibar ve kredi 
riskleri bakımından hem Banka’nın itibarının korunmasını 
hem de fizibilitesi yüksek, toplumsal fayda yaratan 
projelerin desteklenmesini sağlamaktadır.

Kredilerde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi

Kredi değerlendirme süreçlerinde geleneksel ekonomik 
ve proje fizibilitesinin yanı sıra çevresel ve sosyal 
etkilerin de değerlendirilmesi ve yönetilmesi büyük 
önem taşımaktadır. Sektörde kredilendirme faaliyetleri 
kapsamında oluşan çevresel ve sosyal risklerin 
tanımlanması, değerlendirme süreçlerinde analiz edilmesi, 
oluşacak etki ve riskin boyutunun saptanması, riskleri 
ve etkileri sınırlandırmak için yerine getirilmesi gereken 
yükümlülük ve uygulamaların tespiti ve bu tespitlerin karar 
verme süreçlerinde dikkate alınmasını içeren sistemler ön 
plana çıkmaktadır.

İş Bankası’nda toplam yatırım tutarı 10 milyon ABD 
dolarının üzerinde olan tüm yeni yatırım projelerinin 
ve kredi talebinde bulunan yatırımcı müşterilerin 
potansiyel çevresel ve sosyal riskleri Çevresel ve Sosyal 
Risk Değerlendirme Modeli (Environmental and Social 
Risk Evaluation Tool - ERET) ile değerlendirilmektedir. 
Bu model aracılığıyla, söz konusu yatırım kredilerinin 
“müşteri” ve “proje” risk kategorileri belirlenerek, yatırımın 
olası çevresel ve sosyal etkilerinin sınırlandırılması ve 
bertaraf edilmesine yönelik yol haritası oluşturulmaktadır. 

ERET ile yatırım projeleri; doğal kaynak kullanımı, katı 
atık, hava, toprak ve su kalitesi, gürültü, toz, iş sağlığı ve 
güvenliği, toplum sağlığı ve güvenliği, gönülsüz yeniden 
yerleşim ve paydaş katılımı gibi hususları içeren 26 farklı 
kriter çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu faktörler; 
firmanın faaliyetleri üzerindeki etkisi, çevre ve/veya 
yerel halk üzerindeki etkisi ve medya, STK ve kamuoyu 
tepkisi risklerinin ortaya çıkma ihtimali ve ortaya çıkması 

İş Bankası, sorumlu finansman yaklaşımı ile itibar ve kredi risklerini 
de gözeterek fizibilitesi yüksek, toplumsal fayda yaratan projelerin 
desteklenmesini sağlamaktadır.

103-1  |  103-2  |  103-3  |  412-3  |  413-1  |  413-2
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durumunda yönetilebilirliği bağlamında ele alınmaktadır. 
Nihai olarak ilgili projeler, risk seviyelerine uygun olarak 
yüksek (Kategori A), orta yüksek (Kategori B+), orta 
(Kategori B-), düşük (Kategori C) olmak üzere dört 
kategoride sınıflandırılmaktadır. 

Değerlendirme kapsamında yer alan yatırımlar; 
ulusal mevzuat ve IFC (Uluslararası Finans Kurumu) 
Performans Standartları, EBRD (Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası) Performans Gereklilikleri, Ekvator 
Prensipleri gibi uluslararası iyi uygulamalar referans 
alınarak değerlendirilmekte olup, her bir yatırım özelinde 
Proje Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Belgesi 
düzenlenmektedir. 

Yüksek riskli (“A” risk kategorisi) olarak değerlendirilen 
projelerle sınırlı olmaksızın, İş Bankası Çevresel ve Sosyal 
Risk Yönetimi (ÇSRY) Ekibi’nin değerlendirmeleri 
neticesinde uygun görülen tüm projelerde, Banka adına 
görev yapmak üzere muteber bir bağımsız Çevre 
Danışmanı atanmaktadır. Bağımsız Çevre Danışmanı 
tarafından proje kapsamında mevcut durumun ve 
yatırımın olası çevresel ve sosyal etkilerinin tespiti 
amacıyla literatür çalışmalarıyla da desteklenen saha 
ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma neticesinde, 
çevresel yükümlülüklere ilişkin her türlü yasal izin/onay 
sürecinin güncel durumunu, uygunluğunu ve danışman 
yorumlarını içeren bir Çevresel ve Sosyal Durum 
Değerlendirmesi (ÇSDD) ve bu etkilerin sınırlandırılması, 
bertaraf edilmesi ve sürecin yönetilmesine yönelik bir 
Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı (ÇSAP) hazırlanarak 
Banka’ya sunulmaktadır. Yüksek riskli projelerde, yasal 

gereksinimler doğrultusunda hazırlanan ÇED başvuru 
dosyasından ayrı olarak, daha detaylı mevcut durum 
analizlerini içeren ilave bir Çevre Etki Değerlendirme 
Raporu (ÇEDR/EIA) da talep edilebilmektedir. Ayrıca proje 
firmaları tarafından projenin risklerinin ve etkilerinin 
sağlıklı bir şekilde yönetilmesine ilişkin Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Planı (ÇSYP) hazırlanarak Banka’ya iletilmesi talep 
edilmektedir.

Bunun yanı sıra, yatırımın gerek inşaat gerekse işletme 
aşamalarında, ÇSAP’de belirlenen hususlara (çevre 
mevzuatına uyum, atık yönetimi, emisyon ölçümleri, 
toprak ve su analizleri, sosyo-ekonomi, ekosistem ve 
habitat üzerindeki etkiler, telafi mekanizmaları, iş sağlığı 
ve güvenliği uygulamaları gibi) ilişkin olarak, kararlaştırılan 
periyotlarda, Banka’nın ÇSRY Ekibi’nin de katılımıyla 
Çevre Danışmanı tarafından gerçekleştirilen saha 
ziyaretleri dâhilinde çevresel ve sosyal izleme faaliyetleri 
yürütülmektedir.

İş Bankası aynı zamanda, Global Compact Türkiye 
tarafından hayata geçirilen ve kredi süreçlerinde çevresel 
ve sosyal risklerin değerlendirilmesini taahhüt altına alan 
Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin de ilk 
imzacıları arasındadır. 

Banka, finansmanına destek verdiği projelerde çevresel 
ve sosyal olumsuz etkileri gidermek/azaltmak ya da telafi 
etmek amacıyla yatırımcı şirketlerden, proje özelindeki 
değerlendirmelere göre belirlediği aşağıda örneklerine yer 
verilen türden taahhütler almaktadır: 

Toplam yatırım tutarı 10 milyon 
ABD dolarının üzerinde olan 
tüm yeni yatırım projelerinin 
çevresel ve sosyal riskleri ERET 
ile değerlendirilmektedir.

ERET ile yatırım projeleri 26 farklı kriter 
çerçevesinde değerlendirilmektedir.

26 kriter
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•	 Karbon emisyonlarının azaltımı ve dengelenmesine 
yönelik ağaçlandırma yapılması, bu çalışmalarda bölgeye 
uygun türlerin ağaçlandırmada kullanılması, ağaçların 
mümkün olduğunca proje sahasında uygun mekânlara 
taşınması ve endemik türlerin korunması

•	 Özellikli ve koruma altında olan bölgelerdeki 
biyoçeşitliliğin korunması için gerekli önlemlerin alınması

•	 Arazilerin anlaşma yoluyla satın alınmasına öncelik 
verilmesi, kamulaştırma kapsamında zorunlu fiziksel ya 
da ekonomik yeniden yerleşim olan projelerde yeniden 
yerleşim planı ve/veya geçim kaynaklarının yeniden 
yapılandırılması planı hazırlanması

•	 Proje etki alanında kalan yöre halkı için telafi edici ve 
yeni gelir kaynağı yaratmak amaçlı sosyal sorumluluk 
projeleri geliştirilmesi, yatırımın iş gücü ve satın alım 
gerekliliklerinde yöre halkına öncelik verilmesi

•	 Yatırımlar kapsamında, çalışanların, yöre halkının ve 
diğer paydaşların projeye ilişkin görüşlerini dikkate 
almak ve rahatsızlıklarını gidermek amacıyla iç ve dış 
şikayet mekanizmaları geliştirilerek “Paydaş Katılım 
Planı” oluşturulması

•	 Kümülatif etki analizi, ekolojik etki analizi gibi ilave 
çalışmalarla çevresel sosyal yönetim planlarında 
önlemler alınması

•	 Yatırımcının gerek mevcut faaliyetleri gerekse yatırım 
faaliyetleri sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili 
mevzuata uyumunun sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarının artırılması ve acil durum eylem 
planlarının geliştirilmesi 

Proje sahibi firmaların bu taahhütlere uyumu, kredi 
sözleşmeleriyle de garanti altına alınmakta ve finansman 
süreci kapsamında izlenmektedir. Bu kapsamda 
karşılaşılabilecek sosyal risklerin yönetilmesi sayesinde 
toplumsal etki de kontrol edilmektedir. 

2018 yılında 25 proje ERET derecelendirmesine tabi 
tutulmuş, 15 projeye finansman sağlanmıştır. 

Çevresel ve Sosyal Değerlendirmeye tabi 
tutulan proje sayısı

25

Çevresel ve Sosyal Değerlendirmeye tabi 
tutularak finansman sağlanan proje sayısı

15

Toplam finansman tutarı 915,3 milyon ABD doları olan söz 
konusu projelerin, finansman tutarı bazında %36’sı A, %22’si 
B+, %41’i B- ve %1’i C risk kategorisinde sınıflandırılmıştır.

“A” riskli 2 proje kapsamında 328.769.350 ABD doları

“B+” riskli 3 proje kapsamında 202.844.584 ABD doları

“B-” riskli 9 proje kapsamında 375.291.574 ABD doları

“C” riskli 1 proje kapsamında 8.372.490 ABD doları

2018 yılında ERET modeli üzerinden değerlendirilen 
projelerden bir adedinin finansmanı çevresel nedenlerle 
reddedilmiştir. Biyokütle enerji santrali kurulumuna 
ilişkin söz konusu projede, enerji üretimi için hammadde 
olarak önemli sulak alanlardan temin edilecek sazlıkların 
kullanılmasının planlanması nedeniyle, sulak alanların 
korunması hassasiyeti gözetilerek projenin finansmanı 
uygun görülmemiştir.

İş Bankası, sorumlu bankacılık anlayışı doğrultusunda, 
Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası’nın ekinde yer verdiği 
Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi kapsamındaki 
faaliyetlere ilişkin kredi taleplerini değerlendirmeye 
dahi almadan reddetmektedir. 25 MW kurulu gücün 
altındaki yeni hidroelektrik santrali projeleri, zorla ve 
çocuk işçi çalıştırmanın söz konusu olduğu yatırımlar, 

Yenilenebilir enerji projeleri, 
İş Bankası’nın toplam enerji 
üretimi projeleri portföyünün 
%66’sını, toplam finansmanının 
ise %6,5’ini oluşturmaktadır. 

İş Bankası tarafından finanse edilen projeler kapsamında 2018 
yılında 16,9 milyon MWh temiz enerji üretilmiştir.

16,9 milyon MWh
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kitle imha silahları ve kara mayınları üretimi, uluslararası 
sözleşmelerde yasaklanan kimyasalların, ilaçların ve ozon 
tabakasına zarar veren maddelerin üretimi ve ticareti 
finanse edilmeyen faaliyetler arasında yer almaktadır. 

İş Bankası’nın Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesine internet 
sitesinde yer alan Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası ekinden 
ulaşabilirsiniz. 

Yenilenebilir Enerjinin Finansmanı

Düşük karbonlu büyüme ve tüm sektörlerde karbon ayak 
izinin azaltılması, alternatif enerji kaynaklarına teşvikle 
mümkün olabilir. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar 
yalnızca iklim değişikliğine bağlı etkilerle mücadeleyi değil 
aynı zamanda yarattığı yeni istihdam alanlarıyla sosyal 
kalkınmayı da desteklemektedir. 

Düşük karbon ekonomisine geçişte önemli bir rol üstlenen 
İş Bankası, yenilenebilir enerji projelerine finansman 
sağlayarak iklim değişikliğinin getirdiği risklerin ve 
etkilerin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. 2018 yıl 
sonu itibarıyla yenilenebilir enerji projeleri İş Bankası’nın 
toplam enerji üretimi projeleri portföyünün %66’sını, 
toplam finansmanının ise %6,5’ini oluşturmaktadır. 
2018 yılı itibarıyla İş Bankası tarafından, biyokütle, güneş 
enerjisi, hidroelektrik ve rüzgar alanlarında geliştirilen ve 
toplam kurulu gücü 617 MW olan 87 projeye finansman 
sağlanmıştır. İş Bankası tarafından finanse edilen 
yenilenebilir enerji projelerinin toplam kurulu gücü 2018 
yıl sonu itibarıyla 7.564 MW’a ulaşmıştır.

İş Bankası tarafından finanse edilen projeler kapsamında 
2018 yılında 16,9 milyon MWh temiz enerji üretilmiştir.

2018 Yılında Sağlanan Yenilenebilir Enerji Finansmanının Dağılımı

Tür Adet Toplam Kurulu Güç 
(MW)

Kredi Miktarı 
(Milyon ABD 

doları)*

Risk  
(Nakdi + G. Nakdi) 

(Milyon ABD doları)
Taahhüt 

(Milyon ABD doları)

Biyokütle Enerji Santrali 5 49 74 23 51

Güneş Enerjisi Santrali 76 148 125 89 36

Hidroelektrik Enerji Santrali 2 178 61 61 0

Rüzgar Enerji Santrali 4 242 52 52 0

TOPLAM 87 617 313 226 87

Yenilenebilir enerji projelerinin toplam enerji 
üretimi projeleri portföyündeki payı 

%66 2018 yılında İş Bankası tarafından finansman 
sağlanan yenilenebilir enerji projelerinin 
toplam kurulu gücü

617 
MW

İş Bankası tarafından finanse edilen 
yenilenebilir enerji projelerinin toplam kurulu 
gücü (2018 yıl sonu itibarıyla)

7.564 
MW

İş Bankası tarafından finanse edilen projeler 
ile üretilen temiz enerji (2018 yıl sonu 
itibarıyla)

16,9
milyon

MWh

Yenilenebilir enerji projelerinin toplam 
finansmandaki payı 

%6,5

2018 yılında İş Bankası tarafından finansman 
sağlanan yenilenebilir enerji projeleri sayısı

87
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Uluslararası Finansal Kuruluşlarla İş Birliği 

İş Bankası yenilenebilir enerjinin ve enerji verimliliğinin 
finansmanını sağlarken uluslararası finansal 
kuruluşlarla iş birliği vasıtasıyla elde edilen fonlardan 
da faydalanmaktadır. Bu çerçevede küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerin yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği projeleri uluslararası finans kuruluşlarından 
sağlanan çeşitli kredilerle finanse edilmektedir. 

İş Bankası, önceki yıllarda Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası’ndan (EBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan (EIB) 
Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finans Programı 
(MidSEFF) kapsamında sağladığı toplam 175 milyon 
Euro tutarındaki kaynak ile firmaların yenilenebilir enerji 
projelerine finansman imkânları sunmaya devam etmiştir. 
İş Bankası 2016 yılında ise MidSEFF Programı III. Fazı 
dâhilinde EIB’den 111,2 milyon ABD doları ve EBRD’den 
55 milyon ABD doları tutarında kaynak sağlamış ve 
müşterilerinin yatırımlarının finansmanı için kullandırılması 
yönündeki çalışmalarına devam etmiştir.

EBRD’den sağlanan, yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliğine yönelik yatırımların finansmanında 
kullandırılmak üzere Türkiye Sürdürülebilir Enerji 
Finansman Programı (TurSEFF) I. ve II. faz kullanımları 
tamamlanmış ve 2017 yılında TurSEFF III. fazı kapsamında 
55 milyon ABD doları tutarında yeni kaynak sağlanmıştır. 
Kaynağın, uygun projelere kullandırımına devam 
edilmektedir.

İş Bankası, 2015 yılının Mart ayında EBRD tarafından 
yürütülen Türkiye-Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman 
Programı’na (TuREEFF) dâhil olmuştur. Bu program 

kapsamında Banka’ya aktarılan 75 milyon ABD doları 
tutarındaki kaynağın kullandırım amacı, konutlarda 
enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik ihtiyaç sahibi 
müşterilerin finansmanıdır.

Yasal mevzuata göre, yeni yapılacak veya yapılmakta olan 
binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında 
olacak şekilde inşa edilmeli iken TuREEFF programının bir 
koşulu olarak kredilere konu konutların enerji sınıflarının 
minimum B olması beklenmektedir. Bu doğrultuda, Kentsel 
Dönüşüm kapsamında yıkılarak, B enerji sınıfına tabi olan 
yeni binaların finansmanı için kullandırılan konut kredileri, 
B enerji sınıfına tabi bir konutun satın alınmasında 
kullandırılan konut kredileri, konut inşaatını minimum B 
enerji seviyesinde inşa edebilmesini teminen müteahhit 
firmalara kullandırılan krediler (inşaat maliyetinin belli bir 
kısmına kadar), konutlarda enerji verimliliğini sağlayan 
ev aletlerini (örneğin A+++ çamaşır makinesi vb.) satan 
tedarikçilere kullandırılacak krediler, bu ürünleri satın 
alan kişilere kullandırılacak tüketici kredileri program 
kapsamındadır.

Aynı programın uzantısı olarak EBRD tarafından 
belirlenen 16 ilde program danışmanlarınca verilen teknik 
danışmanlık sonucu yüksek enerji sınıfına tabi ikamet 
amaçlı binalar inşa edilmesi sağlanmıştır. Programa bu 
kapsamda dâhil olan firmalar İş Bankası’ndan kullandıkları 
ticari kredi tutarı ile proje maliyeti üzerinden, önceden 
belirlenmiş oranlarda hibe almaya hak kazanmaktadırlar.

İş Bankası tarafından uluslararası finansal kuruluşlardan temin 
edilen ve 2018 yıl sonu itibarıyla açık olan kredilere raporun 
Ekler bölümünden ulaşabilirsiniz. 

İş Bankası, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yenilenebilir enerji 
ve enerji verimliliği projelerini bu alanda ihtisaslaşmış uluslararası 
finans kuruluşlarından sağladığı çeşitli kredilerle finanse etmektedir. 
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Sorumlu Ürün ve Hizmetler 

İş Bankası tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle farklı 
sosyo-ekonomik yapıdaki müşterilerin ihtiyaçlarına 
karşılık verilmektedir. Benimsediği kapsayıcı yaklaşımla 
Banka, bankacılık hizmetlerine toplumun tüm 
katmanlarının erişmesini ve hizmetlerin yaygınlaşmasını 
hedeflemektedir. Banka ayrıca farklı müşteri grupları 
için sağladığı özel ürün ve hizmetler aracılığıyla pek 
çok alana temas ederek toplumsal refahın artmasına 
katkıda bulunmaktadır. Banka, müşterilere tasarruf 
bilincini aşılamayı, gelecekleri için birikim yapmalarına 
destek olmayı ve finansal okuryazarlıklarını artırmayı 
hedeflemektedir.

Maximum TEMA Kart

Maximum TEMA Kart, Türkiye Erozyonla Mücadele, 
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (TEMA 
Vakfı) faaliyetlerine destek olmak isteyen müşterilerin 
kullanımına sunulan kredi kartıdır. Maximum Kart’ın 
tüm özelliklerine sahip olan Maximum TEMA Kart ile 
yapılan alışverişler üzerinden hesaplanan katkı payı İş 
Bankası’nın kaynaklarından karşılanarak TEMA Vakfı’na 
aktarılmaktadır. Maximum TEMA Kart, doğa dostu bio 
çözünür kart plastiğinden üretilmektedir. Kart’ın basılı 
malzemelerinde FSC (Forest Stewardship Council) 
sertifikalı üreticilerden temin edilen ekolojik hayata zarar 
vermeden elde edilen hammaddeler kullanılmaktadır. 

TEMA Çevre Değişken Fon

Türkiye’de bir ilk olan TEMA Çevre Değişken Fon, çevre 
dostu yatırımcılara birikimlerini çevre faaliyetlerine destek 
olarak değerlendirmelerini sağlamak üzere geliştirilen 
bir üründür. Fon’dan TEMA Vakfı’na tahsis edilen kaynak 
ile çevre projelerine sürdürülebilir finansman desteği 
sunulmaktadır. Portföyünün bir bölümü ile etkin çevre 
yönetim sistemlerine sahip şirketlere yatırım yapan fon, 
çevresel etkileri gözeten şirketlerin uzun vadede daha 
başarılı finansal sonuçlara ulaşacağını vurgulamaktadır. 

KOBİ’lere Destek

KOBİ’lerin güçlenmesi ve ekonomiye daha fazla katkı 
sağlayabilmesi için güçlü iş birlikleriyle KOBİ’lerin 
ihtiyaçlarına özel kredi ve hizmet paketleri sunulmakta ve 
onlara finansal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İş Bankası, küçük ve orta ölçekli işletmelere olan desteğini, 
ekonomik ve konjonktürel gelişmeler doğrultusunda, 
çeşitli kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği iş birlikleri 
kapsamında daha da yaygınlaştırmaktadır. Bu kapsamda, 
KGF kefaletli krediler ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
ile birlikte yürütülen destek programları ile KOBİ’lerin 
finansmana erişimine katkı sağlayan İş Bankası, ilerleyen 
dönemlerde de bu iş birlikleri ile desteklerini sürdürmeyi 
planlamaktadır.

İş Bankası, Kredi Garanti Fonu (KGF) Programlarının 
hemen hemen tamamına iştirak etmiş, tüm programların 
toplamında KGF paydaşı bankaların en büyüklerinden birisi 
olmuştur. İş Bankası, doğal afetlere uğramış yörelere olan 
bölgesel faiz destekleri dâhil olmak üzere hemen hemen 
tamamına iştirak ettiği KOSGEB programları aracılığıyla 
KOBİ’lere destek veren en büyük bankalardan birisi 
olmuştur.

İş Bankası KOBİ’leri Türkiye ekonomisinin en önemli 
yapı taşlarından biri olarak görmektedir. KOBİ’lerin 
güçlenmesi ve ekonomiye daha fazla katkı sağlayabilmesi 
için güçlü iş birlikleriyle KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel 
kredi ve hizmet paketleri sunulmakta ve onlara finansal 
danışmanlık hizmeti verilmektedir. Zaman zaman yurt 
dışından sağlanan kaynaklarla KOBİ’lerin finansmana 
erişimlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. Banka 2016 yılında Avrupa Yatırım 
Bankası’ndan (EIB), kriterlere uyan KOBİ’ler ve çalışan 
sayısı 250 ile 3.000 arasında olan işletmelerin finansman 
ihtiyaçlarına yönelik olarak sağlanan 47,6 milyon ABD 
doları tutarındaki kaynağın, müşterilerin yatırımlarının 
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finansmanı için kullandırılması yönündeki çalışmalarını 
bu yıl da sürdürmüştür. Ayrıca, TSKB ve Uluslararası 
İmar ve Kalkınma Bankası arasında imzalanan Kapsayıcı 
Finansmana Erişim Projesi Kredi Anlaşması kapsamında 
oluşturulan kaynağın kullandırılabilmesi amacı ile TSKB 
ile İş Bankası arasında Aracı Kuruluş Kredi Sözleşmesi 
imzalanmıştır.

2018 içerisinde KOBİ’lere sağlanan kredi 
miktarı %7,1 oranında büyümeyle 59,3 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. 

%7,1

2008 yılından bu yana 31 ilde toplam 42 defa düzenlenen 
“İş’le Buluşmalar” toplantılarının gerçekleştirildiği her ilde 
sanayiciler, tüccarlar, girişimciler, yerel yönetim ve STK’lar, 
kısaca ticaret hayatının tüm paydaşları, üst düzeyde 
yüz yüze iletişim kurmaktadır. 2008 yılından bu yana 
aralıksız devam eden toplantılarda, ekonomik gelişme 
imkânları ortaya koyulmakta, olası ticari risk ve süreçler 
incelenmekte, potansiyel iş fırsatları değerlendirilmekte 
ve dünyadaki ve ulusal ekonomideki değişimler takip 
edilmekte olup, bugüne kadar 30 bin katılımcıyla bir 
araya gelinmiştir. Bunun yanı sıra KOBİ’lerin erişimine 
açık internet sitesi olan İŞ’TE KOBİ ile iş hukuku, vergi, 
girişimcilik, tarım, hayvancılık gibi pek çok alanda ücretsiz 
danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Aynı portal üzerinden 
güncel haber, makale ve uzman yorumlarına da erişebilen 
üye KOBİ’ler böylelikle gelişim imkânı elde etmektedir. 
2018 yılında İŞ’TE KOBİ internet sitesinin üye sayısı 85 
bine ulaşmıştır. Ayrıca İŞ’TE KOBİ üyelerine özel olarak 

sunulan SUNUMATİK ile KOBİ’ler Türkçe veya İngilizce 
sunum hazırlama ve böylelikle ürünlerini daha iyi tanıtma 
fırsatı elde etmektedir. 

İŞ’TE KOBİ internet sitesinde sunulan bir diğer hizmet 
olan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren binlerce 
firmanın aynı çatı altında buluşmasına olanak sağlayan 
KOBİ Pazarı’nda firmasını tanıtan ve sunduğu hizmet ve 
ürünlerle ilgili ilan veren KOBİ sayısı yaklaşık 12.000’e 
ulaşmıştır. Ayrıca bugüne kadar ulusal ve uluslararası 
organizasyonlarda toplam 34 ödül kazanan İŞ’TE KOBİ’de 
sayıları binlerle ifade edilen güncel haber, makale, sektörel 
rapor, video röportajları ve uzman yorumları gibi farklı 
içerikler, üyeler ve diğer kullanıcılarla paylaşılmaktadır. 

Teknolojik Girişimci Paketi

Teknolojik Girişimci Paketi kapsamında kuruluş tarihi 
üç yıldan eski olmayan, inovatif, teknoloji tabanlı ve 
hızlı büyüme potansiyeli bulunan girişimler, faaliyet 
hayatlarının başında temel banka hizmetlerinden belirli bir 
süre ücretsiz veya indirimli olarak faydalanmaktadır. 

Teknolojik Girişimci Tarifesi bugüne kadar 300’ün üzerinde 
firmaya tanımlanmıştır. Hizmet olarak yazılım (SaaS), pazar 
yeri çözümleri, platform uygulamaları tarife tanımlanan 
firmaların içinde en sık karşılaşılan ürün tipleridir. 

İş Bankası, Türkiye ekonomisinin 
en önemli yapı taşlarından biri 
olarak gördüğü KOBİ’lere güçlü iş 
birlikleriyle özel kredi ve hizmet 
paketleri sunmaktadır.

2018 içerisinde KOBİ’lere sağlanan kredi miktarı %7,1 oranında 
büyümeyle 59,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

59,3 milyar TL
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Workup Girişimcilik Programı

İş Bankası, yüksek potansiyelli teknoloji odaklı girişimlerin 
hızla ölçeklenmesini destekleyen bir yapı olan Workup 
Girişimcilik Programı’nın ana destekçisidir. Girişimcilerin 
yenilikçi fikirlerini geliştirdiği bir ortak çalışma alanı olan 
Kolektif House bünyesinde iş fikri geliştirme, girişimcilik, 
ekip kurma ve yönetme, hukuk, finans ve muhasebe 
alanlarında eğitimler alan girişimciler hem kendilerini 
geliştirme fırsatını elde etmekte, hem de İş Bankası’nın 
da desteğiyle müşteri portföyünü genişletme imkânı 
bulmaktadır. 2018 sonu itibarıyla 40 girişim programa 
dâhil edilmiş, bunlardan 29’u programı tamamlamaya hak 
kazanmıştır. 

Kadın Girişimcilere Destek

Toplumsal ve ekonomik refahın artması için kadınların, 
kendi işletmelerini kurarak hem aile ekonomisine hem 
de ülke ekonomilerine katkıda bulunmaları gerekmekte 
olup bu kapsamda kadın girişimciler desteklenmelidir. İş 
Bankası kadın girişimcilerin sadece finansal ortağı olarak 
değil, aynı zamanda tecrübe ve bilgi birikimini paylaşan 
çözüm ortağı olarak da hareket etmektedir. İş Bankası, 
kendi kaynaklarından ve uluslararası fonlardan elde ettiği 
kaynakların kadın girişimcilere aktarımı dışında, iş birlikleri 
kurarak kadın girişimcilere yönelik eğitim, seminer ve 
atölye çalışmaları düzenlemekte, mentorluk alanlarında da 
kendilerine destek vermektedir. 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, T.C. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu tarafından 
ortaklaşa başlatılan Kadın İşletmelerine Finansman ve 
Danışmanlık Desteği Programı (TurWiB) kapsamında 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 55 milyon 
ABD doları tutarında fon sağlanmış ve ilgili fon uygun 
müşterilere kullandırılmıştır. 

“Girişimci Bankacılığı” yaklaşımını tüm Banka örgütüne 
yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Girişimci Bankacılığı 
eğitiminde yeni nesil girişimciliğin ne olduğu ve Banka’nın 
bu konuya yaklaşımı hakkında farkındalığın artırılması 
hedeflenmiştir. Mayıs 2018’de başlayan eğitimlere 3 farklı 
grupta 69 şube çalışanı katılmış olup, eğitimlere 2019 
yılında da devam edilecektir.

Kadın girişimcilere yönelik çalışmalar kapsamında 
hazırlanan Kadın Girişimci Farkındalık e-Eğitimini 2018 yıl 
sonu itibarıyla 1.175 Banka çalışanı tamamlamıştır.

İş Bankası ile Türkiye’nin tek kadın odaklı yatırım platformu 
Arya Kadın Yatırım Platformu arasında yapılan sponsorluk 
anlaşması kapsamında, kadın girişimcilere yönelik olarak 
Banka’nın hem katılım sağladığı hem de destek olduğu 
çalışmalar yürütülmüştür.

Arya Retreat etkinliği çerçevesinde 10 adet girişimle 
6 hafta boyunca eğitimler düzenlenmiş, Bodrum’da 
gerçekleştirilen final etkinliği ile girişimcilere projelerini 
farklı ülkelerden yatırımcılarla paylaşma imkânı 
sunulmuştur. Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışma 
ile kazanan projelere destek sağlanmıştır. Arya ile birlikte 
organize edilen Arya İş Atölyeleri’nde kadın girişimcilere, 
alanlarında güçlü yönetici ve eğitimciler tarafından toplam 
5 modülden oluşan finansal okur-yazarlık, pazarlama, 
satış, veri yönetimi ile insan kaynakları eğitimleri 
verilmiştir.
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Bu desteklere ilaveten Banka, kadın girişimci 
müşterilerine, İŞ’TE KOBİ sayfasında ayrılan alan 
üzerinden soru iletme ve ücretsiz danışmanlık hizmeti 
alma imkânı da sağlamaktadır. Bu alanda ayrıca, kadın 
girişimciler ile ilgili güncel haberlere, girişimcilik üzerine 
makalelere, başarı hikâyelerinin anlatıldığı videolara 
ve kadın girişimcilere sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili 
bilgilendirme röportajlarına yer verilmektedir.

Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Destek

İş Bankası Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olarak 
gördüğü tarım ve hayvancılık sektörüne verdiği destek ve 
sağladığı kredilerle yerel üretim ekonomisine ve topluma 
katkıda bulunmaktadır. İş Bankası’nın Traktör Kredisi, 
Tarım Ekipman Kredisi, Tarımsal İşletme Kredisi, Pick-
Up Türü Arazi Taşıtı Kredisi, Büyükbaş Besi Hayvancılığı 
İşletme Kredisi, Büyükbaş Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi 
ve Büyükbaş Hayvan Alım Kredileri, Seracılık İşletme ve 
Yatırım Kredileri, Arıcılık İşletme Kredisi, Tarımsal Arazi 
Kredisi, Tavukçuluk İşletme Kredisi, TMO Makbuz Senedine 
Dayalı Kredi ve Sözleşmeli Üretim Kredisi gibi tarım ve 
hayvancılıkla uğraşan müşterilere yönelik çok sayıda 
ürünü bulunmaktadır. 

2018 yılında tarım ve hayvancılık sektörlerinde 
kullandırılan nakdi krediler 4 milyar TL seviyesini aşmıştır. 

Banka, tarım ve hayvancılık ile uğraşan müşterileri 
üretime teşvik etmek amacıyla oluşturduğu İmece 
Kart ile üreticilere ilk 6 ay boyunca herhangi bir ödeme 
zorunluluğu yaşatmamaktadır. Böylelikle üreticiler 
üretim sürecini rahatlıkla planlayarak ödemelerini hasat 

döneminde yapabilmektedir. İş Bankası tarım bankacılığı 
alanında sunduğu hizmetleri geliştirmeye 2018 yılında da 
devam etmiştir. Tarım sektöründeki müşterilere yönelik 
bankacılık faaliyetleri kapsamında, şube dışında hizmeti 
doğrudan müşterilerin ayağına götürerek ihtiyaçlarını 
karşılayan tarım saha ekipleri oluşturulmuştur.

İş Bankası, tarım bankacılığına yönelik yol haritasını 
geliştirmeyi ve katılımcıların kendi uzmanlık alanlarından 
faydalanarak, üreticilerin ihtiyaçlarını daha doğru tespit 
etmeyi ve tarım sektörüne hizmet edecek yeni fikirler 
oluşturmayı hedefleyen ilk Tarım Çalıştayı’nı 2018 Mayıs 
ayında düzenlemiştir. “Tarladan Sofraya Gıda Sistemi” 
konulu çalıştaya çeşitli üretim alanlarında faaliyet 
gösteren üreticiler, akademisyenler, kamu temsilcileri ve 
sektörel sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katılmıştır.

Banka; tarım sektöründeki müşterilerine özel 
yapılandırdığı geniş hizmet ağının etkinliğini artırmak ve 
tarım sektörüne daha odaklı hizmet verebilmek amacıyla 
düzenlediği Tarım Sohbetleri başlıklı bölgesel tarım 
toplantılarına 2018 yılında devam etmiştir. Toplantılarda, 
yöresel üretimin ihtiyaçları, gelişim potansiyelleri ve 
markalaşma alanları ele alınmıştır. Ayrıca Banka’nın tarım 
sektörüne yönelik ürün ve hizmetleri ile TARSİM tarım 
sigortalarının tanıtımının yapılması, üreticiler ile yakın 
ilişkiler geliştirilmesi hedefiyle, pek çok yörede çiftçilere 
yönelik toplantılar düzenlenmiştir.

Ayrıca, 2018 yılında tarım bankacılığında Avrupa Birliği Katılım 
Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni Programı’na 
(IPARD) ilişkin olarak, İş Bankası ile Tarımsal ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında imzalanan 

İş Bankası, Türkiye’nin en önemli sektörlerinden olan tarım ve 
hayvancılığa 2018 yılında 4 milyar TL’yi aşan nakdi kredi desteği 
sağlamıştır.
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protokol çerçevesinde, TKDK tarafından yapılan başvuru 
çağrıları doğrultusunda çalışmalar da sürdürülmüştür.

İş Bankası, tarım sektörüne yönelik Mısır Danesi TV reklamı 
ile Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin, 
Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle düzenlediği 10. Effie 
Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda (Effie Awards 
Turkey 2018) bronz Effie ödülü kazanmıştır.

Esnafa Destek

İş Bankası Türkiye ekonomisinde üretime en fazla 
katkı sağlayan meslek gruplarından biri olan esnafları, 
iş alanlarının korunmasının yanı sıra yerel kültür ve 
değerlerin yaşatılması adına desteklemektedir. Esnafın 
ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen esnafa destek kredisi 
ile 250.000 TL’ye kadar düşük faizli kredi imkânı 
sunularak uygun şartlar ile küçük işletmelerin kendilerini 
geliştirmelerine imkân tanınmaktadır. 

2018 yıl sonu itibarıyla 1,1 milyar TL tutarında 
Esnafa Destek Kredisi kullandırılmıştır.

1,1
milyar TL

Çevik Atölye

İş Bankası 2018 yılında, dijital dönüşüm çalışmalarının da 
bir parçası olarak, çevik organizasyon denemesi olan Çevik 
Atölye’yi kurmuştur. 

Farklı disiplinlerden çalışanların oluşturduğu 5 takım ve 40 
kişiden oluşan Çevik Atölye’de müşteri ihtiyaçlarının hızlı 
alınan kararlar kapsamında, engellere takılmadan küçük 
deneme ve yanılmalar ile en etkin şekilde karşılanmasına 
yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu sayede hızlı sonuca 
ulaşma ve çalışan memnuniyeti eksenlerinde başarılı 
sonuçlara imza atılmaktadır.

Dünyada gittikçe yaygınlaşan bu çalışma şekli, Çevik 
Atölye ile İş Bankası Esnaf Bankacılığı alanında 
uygulanmaktadır. Türkiye bankacılık sektöründe kapsamı 
ve amaçları itibarıyla, bir iş alanının çevik biçimde 
yönetildiği ilk uygulama örneği olan Çevik Atölye, aynı 
zamanda dünyadaki sayılı uygulamalar arasındadır.

Çevik Atölye’de ilk 6 ayda 38 adet yeni dijital kanal 
fonksiyonu esnaf niteliğindeki müşterilerin hizmetine 
sunulmuştur. Aynı müşteri grubuna özel paket ürün 
kurguları da bu kısa dönemde hayata geçirilmiştir. 

Çevik Atölye çalışmaları kapsamında, işletme segmentinde 
yer alan aktif müşteri sayısı, dijital bankacılık müşteri 
sayısı, elde edilen kâr ve çalışan memnuniyeti göstergeleri 
yakından izlenmektedir. Takımların normal düzene 
göre %75 daha hızlı çıktı ürettiği, çalışan memnuniyet 
seviyesinin %91’e ulaştığı Çevik Atölye, İş Bankası’nın 
dijital çağdaki yapılanmasını şekillendirecek özellikte bir 
projedir. 

İş Bankası, 2019 yılında çevik organizasyon alanındaki 
çalışmalarını genişleterek sürdürmeyi hedeflemektedir.

Dezavantajlı Gruplara Destek

İş Bankası, bankacılık işlemlerindeki dijital dönüşümden 
sağladığı kazanımlarla dezavantajlı müşteri grupları için 
değer yaratacak yeni projeler hayata geçirmektedir. 

İş Bankası dezavantajlı grupların finansal hizmet ve 
ürünlerden faydalanarak ekonomiye aktif katılımlarını 
sağlamak amacıyla yasal sorumlulukların da ötesinde 
bankacılık hizmet ve ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Bu 
doğrultuda bankacılık işlemlerindeki dijital dönüşümden 
sağlanan kazanımlarla dezavantajlı müşteri grupları için 
değer yaratacak yeni projeler hayata geçirilmektedir. 

Görme engelli müşterilerin sesli komutlarla bankacılık 
işlemlerini gerçekleştirmelerini mümkün kılan 
sesli Bankamatiklerin sayısı da artırılmaktadır. Bu 
Bankamatiklerde sesli işlem başlatıldığı anda müşteri 
gizliliğinin sağlanması amacıyla Bankamatik ekranı 
karartılmaktadır. Ayrıca işlem sonrası müşterilerin akıllı 
telefonlarına gönderilen sesli mesajla işlemlerini tekrar 
kontrol edebilmeleri sağlanmaktadır. 2018 yılında 3.594 
adet olan sesli Bankamatik sayısı toplam Bankamatiklerin 
%54’ünü oluşturmaktadır. 

FS13  |  FS14
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Banka, görme engelli müşterilere yönelik hizmetlerin 
yanı sıra ortopedik engelli bireylerin kullanımına uygun 
Bankamatiklerin sayısını da artırmaktadır. Bu doğrultuda 
2018 itibarıyla 641 adet Bankamatik, engelli müşterilerin 
ikamet ettikleri bölgelerin dağılımı da göz önünde 
bulundurularak Türkiye genelinde hizmete sunulmuştur. 
Bu konuda BDDK tarafından yayımlanan “Bankacılık 
Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik” uyarınca 
asgari %2 olması beklenen ortopedik engellilerin 
kullanımına uygun cihaz oranı İş Bankası’nda %9,7 
seviyesindedir. İş Bankası ayrıca tekerlekli sandalye ile 
erişimi sağlanan şube sayısını da her geçen yıl düzenli 
olarak artırmaya devam etmektedir. 

Banka’nın internet sitesinde yayına alınan tüm tanıtıcı 
videolara işitme engelli müşteriler için alt yazı özelliği 
eklenebilmektedir. 2019 yılında da internet sitesinin 
yenilenmesi çalışmaları kapsamında alt yazı gösterimine 
ilişkin iyileştirme çalışmalarına devam edilecektir. Banka, 
işitme engelli müşterilerin talep ettiklerinde çağrı merkezi 
üzerinden işaret dili bilen temsilci ile görüşmelerini 
mümkün kılacak çalışmanın da 2019 yılı içerisinde 
tamamlanarak uygulamaya geçirilmesini hedeflemektedir. 

Engelli müşterilerin şubede işlemlerini daha hızlı 
gerçekleştirmeleri için ise şubelerdeki işlem sıralamasında 
önceliklendirme konusunda çalışmalara devam 
edilmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye Bankalar Birliği 
(TBB) tarafından Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) iş 
birliğiyle, Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair 
Yönetmelik kapsamında, engelli müşterilere hizmet 
verirken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda 
farkındalık yaratılması amacıyla e-eğitimler tasarlanmış 
olup, bu eğitimler Banka tarafından hem Genel Müdürlük 
hem de şube çalışanlarına verilmektedir. 

Engelliliğe Doğru Yaklaşım ve İşaret Dili başlıklarında 
oluşturulan söz konusu iki e-eğitimin ana hedefi engelli 
müşterilerle doğru iletişim kurulmasını, işaret dilinin 
öğrenilmesini ve özel ihtiyaçlara yönelik çözüm geliştirme 
kapasitesinin artırılmasını sağlamaktır. 2018 yılında 12.354 
çalışan Engelliliğe Doğru Yaklaşım, 134 çalışan ise İşaret 
Dili konulu e-eğitimleri almıştır. 

Kumbara Karma Fon ve Dijital Kumbara

Türkiye’de tasarrufun simgesi haline gelen İş Bankası 
kumbaraları, 1928 yılından bu yana çocuklara birikim 
alışkanlığının kazandırılmasına katkı sağlamaktadır. 
Geleneksel kumbaranın yanında Kumbara Karma Fon 
ürünü ile anne ve babalara çocuklarının geleceğini 
güvence altına alan bir tasarruf planı sunulmaktadır. Uzun 
vadeli yatırım bilincine önemli katkılar sağlayan Kumbara 
Karma Fon’un yatırımcı sayısı 2018 yıl sonu itibarıyla 203 
bine yükselmiştir.

Klasik İş Bankası kumbarası, 18 yaşından küçüklerin 
dijital yoldan da para biriktirmesine olanak sağlayacak 
şekilde Dijital Kumbara olarak geliştirilerek 2017 yılında 
yeni nesille buluşturulmuştur. Dijital Kumbara’ya İşCep 
aracılığıyla kolayca para transferi yapılmakta ve bu tutarlar 
Vadeli Kumbara Hesabı’nda değerlendirilmektedir. Dijital 
Kumbara kullanıcı adedi 2018 yılının Aralık ayı itibarıyla 
10 bini geçmiş; Vadeli Kumbara Hesabı toplam bakiyesi 7 
milyon TL’yi aşmıştır. 

Görme engelli müşterilerin 
bankacılık işlemlerini 
gerçekleştirmelerini mümkün 
kılan sesli Bankamatiklerin sayısı 
artırılmıştır.

2018 yılında 3.594 adet olan sesli Bankamatik 
sayısı toplam Bankamatiklerin %54’ünü 
oluşturmaktadır.

3.594
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Kentsel Dönüşüm Projesi

Doğal afet açısından risk teşkil eden, ekonomik ömrünü 
tüketmiş, çevreye duyarlı olmayan yapıların yenilenmesi 
amacı ile hak sahibi olan kişilere faiz destekli kredi 
kullandırılmasına yönelik olarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile İş Bankası arasında imzalanan protokol ile 
başlayan Kentsel Dönüşüm Projesi; sosyal alanlar ile 
donatılmış, enerji verimliliği bakımından yasal mevzuata 
uygun, güvenilir binalar yapılmasını hedeflemektedir. Söz 
konusu proje, topluma güvenilir binalar sunması ve ülkenin 
konut stokunun kalitesini artırması itibarıyla önemlidir. 

Kentsel Dönüşüm kapsamında 2018 yılı içinde Bankaca 
420’si bireysel 15’i ticari olmak üzere 435 hak sahibine 
toplam 54.462.943 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 
Bu müşterilerden 40’ına kullandırılan 4.701.993 TL’lik 
kredi enerji sınıfı B olan taşınmazlar kapsamında, 1’ine 
kullandırılan 325.000 TL’lik kredi enerji sınıfı A olan 
taşınmazlar kapsamında açılmıştır. Enerji sınıfı B ve A 
olan krediler, Banka’nın 2015 Mart ayında dâhil olduğu 
Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı 
(TurEEFF) doğrultusunda sağlanan 75 milyon ABD doları 
tutarlı kaynak kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası’na raporlanmıştır.

Üstü Kalsın

Müşterileri tasarruf alışkanlığı kazanmaya teşvik 
eden Üstü Kalsın uygulaması; müşterilerin kredi kartı 
dönem borcunu seçtikleri bir üst tutara yuvarlamasıyla 
oluşan farkın yatırım hesabında değerlendirilmesini 
sağlamaktadır. Uygulama kapsamında 2018 yılı içerisinde 
36,4 milyon TL’lik tasarruf sağlanmıştır. 

Yuvarla

Bağış yapmayı günlük hayatın bir uzantısı olacak kadar 
kolay hale getiren Yuvarla uygulaması ile İş Bankası 
müşterileri, bireysel banka ve kredi kartlarıyla yapacakları 
küsuratlı harcamaları yukarı yuvarlayıp aradaki kuruşları 
20’ye yakın kuruluş arasından seçtikleri dernek, vakıf veya 
sivil toplum kuruluşlarına aktararak sosyal ve çevresel 
konularda bağış yapabilmektedir. 

Yuvarla, TEMA kart gibi uygulamalarla vakıflara/
derneklere sağlanan bağış miktarı  (milyon TL)

2016 2017 2018
1,2  1,8 1,4

İş Bankası kentsel dönüşüm projelerini 2018 yılında da 
desteklemeye devam etmiştir.
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Sorumlu Bankacılık

Altyapı Kredileri

Altyapı projelerine aktarılan finansal kaynaklar, ülke 
ekonomisinin gelişimine destek olmaktadır. İş Bankası, bu 
alandaki yatırım projelerine finansman sağlamaya 2018 
yılında da devam etmiştir.  

Proje finansmanı açısından sektör genelinde önceki yıllara 
kıyasla büyümenin hız kestiği 2018 yılında, ağırlıklı olarak 
finansman müzakereleri geçmiş yıllarda başlayan yap-
işlet-devret modelli altyapı projelerinin finansal işlem 
kapanışları gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda

•	 Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün devamı niteliğinde 
olan Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı (Asya) ve 
Kınalı-Odayeri (Avrupa) Kesimleri

•	 Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Malkara-
Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dâhil) Kesimi

•	 Ankara-Niğde Otoyolu 

yapım işi projelerinin finansmanları için İş Bankası’nın 
içinde yer aldığı çok bankalı konsorsiyumlar tarafından 
proje kredisi limitleri tahsis edilerek peyderpey 
kullandırımlara başlanmıştır. Öte yandan, İş Bankası’nın 
önceki yıllarda toplam 1 milyar ABD Doları tutarında 
nakdi ve gayri nakdi finansman desteği sağladığı kamu-
özel iş birliği (PPP) modelli şehir hastanesi ve entegre 
sağlık kampüsü projelerinden bir kısmı daha 2018 yılında 
hizmete açılmış; Banka, finansman ihtiyacı duyan yeni 
projelere kaynak sağlama hususunda yatırımcı firmalar ile 
müzakereler yürütmüştür. 

Finansmanları İş Bankası’nın da içinde yer aldığı bankalar 
konsorsiyumu tarafından sağlanan bazı projeler; Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika’nın önde gelen finans dergisi EMEA 
Finance tarafından aşağıda yer alan dallarda ödüle layık 
görülmüştür: 

•	 Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi ve 
Kurtköy-Akyazı Kesimi finansmanı işlemi
- “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın En İyi Sendikasyon 

Kredisi”
- “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Otoyol Yapımı Kredisi” 
- “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Proje Finansmanı 

Kredisi”
- “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın En İyi Otoyol Yapımı 

Kredisi”

•	 Alkumru-Çetin Hidroelektrik Santralleri finansmanı 
işlemi
- “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Altyapı Kredisi”
- “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Enerji Santrali Kredisi”

•	 Kangal Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi 
- “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Rüzgar Santrali”

•	 Boğaziçi-Akdeniz-Çamlıbel Elektrik Dağıtım Bölgeleri 
Özelleştirmesi işlemi 
- “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın En İyi Enerji Altyapısı 

Kredisi” 

•	 Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri Özelleştirmesi 
işlemi
- “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın En İyi Refinansman 

İşlemi” 

İş Bankası, 2018 yılında fizibilitesi yeterli, kredilendirme prensiplerine 
uygun, çevresel ve sosyal standartlarla uyumlu projelere kaynak 
sağlamaya devam etmiştir.
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Sorumlu Pazarlama 

Günümüzde şirketlerin başarısında müşterilerle 
kurulan güvene dayalı ve sağlıklı ilişki etkili olmaktadır. 
Başta yeni jenerasyon müşteriler olmak üzere, finans 
sektörünün ürün ve hizmetleri hakkında doğru, 
etkin bilgilendirme yapması, müşterilerin yükselen 
talepleri ve beklentileri arasındadır. İş Bankası köklü bir 
banka olarak müşteriler nezdinde güven duygusuyla 
özdeşleştirilmektedir. Banka’nın sektörde edindiği 
güvene dayalı itibarlı konumunda, müşterilerini ürün 
ve hizmetleri hakkında her zaman doğru, güvenilir, 
açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmeyi sorumluluğu 
olarak benimsemesi önemli bir faktördür. Banka, 

müşteri odaklılık yaklaşımıyla müşteriyi yanıltmayan, 
müşterinin karar alma süreçlerini kolaylaştıracak ve 
ihtiyaçlarına yanıt veren bilgilendirmeleri sağlamaktadır. 
Müşterilerin, faydalanacakları ürün ve hizmetlere dair 
riskleri, seçimlerinin hayatlarında hangi değişikliklere yol 
açacağını doğru anlamaları önemlidir. Bu kapsamda Banka, 
müşterilerin beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetleri 
seçebilmeleri için etkin yönlendirmeler yapılmasını, 
doğru sorular sorulmasını ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca 
Banka, söz konusu bilgilendirmeleri doğrudan veya dolaylı 
olarak müşteriye sağlayan tüm çalışanların bu konudaki 
yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda yatırımlar 
yapmaktadır. 

 2017 2018

Engelli dostu Bankamatik 
sayısı 3.669 3.979
Kadın girişimcilerin 
desteklenmesine yönelik 
etkinliklere katılımı sağlanan 
kadın girişimci sayısı

- 350

KOBİ’leri desteklemeye 
yönelik etkinlik sayısı 22 26
İŞ’TE KOBİ görüntülenme 
sayısı

4,1 
milyon

 4,3 
milyon

Çiftçi Buluşmaları ile ulaşılan 
kişi sayısı

1.600
(9 adet Çiftçi 

Buluşması) 

4.325
(25 adet Çiftçi 

Buluşması)

 2017 2018

Bankacılık sistemine girişi 
kolaylaştırılan teknolojik 
girişimci sayısı

192 136

Teknolojik girişimcilerin 
ürünlerinin tanıtımına 
yönelik düzenlenen 
kampanya adedi

1 6

Çevresel ve Sosyal Risk 
Yönetimi Kapsamında 
Yapılan Saha Ziyareti Sayısı

10 18

Performans Göstergeleri
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Teknolojiye 
Verdiğimiz 
Önemle
Yüksek öncelikli konular arasında 
konumlandırdığımız dijital dönüşümle, 
geleceğin bankacılığını bugünden 
tasarlıyor; yaptığımız sürekli 
yatırımlarla, yakın zamanda karşımıza 
çıkacak teknolojik yeniliklere 
hazırlanıyoruz. 
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Müşteri Odaklılık

İş Bankası ürün ve hizmetlerini geliştirirken müşteri 
beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda daha iyi 
bir bankacılık deneyimi sunmak için çalışmaktadır. 
Banka’nın müşteri deneyimini ön plana alan hizmet 
anlayışı memnuniyeti artırırken, kurum kârlılığı ve 
başarısına da katkı sağlamaktadır. 

İş Bankası’nın amacı en çok tercih edilen Banka olarak 
her geçen gün daha iyi ve kaliteli bir bankacılık deneyimi 
sunmak, müşterilerle etkin iletişim kurmak ve her 
daim müşterilerin güvenini korumaktır. Bunu yaparken 
toplumun tüm kesimlerinin finansal ürün ve hizmetlere 
erişimini sağlamayı ve sorumlu ürün ve hizmetler sunmayı 
hedeflemektedir. 

Müşteri odaklılık yaklaşımı doğrultusunda 2015 yılında 
başlatılan Dijital Dönüşüm Programı kapsamında 
bankacılık süreçlerinin dijital platformlara taşınması için 
çalışmalara başlanmıştır. İş Bankası müşteriler için daha 
hızlı ve keyifli bir bankacılık deneyimi sunmak amacıyla 
dijitalleşme alanındaki yatırımlarını sürdürmektedir. 
Banka dijitalleşmeyi aynı zamanda farklı müşteri grupları 
için kişiselleşen ürün ve hizmetler sunmasına imkân 
tanıyan bir fırsat olarak görmektedir. İş Bankası’nın bu 
alandaki çalışmalarının detayını Rapor’un Dijital Dönüşüm 
bölümünde bulabilirsiniz.

Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti 

İş Bankası en çok tercih edilen Banka olmanın yüksek 
müşteri memnuniyeti sağlamakla yakından ilişkili 
olduğunun bilincindedir. Bugün İş Bankası, Türkiye’nin 
her yerinden bireysel, ticari, kurumsal ve özel bankacılık 
segmentlerinde toplam 19 milyon müşterisine yüksek 
memnuniyet sağlayacak bir deneyim sunmak için 
çalışmaktadır. 

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, ihtiyacı 
oluştuğu anda, gerçek zamanlı ve kişiselleştirilmiş olarak, 
uygun ve kolay ulaşılabilir bir şekilde karşılamak, tutarlı ve 
bütünleşik bir müşteri deneyimi sunmak amacıyla Banka 
Müşteri Deneyimi Prensipleri’ni belirlemiştir. Müşteri 
Deneyimi Prensipleri kolay etkileşim ve anlaşılabilir iletişim 
sağlayarak, müşterileri için çalışan ve müşterilerine en 
yakın ürün ve hizmetleri sunan Banka olmak konusunda 
İş Bankası’nın müşteri deneyimi vizyonunu ortaya 
koymaktadır. 

İş Bankası müşteriye en yakın Banka olma misyonu 
doğrultusunda, iş süreçlerini müşterilerin bankacılık 
deneyimini iyileştirecek şekilde güncellemektedir. 
Geleneksel bankacılık yöntemlerini günümüz koşullarına 
ve müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlayarak dijital dönüşüm 
kapsamında yeniden tasarlayan İş Bankası, böylelikle 
daha keyifli ve hızlı bir bankacılık deneyimi sunarak 
yüksek müşteri memnuniyeti sağlamaktadır. Buna ek 
olarak iletişim süreçleri incelenerek müşterilerin ihtiyaç 
ve beklentileri doğrultusunda iyileştirmeye dönük 
uygulamalar tasarlanmaktadır. Banka bu süreçte Tasarım 
Odaklı Düşünme ve Müşteri Yolculuğu metotlarını 

İş Bankası’nın amacı her geçen gün daha iyi ve kaliteli bir bankacılık 
deneyimi sunarak müşteri memnuniyetini artırmaktadır.

Entelektüel
Sermaye

Sosyal - İlişkisel
Sermaye

SKHSermaye Ögesi
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kullanmaktadır. Tasarım Odaklı Düşünme yöntemiyle 
müşterilerle empati kurarak ihtiyaçlarını ve yaşadıkları 
sorunları tespit etmek, yenilikçi çözümlerle sorunlarını 
gidermek ve çözümleri yine müşterilerle test ederek 
başarısını ölçmek hedeflenmektedir. 

İş Bankası en çok tercih edilen Banka olmanın yüksek 
müşteri memnuniyeti sağlamakla yakından ilişkili 
olduğunun bilincindedir.

Müşteri Yolculukları, tasarım odaklı düşünme yöntemiyle 
müşterilerin yaşadığı tüm etkileşimlerin, müşterinin 
gözüyle baştan sona tüm süreci ve duygusal durumları 
da içerecek şekilde resmedilmesini ifade etmektedir. 
Müşteri deneyimi, müşteriler ile temas edilen tüm 
noktalarda yaşanan deneyimlerin bileşimi olduğundan, 
müşteri yolculukları bir harita gibi tasarlanmaktadır. Bu 
sayede müşterilerin takıldığı noktalar temel nedenleriyle 
beraber tespit edilmekte ve araştırılmaktadır. Aksayan 
noktalar, ürün ve hizmetler ile süreçleri iyileştirmek ve 
fark yaratacak şekilde geliştirmek için bir girdi olarak 
kullanılmaktadır. 

Banka’nın müşteri odaklı yaklaşımıyla geliştirdiği ürün 
ve hizmetlerin detaylarına Sorumlu Bankacılık ve Dijital 
Dönüşüm bölümlerinden erişebilirsiniz.

Dijital dönüşüm ile birlikte ticari müşterilerin bankacılık 
işlemlerini hızlı ve pratik şekilde yapabilmeleri amacıyla, 
gerek şubelerde gerekse dijital hizmet kanallarında 
iyileştirmelere hız kesmeden devam edilmektedir.

Müşteri ihtiyaçlarının tespitinde Banka’daki ilk yapay zeka 
kullanımına ticari müşterilerin ürün ihtiyaçlarını tespit 

edebilen, gelişmiş makine öğrenmesi tekniklerini kullanan 
analitik bir model ile başlanmıştır. Python dilinde yazılan 
model, 2017 yılının ortasından itibaren her ay büyük 
veriyi işleyerek her bir müşterinin hangi ürünlere ihtiyaç 
duyacağını hesaplamaktadır. Bu sayede, müşterilerin 
ihtiyaç duydukları dönemde ihtiyaç duydukları ürünleri 
edinme süreçlerinde hız ve müşteri memnuniyeti 
açısından Banka’yla olan etkileşimlerinin çok daha iyi bir 
noktaya gelmesi sağlanmıştır. 

2018 yılında ticari iş birimi dijital bankacılık müşteri sayısı 
yaklaşık %21, İşCep Ticari kullanan müşteri sayısı ise %75 
oranında artmıştır. Ticari müşterilerin yaklaşık %45’i, 
aktif müşterilerin ise %59’u İnternet Şubesi veya İşCep’i 
kullanmaktadır.

2018 yılında gerçek kişi tacir müşterilere uçtan uca 
dijitalleşmiş müşteri deneyimi yaşatmak amacıyla Anında 
Ticari Kredi ürünü sunulmuştur. Müşterilerin, şubeye 
uğramadan dijital kanallar üzerinden 50 bin TL’ye ve 36 
ay vadeye kadar ticari kredi kullanabilmelerine olanak 
sağlanmıştır. Ayrıca, tüm müşterilerin POS başvuruları da 
dijital kanallar üzerinden alınmaya başlanmıştır. Dileyen 
müşterilere İşCep Ticari ya da İnternet Şubesi Ticari 
üzerinden POS başvurusunda bulunarak, ticari bankacılık 
işlemlerini sahada, hizmeti doğrudan müşterilerimizin 
ayağına götürerek cevap verebilen ekiplerimiz ile 
sonuçlandırabilme imkânı tanınmıştır.

Ayrıca, ÖKC mükellefi olmayan üye iş yerlerine QR POS 
uygulamasıyla cep telefonu üzerinden ödeme kabul 
etme olanağı da sağlanmaktadır. Üye iş yerlerinin 
Maximum İşyerim aracılığı ile ürettikleri dinamik QR Kod, 
müşterilerinin kendi cep telefonlarındaki Maximum Mobil 

Dijital dönüşüm ile birlikte, gerek 
şubelerde gerekse dijital hizmet 
kanallarında iyileştirmelere hız 
kesmeden devam edilmektedir.

Aktif müşterilerin %59’u İnternet 
Şubesi veya İşCep’i kullanmaktadır.

%59
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aracılığı ile okunmakta ve böylece POS ve karta gereksinim 
olmaksızın, akıllı telefonlar aracılığıyla ödeme kabulüne 
imkân sağlanmaktadır. Böylece mobil cihazdan mobil 
cihaza sağlanan etkileşim aracılığıyla, ödeme işlemi dijital 
ortamda tamamlanabilmektedir.

Telefon şubesinde, müşterilerin temsilciye bağlanmak 
üzere hatta beklemeleri yerine, sıraları geldiğinde sistemin 
kendilerini arayabileceği şekilde geliştirme çalışmaları 
devam etmektedir. Bu yapı ile birlikte müşterilerin hatta 
bekleyerek kaybedecekleri vaktin önüne geçilerek yüksek 
müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Banka, müşteri geri bildirimine önem vermekte ve aldığı 
görüşleri gelişimi için fırsat olarak değerlendirmektedir. 
Müşterilerin, internet sayfası, İnternet Şubesi, Çağrı 
Merkezi, Şubeler, Müşteri İlişkileri Birimi e-postası, faks 
veya mektup yolu ile doğrudan Banka’ya ilettiği başvurular, 
Müşteri İlişkileri Programı’na kaydedilip değerlendirilmekte; 
en hızlı şekilde talebin karşılanmasına veya çözüm 
üretilmesine çalışılmaktadır. Bu sayede İş Bankası 
süreçlerinde sürekli iyileştirmeler gerçekleştirmektedir. 

Bu kanallar dışında, müşterilerin dolaylı yollardan 
yaptıkları başvurular ve sosyal medyada Banka hesaplarını 
adresledikleri veya uygulama mağazalarında İş Bankası 
ürünleri altında paylaştıkları yorumlar da anlık olarak 
izlenmektedir. Sosyal medya üzerinden de müşterilere 
hızlı bir şekilde dönüş yapılmaktadır. 

Başvurular kadar bu başvurulara verilen yanıtlar da Banka 
tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. Yanıtların 
kalitesi, süreçlerin işleyişi ve başvuruların yanıtlanma 

süreleri takip ve kontrol edilmekte; ilgili ekiplere, bu 
yöndeki hedeflerini gerçekleştirmeleri için düzenli geri 
bildirimlerde bulunulmaktadır. Kayıtların yanıtlanma 
süresi ve şekli, kalite başarı puanı, olumsuz geri bildirim 
puanı bu alanda ilgili ekiplere verilmiş ölçülebilir, şeffaf ve 
standardize edilmiş hedefler (SMART) arasında sayılabilir. 
Müşteri şikâyetlerinin azaltılması da İş Bankası’nın bir diğer 
temel hedefidir.

Kayıt altına alınan bilgiler doğrultusunda müşteri 
beklentileri, müşterilerin sıklıkla sorun yaşadığı ürün, 
hizmet veya bunlara dair aşamalar analiz edilerek düzenli 
olarak raporlanmaktadır. Ayrıca anketler vasıtasıyla 
ölçülmekte olan müşteri memnuniyeti ve geri bildirimleri 
doğrudan Yönetim Kurulu’nun gündemine taşınmaktadır. 
İş Bankası, Çağrı Merkezi’nden verilen hizmet kalitesini 
belirlemek ve artırmak için EN ISO 15838 Çağrı İletişim 
Merkezleri Standardı Belgesi’ne 2011 yılından bu yana 
sahiptir. 

İş Bankası’na yukarıda belirtilen kanallar aracılığıyla 2016 
yılında 709.389, 2017 yılında 730.204 ve 2018 yılında 
562.468 adet müşteri geri bildirimi ulaşmıştır. Banka’da 
ilgili bölüm nezdinde, yukarıda yer verilen kanallardan 
gelen müşteri iletilerinin cevaplanmasının ve müşteri 
ihtiyaçlarının karşılanmasının da ötesinde; faydalı iç 
görülerin oluşturulmasına çalışılmaktadır. Müşteri iletileri 
düzenli olarak değerlendirilmekte, kategorize edilerek 
raporlanmakta, ürün ve hizmetin sahibi bölümlerle iş birliği 
içerisinde müşteri geri bildirimlerinden oluşturulan bu iç 
görü ürün veya hizmet geliştirme süreçlerinde girdi olarak 
kullanılmaktadır. 

İş Bankası, çeşitli yollarla iletilen başvuruları Müşteri İlişkileri 
Programı’na kaydederek değerlendirmekte, talebin veya problemin en 
hızlı şekilde sonuçlandırılması veya çözülmesi için çalışmaktadır.
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Bağımsız araştırma şirketlerinin araştırmaları ile İş 
Bankası’nın ve benzer büyüklükteki diğer bankaların 
müşteri memnuniyeti, NTS (Net Tavsiye Skoru) ve müşteri 
efor skoru karşılaştırması yapılmaktadır. 2018 sonunda 
bireysel müşterilerin genel banka memnuniyeti %84,5 
olarak gerçekleşmiş, İş Bankası referans alınan bankalar 
arasında birinci sırada yer almıştır.

İş Bankası, müşteri memnuniyetini artırabilmek amacıyla, 
araştırma şirketi desteği yanında internet şubesi çıkışı 
anketi, telefon anketi ve kiosk anketi kullanarak ihtiyaca 
özel araştırmalar yürütmekte, anketlerden alınan 
cevaplara göre müşteri deneyimini iyileştirici aksiyonlar 
almaya devam etmektedir.

Veri Güvenliği ve Gizliliği

İş Bankası, veri mahremiyeti alanındaki titiz çalışmaları 
ile müşterinin güvenini kazanmaya devam etmektedir. 
Bankacılık mevzuatı ve diğer yasal düzenlemelere 
ek olarak 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen 
yükümlülüklerin yerine getirilmesine üst düzeyde 
hassasiyet gösterilmekte; Banka’nın bilgi varlıklarının 
güvenliğinin bütüncül bir bakış açısıyla, uluslararası 
standartlar çerçevesinde sağlanması ve bu konuda örgüt 
genelinde farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Tasarlanan dijital dönüşüm süreci kapsamında tüm 
bankacılık işlemleri dijital platformlara taşınmaktadır. 
Dijitalleşme süreci ile bağlantılı olarak veri güvenliği ve 
gizliliği alanında sürekli iyileştirmeler gerçekleştirilmekte, 
olası tehditlere karşı direnç artırılarak istenmeyen 
durumlarda Banka’nın hızlı karar alabilme kapasitesi 
geliştirilmektedir. 

İş Bankası, veri güvenliği konusunda gereken tedbirleri 
almak için sadece yasal mevzuatı yakından takip etmekle 
kalmamakta, aynı zamanda iş süreçlerini de sürekli 
geliştirmektedir.

İş Bankası, siber güvenlik programı kapsamında güvenlik 
olaylarının 7/24 takibinin yapılması ve yeni çıkan güvenlik 
açıklarının ve zararlı yazılımların önceden tespit edilerek 
Banka’ya zarar vermelerinin engellenmesi amacıyla 
Güvenlik İstihbarat ve Savunma Merkezi (GİSM)’ni 
kurmuştur. Banka’nın bilgi teknolojileri altyapısının 
çeşitli katmanlarında konumlandırılmış güvenlik cihazları 
tarafından üretilen uyarılar GİSM tarafından takip 
edilmekte, olası güvenlik ihlallerine ilişkin aksiyonlar 
ivedilikle alınmaktadır. GİSM’in güvenlik olaylarına 
müdahale kabiliyetinin artırılması amacıyla personel 
gelişimi desteklenmekte ve güncel teknoloji trendleri 
takip edilerek en iyi uygulamaların Banka’da tesis edilmesi 
sağlanmaktadır. 

Buna ilaveten, kurum içerisinde bilgi güvenliği 
farkındalığının artırılması amacıyla düzenli aralıklarla 
bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri verilmekte ve sosyal 
mühendislik testleri yapılmaktadır. 

Banka’nın belirlemiş olduğu bilgi güvenliği kurallarına 
uyumun sağlanması sadece kurum içerisinde önemsenen 
bir konu olmamakta, Banka’nın hizmet aldığı tedarikçi 
firmalardan da aynı hassasiyet beklenmektedir. Bu 
kapsamda, hizmet alınan firmaların performansları 
düzenli olarak takip edilmekte olup, firmalarla yapılan 
anlaşmalarda bulunan cezai yaptırımlara ilişkin maddeler 
ile güvence sağlanmaktadır.

Teftiş Kurulu üyeleri, Banka genelinde alınan tedbirlerin 
yeterliliği ve etkinliği konusunda düzenli denetimler 
yapmaktadır. Bu kapsamda İş Bankası’ndaki bankacılık 
süreçleri ile bilgi sistemleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
her yıl riske dayalı olarak denetlenmektedir. Söz konusu 
iç denetim faaliyetleri ile Banka nezdinde bilgi sistemleri 
ve içerdiği verilerin güvenliği konusunda gerekli 
kontrollerin ve yapıların oluşturulup oluşturulmadığı 
değerlendirilmektedir.

103-2  |  103-3
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Bilgi güvenliği kontrolleri dâhilinde; 

•	 risk değerlemesi yapılması, 

•	 kurumsal bilgi güvenliği politikasının Yönetim Kurulunca 
onaylanması ve tatbikinin Üst Yönetim tarafından 
gözetilmesi, 

•	 Banka personelinin bilgi güvenliği konusunda 
farkındalığını artırıcı çalışmaların yürütülmesi, tüm 
verilerin güvenlik hassasiyet derecelerine göre 
sınıflandırılması,

•	 her bir sınıf için uygun düzeyde güvenlik kontrollerinin 
işletilmesi, 

•	 bilgi güvenliği testlerinin uygulanması, 

•	 mevcut kontrollerin ve oluşturulan yapıların teknolojik 
gelişmelere göre güncellenmesi 

gibi faaliyetleri içeren bir sürecin işletilip işletilmediği 
sorgulanmaktadır. 

Teftiş Kurulu’nun bilgi teknolojilerine (BT) yönelik 
denetim çalışmaları kapsamında ise BT risklerinin 
sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ile BT kaynaklarının 
etkin ve verimli kullanılmasına yönelik temel hedeflerin 
gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak incelemeler 
yapılmaktadır. Söz konusu denetim çalışmalarının kapsamı, 
uygulama ve sistemlerin Banka açısından kritikliği, veri 
güvenliği açısından hassaslığı dikkate alınarak hazırlanan 
risk değerlendirmesi ile belirlenmektedir. Uygulama/
sistem odaklı ve bilgi güvenliği önceliğine sahip bu teknik 
incelemeler; özellikle BDDK tarafından yayınlanan ve 
doğrudan bilgi güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen 
maddeler temel alınarak yürütülmektedir. 

Kurum bünyesinde yürütülen denetim faaliyetleri ile 
benzer şekilde, Banka’nın bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile 
destek hizmeti aldığı kuruluşların bilgi güvenliğine ilişkin 
iç kontrol ortamları da denetim faaliyetleri çerçevesinde 
değerlendirilmektedir.

Denetim faaliyetleri sonucunda tüm inceleme sonuçlarının 
Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu’na 
raporlanması ve denetim raporları çerçevesinde ilgili birim 
yönetimlerince alınan önlemlerin izlenmesi de iç denetim 
kapsamında yer almaktadır.

Dijitalleşme süreci ile bağlantılı olarak veri güvenliği ve gizliliği 
alanında sürekli iyileştirmeler yapan İş Bankası, olası tehditlere karşı 
önleyici tedbirler geliştirmektedir.
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Tüm çalışanlar süreç geliştirmeleri ile ilgili düzenli olarak 
bilgilendirilmektedir. Ayrıca çalışanların ve tüm alt 
yüklenicilerin siber güvenlik konusunda bilgi seviyesini ve 
farkındalığını artırmak üzere düzenli duyurular yapılmakta 
ve eğitimler düzenlenmektedir. 2018 yılı içerisinde Genel 
Müdürlük ve şubelerden 2.813 çalışana bu kapsamla 
birlikte Sosyal Mühendislik ve Bilgi Güvenliği konularını da 
içeren toplam 7.957 saat eğitim verilmiştir. 

Herhangi bir şüpheli durum halinde müşteri ile hızlı bir bilgi 
paylaşımı süreci başlatılmaktadır. Banka içi protokoller 
ve yasal düzenlemeler doğrultusunda ivedilikle tedbir 
kararları alınarak uygulanmaktadır. 

Banka’nın Gizlilik Politikasının detaylarına ve kişisel verilerin 
işlenmesi hakkında detay bilgiye İş Bankası’nın internet 
sitesinden ulaşabilirsiniz.

Çalışanların siber güvenlik 
konusunda bilgi seviyesini ve 
farkındalığını artırmak üzere 
düzenli duyurular yapılmakta ve 
eğitimler düzenlenmektedir.

2018 yılı içerisinde 2.813 çalışana Sosyal 
Mühendislik ve Bilgi Güvenliği konularını da içeren 
toplam 7.957 saat eğitim verilmiştir. 

7.957 saat

2017 2018

Müşteri Sayısı (milyon) 18,3(1) 19,1

Net Tavsiye Skoru (sıralaması)(2)
25

(Özel Bankalar 
Arasında 1.)

37
(Özel Bankalar 

Arasında 1.)

2017 2018

Müşteri Memnuniyet Skoru 76,3 84,5
Bilgi Teknolojileri Kritik 
Servisler İşlem Başarı Endeksi 
(6 - Sigma) (3)

4.73
sigma

4.78
sigma

(1) 2018 yılı aktif müşteri belirleme kriterleri dikkate alınarak 
hesaplanmıştır.

(2) Futurebright bağımsız araştırma şirketinin 2018 sonuçlarına göre İş 
Bankası, kendisine en yakın büyüklükteki 5 bankayla karşılaştırıldığında, 
en yüksek tavsiye skoruna sahip özel bankadır. Türkiye genelindeki banka 
müşterileriyle telefon üzerinden CATI yöntemiyle anket yapılmıştır. Belli 
bir müşteri grubu hedeflenerek kota uygulanmamış ve tesadüfi örneklem 
kullanılmıştır.

(3) BT Endeksi, Banka müşterilerinin kullandığı ya da direkt olarak 
etkilendiği kritik kanallardan (İşCep, Bankamatik, internet şube, kartlı 
sistemler, Maximum Mobil, şube sistemleri) geçen başarılı işlem sayısının 
bu kanallardan geçen toplam işlem sayısına oranı ile hesaplanan değerdir.

Performans Göstergeleri
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Teknolojinin sürekli geliştiği, müşteri beklentilerinin 
hızla değiştiği bir dönem olarak günümüzde, ürün ve 
hizmetlerin yenilikçi olması esastır. 

Müşteri beklentilerinin doğru anlaşılarak ürün ve hizmet 
gamında içselleştirilmesi kadar yeni gelir alanlarının 
oluşturulması da önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda İş Bankası, entelektüel sermayesini 
kullanarak, müşterilerin bankacılık deneyimini sürekli 
olarak iyileştirmektedir. Banka, daha kapsayıcı, erişilebilir 
ve değişen müşteri beklentilerine cevap vermek adına 
dijital dönüşüm ile birlikte yenilikçi ürün ve hizmetler 
tasarlamaktadır. 

İş Bankası sunduğu ürünler ile müşterilerin hayatını 
kolaylaştırmakta ve kesintisiz hizmet almalarını 
sağlamaktadır. 

Son dönemde yaygınlaşan bulut teknolojileri, büyük 
veri, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka gibi 
teknolojiler, bankacılık sektörünü de etkilemektedir. 
Dijitalleşme, etkin müşteri ilişkileri, kişiselleşen ürün 
ve hizmetler, yüksek verimli operasyonlar, bankacılık 
faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gibi pek çok alanda 
fırsatlar sunmaktadır. Son yıllarda ivme kazandırılan 
dijital dönüşüm çalışmaları Banka’nın çok yüksek öncelikli 
konuları arasında konumlandırılmakta ve bu alana önemli 
yatırımlar yapılmaktadır. 

İş Bankası’nın hedefi farklı müşteri gruplarının 
beklentilerini odak noktasında tutarak müşterilere 
daha iyi bir bankacılık deneyimi yaşatmak ve geleceğin 
bankacılığını bugünden tasarlamaktır. Dijital dönüşüme 

yapılan yatırımlarla aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ekseninde hem insana yakışır işlerin ve üretken 
istihdamın desteklenmesine hem de kapsayıcılığı artıracak 
dayanıklı ve modern altyapıların geliştirilmesine katkı 
verilmektedir. 

Gerek bireysel gerek ticari müşterilerin memnuniyetini üst 
seviyeye taşımak adına işlemlerini daha hızlı ve pratik bir 
şekilde gerçekleştirebilmeleri için şubelerde ve dijital hizmet 
kanallarında iyileştirmeler yapılmaktadır. 2018 yılında 
İş Bankası’nın mobil ve internet şubeyi kapsayan dijital 
bankacılık kanallarından işlem yapan müşteri sayısı %22 
artışla 7,2 milyona ulaşmıştır. Bu kanallardan gerçekleşen 
işlem sayısı ise %45 artışla 3,3 milyar olmuştur. Dijital 
kanalların payı vadeli hesap açılışında %60’a, ihtiyaç kredisi 
kullandırımında %58’e ulaşmıştır. 

Ayrıca İş Bankası’nın Türkiye’nin ilk ATM’si olan 
Bankamatik’ten hizmet alan 9,9 milyon müşterisi 
bulunmaktadır. Banka, 2018 yıl sonu itibarıyla 6.560 adet 
Bankamatik ile Türkiye’nin en geniş ATM ağına sahip özel 
bankası olarak kapsayıcı hizmet anlayışını sürdürmektedir.

Mobil bankacılık uygulamalarının toplam 
işlemlerdeki payı 2017 yılında %39 iken 
2018 yılında %53’e yükselmiştir. 

%53

Aynı dönemde şube dışı kanalların toplam 
işlemlerdeki payı ise %86,2’den %88,5’e 
ulaşmıştır.

%88,5

İş Bankası, entelektüel sermayesini kullanarak, müşterilerin
bankacılık deneyimini sürekli olarak iyileştirmektedir.
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Dijital Hizmet Kanalları Üzerinden Gerçekleşen İşlemlerin Yüzdesi

Şube Dışı Kanal Payı Mobil Bankamatik İnternet Şube

2015 82,26 24,32 28,03 26,28

2016 83,78 31,85 25,09 22,91

2017 86,23 38,62 22,62 21,10

2018 88,49 52,87 18,37 13,67

Banka, dijitalleşme ile gelen değişimi yaygınlaştırmak 
amacıyla, 2018 yılında iş dünyasının ve toplumun 
sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bir bakış açısıyla 
sahip çıkan TÜRKONFED’in “Dijital Anadolu” projesine 
ana sponsor olmuş, birçok sektör liderinin katılımıyla 
Antalya, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Adana’da gerçekleştirilen 
toplantılarda dijitalleşmenin şirketlere katkısı, sağladığı 
avantajlar aktarılarak çözüm önerileri getirilmiştir. 
2019 yılında da dijitalleşmenin önemini anlatmak için 
TÜRKONFED ile birlikte projeye devam edilmesine karar 
verilmiştir.

Yenilikçi Ürün ve Hizmetler 

Müşterilerin bankacılık deneyimini iyileştirmek, daha 
kapsayıcı, erişilebilir ve müşteri beklentilerine cevap 
veren ürünler sunmak adına dijital dönüşüm kapsamında 
yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirilmektedir. İş Bankası’nın 
sunduğu ürünler, müşterilerin hayatını kolaylaştırmakta ve 
kesintisiz hizmet almalarını sağlamaktadır. 

İşCep ve İnternet Şubesi

Dijitalleşmeyle yaygınlaşan mobil cihaz kullanımı mobil 
bankacılığın ve uygulamaların önemini daha da artırmıştır. 
Müşteriye en yakın banka olma misyonu doğrultusunda İş 
Bankası müşteri ile en hızlı biçimde temas sağlama imkanı 
nedeniyle yüksek önem verdiği İşCep uygulamasını sürekli 
geliştirmektedir. 

2018 yılı sonu itibarıyla 274 fonksiyonla mobil bankacılık 
uygulamaları arasında işlem çeşitliliği açısından sektörde 
lider konumda bulunan İşCep’in kullanıcı sayısı bir önceki 
yıla göre %28 artışla 6,6 milyona yükselmiştir. 

İş Bankası’nın Türkiye’nin ilk 
ATM’si olan Bankamatik’ten 
hizmet alan 9,9 milyon müşterisi 
bulunmaktadır.

Dijital bankacılık kanallarından işlem 
yapan müşteri sayısı %22 artışla 7,2 
milyona ulaşmıştır.

7,2 milyon

İşCep Üzerinden Gerçekleşen İşlem Yüzdesi

2015

%24,32
%31,85

%38,42

%49,75

2016 2017 2018
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Maximum Mobil

Maximum Mobil, farklı sektörlerden perakende iş 
ortakları ile birlikte tüm İş Bankası müşterilerinin günlük 
yaşamlarına dair “satın alma deneyimini uçtan uca 
yaşatacak bir ekosistem” bakış açısının sürdürülmesi 
ana hedefini taşımaktadır. Uygulama, sadece Banka 
müşterilerinin değil tüm kredi kartı sahiplerinin hayatlarını 
kolaylaştıracak çözümler sunarak, ihtiyaç duydukları 
çeşitli kart hizmetlerine ve kampanyalarına anında ve 
kolayca ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Bu doğrultuda 
mevcut ve potansiyel müşterilerin dönemsel ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak kültür-sanat, e-ticaret, 
giyim-market, akaryakıt, hava yolu, eğitim ve restoran 
gibi farklı sektörleri içeren 7/24 harcama kampanyaları 
gerçekleştirilmiştir. 

Mart 2017 tarihinde kullanıma açılan ve kart yönetiminden 
kampanya takibine kadar birçok fonksiyona sahip 
Maximum Mobil uygulamasının 2018 yılı sonu itibarıyla 
indirilme sayısı 3,2 milyonu aşmıştır. 

Maximum İşyerim

Bireysel müşterilerin alışveriş deneyimine eşlik eden 
Maximum Mobil uygulamasının ticari ayağı olarak 
tasarlanan ve Maximum dünyasının bütüncül bir 
ekosistemle uçtan uca yönetilebilmesini amaçlayan 
Maximum İşyerim uygulaması 2018 yılının Eylül ayında 
müşterilerin kullanımına sunulmuştur. İlk aşamada İş 
Bankası POS cihazı sahiplerinin kapsamlı bilgiler içeren 
finansal raporları yakından takip edebilmesi, satış bilgilerini 
anlık olarak görüntüleyebilmesi ve satış trendlerini 
izleyerek kolayca kontrol edebilmesi sağlanmaktadır. 
Ayrıca Maximum İşyerim uygulamasında kullanıcıların iş 

yerlerine finansal analiz, satış-kampanya yönetimi, stok 
yönetimi, çalışan-mesai yönetimi ve benzeri birçok konuda 
yol gösterici raporlar da sunulmaktadır. 

İş Bankası’nın üye iş yerlerinin Maximum İşyerim aracılığı 
ile ürettikleri dinamik QR Kod, müşterilerin kendi cep 
telefonlarındaki Maximum Mobil aracılığı ile okunmakta 
ve böylece POS ve karta gereksinim olmaksızın, akıllı 
telefonlar aracılığıyla ödeme kabulünü mümkün 
kılmaktadır. Böylece mobil cihazdan mobil cihaza sağlanan 
etkileşim aracılığıyla, ödeme işlemi dijital ortamda 
tamamlanabilmektedir.

İşCepMatik

İş Bankası’nın Türkiye’nin her yerindeki geniş Bankamatik 
ağında gerçekleşen parasal işlemlerin payı %50’yi 
geçmiştir. İşCep ile Bankamatik’in entegre çalışmasından 
oluşan İşCepMatik uygulamasıyla müşteriler Banka 
kartlarını yanlarında taşımadan para çekme ve para 
yatırma işlemlerini Bluetooth ya da Karekod teknolojisi 
ile kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. Banka, farklı dijital 
hizmet kanallarının entegre edilmesinin bir sonucu olan 
İşCepMatik’lerin kullanımını yaygınlaştırarak müşterilere 
daha hızlı ve iyi bir bankacılık deneyimi sunmayı 
hedeflemektedir. 

Yapay Zeka Yatırımları

Bankacılık işlemlerinde farklı müşterilerin değişken 
taleplerine en hızlı şekilde cevap vermede yapay zeka 
giderek daha çok kullanılmaktadır. Bu kapsamda İş 
Bankası 2017 yılında internet sitesinde yapay zeka tabanlı 
“İş Bankası’na Sor” mesajlaşma botunu müşterilerin 
kullanımına sunmuştur. Makine Öğrenimi ve Doğal Dil 

İş Bankası, diyalog bankacılığı vizyonu çerçevesinde uygulamaya 
aldığı kişisel asistan “Maxi” ile 1,3 milyon kullanıcının 2,3 milyon adet 
sorusuna yanıt vermiştir.

Dijital Dönüşüm
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Öğrenme teknolojileri kullanılarak geliştirilen mesajlaşma 
botu kullanıcılara yenilikçi bir bankacılık deneyimi 
sunmaktadır. 800’den fazla soru başlığına cevap verebilen 
mesajlaşma botunun kapsamı geliştirilmeye devam 
etmektedir. Mesajlaşma botu; yapay zeka alanında 
öğrenen karar mekanizmaları modelleri ile çalışmaktadır. 
Büyük veriyi analiz eden Banka altyapısı sayesinde 
müşterilerin gerçek zamanlı işlem verileri ile içinde 
bulundukları duruma uygun anlık kampanyaları görmeleri 
sağlanmıştır. Böylelikle İş Bankası hem müşterilerine daha 
hızlı yanıt vermekte, hem de operasyonel verimlilik ve 
tasarruf elde etmektedir. 

Mesajlaşma botundan elde edilen deneyimleri kişisel 
finans yönetimi konusunda yapılan yatırımlarla birleştiren 
kişisel asistan uygulaması Maxi, İşCep üzerinde 2018 
yılında müşterilerinin hizmetine sunulmuştur. İş Bankası, 
yapay zekâ ve doğal dil işleme teknolojileriyle çalışan 
ve aynı zamanda birebir diyalog deneyimi de yaşatan 
kişisel bankacılık asistanı Maxi’yi, çok yönlü, ulaşılabilir, 
hayatı kolaylaştırmaya odaklı, düşünceli, kolay adapte 
olabilen, sürekli yeni şeyler öğrenen bir kişilik olarak 
konumlandırmış ve iletişim faaliyetlerini sürdürmüştür. 

İş Bankası, diyalog bankacılığı vizyonu çerçevesinde 
uygulamaya aldığı kişisel asistan “Maxi” ile 1,3 milyon 
kullanıcının 2,3 milyon adet sorusuna yanıt vermiştir. 
Banka, Maxi’yi ilerleyen dönemlerde başta Maximum Mobil 
ve telefon bankacılığı kanalları olmak üzere müşterilerle 
temas ettiği dijital platformlara entegre hale getirecektir. 

Kişisel asistan “Maxi” ile 1,3 milyon 
kullanıcının 2,3 milyon adet sorusuna yanıt 
verilmiştir.

2,3
milyon 

adet soru

Geliştirilen yapay zeka yatırımları sayesinde müşteri 
memnuniyetine ve satış faaliyetine sağlanan olumlu etki 
neticesinde sürdürülebilir kârlılığa da katkı sağlanmıştır.

Finans alanında yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerle 
öğrenen ve kendini geliştiren modeller kullanılarak 
katma değeri düşük işlerin otomasyonu sağlanırken, İş 
Bankası çalışanlarını daha yüksek değer yaratabilecekleri 
alanlara yönlendirmeyi planlamaktadır. Banka bu vizyonla 

2018 yılında Mevduat Fiyatlama Modeli, Yeni Ürün Satış 
Modeli ve Bankamatik Lokasyon Tahsis Modeli başta 
olmak üzere birçok başarılı projeyi hayata geçirmiştir. Bu 
projeler sayesinde Banka mevduat bakiyelerini koruyarak 
maliyetlerini düşürmüş ve müşterilerinin hassasiyetine 
göre onlar için değer yaratma imkânı bulmuştur. 

Banka, ilerleyen dönemde de yapay zeka destekli bir çok 
projeyi hayata geçirerek iş verimliliğini ve değer yaratma 
kapasitesini artırmayı planlamaktadır. 

Dijital Krediler

İş Bankası 2015 yılında Anında Kredi ile müşterilere, dijital 
kanallar aracılığıyla şubeye gitmeden kredi çekme imkânı 
sunmaya başlamıştır. Banka dijital kredi ürün yelpazesine 
2017 senesinde yeni ürünler eklemiştir. Şubelerden 
başlatılan kredi başvurularının olumlu sonuçlanması 
durumunda sözleşmelerin müşterilerce dijital ortamda 
onaylanarak kredi kullanımına imkân veren Kredim Hazır 
uygulaması 2017 yılında hayata geçirilmiştir. Yine aynı yıl 
artan e-ticaret hacmi ve bu alandaki ihtiyaçlar göz önünde 
bulundurularak yenilikçi bir diğer dijital kredi ürünü 
olan Anında Alışveriş Kredisi de kullanıma sunulmuştur. 
Anında Kredi uygulamasının kredi karşılaştırma siteleri 
ile API entegrasyonuna yönelik çalışmalar tamamlanmış; 
hesapkurdu.com ve hangikredi.com sitelerinde İş Bankası 
ürününü tercih eden müşterilerin işlemlerini Anında Kredi 
kullanarak tamamlanmasına imkân sağlanmıştır.

2018 yılında gerçek kişi tacir müşterilere uçtan uca 
dijitalleşmiş müşteri deneyimi yaşatmak amacıyla Anında 
Ticari Kredi ürünü sunulmuştur. Müşterilerin, şubeye 
uğramadan dijital kanallar üzerinden 50 bin TL’ye ve 36 
ay vadeye kadar ticari kredi kullanabilmelerine olanak 
sağlanmıştır.  

İhtiyaç kredisine yönelik dijital 
uygulamalarda Anında Kredi, Kredim Hazır, 
API Kredileri ve Anında Alışveriş Kredisi 
kapsamında kullandırılan kredilerin, yeni 
kullandırılan ihtiyaç kredilerinin toplamı 
içindeki payı 2018 yılının Aralık ayı itibarıyla 
adet bazında %73,5, tutar bazında %56,5 
seviyesine ulaşmıştır. 

adet 
bazında

%73,5
tutar 

bazında

%56,5

hesapkurdu.com
hangikredi.com
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Bu uygulamaların yanı sıra Ek Hesap için 7 gün 24 saat 
başvuru ve başvurunun onaylanması durumunda hesabın 
o an kullanıma açılmasına imkân veren Anında Ek Hesap 
uygulaması İşCep ve Bireysel İnternet Şubesi’nden sonra 
2018 yılında Bankamatik’te de kullanıma sunulmuştur. 

Bankamatik kanalından para çekerken hesap bakiyesi 
yetersiz uyarısı alan müşterilere ise Anında Ek Hesap 
önerilerek, müşterilerin en çok ihtiyaç duyduğu andaki kısa 
süreli finansman ihtiyaçları karşılanmaya başlanmıştır. 

“Kredim Hazır” ile kullanılan kredi 
sayısı 397 bin adet

397 bin
adet

“Kredim Hazır” ile sağlanan kağıt 
tasarrufu ~8 milyon adet A4”

~8 milyon
adet A4

Dış Ticaret

İş Bankası reel kesimin güçlenmesi ve ekonomiye daha 
fazla katkı sağlayabilmesi için güçlü iş birlikleriyle özellikle 
ihracatçı müşterilerinin ihtiyaçlarına özel kredi ve hizmet 
paketleri sunmaktadır. Bu çerçevede, hem bölgesel hem 
de ülke çapında faaliyet gösteren oda, dernek ve birlikler 
ile iş birlikleri geliştirilmekte, ihracatın gelişimi ve ihracatçı 
firmaların finansmana erişimine katkı sağlanmasını 
teminen özel faiz oranlı İhracat Döviz Kredisi kampanyası 
yürütülmektedir. 

İş Bankası’nın ödeme sistemlerindeki çalışmaları 
kapsamında, yurt dışına satış yapacak işletmelere sunulan 
sanal POS hizmeti sayesinde iş yerleri, Visa, Mastercard, 
American Express, JCB ve UnionPay gibi dünyanın hemen 
her noktasını kapsayan kart markaları ve 49 ülkede 

yerel olarak yoğun kullanımı bulunan alternatif ödeme 
yöntemleriyle tahsilatlarını gerçekleştirme noktasına 
gelmiştir. Bu alanda İş Bankası’nın sağladığı çözümlerle 
işletmelerin ödeme alanındaki ihtiyaçları giderilerek 
e-ihracat yapacak işletmelere destek sağlanmaktadır. 

Banka tarafından ihracatçı KOBİ’lere sektörde bir “ilk”e 
imza atılarak özel bir ticari kart sunulmaktadır. “İhracatçı 
Kart” ile ihracatçı firmalar Türkiye’de bir ilk olarak hem 
şirket kredi kartının tüm özelliklerinden faydalanmakta 
hem de İş Bankası aracılığıyla gerçekleştirdikleri 
ihracat işlemlerinden MaxiPuan kazanmaktadır. Küçük 
ve orta ölçekli ihracatçı firmalara sunulan e-ihracat 
çözümleri ile ilave avantajlar sağlayan İhracatçı Kart’ın 
yaygınlaştırılmasına, bu çerçevede de ülke ihracatının 
desteklenmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Sosyal Hesap

Müşterilerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirilen uygulamalardan biri de Sosyal Hesap’tır. 
Müşteriler, İşCep üzerinden aralarında paylaştıkları ortak 
Sosyal Hesap’a, kendi hesaplarından bir dokunuşla para 
göndererek etkinlik organizasyonları için ihtiyaçları olan 
parayı kolaylıkla toplayabilmektedir. 

Diğer Yenilikçi Uygulamalar

Western Union para alma ve gönderme işlemlerinin 
İşCep üzerinden gerçekleştirilmesi, Mobil Borsa ile İşCep 
üzerinden anlık borsa verilerinin izlenmesi, hisse senedi 
ve varant işlemlerinin yapılması, İşCep Yurtdışı Piyasalar 
ile Avrupa, Amerika ve Asya’da faaliyet gösteren 26 
borsada hisse senedi işlemlerinin ve vadeli işlemlerin 
gerçekleştirilmesi, iOS ve Android işletim sistemlerindeki 
“widget”lar üzerinden en yakın şube ve Bankamatik 

Dijital Dönüşüm

İş Bankası, sektörde bir ilk’e imza atarak sunduğu İhracatçı Kart ile 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin yurt dışına yönelik satış faaliyetlerini 
desteklemektedir.
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konumunun bulunabilmesi ve döviz kurlarının gösterimi, 
Apple marka telefonlardaki imessage ve Siri özelliği ile 
para gönderme, Siri özelliği ile fatura ödeme, artırılmış 
gerçeklik özelliğiyle çeşitli ortamlardaki İş Bankası logosu 
üzerinden reklam videolarının oynatılması gibi yenilikçi 
çözümler de müşterilerin kullanımına sunulmuştur.

İş Bankası internet sitelerinde yaptığı kullanıcı deneyimi 
geliştirmeleri ile kredi kartı başvuru sayısını önceki 
döneme göre 3 katına çıkartmıştır. 

isbank.com.tr kurumsal internet sitesinde yapılan 
dönüşüm optimizasyonu çalışmaları ile başvuru, fatura 
ödeme, hesap bakiyesi sorgulama ve İşCep yükleme sayısı 
gibi işlemlerde sayısı, başvuru, fatura ödeme ve hesap 
bakiyesi sorgulama gibi işlemlerde %10’a yakın artış 
gözlemlenmiştir.

Şubelerdeki Dijital Dönüşüm Uygulamaları

İş Bankası’nın Dijital Dönüşüm çalışmaları kapsamında 
şubeler daha modern ve ergonomik bir yapıya geçirilerek 
şube içi çalışma düzeni ve mimarisi en fazla değer 
yaratmak üzere oluşturulan yeni çalışma modeline uygun 
şekilde değiştirilmektedir. Bu amaçla Banka, modelin 
başarıyla uygulanması için eğitim desteğine, kritik süreç 
iyileştirmelerine ve dijitalleşme çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Yeni iş modeli kapsamında dijitalleşen şubelerin fiziksel 
yapısındaki ve çalışanların rollerindeki değişikliklerin sanal 
gerçeklik teknolojisi kullanılarak çalışanlara aktarılması için 
İş’te Gerçeklik Stüdyosu kurulmuştur.

2018 yılında 117 şubede uygulanmaya başlamış olan 
yeni şube modeli; 2019 yılı boyunca tüm şubelerde 
yaygınlaşacaktır. Bu kapsamda, dijital onay uygulamasına 
geçilmesi, müşteri talimatlarının operasyon merkezinden 
gerçekleştirilmesi, müşteri ilişki yönetimine yönelik olarak 
tasarlanan ekranların kullanılmaya başlanması gibi birçok 
dijital iş sürecinin uygulanmasına yönelik çalışmalar 
hayata geçirilecektir.

Şube çalışma modelinin iyileştirilmesi çalışmaları 
kapsamında:

•	 Muhatap istihbaratı vb. süreç iyileştirmelerinin yanı sıra 
dijital araçların da desteği ile şubelerde ihtiyaç kredisi, 
HGS gibi sözleşmeler müşteriler tarafından tablet 
aracılığı ile kâğıtsız olarak onaylanabilmektedir. 

•	 Müşteriler tarafından iletilen fakslar artık şubeye 
uğramadan doğrudan merkezi operasyon ekiplerine 
iletilmektedir. Böylece Havale, EFT, SGK, yurt dışı 
para transferleri, yatırım fonu alım/satım gibi işlemler 
merkezde özelleşmiş bir ekipçe hızla tamamlanarak şube 
çalışanlarının operasyonel iş yükü azaltılmaktadır.

•	 Dijital kanalların kullanımı ve süreç iyileştirmeleri 
sayesinde şubeler müşterilerine daha fazla vakit 
ayırabilmektedir. 

•	 Yeni modelde gişeler alçaltılarak müşteri ile daha etkin 
iletişime zemin hazırlayan bir ortam yaratılmıştır.

•	 Odaklı müşteri ziyaretleri yapılması ve proaktif 
müşteri teması sağlamak amacıyla, yapay zekâ ve ileri 
analitik modeller kullanılarak yeni nesil satış fırsatları 
oluşturulmuştur.

İş Bankası internet sitelerinden 
yapılan kredi kartı başvuru sayısı 
önceki döneme göre 3 katına 
çıkmıştır.

isbank.com.tr internet sitesinde yapılan 
dönüşüm optimizasyonu çalışmaları ile başvuru, 
fatura ödeme, hesap bakiyesi sorgulama ve 
İşCep yükleme sayısı gibi işlemlerde %10’a yakın 
artış gözlemlenmiştir.

%10

isbank.com.tr
isbank.com.tr
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İnovasyon ve Girişimcilik

Artan müşteri beklentileri ve dijitalleşmenin beraberinde 
getirdiği büyük veri yönetimi doğrultusunda bankacılık 
işlemlerinin hızının artırılması ve işlemlerin kesintisiz 
gerçekleşmesi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. İş 
Bankası bu doğrultuda yeni nesil teknolojilere yönelik 
araştırmalarını ve yatırımlarını sürdürmüştür.

2018 yılında gerek girişimcilik ekosistemine gerekse 
kurum içi girişimcilik ve inovasyon çalışmalarına yönelik 
çift yönlü çalışmaların artırılarak sürdürülmesi amacıyla 
Girişimcilik Birimi kurulmuştur. 

Banka-Fintech iş birliklerini desteklemek ve İş Bankası 
ekosisteminin genişlemesine katkıda bulunmak amacıyla, 
Haziran ayında API (Application Programming Interface) 
Portali, Banka dışı geliştiricilere ve girişimlere açılmıştır. 

2018 yılının sonunda Banka’nın hayata geçirdiği API 
Portal’de 17 adet API kullanıma sunulmuş, site 14 bini 
aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

İş Bankası; dijitalleşmenin beraberinde getirdiği ekosistem 
yaklaşımı, yapay zeka, bulut teknolojisi, uygulama ara 
yüz entegrasyonu (API), nesnelerin interneti (IoT), 
robotik süreç otomasyonu gibi yeni trendleri ve teknolojik 
imkânları da müşterilerin hayatını kolaylaştırmak ve 
onlara ihtiyaçlarına uygun yeni değer önerileri sunabilmek 
amacıyla etkin bir şekilde kullanmaya başlamıştır. 

Kuruluşundan bu yana girişimleri ve girişimcileri 
sürdürülebilir şekilde destekleyen İş Bankası bu kapsamda 
teknoloji odaklı yeni nesil girişimlere de ihtiyaçlarına yönelik 
olarak farklı seviyelerde destekler sunmaya devam etmiştir. 

Girişimcilik ekosistemi ile İş Bankası Grubu arasında 
bir köprü görevi üstlenmesi amacıyla kurulmuş olan 
Girişimcilik Birimi aracılığıyla girişimlere temas edilerek, 
İş Bankası Grubu şirketleri, müşterileri ve girişimleri için 
değer yaratılmaktadır. Söz konusu değerler, girişimlerin 
ürün ve hizmetlerini satın alarak Banka’nın hizmet 
kalitesini veya operasyonel verimliliğini iyileştirmek; 
girişimlerin ürünlerini, bunlara ihtiyaç duyan müşterilere 
götürerek, geleneksel bankacılıktan daha fazlasını sunmak 
veya girişimlerle ortak ürünler geliştirmek şeklinde hayat 
bulmaktadır. 

Girişimlere verilen desteğin somut halkalarından biri ise, 
ekosistemin önemli ortak çalışma alanlarından biri olan 
Kolektif House Levent bünyesinde ve İş Bankası ana 
sponsorluğunda yürütülmekte olan Workup Girişimcilik 
Programı’dır. Bu programda Banka, teknoloji tabanlı ve 
fikir aşamasını geçmiş olan girişimlerin ölçeklenmesine 
sürdürülebilir biçimde katkı sağlamaya devam etmektedir. 
2017 yılında başlayan programda 2018 sonu itibarıyla 3 
dönem tamamlanmış ve 40 girişim programa dâhil edilmiş, 
bunlardan 29’u programı tamamlamaya hak kazanmıştır.

Banka’nın girişimcilik ekosistemindeki faaliyetleri 
kapsamında, ayrıca, 2018 yılının Kasım ayı itibarıyla Maxis 
Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde 
kurulmuş olan ve tek yatırımcısı İş Bankası olan Yenilikçi 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile İş Bankası, girişimlerle 
stratejik ve finansal ortaklığını somutlaştırmayı 
amaçlamaktadır. 

Dijital Dönüşüm

İş Bankası; dijitalleşmenin beraberinde getirdiği ekosistem yaklaşımı, 
yapay zeka, bulut teknolojisi, uygulama ara yüz entegrasyonu (API), 
nesnelerin interneti (IoT), robotik süreç otomasyonu gibi yeni trendleri 
ve teknolojik imkânları etkin bir şekilde kullanmaya başlamıştır. 
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İş Bankası, girişimcilerin desteklenmesine ve ülke 
ekonomisine katma değer sağlayacak şekilde gelişip yurt 
dışında ölçeklenerek yeni pazarlara açılmalarına katkı 
sağlamaya odaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, girişimciliğin 
kurum kültüründe içselleştirilmesi ve yeni nesil çalışma 
metodolojileri geliştirerek kurumun geleceğe hazırlanması 
da Banka’nın hedefleri arasında yer almaktadır.

2018 yılında İş Bankası dijital dönüşüm ve bireysel 
bankacılık faaliyetleri ve bu yöndeki iletişim çalışmaları 
kapsamında aşağıdaki ödüllere layık görülmüştür.

Start-Up Dostu Şirketler 2018’de; 
•	 Start-Up Dostu İlk 10 Firma Arasında Birincilik 

Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması 2018’de; 
•	 İşCep ile; 

- Banka ve Kart Ödeme Sistemleri Kategorisinde Altın 
•	 Maximum Mobil ile; 

- Banka ve Kart Ödeme Sistemleri Kategorisinde Bronz 

Global Finance World’s Best Digital Banks 2018’de; 
•	 Digital Bank of Distinction Jüri Özel Ödülü

IDC Türkiye Finance Technology Awards 2018’de; 
•	 Dijital Dönüşüm Programı ile; 

- Enterprise Transformation kategorisinde İkincilik 
•	 Anında Alışveriş Kredisi ile; 

- Customer Experience kategorisinde Üçüncülük 
•	 Dijital Kumbara ile; 

- Customer Experience (Müşteri Deneyimi) 
kategorisinde Birincilik 
- Digital Channels (Dijital Kanallar) kategorisinde İkincilik 

The Smarties MMA 2018’de; 
•	 Maximum Mobil YemekSepeti entegrasyonu ile; 

- Mobile Payment kategorisinde Gümüş 

Digital Transformation Banking Awards 2018’de; 
•	 Digital Transformation Project ile; 

- Birincilik 

MarCom Awards 2018’de; 
•	 Maximum Mobil Uygulama Özellikleri ile; 

- Digital Media | Mobile App/Web | Mobile Buying 
Experience kategorisinde Platin 

•	 Maximiles Lezzet Turları ile; 
- Digital Media | Social Media | Influencer Content 
kategorisinde Platin 

•	 Babalar Günü Case Videosu ile; 
- Digital Media | Social Media | YouTube Video 
kategorisinde Altın 

•	 Maximum Gaming Sosyal Medya Platformu ile; 
- Digital Media | Social Media | Social Engagement 
kategorisinde Altın 

•	 Yuvarla Entegreasyonu ile; 
- Video / Audio I Video/Film I Nonprofit kategorisinde 
Honorable Mention 

Social Media Awards 2018; 
•	 Maximum Kart ile; 

- Kredi Kartı kategorisinde Altın 
•	 İşCep ile; 

- Online Bankacılık kategorisinde Altın 
•	 Maximiles ile; 

- Kredi Kartı kategorisinde Bronz 
•	 Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Yeni Yıl 

dönemlerinde yayınlanan klipler
EKLER 

- Jüri ödüllerinde Özel Gün Kampanyası kategorisinde 
Maximum Kart sosyal medya hesaplarımız Bronz 
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Kristal Elma 2018’de; 
•	 İşCep Anında Kredi ‘Evlilik’ ile; 

- R-Radyo/HİZMET kategorisinde Bronz 
•	 İşCep Anında Kredi ‘Evlilik’ ile; 

- A-Açıkhava/ POSTER BILLBOARD /Hizmet 
kategorisinde Gümüş 

•	 Cinemaximum “Dedektif”, “Şato”, “Karanlık Sokak’’ ile; 
- B-BASIN/BANKA, SİGORTA VE FİNANSAL HİZMETLER 
kategorisinde Gümüş 

•	 Maximum Mobil - Karanlığın Gölgesinde Maximum Kart 
ile; 
- O-Online Film/BANKA, SİGORTA VE FİNANSAL 
HİZMETLER kategorisinde Bronz 

•	 O İş Cepte Kampanyası ile; 
- F-FİLM -TV ve Sinema/ BANKA, SİGORTA VE FİNANSAL 
HİZMETLER kategorisinde Kristal 

•	 O İş Cepte Kampanyası ile; 
- E-Entegre Kampanyalar/ HİZMET kategorisinde Gümüş 

•	 O İş Cepte Kampanyası ile; 
- T-Tasarım/ TASARIMDA MÜKEMMELLİK /Karakter 
kategorisinde Kristal 

•	 O İş Cepte Kampanyası ile; 
- UM-Uygulamada Mükemmellik/ YAPIM YÖNETİM /En İyi 
Seslendirme kategorisinde Kristal 

•	 O İş Cepte Kampanyası ile; 
- M-Medya/ Ürün ve Hizmet /Hizmet kategorisinde 
Kristal 

Kırmızı 2018’de; 
•	 İş Cepte kampanyası ile; 

- Kampanya / En iyi finansal hizmetler kategorisinde 
Kırmızı 

•	 Kumbara Hayaller ilanı ile; 
- Uygulamada Ustalık / En İyi Sanat Yönetimi (Basın) 
kategorisinde Kırmızı 

•	 Kumbara Hayaller ilanı ile; 
- Basın / En iyi Finansal Hizmetler Reklamı kategorisinde 
Başarı Ödülü 

Felis 2018’de; 
•	 Maximum Mobil Lansman Kampanyası ile; 

- Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü finansal 
Hizmetler kategorisinde FELİS 

16. Altın Örümcek Ödülleri’nde; 
•	 İşCep ile; 

- En Erişilebilir Mobil Uygulama kategorisinde İkincilik 

PSM Ödülleri’nde; 
•	 AKİL ile; 

- En İyi Ödeme Sistemleri Altyapısı kategorisinde İkincilik 
•	 Alternatif Ödeme Yöntemleri ile; 

- En İyi Online Ödeme kategorisinde Birincilik 
•	 Maximum Mobil ile; 

- En İyi Mobil Ödeme kategorisinde İkincilik

Dijital Dönüşüm

İş Bankası, büyük veri yönetimi doğrultusunda yeni nesil teknolojilere 
yönelik geliştirdiği dijital teknolojilere ilişkin iletişim çalışmaları 
çerçevesinde çeşitli ödüllere layık görülmüştür.
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 2017 2018

Bankamatik sayısı 6.545 6.560
Dijital bankacılık kullanıcı 
sayısı (1)

5,9 
milyon

7,2
milyon

Mobil bankacılık kullanıcı 
sayısı (1)

5,2 
milyon

6,8
milyon

Nakit olmayan finansal 
işlemlerde dijital kanalların 
payı (2)

%77,2 %81,8
Dijital kanalların satışlardaki 
payı %25,6 %30,9
Bankamatiklerden yapılan 
kartsız işlem sayısı

30,1 
milyon

32,5
milyon

Bankamatiklerden yapılan 
kartsız işlemlerin tutarı

17,06 
milyar TL

20,02 
milyar TL

 2017 2018

Dijitalleşme ile sağlanan kâğıt 
tüketim tasarrufu

4,9
milyon sayfa

11,9
milyon sayfa

Dijital bankacılık müşteri 
sayısında önceki seneye göre 
artış oranı

%27,8 %22,5

Şube dışı kanal payı %86,2 %88,5
Maxi ile ulaşılan kullanıcı sayısı - 1,3

milyon
Maxi ile yanıt verilen soru 
sayısı - 2,3 

milyon

Anında Ticari Kredi ile 
uçtan uca dijital ticari kredi 
kullandırım hacmi

(3)

279 müşteri, 
389 adet 

kredi 
6,9

milyon TL

Şubelerde ve dijital hizmet kanallarında yapılan iyileştirmelerle 
müşterilerin bankacılık faaliyetlerini kısa sürede gerçekleştirmeleri 
sağlanmakta ve müşteri memnuniyeti en üst seviyeye taşınmaktadır.

Performans Göstergeleri

(1) 12 aylık kanal aktifliği dikkate alınmıştır.
(2) Mobil ve internet bankacılığı kanalları dikkate alınarak hesaplanmıştır.
(3) Anında Ticari Kredi, 2018 Nisan döneminde başlamıştır.
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Nitelikli 
Eğitimle
Kurum kültürüne ve insan kaynağına 
yaptığımız, bireysel ve mesleki gelişimi 
destekleyen yatırımlarımızı geleceğe 
de taşıyoruz. Çalışanlarımıza yaşam 
boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda 
çeşitli eğitim olanakları sunuyor, bu 
edinimlerin yerleşik kılınması için çaba 
gösteriyoruz.
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Çalışma Hayatı 

İnsan kaynağının yetkinliği, tecrübesi ve mutluluğu, 
bir kurumun rekabetçi ve güvenilir ürün ve hizmetler 
sunmasını sağlamakta, kurumsal hedeflere ulaşmasına 
doğrudan katkıda bulunmaktadır. 

İş Bankası’nın mutlu ve nitelikli çalışanlardan oluşan insan 
sermayesi, aynı zamanda, İş Bankası’nın rekabet gücünü 
de belirleyen temel unsurlardan biridir. 

İş Bankası fırsat eşitliğine odaklanan insan kaynakları 
yönetimi anlayışı çerçevesinde bireysel ve mesleki 
gelişimi destekleyen yatırımlarla, ileri seviyede çalışan 
memnuniyeti ve bağlılığı sağlanmaktadır. 

Kurum kültürüne ve insan kaynağına yapılan yatırımlar, 
Banka içinde korunmakta ve geleceğe taşınmaktadır. 
Sağlanan bu devamlılık, yetkinliği yüksek insan kaynağının 
katma değerli ürün ve hizmet gelişimine azami katkı 
sağlamasına da imkân sunmaktadır. Profesyonel 
yetenek ve bilginin dönemler arasında etkin aktarımı, 
insan kaynağının geleceğe yönelik doğru bir yaklaşımla 
planlanmasını da mümkün kılmaktadır.

İş Bankası, “tercih edilen işveren olma” vizyonu 
doğrultusunda insana saygılı, adil, eşitlikçi, güvenli, kişisel 
ve mesleki gelişime olanak sağlayan bir çalışma ortamı 
sunmaktadır. 

Çalışan haklarını gözeterek memnuniyetlerini sağlayacak 
uygulamalar geliştirmek ve yetenekli gençlerin ilgi 
gösterdiği bir Banka olmak İş Bankası’nın en yüksek 
öncelikli konuları arasında yer almaktadır. 

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik  

Fırsat eşitliği ve çeşitlilik, İş Bankası’nın kurumsal 
kültürünün temelidir. Bu temel; işe alım süreçlerinden 
insan kaynakları uygulamalarına kadar hiçbir aşamada 
çalışanlar arasında cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, 
kültürel ya da toplumsal köken gibi etmenlere bağlı 
ayrımcılık yapılmamasına dayanmaktadır. 

Banka fırsat eşitliğini sağlamada toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin büyük bir rolü olduğuna inanmaktadır. Bu 
doğrultuda İş Bankası, kadınların çalışma hayatına 
katılımlarını hem faaliyetleri ile hem de istihdam olanağıyla 
desteklemektedir. Banka’nın söz konusu desteğinin en 
somut göstergesi iş gücünün %44’ünü erkek çalışanların, 
%56’sını kadın çalışanların oluşturmasıdır. 

Yönetim Kurulu Başkanı da dâhil olmak üzere, Banka’nın 
yönetici kadrolarının %41’i kadındır. 

Çalışan Sayısı
2016 2017 2018

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
12.669 12.087 12.755 12.113 12.583 11.987

Toplam 24.756 24.868 24.570

İş Bankası, “tercih edilen işveren olma” vizyonu doğrultusunda insana 
saygılı, adil, eşitlikçi, güvenli, kişisel ve mesleki gelişime olanak 
sağlayan bir çalışma ortamı sunmaktadır. 

102-8  |  202-1

SKHSermaye Ögesi

İnsan
Sermayesi
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Banka’nın fırsat eşitliği ve çeşitlilik bağlamında 
benimsediği temel ilke ve esasları ortaya koyan İnsan 
Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası kurum içi portalde 
tüm çalışanlara duyurulmuştur. Banka’nın politikalarına 
aykırılığı tespit edilen davranışlara ilişkin olarak, Personel 
Yönetmeliği ile Toplu İş Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve 
prosedürleri çerçevesinde, iş sözleşmesinin feshine kadar 
varabilecek, gerekli disiplin cezaları uygulanmaktadır. 
Yasal koşulların oluşması halinde adli makamlara 
bildirilmektedir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı’na İnsan Hakları ve İnsan 
Kaynakları Politikası’nda yer alan ilkelerin ihlali konularında 

iletilen bildirimler ise Başkanlık tarafından hassas bir 
şekilde ele alınmaktadır. Başkanlıkta görevli Müfettişler 
tarafından ön incelemesi gerçekleştirilen bildirimlerin ciddi 
ve gerçek olduğu şüphesi edinilmesi durumunda konunun 
detaylı bir şekilde ele alınması ve yerinde incelenmesi 
amacıyla en kısa zamanda aksiyon alınmaktadır. İnceleme 
çalışmalarının akabinde sorunların tespiti ve çözüm 
önerileri ile kusuru olan çalışanlar hakkında Banka Toplu 
İş Sözleşmesi ve yasal mevzuat çerçevesinde gerekli 
idari kararların alınması amacıyla hazırlanan raporlar, 
Başkanlıkça incelenmesinin akabinde, ilgili Genel Müdürlük 
Bölümlerine gereğinin yerine getirilmesi amacıyla sevk 
edilmektedir.

İş Bankası’nın iş gücünün 
%44’ünü erkek çalışanlar, 
%56’sını kadın çalışanlar 
oluşturmaktadır.

İş Bankası’nın yönetici kadrolarının 
%41’i kadındır.

%41

Cinsiyete Göre Çalışan Dağılımı* Cinsiyete Göre Üst Yönetimde 
Çalışan Dağılımı 

Yönetici Unvanlı Çalışanlar (müdür 
yardımcısı ve üstü unvanlı) Cinsiyet 
Dağılımı (üst yönetim hariç)

Erkek 
%44

Erkek 
%78

Erkek 
%59

Kadın 
%56

Kadın 
%22

Kadın 
%41

*Özel güvenlik görevlileri hariç
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Çalışma Hayatı 

Çalışan Hakları ve Memnuniyeti 

İş Bankası, işini adil bir ortamda severek yapan çalışanların 
gerek Banka’nın finansal performansına gerekse müşteri 
memnuniyetine olumlu katkı sağlayacağına inanmaktadır. 
İş Bankası yeni yeteneklerin en çok tercih ettiği banka 
olmak için çalışanların haklarının gözetildiği ve uzun süreli 
istihdama imkân veren bir çalışma ortamı sunmaktadır. 

Çalışanların tüm parasal ve sosyal hakları Toplu 
İş Sözleşmesi ve yasal mevzuatlar temel alınarak 
oluşturulan Ücretlendirme Politikası’na uygun olarak 
belirlenmektedir. Banka’nın bütün kademelerdeki 
çalışanlarını ve yöneticilerini kapsayan Ücretlendirme 
Politikası, Yönetim Kurulu’na bağlı Ücretlendirme 
Komitesi’nin sorumluluğundadır. Ücretlendirmede 
kıdem ve performansı temel alan, şeffaf ve ölçülebilir 
bir sistem uygulanmaktadır. İş Bankası’nın Performans 
Yönetim Sistemi, yetkinlik ve hedef bazlı olarak yılda bir 
defa değerlendirme temeline dayanmaktadır. Yetkinlik 
değerlendirmelerinde, çalışanların unvanlarına uygun 
olarak belirlenen Temel, Yönetsel, Fonksiyonel Yetkinlikler 
ile Liderlik Yetkinlikleri adı altında kullanılan yetkinlik 
setleri üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır. Hedef 
değerlendirmelerinde ise; çalışanların unvanlarına 
bağlı olarak performans karnesi sonuçları veya sisteme 
tanımlanan 5 öznel hedef üzerinden değerlendirme 
yapılması söz konusudur.

Üst düzey yöneticilerin ücretleri, Banka’nın stratejileri, 
uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu, 
aşırı risk alımını önleyici şekilde belirlenmektedir. 

Banka’nın ücret paketi maaş, ikramiye, yemek, yabancı dil 
tazminatı, ana sözleşme ile belirlenen temettü ödemesi, 
kıdeme ve/veya işin kapsamına göre değişebilen diğer yan 

ödemelerden oluşmaktadır. Ek olarak çalışanların bireysel 
performansı doğrultusunda yüksek verimlilik ödeneği, 
ürün bazlı satış primleri ve yönetici primi gibi ödemelerin 
yapıldığı uygulamalar da mevcuttur. Banka- Finans ve 
Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) ile İş Bankası arasında 
iki yılda bir Toplu İş Sözleşmesi imzalanmaktadır. BASİSEN 
ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışanlar, 
Sağlık Yardımı Uygulama Yönetmeliği’ndeki esaslar 
uyarınca sağlık yardımından yararlanmaktadır.

İş Bankası’nda son üç yıldır doğum iznine ayrılan kadın 
çalışanların %98’i işe geri dönmüştür. Banka’nın doğum 
izninde olan kadın çalışanlarının görev yaptığı birimlerdeki 
kadroları korunmakta, izinlerinin bitimini takiben çalışanlar 
aynı pozisyonda görevlerine devam edebilmektedir. 
Doğum yapan çalışanların görev yerlerinin değişmemesi, 
göreve başlamalarını takiben yasal mevzuatın üzerinde 
günlük 2 saate kadar süt izni kullanabilmeleri, talepleri 
halinde yarı zamanlı doğum izni ve kısmi süreli çalışma 
haklarından yararlanabilmeleri, ayrıca anne ve çocuğun 
Banka’nın geniş kapsamlı sağlık yardımlarından 
yararlanmaları doğum izninden dönüş oranının yüksek 
seviyede olmasının en önemli nedenleridir. Bunun yanı 
sıra, eşi doğum yapan erkek çalışanlara da 5 iş günü izin 
verilmektedir. 

Banka çalışan bağlılığını ve memnuniyetini 2009 yılından 
itibaren anketlerle düzenli olarak ölçmektedir. 2018 
yılında yapılan çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketine 
katılım oranı Banka genelinde %88 seviyesindedir. Anket 
sonuçları Banka’daki iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına 
olanak sağlarken eksiklik veya yetersizlik belirlenen 
alanlarda da iyileştirmeler için yol gösterici olmaktadır.

İş Bankası, çalışanların haklarının 
gözetildiği ve uzun süreli 
istihdama imkân veren bir 
çalışma ortamı sunmaktadır.

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı 
anketine katılım oranı Banka genelinde 
%88 seviyesindedir.

%88
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Yeteneklere Yatırım 

Türkiye’nin öncü bankalarından biri olarak İş Bankası, insan 
kaynağının gelişimini sürekli kılmak amacıyla çalışanlarına 
yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda, kariyerleri 
boyunca yeteneklerinin geliştirilmesi, bilgi ve becerilerinin 
artırılması için çeşitli eğitim imkânları sunmaktadır. 

Banka’da yöneticiler, mevcut çalışan kadrolarından 
yetiştirilmektedir. Bu gelenek tüm çalışanlara 
performansları doğrultusunda yöneticilik pozisyonlarına 
yükselme olanağı sağlamaktadır. Aynı zamanda bu 
uygulama sayesinde; Banka’nın insan kaynağına yaptığı 
yatırım korunmakta ve gelecek nesillere aktarılmaktadır. 
Kurum içinde büyüyen ve yeni çalışanlara aktarılan 
entelektüel sermaye Banka’nın rekabetçi ürün ve 
hizmet sunumunu sağlamaktadır. Bu sayede İş Bankası 
çalışanlara yaptığı yatırım ile kurumsal hedeflerine ulaşma 
doğrultusunda da yol almaktadır.

İş Bankası’nda, Uygulamacı Eğitimci ve Eğitim Gönüllüleri 
gibi uygulamalar ile, bankacılık alanındaki teknik bilgi ve 
uygulama bilgisine hâkim olan çalışanların bilgi, birikim ve 
yeteneklerini tüm çalışanlar ile paylaşmalarının sağlanması 
amaçlanmaktadır. Bu uygulamalar çerçevesinde 
konu uzmanları tarafından mesleki bilgi birikiminin 
yaygınlaştırılmasının yanı sıra deneyim paylaşım 
oturumları yoluyla şube müdürü gibi yönetsel rollerin 
deneyimlerinin aktarımı sağlanmaktadır. 2018 yılında 
yaklaşık 300 çalışan Uygulamacı Eğitimci olarak görev 
almış ve 7.000 saatin üzerinde aktarımda bulunmuştur.

Banka’da yeni işe başlayan çalışanlar için işe uyum 
programı çerçevesinde Kariyerime Başlarken başlıklı bir 
eğitim düzenlenmektedir. Satış Akademisi, İnovasyon 
Akademisi, Pazarlama Akademisi ve Veri Analitiği 

Akademisi programlarıyla hem sahadaki hem de Genel 
Müdürlük’teki çalışanların farklı rol ve kademelerdeki 
kişisel ve mesleki gelişimleri desteklenmektedir. 

Çalışanlar ayrıca, kendi ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda 
Eğitim Kataloğu’nda sunulan eğitimlerden de 
faydalanabilmektedir. Eğitim Kataloğu kapsamında 2018 
yılında teknik bankacılık, yetkinlik ve beceri geliştirme 
alanlarında toplam 24 başlıkta düzenlenen eğitimlere 
1.300’ün üzerinde çalışan katılmıştır. Eğitim Kataloğu’nun 
yanı sıra; Kule Sohbetleri ve TUTOM Sohbetleri adlarıyla 
çalışanlara alanlarında uzman kişiler tarafından sunulan 
farklı konseptlerdeki seminerler de gerçekleştirilmeye 
devam etmiştir.

Banka’da dijital dönüşüme liderlik eden Şube Müdürlerinin 
bankacılık alanındaki bilgilerini artırmak, dijitalleşen 
dünyada değişen müşteri deneyimi sürecini daha etkin 
yönetmelerine destek olmak ve liderlik becerilerini 
pekiştirmek amacıyla her yıl Şube Müdürleri Eğitim 
Kataloğu kapsamında farklı teknik ve yönetsel başlıklarda 
eğitimler sunulmaktadır. Bu çerçevede düzenlenen 
eğitimlere 2018 yılında 414 Şube Müdürü katılmıştır.

Banka kariyer yolunda yönetici ve yönetici adayı 
çalışanlarına da gerek Banka içinde gerekse saygın 
kurumlarda eğitim olanakları sunmaktadır. 

Yönetici gelişimi programları, yöneticilerin ve yönetici 
adaylarının liderlik becerileri ve yöneticilik yeteneklerine 
katkı sağlamakta, aynı zamanda farklı şubelerde, hatta 
farklı şehirlerde ve piyasalarda görev yapan katılımcıların 
aralarında iletişim ağı oluşturmaları için zemin 
hazırlamaktadır. Bu sayede oluşan paylaşım platformları 
aracılığıyla, sektörel bilgi birikiminin farklı kanallardan 
kurum içine akışı sağlanmaktadır.

İş Bankası’nda, Uygulamacı Eğitimci ve Eğitim Gönüllüleri gibi 
uygulamalarla, bankacılık alanında teknik bilgi ve uygulama 
deneyimine sahip çalışanların bilgi, birikim ve yeteneklerini tüm 
çalışanlar ile paylaşmaları amaçlanmaktadır.
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Çalışma Hayatı 

Yöneticiliğe yükselen çalışanlar bu rollerindeki yetkinlik 
ve bilgi ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla tasarlanmış 
Kariyerimde Yükselirken, Uzmanlık Kariyerim ve Yöneticilik 
Kariyerim, Şube Müdürleri Gelişim Programı ve II. Müdür 
Gelişim Programı gibi kendi uzmanlık alanlarını ilgilendiren 
kariyer eğitimlerine katılmaktadır. Banka, yönetici adayı 
çalışanlar için etkin iletişim, ekip yönetimi, problem çözme, 
karar alma gibi kritik öneme sahip olduğu düşünülen 
yönetsel yetkinliklere odaklanan, katılımcılara farkındalık 
kazandıracak ve performansı geliştirecek nitelikte farklı 
öğrenme araçlarını içeren Gelecek için Yönetim Gelişimi 
Programı’nı yürütmektedir. Genel Müdürlük yöneticilerine 
şube perspektifi kazandırılması ve şubelere sunulan 
hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunulması 
amacıyla Gelişim Akademisi programı bulunmaktadır. 

Banka’da, saha ve Genel Müdürlük yöneticilerine yönelik 
düzenlenen eğitim programlarına ilave olarak aşağıda yer 
alan gelişim programları da yürütülmektedir.

•	 Liderlik Gelişimi Programı: Bölüm Müdürlerinin 
katılımı ile ESMT (European School of Management and 
Technology GmbH) ile iş birliği dâhilinde İş Bankası’na 
özel olarak tasarlanan ve modüler yapıda yürütülen 
programın ilk modülü ESMT Berlin Kampüsünde, ikinci 
modülü ise İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. İlk modülde 
bireysel ve ekip olarak karar alma süreci, yüksek 
performans gösteren ekipler oluşturma, stratejik 
network’lerden faydalanma, lider olarak kendini 
tanıma ve bireysel farkındalığın artırılması konuları 
üzerinde durulmakta olup; ayrıca fintech alanında 
faaliyet gösteren start-up’lara ve kuluçka merkezlerine 
ziyaretler düzenlenmiştir. İkinci modül ise değişimi 
anlama ve değişime liderlik etme, paydaş yönetimi ve 
motivasyon temaları üzerine yoğunlaşmaktadır. 

•	 Yönetim Gelişimi Programı: 2018 yılı Şubat ayında 
başlayan program, Bölge Müdürleri, Şube Müdürleri 
ve Genel Müdürlük Bölümlerinde görevli yöneticilerin 
katılımı ile modüler bir yapıda yürütülmekte olup; farklı 
gelişim yaklaşımları bir arada kullanılarak katılımcılara 
kişiselleştirilmiş bir öğrenme yolculuğu sunulmaktadır. 
Liderliğin Esasları teması üzerine odaklanan temel 
modül ile başlayan program farklı temalar (Stratejik 
Banka Yönetimi, İkna Sanatı, İş Dünyasının Dijital 
Dönüşümü ve Değişim Yönetimi, Dijitalleşen Dünyada 
Değişen Müşteri Deneyimi, Gelecek Trendleri ve 
Teknolojileri, İnovasyon ve Kurum içi Girişimcilik, 
Yöneticiler İçin Veri Analitiği, Veri Temelli Ekonomide 
Hukuk) ile devam edecektir. 

•	 Diğer Gelişim Programları: Yukarıda belirtilen 
eğitimlere ek olarak İş Bankası çalışanları kariyerlerinde 
ihtiyaç duydukları yetenek ve becerilere göre farklı 
akademik kurum ve kuruluşların düzenlediği uluslararası 
eğitim programlarına katılabilmektedir. 

İş Bankası’nın Dijital Dönüşüm Programı kapsamında 
hayata geçirilen yeni iş modeli çerçevesinde, çalışanların 
değişen rol ve sorumluluklarına hızla uyum sağlamalarını 
desteklemek üzere, satış yetkinlikleri başta olmak üzere 
rollerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri geliştiren çeşitli 
sınıf eğitimleri ve dijital eğitimler tasarlanmıştır. Bu 
kapsamda, 2018 yılında yaygınlaşma sürecine dâhil olan 
150 karma şube çalışanının şube dönüşüm tarihinden önce 
eğitimleri tamamlamaları sağlanmış; rollere özel olarak 
tasarlanmış 18 farklı başlıktaki sınıf eğitimleri kapsamında 
toplam 2.500’ün üzerinde çalışanın 33.000 saatin 
üzerinde eğitim alması sağlanmıştır. 

İş Bankası, yönetici adayı çalışanlar için etkin iletişim, ekip yönetimi, 
problem çözme, karar alma gibi kritik öneme sahip yönetsel 
yetkinliklere odaklanan ve farklı öğrenme araçlarını içeren Gelecek için 
Yönetim Gelişimi Programı’nı yürütmektedir.
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Dijitalleşen şubeler için düzenlenen eğitimlerin yanı 
sıra, bireysel roller için uzun yıllardır devam eden “Satış 
Akademisi” eğitimleri kapsamında 2018 yılında 1.410 
çalışanın toplam 15.000 saatin üzerinde eğitim alması 
sağlanarak sahanın satış yetkinliklerinin geliştirilmesine 
devam edilmiştir. Ayrıca Bireysel Doğrudan Satış ekipleri, 
Ticari Doğrudan Satış ekipleri ve merkezileşen faaliyetler 
kapsamında Talimat Koordinasyon Görevlilerinin de teknik 
bilgi ve satış yetkinliklerini desteklemeye yönelik eğitimler 
düzenlenmiştir.

Genel Müdürlük ayağındaki kültürel dönüşüm boyutunu 
da desteklemek amacıyla, çalışanlarca en çok talep 
edilen konu başlıklarından ilham alınarak “Dijital Günler” 
seminerler dizisi tasarlanmıştır. Endüstri 4.0, Büyük Veri, 
Finansal Teknolojiler, Tasarım Odaklı Düşünce gibi konu 
başlıklarının yer aldığı seminerlere 492 çalışan katılmıştır.

Dijital Dönüşüm Programı kapsamında hayata geçirilen 
yeni uygulamaların ve öne çıkarılan ürünlerin sahada etkin 
olarak kullanımını desteklemek üzere mikro öğrenme 
prensiplerine göre tasarlanmış dijital eğitimler Öğrenme 
Dünyası platformu üzerinden tüm çalışanların kullanımına 
sunulmaktadır. 

Sınıf içi eğitimlere ek olarak çalışanlar dijital öğrenme 
platformu olan Öğrenme Dünyası üzerinden video, 
oyun, e-eğitim gibi çeşitli öğrenme araçlarına diledikleri 
zaman ulaşabilmektedir. 2018 yılında çalışanlara 99 farklı 
e-eğitim sunulmuş olup tamamlanma sayısı 74.561 olarak 
gerçekleşmiştir. “İşTube” üzerinden sunulan videoların 
sayısı 274’e yükselmiş, toplam izlenme sayısı ise 115 bine 
ulaşmıştır. 

Ayrıca tüm çalışanların dijital kavramlarla ilgili 
farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini artırmak amacıyla 
teknoloji ve dijitalleşme ile ilgili bankacılık sektörünün 
de geleceğini etkileyecek 20 kavramın açıklandığı Dijital 
Kültür videoları da yine Öğrenme Dünyası üzerinden 
çalışanlarla paylaşılmaktadır.

Öğrenme Dünyası’nın yanı sıra çalışanların bankacılık 
bilgilerini yeni nesil öğrenme araçlarıyla desteklemek 
üzere tasarlanan ilk oyunlaştırma projesi olan İşVille 
oyunu, 2018 yılı içerisinde 3.272 çalışan tarafından 

kullanılmış ve 40.471 saat öğrenme deneyimi yaşanmıştır. 
2018 yılı içerisinde 2. oyunlaştırma projesi olan ve “Bir 
Bankacılık Serüveni” sloganıyla sunulan İşGame oyunu ise 
3.903 çalışan tarafından oynanmıştır. 

İş Bankası’nın iletişim ağı imkânları dâhilinde sunulan 
Cisco Webex uygulaması sayesinde canlı yayın ile hızlı 
ve anlık iletişim sağlayarak sunulan Canlı Dijital Eğitim 
uygulaması üzerinden 964 çalışana eğitim verilmiştir. 
İş Bankası’nın TUTOM yerleşkesinde yer alan İş’te 
Gerçeklik stüdyolarında 495 çalışana, Dijitalleşme 
Programı kapsamında şubelerin fiziki yapıları ve iş yapış 
şekillerindeki değişikliklerin vurgulandığı sanal gerçeklik 
deneyimi yaşatılmıştır. 

Banka’nın Dijital Dönüşüm Programı’na paralel olarak, 
inovasyon kavramına dair farkındalık yaratılması ve 
inovasyon sürecini birlikte yönetmeleri beklenen karar 
alıcıların benzer bilgi seviyesine ulaşmaları amacıyla 
İnovasyon Akademisi faaliyet göstermeye devam 
etmektedir. Akademi’de verilen eğitimler kapsamında; 
inovasyon kültürü, inovasyonun kurumlar için önemi, 
kurumların organizasyon yapı ve süreçleri ile uyumlu 
inovasyon stratejisi oluşturulması, sektörde ön plana çıkan 
eğilimler ve teknolojiler, kurum içi girişimcilik ve tasarım 
odaklı düşünce metodolojisi konularına odaklanılmaktadır. 

İş Bankası’nda yukarıda bahsi geçen eğitim kataloğu, 
rollere özel eğitimler, akademiler, Öğrenme Dünyası 
platformu gibi çeşitli öğrenme araç ve uygulamaları 
yoluyla çalışanların eğitim ve gelişim olanaklarına fırsat 
eşitliği çerçevesinde ulaşmaları sağlanmaktadır. Bu 
doğrultuda yürütülen faaliyetlerle 2018 yılında çalışan 
başına ortalama eğitim saati 23,1 saate yükselmiştir.

2018 yılında çalışan başına ortalama 
eğitim saati 23,1 saate yükselmiştir.

23,1
saat

Banka’da gerçekleştirilen Çalışma Yaşamını Değerlendirme 
Anketi kapsamında çalışanların kendilerine sunulan eğitim 
faaliyetlerini değerlendirdikleri Eğitim Memnuniyeti Puanı 
ise 2018 yılında artış göstererek hedeflenen seviyenin 
üzerinde, 73 puan olarak gerçekleşmiştir. 
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Çalışanlarla İletişim 

İş Bankası’nın temel amacı çalışanlarına saygılı bir 
tutum ile yaklaşarak, her kademede kesintisiz iletişim 
sağlamaktır. Bu bağlamda Banka çalışanlarıyla iletişimine 
önem vermekte, çalışanlarının ifade özgürlüğüne 
saygı göstermekte, şikâyet ve bildirim mekanizmaları 
oluşturarak geri bildirimde bulunulmasına imkân 
sağlamaktadır. 

İş Bankası çalışanlarına her türlü talep ve şikâyetlerini 
doğrudan üst yönetime iletebildikleri bir çevrimiçi iletişim 
ortamı sunmaktadır. Çalışanlar ile Banka arasında kurulan 
güvene dayalı iletişimin en önemli kanallarından biri 
Olumsuz Haber Hattı’dır. Kurumsal intranet üzerinden 
ulaşılabilen Olumsuz Haber Hattı aracılığıyla, çalışanlar 
Banka’da tespit ettikleri ihlalleri ve/veya herhangi bir 
konudaki aksaklığı bildirebilmekte ve bu olumsuzlukların 
düzeltilmesi için öneride bulunabilmektedir. Olumsuz 
Haber Hattı’na çalışanlar tarafından iletilen bildirimler, 
sadece sistemde tanımlı bulunan sınırlı sayıdaki üst 
düzey yönetici tarafından görüntülenebilmektedir. 
Çalışanların mahremiyetinin en üst düzeyde korunduğu 
Olumsuz Haber Hattı’na bildirimde bulunanlar bu 
bildirimleri nedeniyle herhangi bir olumsuz muameleye 
maruz bırakılmamaktadır. 2018 yılında Banka çalışanları 
tarafından 299 kayıt oluşturulmuştur. Tüm kayıtlar 
Banka stratejileri doğrultusunda değerlendirilmiş ve 
kaydı oluşturan çalışanlara Genel Müdür Sayın Adnan Bali 
tarafından cevap verilmiştir. Banka’nın bir başka çevrimiçi 
iletişim platformu olan “Bana Dair” ekranı ise Banka’nın 
karar süreçlerinin doğru ve daha ayrıntılı bilgilerle 

desteklenmesi amacıyla oluşturulmuş olup çalışanların 
İnsan Kaynakları Fonksiyonu tarafından bilinmesinde 
fayda gördükleri hususları iletmelerine olanak 
sağlamaktadır. Bu ekrandan girilen bilgiler, sadece İnsan 
Kaynakları Yönetimi Bölümü’nde yetki verilmiş kişiler ve 
çalışanın kendisi tarafından görüntülenebilir ve paylaşılan 
bilgilerin gizliliği esastır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bankacılık ve finans sektörü çalışanlar açısından çeşitli 
fiziksel, çevresel ve psikolojik stres unsurlarını ve 
zorlukları barındırmaktadır. Ergonomik olmayan çalışma 
koşulları, satış ve pazarlama hedeflerinin getirdiği stres, 
işsizlik endişesi gibi örneklendirilebilecek sektöre has 
olumsuz etmenlerin bertaraf edilebilmesi amacıyla 
İş Bankası çalışanlarına fiziksel ve psikolojik anlamda 
sağlıklı bir çalışma ortamı sunmayı öncelikleri arasında 
konumlandırmaktadır. Banka, bu doğrultuda iş sağlığı ve 
güvenliği alanında yasal zorunlulukların da ötesindeki 
faaliyetleriyle çalışanları için en ideal çalışma ortamını 
oluşturmaya azami özen göstermektedir. 

Çalışan sağlığı, refahı ve iş tatminini öncelikli konuları 
arasında konumlandıran İş Bankası’nda; İş Sağlığı ve 
Güvenliği (İSG) uygulamaları İnsan Kaynakları bünyesinde 
kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından Banka’nın 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile yönetilmektedir. İş 
Sağlığı ve Güvenliği Politikası; Banka’nın tüm çalışanlarını, 
stajyerlerini, müşterilerini, ziyaretçilerini, alt işveren ve 
hizmet sağlayıcılarını kapsamaktadır. 

İş Bankası çalışanlarına her türlü 
talep ve şikâyetlerini doğrudan 
üst yönetime iletebildikleri 
bir çevrimiçi iletişim ortamı 
sunmaktadır.

2018 yılında çalışan başına ortalama İSG 
eğitim oranı %19,7 olmuştur.

%19,7
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İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Müdürü İSG’den sorumlu 
en yetkili kişi olup Genel Müdür’e iki raporlama kademesi 
uzaklıktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri 
doğrultusunda; 50’den fazla çalışanın bulunduğu Banka 
binalarında iş sağlığı ve güvenliği kurulları oluşturulmakta 
ve çalışanlar bu kurullarda temsil edilmektedir. 2018 
yılsonu itibarıyla 35 İş Bankası binasında İSG kurulu 
bulunmaktadır. Yıl içinde gerçekleştirilen toplam 127 İSG 
kuruluna 205’i çalışan temsilcisi olmak üzere toplam 312 
kurul üyesi katılmıştır. 2018 yılında çalışan başına ortalama 
İSG eğitim oranı %19,7 olup çalışanlara verilen eğitimlerin 
%3,1’ini İSG konulu eğitimler oluşturmaktadır. Çalışan 
başına verilen İSG eğitim saati ise 0,71’dir. 

İş Bankası’nın İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’na internet sitesi 
üzerinden ulaşabilirsiniz.

İş Bankası’nın insan kaynağına ilişkin verilere Rapor’un Ekler 
bölümünden ulaşabilirsiniz.

İş Bankası, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki faaliyetleriyle çalışanlarına 
fiziksel ve psikolojik anlamda en ideal çalışma ortamını sunmayı 
öncelikleri arasında konumlandırmaktadır.

Performans Göstergeleri

 2017 2018

Çalışan başına yıllık ortalama 
eğitim saati* 21,3 23,1
Dijital eğitimlerin toplam 
eğitimler içindeki payı* %30 %35
Çalışan memnuniyetini 
destekleyen uygulamaların 
sayısı

10 16
Çalışanlardan alınan toplam 
fikir sayısı 7.712 7.168
Kadın çalışanların toplam 
çalışan sayısına oranı** 55,73 55,71
Üst ve orta yönetimde kadın 
çalışan oranı 40,95 40,63
Çalışan memnuniyeti anketine 
katılım oranı %90 %88
Sendikalılık oranı %98 %99

 2017 2018

Yönetim ve liderlik gelişim 
programları kişi başına eğitim 
saati*

11,7 16,8
BT yetkinlik gelişimi eğitimleri 
kişi başına eğitim saati* 32,0 27,6
İşe yeni başlayan çalışanların 
ilk yılda aldığı kişi başına 
eğitim saati*

146 156
ÇYDA (Çalışma Yaşamını 
Değerlendirme Anketi) eğitim 
memnuniyet puanı

70 73

Çalışan Devir Oranı 1,75 2,00
* Eğitim sayılarına özel güvenlik görevlisi ve hizmetli kadroları dâhil 
değildir.
** Özel güvenlik görevlileri hariçtir. 
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Çevresel Etki

İş Bankası, tüm insanlığın ortak paydası olan doğal 
sermayenin bilinçli ve dikkatli bir biçimde kullanımını 
desteklemekte, bu amaca yönelik çeşitli çalışmalar 
gerçekleştirmekte ve kılavuz roller üstlenmektedir.

Finanse ettiği doğa dostu, temiz enerjiyi destekleyen 
projeler ile yarattığı dolaylı çevresel etkiye ilave olarak, 
İş Bankası’nın kendi operasyonlarından kaynaklanan 
tüketimleri de kurumun doğrudan çevresel etkisini 
oluşturmaktadır. Banka, doğrudan etkilerini en aza 
indirerek doğal sermayesini güçlendirmek konusunda 
uzun soluklu bir bakış açısına sahiptir. 

Bu amaç doğrultusunda; İş Bankası, operasyonlarından 
kaynaklanan çevresel etkilerini takip ederek performansını 
sürekli iyileştirmek üzere çalışmaktadır.

İş Bankası tüm faaliyet noktalarında, kaynak tüketiminde 
optimizasyonun yanı sıra çalışan ve müşteri konforunu 
artıracak verimlilik uygulamalarını hayata geçirmektedir. 
Gerçekleştirdiği çalışmalarla sorumlu üretim ve tüketim 
modellerini benimsemekte, iklim değişikliğiyle mücadeleye 
katkı vermektedir. 

Banka operasyonlarından kaynaklanan çevresel etkileri 
değerlendirerek bu alandaki performansını iyileştirmek 
için çalışmaktadır. Bu amaçla Banka’nın Genel Müdürlük 
binaları ve şubelerindeki atık oluşumu, su ve enerji 
tüketimi ile karbon salımı gibi ana etki alanlarındaki farklı 
çevre göstergeleri takip edilmektedir. 

Çevre Dostu Binalar 

İstanbul Levent’te bulunan İş Bankası Genel Müdürlük 
binasının (Kule 1) BREEAM In-use Excellent sertifikası 
bulunmaktadır. Akıllı bina sistemlerine sahip bir ofis 
yerleşkesi olarak projelendirilen ve Banka’nın bilgi 
teknolojileri ve operasyonel birimlerinin transfer edilmesi 
ile 2015 yılında faaliyete geçen Tuzla Teknoloji ve 
Operasyon Merkezi (TUTOM) ise 2017 yılında LEED Gold 
sertifikası almıştır. 

Banka’nın Tuzla Veri Merkezi (Atlas), çevresel etkileri 
en aza indirecek ve enerji verimliliği sağlayacak yeşil 
BT uygulamaları gözetilerek özel olarak tasarlanmış bir 
projedir. Çevre dostu niteliğinin yanı sıra, yüksek teknoloji 
ve güvenlik standartlarına sahip olan Atlas, LEED v4 Gold 
for Data Centers ile sertifikalandırılmıştır. Atlas, Türkiye’de 
bu standartlardaki ilk ve tek veri merkezidir. 

Banka’nın hizmet binalarındaki çevresel verimliliğe yönelik 
çalışmalar da zamana yaygın şekilde ve sürekli iyileştirme 
perspektifiyle devam etmektedir. Bu kapsamda ATLAS 
Veri Merkezi binasında soğutma sırasında ortaya çıkan 
enerji ofis alanlarının ısıtmasında kullanılarak enerji 
tüketimi düşürülmektedir. 

İş Bankası, tüm faaliyet noktalarında, çevre dostu verimlilik 
uygulamalarını hayata geçirmektedir.
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Genel Müdürlük ve TUTOM binalarında,

•	 Mutfak ve kanalizasyon hattı arasında bulunan yağ 
tutucular ile atık yağlar toplanmakta ve geri kazanım için 
gönderilmektedir. 

•	 Fotoselli pisuvarlar kullanılarak su tasarrufu 
yapılmaktadır. 

•	 Yağmur suları toplanarak bahçe sulamada 
kullanılmaktadır. 

•	 Atıklar ayrıştırılmakta, geri dönüştürülebilir atıkların 
tekrar kazanımı desteklenmektedir. 

•	 TUTOM’da devreye alınan yağmur suyu filtreleme 
sistemi ile toplanan su filtrelendikten sonra bahçe 
sulamada ve rezervuarlarda kullanılmaya başlanmıştır. 
2018 yağış verilerine göre (yağışların 2019 yılında da 
aynı paralelde gitmesi varsayımıyla) 13.800 m³ civarında 
suyun toplanarak yeniden kullanılabileceği tahmin 
edilmektedir.

Kurum içi toplantılarda WebEx ve Telepresence gibi 
sistemler kullanılarak ulaşımdan kaynaklanan salımlar 
azaltılmaktadır. Bu şekilde 2018 yılında yaklaşık 182 ton* 
karbon salımının önüne geçilmiştir. 

* 90 beygir gücündeki motora sahip bir araç baz alınarak hesaplanmıştır.

Verimli Şubeler 

Şubelerde verimliliği artırma hedefiyle; yenilenen ve yeni 
açılan tüm şubelerde, LED aydınlatma, fotoselli pisuvarlar 
ile ozon tabakasına zarar vermeyen ve verimli yeni nesil 
klimalar tercih edilmektedir. Şubeler gün ışığından azami 
derecede faydalanacak şekilde tasarlanmaktadır. 

2018 yılından itibaren şubelerde R32 gazlı split klimaların 
kullanımına başlanmıştır. Bu gaz hem ozon tabakasına 
zararsız, hem de geri dönüşümü kolay olmasıyla daha 
avantajlıdır. Daha düşük basınçla çalışması sayesinde daha 
az gaz şarjı yapılacak olup, enerji verimlilik sınıfları da daha 
yüksektir.

Yaklaşık 160 şubede Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında 
yapılacak tadilat çerçevesinde aydınlatma armatürleri LED 
ürünler ile değiştirilerek toplam elektrik tüketiminde şube 
başına yaklaşık %6 tasarruf yapılması hedeflenmektedir. 

Çevresel verimlilik çalışmaları kapsamında şubelerin 
kaynak tüketimlerinin izlenmesi ve analiz edilerek gerekli 
tasarruf planlarının yapılabilmesi için “Şube Uzaktan 
İzleme Sistemi” kurulması projesi çerçevesinde 12 adet 
şubede deneme çalışmaları başlatılmış ve bu kapsamda 
2018 yılı itibarıyla yaklaşık 100 bin TL harcama yapılmıştır. 

Uzaktan izleme sistemi ile şubelerin elektrik tüketimleri 
izlenebilmektedir. 2019 yılı içerisinde şubelerin enerji 
tüketimlerinin de bu sisteme dâhil edilip takip edilerek 
kontrol altında tutulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda 
2019 yılı bütçesinde 200 şubede yapılacak çalışma için 
öngörülen yatırım tutarı 2,5 milyon TL’dir. Banka bu şekilde 
tüketim verilerini analiz ederek azaltım noktalarını tespit 
etmeyi amaçlamaktadır. 

Banka’nın hizmet binalarındaki 
çevresel verimliliğe yönelik 
çalışmalar zamana yaygın 
şekilde ve sürekli iyileştirme 
perspektifiyle sürmektedir.

160 şubede LED aydınlatma ürünleri ile toplam 
elektrik tüketiminde şube başına yaklaşık %6 
tasarruf yapılması hedeflenmektedir.

%6
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Çevresel Etki

İş Bankası uluslararası standartlarda bir çevre yönetim 
sisteminin kurulması için gerekli çalışmaları 2018 yılında 
başlatmış olup, 2019 yılında Genel Müdürlük (Kule 1) ve 
Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi binaları ile İstanbul 
ilinde bulunan 34 şubesi için ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi sertifikasının alınmasını planlamıştır. Kademeli 
olarak Banka’nın tüm lokasyonlarını kapsayacak şekilde 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasının alınması 
hedeflenmektedir.

Kağıtsız Bankacılık 

Bankacılık operasyonlarında tüketilen kaynaklar arasında 
kağıt önemli bir yer tutmaktadır. İş Bankası dijitalleşme 
projeleri ile kağıt tüketimini ve atık kağıt oluşumunu 
azaltmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Nakit 
kredi süreçlerinde İşCep veya SMS ile onay alınması, 
dekont basımlarının azaltılması ve çift taraflı basımın 
artırılması gibi uygulamalar sayesinde, gerek operasyonel 
süreçlerde gerekse bankacılık hizmetlerinde önemli 
miktarda kağıt tasarrufu sağlanmaktadır. 

Kredim Hazır uygulaması sayesinde şubelerde bu 
uygulama kapsamında kullandırılan kredi başına ortalama 
16 dakika zaman tasarrufu, 20 sayfa kağıt tasarrufu 
sağlanmaktadır. 2018 yılında Kredim Hazır uygulaması 
kapsamında 45.327 adet ihtiyaç kredisi kullandırılmıştır.

İş Bankası tasarrufun yanı sıra kullanılan kağıtların geri 
dönüştürülmesine de önem vermektedir. 2018 yılında 
Banka tarafından 200 ton kağıt geri dönüştürülmesine 
ilaveten TEMA Vakfı ile ortak yürütülen proje kapsamında 
imha edilecek belgeler TEMA Vakfı’na gönderilmektedir. 
Vakıf bağışlanan her 100 kg kağıt için bir fidan dikmektedir. 
Bu yıl 451 ton ve 4.510 fidan olmak üzere, 2012 yılından 
bu yana toplam 2.187 ton kağıt TEMA Vakfı’na iletilmiş 
ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerine 21.865 adet fidan 
dikimi gerçekleştirilmiştir. Banka’nın TEMA ile iş birliği 
kapsamında İş Bankası adına Balıkesir, Çanakkale, Manisa, 
Lefkoşa ve Edirne’de 6 orman oluşturulmuştur. 

Yıllar Yer Dönüştürülen Kağıt (kg) Ağaç Sayısı
2012-2013 Manisa Salihli-Gökköy Hatıra Ormanı 380.000 3.800
2014-2015 Kuzey Kıbrıs Lefkoşa-Çanakkale Ulupınar 516.800 5.168
2016-2017 Balıkesir Dedeburnu 338.700 3.387
2017-2018 Çanakkale Lapseki 500.000 5.000
2018-2019 Edirne Subaşı 451.030 4.510

Bireysel müşterilerin Banka’dan kullandıkları ürünlere 
ilişkin sözleşme ve formların dijital olarak görüntülenerek 
müşteriler tarafından onaylanmasını mümkün hale 
getiren Dijital Onay Uygulaması, 2017 yılında hayata 
geçirilmiş ve pilot olarak seçilen şubelerde kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu uygulama sayesinde 2018 yılında 13.653 

sayfa tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca 2018 yılında dijital 
kredi ürünlerinden Kredim Hazır’ın kullanılmasıyla toplam 
7.945.540 sayfa kağıt tasarrufu sağlanmıştır. Devam eden 
süreç iyileştirmeleri ve altyapı değişiklikleri ile 2019 yılında 
da operasyonel verimlilikte artış sağlanmaya devam 
edilecektir. 

İş Bankası dijitalleşme projeleri ile kağıt tüketimini ve atık kağıt 
oluşumunu azaltmaya yönelik çalışmalarının yanı sıra kullanılan 
kağıtların geri dönüştürülmesine de önem vermektedir.
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Performans Göstergeleri

Sera Gazı Emisyonları (ton CO2-eşdeğer) 2016 2017 2018 
Kapsam 1 4.455 4.886 20.472
Kapsam 2 17.663 21.248 68.599
Kapsam 3 1.431 2.461 10.563
Toplam 23.549 28.595 99.635
Enerji Tüketimleri 2016 2017 2018 
Toplam Elektrik Tüketimi (kWh) 39.735.302 37.961.619 135.408.773
Toplam Doğalgaz Tüketimi (m3) 1.715.992 1.709.335 4.126.643
Toplam Enerji Tüketimi (Gj) 202.290 203.343 756.517
Su Tüketimleri (m3) 2016 2017 2018 
Toplam Su Tüketimi 127.633 112.707 371.244
Şebeke Suyu (Mavi) 117.648 105.559 365.424
Atık Su (Gri) 0 0 0
Kaynak Suyu (Yeşil) 9.985 7.148 5.820
Geri Kazanılan/Tekrar Kullanılan Su Miktarı 9.985 7.148 5.820
Araç Yakıt Tüketimleri (lt) 2016 2017 2018 
Şirket Araçları Yakıt Tüketimi (Motorin) 239.874 204.804 2.718.367
Şirket Araçları Yakıt Tüketimi (Benzin) 1.621 6.205 15.335
Personel Servisleri ile Tüketilen Yakıt (Motorin) 534.616 - 562.655
Kağıt Tüketimi (ton) 2016 2017 2018 
Kağıt Tüketimi 161,8 104,62 807,69
Atık Miktarları (ton) 2016 2017 2018 
Geri Dönüştürülen Tehlikeli Atıklar - 3,13 12,71
Geri Dönüştürülen Tehlikesiz Atıklar (cam, plastik, 
metal) - 23,1 28,8
Geri Dönüştürülen Kağıt - - 200,46

2016 ve 2017 yılı tüketim verilerinde, İstanbul’daki Genel Müdürlük binaları dikkate alınmıştır. 2018 yılı verileri ise, İş Bankası’nın yurt 
içindeki tüm faaliyet ve hizmet noktalarını kapsamaktadır.

Emisyon Yoğunlukları 2018
Çalışan başına emisyon (tCO2e/çalışan sayısı) 4,40
Konsolide aktif büyüklüğüne göre emisyon 
(tCO2e/milyon TL) 0,20
Konsolide net kâra göre emisyon (tCO2e/milyon TL) 14,94
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Toplumsal 
Gelişimle
Sorumluluk sahibi kurumsal 
vatandaş kimliğimizle, 
kapsamlı ve uzun soluklu 
toplumsal yatırım 
programlarını hayata 
geçiriyoruz. Eğitim, çevre 
ve kültür-sanat alanlarına 
odaklı projelerimiz, toplumun 
çağdaş uygarlık seviyesine 
ulaşmasında rol oynayacak 
nesillerin yetiştirilmesine 
katkıda bulunuyor.
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Toplumsal Yatırım Programları 

İş Bankası, sorumluluk sahibi kurumsal kimliğiyle 
yürüttüğü kapsamlı toplumsal yatırım çalışmaları ile sosyal 
gelişmeyi uzun soluklu bir yaklaşımla desteklemektedir. 

İş Bankası, etkin paydaş iletişim kapasitesi, kolektif 
sermayesi ve iştirakleriyle oluşturduğu geniş etki alanında, 
sosyal-ilişkisel sermayesini kullanarak marka değerini 
geliştirmekte, müşteri ve paydaş memnuniyetini üst 
seviyelere taşımaktadır.

İş Bankası toplumsal gelişim ve kalkınma konusunda 
öncü ve rehber bir rol üstlenmektedir. Kuruluş misyonu 
doğrultusunda Banka, sürdürülebilirlik prensibiyle, 
kapsamlı ve uzun soluklu toplumsal yatırım programları 
hayata geçirmektedir. 

Ana faaliyet alanında ürettiği katma değeri, toplumda 
mümkün olan en geniş kitleye ulaştırma hedefiyle 
İş Bankası eğitim, çevre ve kültür-sanat alanlarına 
odaklanmaktadır. Banka’nın kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri ile bağış ve sponsorluk faaliyetlerini kapsayan 
toplumsal yatırım programları, Yönetim Kurulu’na 
doğrudan bağlı olarak çalışan Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Komitesi’nin gözetiminde yürütülmektedir. İş Bankası 
başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere farklı paydaş 
gruplarıyla iş birlikleri geliştirerek toplumsal yatırım 
programlarına etkin paydaş katılımı sağlamaktadır. 
Söz konusu çalışmalar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
prensiplerine uyumlu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne 
katkıda bulunacak ve toplumun güncel ihtiyaçlarına cevap 
verecek bir çerçevede tasarlanmaktadır. 

Eğitim

İş Bankası’nın Atatürk ilkelerini benimseyen, toplumun 
çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında rol oynayacak 
nesillerin yetiştirilmesine olan desteği kuruluşunun ilk 
gününden bu yana artarak devam etmektedir. Toplumsal 
gelişme ve ilerlemenin kalıcılığını sağlamada eğitimin etkin 
rolünün farkında olan Banka, bu alanda kapsayıcı ve uzun 
dönemli projeler yürütmektedir. 

Satranç

İş Bankası satrancın, kolayca erişilebilir ve özellikle 
çocuklar arasında yaygınlaşan bir spor haline dönüşmesine 
ve satranç eğitimi konusunda yaşanan eksikliklerin 
giderilmesine katkıda bulunmaktadır. Satrancın, 
ülke genelinde popüler ve talep görür bir spor haline 
dönüştürülmesi ve genç yeteneklere bu alanda fırsatlar 
sunularak uluslararası başarıların artırılması için iş birlikleri 
gerçekleştirilmektedir. 

Banka, satrancın ülkede yaygın bir spora dönüşmesi 
hedefiyle Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile iş 
birliğine girmiştir. 

İş Bankası toplumsal gelişim ve kalkınma konusunda öncü ve rehber 
bir rol üstlenmektedir. Kuruluş misyonu doğrultusunda Banka, 
sürdürülebilirlik prensibiyle, kapsamlı ve uzun soluklu toplumsal 
yatırım programları hayata geçirmektedir. 
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Türkiye Satranç Federasyonu Ana Sponsorluğu

Banka 2005 yılından bu yana Türkiye Satranç 
Federasyonu’nun (TSF) ana sponsorluğunu 
üstlenmektedir. Sponsorluğun başlangıcından bu yana; 

•	 lisanslı	sporcu	sayısı	30.000’den	886.547’ye,

•	 satranç	antrenörü	sayısı	2.000’den	86.211’e,

•	 satranç	turnuvaları	sayısı	400’den	9.000’e,

•	 satranç	kulüplerinin	sayısı	600’den	2.016’ya,

•	 unvanlı	sporcu	sayısı	29’dan	171’e

yükselmiştir. 

Uluslararası turnuvalarda kazanılan madalya sayısı ise 434 
olmuştur. Bugüne kadar toplam,

•	 23	dünya	şampiyonluğu,	29	dünya	ikinciliği,	35	dünya	
üçüncülüğü,

•	 62	Avrupa	şampiyonluğu,	56	Avrupa	ikinciliği,	52	Avrupa	
üçüncülüğü, 

•	 4	ülkede	Avrupa	şampiyonluğu	

elde edilmiştir.

Satranç Sınıfı Açılması

Çocukları satranç oynamaya teşvik etmek, öğretmenlerin 
ve velilerin dikkatini bu alana çekmek, olanakları sınırlı 
okullarda malzeme yetersizliğini ortadan kaldırmak 
amaçlarıyla ilkokul ve ortaokullarda satranç sınıfları 
açılmaktadır. Sponsorluk kapsamında okullara, 10 adet 
satranç takımı, 1 adet satranç panosu, 10 adet Kültür 
Yayınları satranç ders kitabı gönderilmektedir. 2018 
yılı içinde 2.000’den fazla satranç sınıfı açılmış, Türkiye 
genelindeki toplam satranç sınıfı sayısı 22.000’i aşmıştır. 

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Ana Sponsorluğu

İş Bankası TSF ana sponsorluğu paralelinde, aynı amaçlarla 
2013 yılında Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’na (KKSF) 
da sponsor olmuştur. Sponsorluğun ardından K.K.T.C.’ndeki 
ilkokullarda satranç sporu haftada bir gün kol faaliyeti 
olarak yer almaya başlamıştır. 

İş Bankası, satrancın ülkede 
yaygın bir spora dönüşmesi 
hedefiyle Türkiye Satranç 
Federasyonu (TSF) ile iş birliği 
yapmaktadır.

2005 yılından bu yana lisanslı 
satranç sporcusu sayısı 886.547’ye 
yükselmiştir. 

886.547
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Gören Eller Projesi

2018 yılında İş Bankası’nın desteği, Türkiye Satranç 
Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün iş birliğinde 
görme engelli çocuklara yönelik Gören Eller projesi 
başlatılmıştır. Proje kapsamında, Türkiye’deki görme 
engelli çocuklara eğitim veren okullarda özel tasarlanmış 
malzemelerden oluşan satranç sınıfları açılmıştır.

Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç 
Şampiyonası

2018 yılında Antalya’da eşzamanlı gerçekleştirilen 
Türkiye Küçükler (7-12 yaş aralığı) Satranç Şampiyonası, 
Türkiye Yıldızlar (13-18 yaş aralığı) Satranç Şampiyonası 
ve Türkiye Emektarlar (50 yaş ile 65 yaş ve üstü) Satranç 
Şampiyonası’nda K.K.T.C. ve 81 ilden toplam 2.726 sporcu 
yarışmıştır.

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği organizasyonu 
2015’ten bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel 
Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi bünyesindeki 
Okul Sporları Şubesi Müdürlüğü ve TSF iş birliğiyle 
yürütülmektedir. 2018 Okul Sporları Satranç Türkiye 
Birinciliği Kütahya’da gerçekleştirilmiş, finale 48 il ve 
K.K.T.C.’nden 116 takım, 593 sporcu katılım göstermiştir.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi

Alanında Türkiye’nin en güçlü ligi olan Türkiye İş Bankası 
Satranç Süper Ligi, Avrupa’nın da en güçlü ligleri arasında 
yer almaktadır. 2017-2018 sezonunda Hatay Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, İş Bankası Satranç 
Ligi’nin şampiyonu olmuştur.

81 İlden 81 Öğrenci

İş Bankası Darüşşafaka Cemiyeti işbirliği ile 2008-2009 
eğitim-öğretim yılında başlayan “81 İlden 81 Öğrenci”; 
ülkemizde eğitim alanındaki en geniş kapsamlı ve uzun 
soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri 
olarak hayata geçirilmiştir. Proje ile her yıl Darüşşafaka 
sınavını kazanan 81 öğrencinin beşinci sınıftan başlayarak 
lise son sınıfı bitirinceye kadar bütün eğitim giderleri İş 
Bankası tarafından karşılanmaktadır. 

Proje kapsamında, 2017–2018 eğitim öğretim yılı 
sonunda, 84 öğrenci mezun olmuştur. Mezunlar 
arasından Darüşşafaka burs yönetmeliği uyarınca başarı 
bursu almaya hak kazanan üniversite öğrencilerine İş 
Bankası destek vermeye devam etmektedir. Ayrıca, Koç 
Üniversitesi’nin Anadolu Bursiyerleri programı kapsamında 
her yıl Darüşşafaka’dan mezun olan belirli sayıda 
öğrencinin eğitim masrafları da İş Bankası tarafından 
karşılanmaktadır. Mezun olanlarla birlikte öğrenci sayısı 
700’e yaklaşmıştır.

İş Bankası’nın Darüşşafaka iş birliğinde 2008-2009 eğitim-öğretim 
yılında hayata geçirdiği “81 İlden 81 Öğrenci” projesi, ülkemizde eğitim 
alanındaki en geniş kapsamlı ve uzun soluklu projelerden birisidir.
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Karneni Göster, Kitabını Al Kampanyası

Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kitap 
kampanyalarından biri olan Karneni Göster, Kitabını Al, 
İş Bankası tarafından 2007-2008 öğretim yılı sonunda 
başlatılmıştır. 

Kampanya oluşturulurken; çocukların bilişsel ve kültürel 
yeteneklerinin gelişimine destek verilmesi, okuyan ve 
sorgulayan bir nesil oluşmasına katkı sağlanması, İş 
Bankası ile çocuklar arasında erken yaşta sıcak bir iletişim 
kurulması amaçlanmıştır.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonunda dağıtılan “Robotlar 
Hapşırabilir mi? Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar Kitabı” ile 
11’inci kez gerçekleştirilen kampanya kapsamında, toplam 
13 milyon kitap ilköğretim öğrencileriyle buluşturulmuştur. 
Kampanya kitabı, Türkiye ve K.K.T.C.’nin yanı sıra Bahreyn, 
Gürcistan, Irak, İngiltere ve Kosova şubeleri ile İşbank AG 
ve İşbank Rusya’ya da gönderilmiştir. 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2018 yılında da belirli 
sayıda kitap, görme engelli çocuklar için Braille 
alfabesiyle basılarak bu öğrencilere eğitim veren 
okulların kütüphanelerine ulaştırılmıştır. Ayrıca Yatılı 
Bölge Ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler ile Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evleri’nde kalan 
çocuklara da kitap hediye edilmiştir.

Okullara ve Kütüphanelere Kitap Yardımı

Eğitime katkı alanındaki sosyal sorumluluk çalışmalarının 
bir parçası olarak, İş Bankası Kültür Yayınları tarafından 
yayımlanan kitaplar, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 
okullara ve halk kütüphanelerine gönderilmeye devam 
edilmiştir. 2018 yılında 2.844 okul ve kütüphaneye 52 
binin üzerinde kitap ulaştırılmıştır. 

Altın Gençler Ödülü

1971 yılından bu yana her yıl, üniversite sınavında üstün 
başarı gösteren öğrenciler “Altın Gençler” uygulaması 
çerçevesinde ödüllendirilmektedir. Bugüne kadar ödül alan 
öğrencilerin sayısı 3 bini aşmıştır.

Kültür-Sanat 

İş Bankası ülkenin sanat yaşamının ileriye taşınmasına 
ve uluslararası kültür ve sanat sahnesindeki çalışmaların 
Türkiye’ye taşınmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca 
Banka ülkedeki zengin arkeolojik mirasın gün yüzüne 
çıkarılması, yeni nesiller ile buluşturulması ve geleceğe 
aktarılabilecek biçimde korunmasına yönelik projelere 
destek olmaktadır. 

Kültür Yayınları

Milli Eğitim Eski Bakanı Hasan Âli Yücel tarafından 
1956’da kurulan Kültür Yayınları, zengin içerikli ve yüksek 
baskı kalitesine sahip eserler ile tüm kitapseverler için 
vazgeçilmez yayınevleri arasında yer almaktadır. Kaliteli 
yayıncılık, dilimizin gelişimine katkı ve erken yaşlarda 
okuma alışkanlığı kazanılması ilkeleri doğrultusunda yayın 
hayatını sürdüren Kültür Yayınları, 2018 yılında   
8 milyondan fazla kitabı okuyucuyla buluşturmuştur.

İş Sanat

2000 yılında İstanbul’un kültür-sanat hayatını daha ileri 
noktalara taşıma hedefiyle kurulan İş Sanat, günümüzde 
Türkiye’nin en prestijli kültür-sanat merkezleri arasında 
yer almaktadır. Merkez, müzik ve plastik sanatlar 
alanlarında İş Sanat Konser Salonu ve Kibele Sanat Galerisi 
ile sanatseverlere hizmet sunmaktadır.

İş Sanat Konser Salonu

Klasik müzikten caz ve dünya müziğine, yerli projelerden 
dans gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği 
yapan konser salonu, dünyanın ve ülkemizin önde gelen 
sanatçılarına sahnesinde yer vermektedir. Türkiye’nin en 
önemli sanat platformlarından biri olan İş Sanat Konser 
Salonu, modern ve dinamik programı, yenilikçi ve özgün 
projeleriyle bugüne kadar 7’den 70’e 500 binin üzerinde 
sanatseveri ağırlamıştır. 
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Kibele Sanat Galerisi

İş Bankası tarafından 1976 yılından bu yana sürdürülen 
galericilik faaliyetleri kapsamında 2000 yılında açılan 
Kibele Sanat Galerisi, plastik sanatlar alanındaki usta 
sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapmaktadır. 2017-
2018 sezonunda BUBİ, Ali İsmail Türemen, Onay Akbaş 
ve Hanefi Yeter sergilerine yer verilen Kibele Sanat 
Galerisi’nde 2018-2019 sezonu Mustafa Ayaz sergisi ile 
başlamıştır.

Türkiye İş Bankası Müzesi

Türkiye İş Bankası Müzesi, Cumhuriyet dönemi iktisat 
tarihi konusunda uzmanlaşmış ilk müze olarak 14 
Kasım 2007 tarihinde ziyarete açılmıştır. Müzede, 
Banka’nın köklü kurumsal tarihi ve Türkiye’nin ekonomik 
gelişimi belgeler, bankacılık gereçleri, iletişim araçları, 
fotoğraflar, reklam-promosyon malzemeleri ve filmlerle 
anlatılmaktadır. 

Müze koleksiyonu, ağırlıklı olarak Banka’nın kuruluşundan 
bugüne dek kullanılan Cumhuriyet Dönemi bankacılığının 
dönüşüm evrelerini yansıtan ve gündelik yaşamın 
vazgeçilmez parçası olan üç boyutlu nesnelerden 
oluşmaktadır. Koleksiyondaki parçalar, İş Bankası 
şubelerinden toplanmış ve yarınlara sağlıklı biçimde 
aktarılabilmeleri için uluslararası müzecilik normlarındaki 
koruma koşullarıyla koleksiyona katılmıştır.

Türkiye İş Bankası Müzesi’nde çocuklara yönelik Bütçe 
Tutum Tasarruf, Dünyanın Parası, Müze Hatıram, 
Harçlığım Cebimde gibi çeşitli atölyeler düzenlenmekte, 
ayrıca yetişkinlere özel Finansal Okuryazarlık eğitimleri 
de verilmektedir. 2018 yılında Müze’de gerçekleştirilen 
atölyelere 20 bini aşkın öğrenci katılmıştır.

Müze 2018 yılı içinde 275 bin kişi tarafından ziyaret edilmiş, 
ziyaretçi sayısı açılıştan bu yana 1,1 milyonu aşmıştır. 

Türkiye İş Bankası Müzesi, 10 yılı aşan geçmişinde önemli 
sergilere de imza atmıştır. “İş Bankası İftiharla Sunar” 
sergisinde, İş Bankası’nın 94 yıllık tarihi boyunca reklamlar 
ile yürüttüğü iletişim çalışmaları; 450 reklam filmi, 400’e 
yakın basılı iş ve 60 kadar özgün nesne eşliğinde anlatılmış, 
sergi 280 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat 
Eserleri Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarı

İş Bankası ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş 
birliğinde Üniversite bünyesinde, ülkemizin ilk bilimsel 
“Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu 
Laboratuvarı” 2012 yılında kurulmuştur. İş Bankası Sanat 
Eserleri Koleksiyonu’nda bulunan eserlerin bakım ve 
onarım çalışmaları bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca iş birliği kapsamında Üniversite’de açılan Sanat 
Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu lisans 
programı, 2013-2014 eğitim döneminden bu yana devam 
etmektedir.

Arkeoloji Sponsorlukları

Zeugma Antik Kenti “Muzalar Evi”

Türkiye’nin önemli tarihi ve kültürel mekânları arasında 
yer alan Zeugma Antik Kenti, Gaziantep’in Nizip ilçesinde, 
Birecik Baraj Gölü kıyısındadır. 1987 yılından bu yana 
devam eden kazılarda elde edilen eserler Zeugma açık 
hava müzesinde sergilenmektedir. İş Bankası, 2012 
yılından itibaren beş yıl boyunca Zeugma Antik Kenti’nde 
bulunan “Muzalar (Esin Perileri) Evi”nin kazı sponsorluğunu 
üstlenmiştir. 2017 yılında bu sponsorluğun devam 
etmesine, 2018 yılında ise Banka’nın kazılara yaptığı 
katkının artırılmasına ve alanda yapımına başlanan Kazı 
Evi ve Restorasyon Merkezi’ne destek olunmasına karar 
verilmiştir. Muzalar Evi kazı çalışmalarının 2019 yılında 
tamamlanması hedeflenmektedir.

Cumhuriyet dönemi iktisat tarihi konusunda uzmanlaşmış ilk müze 
olarak 14 Kasım 2007 tarihinde ziyarete açılan Türkiye İş Bankası 
Müzesi, Banka’nın kuruluşundan bugüne dek bankacılığın dönüşüm 
evrelerini yansıtmaktadır.
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Performans Göstergeleri

Patara Antik Kenti

İş Bankası, Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan ve 
Türkiye’nin önemli arkeolojik alanlarından biri olan Patara 
Antik Kenti’nde 1988 yılından bu yana sürdürülen kazı 
çalışmalarına 5 yıl süreyle destek sağlanmasına karar 
vermiştir. 2016 yılı itibarıyla İş Bankası’nın yanı sıra 
iştirakleri Şişecam ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası da 
kazı çalışmalarına sponsor olmaya başlamışlardır.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı-Uluslararası İstanbul 
Müzik Festivali Sponsorluğu

İş Bankası, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 
düzenlenen 46. İstanbul Müzik Festivali kapsamında 
gerçekleştirilen “İngiliz Oda Orkestrası & Güher ve Süher 
Pekinel” konserine sponsor olmuştur.

Çevre 

İş Bankası’nda çevrenin korunması ve çevre konusunda 
bilinçlendirme faaliyetlerinde öncü rol üstlenilmesi, 
çevresel sorumluluk anlayışının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu 
doğrultuda Banka sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri 

geliştirerek, çevresel etkilerini azaltmayı, Türkiye’nin 
biyolojik çeşitliliğinin korunmasına katkıda bulunmayı ve 
farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. 

81 İlde 81 Orman

İş Bankası’nın “81 İlde 81 Orman” projesi, TEMA Vakfı 
ile T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı iş birliğinde, 2008 
yılında hayata geçirilmiştir. Çevrenin korunması ve 
başta çocuklar olmak üzere halkın çevre konusunda 
bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen proje 
kapsamında tüm illerde 1.500 hektar alana 2.205.000 
adet ve K.K.T.C.’de 22 hektar alana 35.200 adet fidan 
dikilmiştir. Ayrıca ülke topraklarının kaybına neden 
olan erozyon ile mücadele amacıyla 5 yılda 1.486 km 
teraslama yapılmıştır.

81 İlde 81 Orman projesi dâhilinde, dikimleri izleyen beş 
yıl boyunca sürecek bakım çalışmalarına 2018 yılında 
da devam edilmiştir. Bakım çalışmaları ile bugüne kadar 
950 bin adede yakın tamamlama dikimi yapılmış, böylece 
toplam dikilen fidan sayısı 3 milyonu aşmıştır. 2018 yıl 
sonu itibarıyla orman sahalarındaki başarı oranı %83’tür.

 2017 2018

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı
81 İlden 81 Öğrenci
Mezun olanlarla birlikte öğrenci sayısı 
600’ü aşmıştır.

81 İlden 81 Öğrenci
Mezun olanlarla birlikte öğrenci sayısı 
700’e yaklaşmıştır.

Okuyan ve sorgulayan 
nesillerin yetişmesine, 
çocukların bilişsel ve 
kültürel gelişimlerine destek 
sağlanması

Karneni Göster Kitabını Al 
Kampanyası 
2016-2017 öğretim yılı sonunda 
10. kez gerçekleştirilen kampanya 
ile ilköğretim öğrencilerine bugüne 
kadar toplam 12 milyon kitap armağan 
edilmiştir.  
Okullara kitap yardımı
2017 yılında 2.281 okul ve 
kütüphaneye 41 binin üzerinde kitap 
gönderilmiştir.

Karneni Göster Kitabını Al 
Kampanyası 
2017-2018 öğretim yılı sonunda 
11. kez gerçekleştirilen kampanya 
ile ilköğretim öğrencilerine bugüne 
kadar toplam 13 milyon kitap 
armağan edilmiştir.  
Okullara kitap yardımı
2018 yılında 2.844 okul ve 
kütüphaneye 52 binin üzerinde kitap 
gönderilmiştir.

Finansal okuryazarlık 
ve tasarruf bilincinin 
geliştirilmesi

Türkiye İş Bankası Müzesi’nde 
gerçekleştirilen atölyelere toplam 15 
binin üzerinde öğrenci katılmıştır.

Türkiye İş Bankası Müzesi’nde 
gerçekleştirilen atölyelere toplam 20 
binin üzerinde öğrenci katılmıştır.
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Riskler ve Fırsatlar

Dünya; finansal, toplumsal ve çevresel bağlamda farklı 
süreçlerden geçmektedir. 2018 yılı hem küresel hem 
de ulusal düzeyde bankacılık sektörünü etkileyebilecek 
gelişimlerin belirginleşmeye başladığı bir yıl olmuştur. 
Bu gelişmeler, İş Bankası’nın gelecekteki faaliyetlerini ve 
değer yaratma kapasitesini etkileyebileceği için potansiyel 
risk ve fırsat alanları olarak tanımlanmıştır. İş Bankası, bu 
ana başlıklardaki ekonomik, toplumsal ve yasal gelişmeleri 
yakından takip ederek proaktif bir tutum sergilemektedir. 

Piyasalardaki Değişim ve Dönüşüm

Piyasalar hem ekonomik hem de siyasal gelişmelerden 
dolayı bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Gelişmiş ülke 
merkez bankalarının para politikalarına ilişkin adımları, 
ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmeler küresel bazda 
risk algısının bozulmasına neden olmaktadır. Bu durum, 
piyasalarda dalgalanmalara yol açmaktadır. Söz konusu 
dalgalanmaların gelişmekte olan piyasaları daha fazla 
etkilediği gözlenmektedir. 

Küresel gelişmelere paralel olarak, Türkiye’deki 
piyasalar da hareketli bir sene geçirmiştir. Ülkedeki 
ekonomik yavaşlama 2018’in ikinci yarısında daha da 
belirginleşmiştir. 

Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki dalgalanmalar, kısa 
ve orta vadede finansal hizmet sağlayıcıları açısından 
risk oluşturabilmekte, bu durum, operasyonel gelirler, 
kâr ve piyasa payları üzerinde baskı yaratabilmektedir. 
İş Bankası, güçlü finansal sermayesinin desteği ile 
büyümesini sürdürürken, mali yapısını korumaya ve 

sürekli geliştirmeye aynı derecede önem göstermektedir. 
Banka, bu doğrultuda, finansal sermayesi üzerinde risk 
oluşturabilecek unsurları yakından takip etmekte, bunlara 
yönelik çeşitli önlemler almaktadır. 

Bozulan risk algısının ve belirsizlik ortamının hakim 
olduğu 2018 yılında İş Bankası bilançosu, güçlü likidite ve 
kaliteli aktif odağıyla sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi 
önceliklendiren, dinamik ve proaktif bir strateji ile 
yönetilmiştir. Bu çerçevede, kredi ve yatırım portföyleri ile 
birlikte döviz ve likidite pozisyonlarının etkin yönetimi, ana 
fonlama kalemi olan mevduat tabanının genişletilmesi, 
istikrarlı ve çeşitlendirilmiş fonlama politikalarının 
izlenmesi başta olmak üzere tüm unsurlar gözetilerek, 
esnek bir bilanço kompozisyonu oluşturulmuştur.

İş Bankası gelecek dönemde olası zorlu faaliyet 
ortamlarında da piyasa değişimi nedenli riskleri en iyi 
şekilde yöneterek ve müşteri odaklı hizmet anlayışı 
ile müşterilerinin yanında yer alarak değer üretmeyi 
sürdürecektir.

Toplumsal Değişim 

Finansal gelişmelerin yanı sıra Banka’nın etkileneceği 
en önemli faktörlerden birinin faaliyet ortamındaki 
değişiklikler olduğu değerlendirilmektedir. Türkiye’nin 
yakın coğrafyasındaki siyasi istikrarsızlıktan kaynaklanan 
jeopolitik risklerin, söz konusu istikrarsızlık sonucunda 
oluşan demografik hareketliliğin ve bunların beraberinde 
gelen güvenlik kaygılarının faaliyet ortamı riskinde ön 
plana çıkan temel hususlar olduğu görülmektedir. Ülkenin 

Mali yapısını korumaya ve sürekli geliştirmeye önem veren İş Bankası, 
finansal sermayesi üzerinde risk oluşturabilecek unsurlara yönelik 
çeşitli önlemler almaktadır. 

102-15  |  201-2
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maruz kaldığı siyasi ve bir kısmı jeopolitik dengelere 
bağlı risklerin finansal ortamda da bir belirsizliğe yol 
açtığı, yatırım iştahını olumsuz yönde etkilediği, hane 
halklarının bilinen harcama eğilim ve kalıplarını değiştirdiği 
izlenmektedir. 

Siyasi istikrarsızlık söz konusu olduğunda jeopolitik 
bağlamda riskler artabilmekle birlikte, toplumda yeni 
beklentilerin harekete geçmesi nedeni ile yeni iş fırsatları 
da doğmaktadır. Küresel çapta gerek mobilitenin artması 
gerekse iletişimin çok boyutlu bir nitelik kazanması, pek 
çok ülkede farklı yöntem ve araçlarla ifade olanağı bulan 
yeni toplumsal değişimleri beraberinde getirmektedir. Söz 
konusu değişimler ve farklılaşan beklentiler; zihniyette, 
alışkanlıklarda ve tüketim biçimlerinde değişimlere neden 
olmaktadır. Bu değişim bireylerde ve toplumdaki paydaş 
gruplarında farklı talepler yaratmakta, buna yönelik yeni 
bir talep piyasası oluşmaktadır. 

Sürdürülebilirlik bu değişimi tetikleyen temel 
nosyonlardan biridir. Sürdürülebilir büyüme ve 
sürdürülebilir kalkınma olguları, her geçen gün daha fazla 
kabul görmeye başlayan ve önemi anlaşılan unsurlar 
olmakta ve ülke politikalarında yer almaya başlamaktadır. 

Ulusal politikalardaki değişime ek olarak, kapsayıcılık 
ve eşitlik yaklaşımları da talep değişiminde önemli bir 
etmendir. Toplumsal eşitlik beklentisi doğrultusunda 
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi başlıca hizmetlere ve 

içme suyu, yol, enerji gibi temel altyapılara eşit ve engelsiz 
erişim talebi doğmaktadır. Bu durum, hizmetlere yönelik 
üstyapılar ile altyapı projelerini finanse eden finansal 
kuruluşlar için yeni bir piyasa ve iş fırsatı doğurmaktadır. 
Türkiye’de de benzer bir durum gözlenmektedir. Özellikle 
kamu-özel iş birliği modelleri ile son yıllarda sağlık, ulaşım, 
eğitim sektörlerinde farklı projeler geliştirilmektedir. İş 
Bankası, bu projeleri bir fırsat olarak değerlendirmektedir. 
Geçtiğimiz yıl Banka, yap-işlet-devret modelli mega altyapı 
projelerinin finansmanına yönelik olarak çok bankalı 
konsorsiyumlar tarafından ele alınan farklı otoyol ve 
ulaştırma projelerinin finansmanında yer almıştır.

İş Bankası, toplumsal gelişimi desteklemek ve 
beklentileri karşılamak perspektifi ile, sosyal refaha 
yönelik sürdürülebilir kalkınma odaklı yatırımlarda 
gelecek dönemde de etkin şekilde yer alma hedefini 
benimsemekte, bu doğrultuda bu alandaki gelişmeleri 
yakından takip etmektedir. 

İklim Değişikliği ve Çevresel Dinamikler

Dünya genelinde üretim süreçlerinin ve iş faaliyetlerinin 
çevreye ve doğal kaynaklara olan etkisi, birçok açıdan 
geri döndürülemez bir noktaya gelmiştir. İnsanoğlunun 
tüketim eğilimi, kaynakları tekrar üretebileceği veya 
geri kazanabileceği zaman dilimine oranla çok daha hızlı 
artmaktadır.

Sürdürülebilir büyüme ve 
kalkınma olguları, her geçen gün 
ülke politikalarında daha fazla 
yer almaya başlamaktadır. 

Toplumsal eşitlik beklentisi doğrultusunda 
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi hizmetlere, 
eşit ve engelsiz erişim talebi doğmaktadır.

Toplumsal eşitlik



İş Bankası 2018 Entegre Raporu90

Riskler ve Fırsatlar

Tüketilen kaynakların yerine yenileri konulmadan ilerlenen 
üretim modellerinin dünya üzerindeki etki ve zararlarını 
daha görünür kılmak için farklı farkındalık uygulamaları 
başlatılmıştır. Örneğin insanlığın doğa üzerindeki yıllık 
talebinin, dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi 
aştığı gün, “Dünya Limit Aşımı Günü” olarak tanımlanmıştır. 
Bu hesaplamaya göre, bir senenin kaynaklarını tüketip 
bir sonraki seneden ödünç almaya başlanılan yıl olarak 
kabul edilen Dünya Limit Aşımı Günü, her sene biraz 
daha geriye çekilmektedir. 2018 yılında küresel limit 
aşım günü, 1 Ağustos olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 
için ise bu tarih 11 Temmuz olmuştur. Bu tarihlerdeki 
değişim, sahip olunan kaynakların bilinçsizce tüketildiğini 
ve sürdürülebilir olmayan bir iş modeliyle çalışıldığını 
göstermektedir. İş modellerinin bu şekilde devam etmesi, 
şirketlerin orta ve uzun vadede kaynak sorunlarıyla 
karşılaşacağına ve faaliyetlerinin etkileneceğine yönelik 
bir işaret vermektedir. Bu durum, şirket ve projelere 
finansman sağlayan bankalar ve diğer finans kuruluşları 
için önemli bir risk teşkil edebilmektedir. Finanse edilen 
projelerin çevresel ve sosyal etkileri, son kertede finansal 
risklerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Finanse 
edilen müşterinin çevresel veya sosyal konulardan dolayı 
faaliyetlerinin durması/yavaşlaması, satışlarının durması, 
ciro kaybı, aktif büyüklüğünün azalması, hatta yasal 
uyumsuzluklar gibi nedenlerle şirkete el konulmasına 
kadar çeşitli riskler oluşabilmektedir. Bu risklerin 
gerçekleşmesi, finansman sağlayan bankaya yapılacak 
kredi geri ödemelerini etkileyebilmektedir. 

İş Bankası, bu risklerin bilinci ile çevresel ve sosyal 
riskleri finansal riskler ile bütünleşik bir yaklaşımda ele 
almakta ve entegre risk yönetimi yaklaşımı kapsamında 
yönetmektedir. 2012 yılında ön uygulaması devreye 
alınan kredilerde çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi 
süreci ile 2015 yılında hayata geçirilen çok boyutlu 
sürdürülebilirlik yönetim sistemi ile Banka, hem kendi 
faaliyetlerini hem de finanse ettiği projeler kaynaklı 
çevresel ve sosyal risklerini bütünleşik bir bakış açısıyla 
yönetmektedir. Çevreye olduğu kadar finansal kârlılığa da 
sirayet edebilecek tüm riskler farkındalık yaklaşımı ile takip 
edilmektedir. 

Sektörde oluşan risklerin yarattığı tehditler uluslararası 
arenanın da gündemindedir. Bu risklerin yönetilmesi ve 
etkilerinin azaltılmasına yönelik yaklaşımlar kapsamında 
ulusal ve uluslararası politika düzlemlerinde değişimler 
olacağı gözlenmektedir. Gelecek dönemde ülkeler ve 
uluslararası birliklerin yeni ve daha kapsamlı çevresel 
mevzuat ve standartlar oluşturması beklenmektedir. Bu 
durumun Türkiye’yi de etkilemesi söz konusu olacaktır. 
Türkiye’de AB müktesebatına uyum kapsamında veya 
diğer nedenlerle uygulamaya alınacak her türlü çevresel 
mevzuat, üretim model ve süreçleri ile iş yapış şekillerinde 
değişiklik riskini içerecektir. Bu durum, müşteriler 
açısından uyum riskleri oluşturabilecektir. 

Müşterilerin, iklim düzenlemelerine yönelik yeni 
beklentilere ve regülasyonlara uyamamaları, ödeme 
güçlerinin zayıflamasına ve süreci takip etmeyi tamamen 

İş Bankası, gerek operasyonel faaliyetlerinden gerekse finanse ettiği 
projelerden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkileri bütünleşik bir 
bakış açısıyla yönetmektedir.
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bırakırlarsa rekabeti kaybedip sektörde yok olmalarına 
kadar ilerleyen bir risk unsuru teşkil edebilmektedir. İş 
Bankası, kredilendirme çalışmalarında uyguladığı çevresel 
ve sosyal risk yönetimi yaklaşımını ödünsüz biçimde 
sürdürerek gelecekte doğabilecek potansiyel etkilere karşı 
risk yönetim tecrübesini geliştirmektedir. 

Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişinde 
önemli bir role sahip olan İş Bankası, yenilenebilir enerji 
projelerine finansman sağlayarak iklim değişikliğinin 
getirdiği risklerin ve etkilerin azaltılmasına da doğrudan 
destek vermektedir.

Aynı çerçevede, uluslararası finans kuruluşlarının çevresel 
kriterlerinin giderek sıkılaşması ve ek yükümlülüklerin 
getirilmesi olasılığı yüksektir. Bu durum, bankalar için 
uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerde, başka piyasa 
oyuncularına oranla daha az avantajlı duruma düşme riski 
yaratmaktadır. İş Bankası için çevresel risklerin yönetimi 
öncelikli konular arasındadır ve yeni uygulamalar sürekli 
olarak takip edilmektedir. Uluslararası en iyi örnekler 
incelenmekte, başarılı uygulamalar Banka dâhilinde 
benimsenmektedir.

İklim değişikliği ve çevresel dinamikler finans sektörü 
için risk oluşturduğu kadar yeni fırsatların kapısını da 
aralamaktadır. Çevre dostu uygulamalar, yeşil ekonomi 
ve temiz enerjinin öneminin artması ile bu alandaki 
yatırımların sayısı yükselmektedir. İklim değişikliğine 

uyum kapsamında özellikle altyapı ve yenilenebilir enerji 
projelerinin rolü artmaktadır. İklim değişikliği ile mücadele 
sürecinde piyasada gelişecek talep doğrultusunda finans 
sektöründe de yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine 
ihtiyaç doğabilecektir. İklim değişikliği alanında çeşitli 
mecralarda aktif olan İş Bankası bu alanda gelişebilecek 
fırsatları da değerlendirmektedir. 

İklim değişikliği konusundaki gelişmelerin finansman 
kaynaklarının çeşitlenmesi konusunda yeni imkânlar 
yaratabileceği de düşünülmektedir. Küresel ölçekte, 
iklim değişikliği temalı kaynaklarda artış yaşanması 
olasıdır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne 
(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) göre, 
küresel ısınmayı 1,5 derece senaryosuyla sınırlı tutmak 
için gerekli olan enerji sistemleri yatırımlarının toplam 
tutarı 1,6 ila 3,8 trilyon ABD dolarına ulaşmaktadır.1 Aynı 
çalışmaya göre 2015-2016 yıllarında iklim değişikliğine 
kanalize edilen kaynaklar küresel bağlamda yıllık ortalama 
463 milyar ABD dolarıdır. Bu resim, iklim finansmanı 
alanında ciddi bir boşluk ve gelişme alanı olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle uluslararası finans kuruluşları 
ve kalkınma bankalarının temalı kaynaklarını özellikle iklim 
değişikliğine uyum ve iklim değişikliğiyle mücadele alanına 
kanalize etmeye başlayacakları öngörülmektedir. Doğal 
sermayesini en etkin şekilde kullanmayı amaç edinmiş olan 
Banka, uluslararası ölçekte gelişen temalı kaynaklara artan 
oranda erişme gücüne sahiptir. 

İş Bankası, düşük karbon 
ekonomisine geçişte önemli bir 
rol üstlenmektedir. 

2015-2016 yıllarında iklim değişikliğine 
kanalize edilen küresel kaynak tutarı yıllık 
ortalama 463 milyar ABD dolarıdır.

463 milyar ABD doları

1  https://climatepolicyinitiative.org/publication/global-climate-finance-an-updated-view-2018/ 

https://climatepolicyinitiative.org/publication/global-climate-finance-an-updated-view-2018/
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Riskler ve Fırsatlar

Dijitalleşme 

Dijitalleşme gündelik hayattan iş süreçlerine yaşamın her 
aşamasında etkisi görülen bir olgu konumuna gelmiştir. 
Dahası dijital uygulamalara geçiş, bölgesel veya ülke 
özelinde olan bir konu değil, küresel bir değişimdir. 
Dünya Ekonomi Forumu’nun hesaplamalarına göre, 
dijitalleşmenin dünya çapında 2016-2025 arasında 6 
milyon istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Aynı şekilde, 
sanayideki farklı dijitalleşme uygulamaları, aynı zaman 
aralığı diliminde 26 milyar ton eşdeğer CO2 azaltımına katkı 
sağlayabilecektir. 2

Dijitalleşme ile tüketici beklentileri de köklü ve radikal 
biçimde değişmekte ve şekillenmektedir. Alışveriş 
alışkanlıklarından haberleşmeye her türlü alanda 
dijitalleşmenin etkileri tüketici taleplerini değiştirmektedir. 
Bu durum bankacılık sektörü için de geçerlidir. İnternet 
bankacılığı, mobil uygulamalar, ticari bankacılık alanında 
dijital ürünler ve benzeri konularda beklenti her geçen gün 
artmaktadır. 

Dijitalleşme süreci ile birlikte sektörde değişen taleplerin 
yeni iş birliği alanları oluşturması önemli bir açılım 
sunacaktır. Bununla beraber, dijitalleşme süreci ile 
sektördeki rekabetin hızlanmasının, beklentilere daha hızlı 
adapte olma zorunluluğu doğurabileceği öngörülmektedir.

Dijitalleşmenin getirdiği bir diğer önemli konu başlığı 
da siber güvenliktir. Siber tehditler, finans kuruluşları 
için hem ciddi finansal kayıp tehdidi hem de itibar riski 
oluşturmaktadır. IMF’ye göre sadece Amerika’daki 
finansal kuruluşların 2014-2017 arasındaki veri sızıntıları 
nedeniyle karşılaştıkları kayıp 38 milyar ABD doları olarak 
hesaplanmaktadır.3 

İş Bankası, veri güvenliği konusunda gereken tedbirleri 
almak için sadece yasal mevzuatı yakından takip etmekle 
kalmamakta, aynı zamanda iş süreçlerini de sürekli 
geliştirmektedir. Dijitalleşme süreci ile bağlantılı olarak 
veri güvenliği ve gizliliği alanında sürekli iyileştirmeler 
gerçekleştirilmekte, olası tehditlere karşı dirençlilik 
artırılarak istenmeyen durumlarda Banka’nın hızlı karar 
alabilme kapasitesi geliştirilmektedir. 

İnovasyon ve Yenilikçilik

Bir fikir veya buluşu müşterilerin para ödeyeceği katma 
değerli ürün veya hizmet haline getirmek, inovasyon 
terimi için en kapsayıcı tanım olarak kabul edilebilir. 
İnovasyon, geleneksel bir iş geliştirme veya Ar-Ge 
çalışmasının ötesinde trend ve gelişmeleri takip etmeyi, 
toplumdaki ihtiyaç ve beklentileri önceden yorumlayabilen 
bir yaklaşımı gerektirmektedir. Gelecekte şirketler arasında 
fark yaratacak olan rekabetçi ilerlemenin, inovasyonu 

Dijitalleşme ile birlikte değişen tüketici ihtiyaçları çerçevesinde 
internet bankacılığı, mobil uygulamalar gibi dijital ürünlere yönelik 
beklentiler giderek artmaktadır.

2  http://reports.weforum.org/digital-transformation/understanding-the-impact-of-digitalization-on-society/
3  Cyber Risk for the Financial Sector: A Framework for Quantitative Assessment, WP/18/143, Temmuz 2018

http://reports.weforum.org/digital-transformation/understanding-the-impact-of-digitalization-on-society/


İş Bankası 2018 Entegre Raporu 93

benimsemiş ve kurum kültürüne entegre etmiş şirketler 
tarafından gerçekleştirileceği düşünülmektedir. 

İnovasyon reel sektöre olduğu kadar hizmet sektörüne 
de çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Finans sektörü 
özelinde bakıldığında, inovasyon sadece sunulan ürün 
ve hizmetlerde çeşitlenme için değil, iş modellerinde 
dönüşüm alanında da farklılık sunabilmektedir. Örneğin, 
bankaların ürün ve hizmet segmentasyonunu inovasyon 
bakış açısıyla tekrar değerlendirmeleri mümkündür. 
Günümüzde hem ülkemizde hem de dünyada 
konvansiyonel bankacılık yaklaşımı, gençler, emekliler, 
çiftçiler gibi demografik veya meslek alanı temelli kümeleri 
hedef almaktadır. Ancak bazı bankalar bu yaklaşımı 
değiştirme yoluna gitmektedir. Bu doğrultuda müşterilerin 

yaşam tarzları, değerleri ve hizmet alamadıkları 
ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılmakta, ürün ve hizmet 
geliştirme süreçlerinde bu gruplar hedeflenmektedir. 4

Gelecekte veri analitiği ve dijital analizler ile bu ihtiyaçların 
daha detaylı olarak belirlenmesi, grup ölçeğinden ziyade 
birey bazında kişiselleştirilmiş deneyimler geliştirilmesi 
beklenmektedir. Hızla gelişen talep koşulları ve toplumun 
değişen ihtiyaçları, finansal hizmet sektöründeki rekabet 
koşullarının da zorlaşmasına yol açabilecektir. Bugüne 
kadar toplumun ihtiyaçlarını gözeterek faaliyetlerini 
sürdüren ve çevik yapısı ile her alanda değişen ihtiyaçlara 
zamanında cevap vermeye odaklanan İş Bankası, söz 
konusu trendleri doğru analiz ederek iş süreçlerini 
geliştirmeye devam edecektir.

İş Bankası, veri güvenliği 
konusunda gereken tedbirleri 
almak için iş süreçlerini sürekli 
olarak geliştirmektedir.

Finans sektörü için inovasyon, sadece sunulan ürün 
ve hizmetlerde çeşitlenme değil, iş modellerinin 
dönüşümünde de farklılık sunabilmektedir.

İnovasyon

4  https://thefinancialbrand.com/77869/innovation-trends-banking-ai-api-personalization-payments/ 

https://thefinancialbrand.com/77869/innovation-trends-banking-ai-api-personalization-payments/
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Ekler

İnsan Kaynakları Verileri

2016 2017 2018
Toplam Çalışan Sayısı 24.756 24.868 24.570

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
Çalışan Sayısı 12.669 12.087 12.755 12.113 12.583 11.987
Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında (Sendikalı) Çalışan 
Sayısı 12.490 11.947 12.504 11.927 12.381 11.845

 İstihdam Türüne Göre Çalışan Sayısı 2016 2017 2018
Tam Zamanlı 24.719 24.806 24.524
Yarı Zamanlı 37 62 46
Toplam 24.756 24.868 24.570

Bölge, Şube Bazında Çalışan Sayısı 2016 2017 2018
Genel Müdürlük 6.217 6.235 6.571
Şube 17.811 17.863 17.204
Bölge 728 770 795
Toplam 24.756 24.868 24.570

Çalışanların Cinsiyet ve Yaşa Göre Dağılımı 2016 2017 2018
Üst Yönetim Organları 
(GMY ve YK) Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

50 yaş üstü 1 13 2 14 2 16
30- 50 yaş arası 2 5 3 5 3 2
30 yaş altı 0 0 0 0 0 0
Yönetici Pozisyondaki Çalışanlar (Bölüm Müdürü 
ve üstü) Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

50 yaş üstü 3 24 4 20 6 23
30- 50 yaş arası 10 36 8 45 6 41
30 yaş altı 0 0 0 0 0 0

Çalışanların Yaş Dağılımı 2016 2017 2018
50 yaş üstü 228 235 271
30- 50 yaş arası 20.942 21.408 21.596
30 yaş altı 3.586 3.225 2.703
Toplam 24.756 24.868 24.570

Çalışma Sürelerine Göre Çalışan Sayısı 2016 2017 2018
0-5 Yıl 3.918 4.001 3.650
5-10 Yıl 7.489 6.554 5.615
10+ yıl 13.349 14.313 15.305
Toplam 24.756 24.868 24.570

Çalışan Devir Oranı 2016 2017 2018
2,19 1,75 2,00

401-1  |  401-2  |  401-3  |  403-1  |  403-2  |  403-3  |  404-1  |  404-3  |  405-1
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 Çalışanların Eğitim Seviyesine Göre Dağılımı 2016 2017 2018
İlköğretim 85 77 68
Lise 4.248 4.083 3.954
Ön Lisans 538 554 548
Lisans 18.851 19.096 18.908
Yüksek Lisans 1.022 1.043 1.075
Doktora 12 15 17

 Doğum İznine Ayrılan ve Doğum İzninden Dönen 
Çalışanlar 

2016 2017 2018
Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Doğum İznine Hak Kazanan 998 0 970 0 986 0
Doğum İzninden Sonra İşe Dönen 996 0 969 0 970 0

İştiraklerle Birlikte Yaratılan Toplam İstihdam 2016 2017 2018
İştirak Sayısı 108 105 110
İştiraklerde Çalışan Kişi Sayısı 32.415 32.577 33.388

 Çalışanlara Sağlanan Eğitimler * 2016 2017 2018
Çalışan Başına Yıllık Ortalama Eğitim Saati 15,8 21,3 23,1
Kadın Çalışanlar Başına Yıllık Ortalama Eğitim Saati 13,6 19,0 20,8
Erkek Çalışanlar Başına Yıllık Ortalama Eğitim Saati 18,7 24,2 26,1

*Eğitim sayılarına Güvenlik Görevlisi ve Hizmetli kadroları dâhil edilmemektedir.

2018 Yolsuzluk ve Rüşvetle 
Mücadele Etik İlkeler İnsan Hakları Sürdürülebilirlik

Kişi Sayısı 914 363 379 733
Kişi*Saat 3.605 175 1.086 1.829

İş Sağlığı ve Güvenliği
2016 2017 2018

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
Kaza Sayısı 75 28 25 10 58 26
Ölümlü Vaka Sayısı 0 0 0 1 0 0
Meslek Hastalığı Sayısı 0 0 0 0 0 0
Kazadan Kaynaklı Devamsızlık 133 40 550 246 380 30
Kaza Sıklık Oranı (IR) 0,59 0,23 0,196 0,083 0,236 0,105
Meslek Hastalığı Oranı (ODR) 0 0 0 0 0 0
Kayıp Gün Oranı (LDR) 1,050 0,331 4,312 2,031 1,540 0,122
Devamsızlık Oranı (AR) 0 0 0 0 0 0

Hesaplamalara esas formüllere aşağıda yer verilmiştir:
Kaza sıklık oranı: Toplam kaza sayısı / (Toplam çalışma saati-Kayıp saat) * 200.000
Meslek hastalığı oranı (ODR): Meslek hastalığı sayısı * 200.000 / Toplam çalışma saati
Kayıp Gün Oranı: Toplam kayıp gün sayısı * 200.000 / Toplam çalışma saati
Devamsızlık oranı (AR): Kayıp iş saati / Toplam çalışma saati
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Kurumsal Üyelikler

•	 AKUT	Arama	Kurtarma	Derneği

•	 Avrupa	Bankacılık	ve	Finans	Tarihi	Birliği	(European	
Association for Banking and Financial History-EABH)

•	 Avrupa	Finansal	Yönetim	ve	Pazarlama	Birliği	(European	
Financial Management and Marketing Association-
EFMA)

•	 Avrupa	İletişimciler	Birliği	(European	Association	of	
Communication-EACD)

•	 Banka	ve	Ticaret	Hukuku	Araştırma	Enstitüsü

•	 Bankalararası	Kart	Merkezi	(BKM)

•	 Çağrı	Merkezleri	Derneği

•	 Darüşşafaka	Cemiyeti

•	 DenizTemiz	Derneği/TURMEPA

•	 Dış	Ekonomik	İlişkiler	Kurulu	(DEİK)

•	 Elginkan	Vakfı

•	 Finans	ve	Ticari	Bankacılar	Birliği	(The	Bankers’	
Association for Finance and Trade/BAFT-IFSA)

•	 Finansal	Okuryazarlık	ve	Erişim	Derneği	(FODER)

•	 Türkiye	Finans	Yöneticileri	Vakfı	(Finans	Kulüp)

•	 Global	İlişkiler	Forumu

•	 Global	Compact	Türkiye	Sürdürülebilir	Bankacılık	ve	
Finans Çalışma Grubu

•	 İktisadi	Kalkınma	Vakfı

•	 İstanbul	Kültür	ve	Sanat	Vakfı	(İKSV)

•	 Kurumsal	İletişimciler	Derneği

•	 Milletlerarası	Ticaret	Odası	Türkiye	Komitesi	Bankacılık	
Teknikleri ve Uygulama Komisyonu

•	 Milli	Eğitim	Vakfı

•	 Reklam	Verenler	Derneği

•	 Risk	Yöneticileri	Derneği

•	 Teknoloji	Bilişim	Yönetim	ve	Denetim	Enstitüsü	Derneği	
(Infra Systems Audit Control Systems-ISACA)

•	 Türkiye	Erozyonla	Mücadele	Vakfı	(TEMA)

•	 Türk	Tarih	Vakfı

•	 Türkiye	Bankalar	Birliği	Etik	Komisyonu

•	 Etik	ve	İtibar	Derneği	(TEİD)

•	 Türkiye	Bankalar	Birliği	Sürdürülebilir	Büyümede	
Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu

•	 Türkiye	İç	Denetim	Enstitüsü

•	 Türkiye	Kalite	Derneği	(KalDer)

•	 Türkiye	Kurumsal	Yatırımcı	Yöneticileri	Derneği

•	 Türkiye	Personel	Yönetimi	Derneği	(PERYÖN)

•	 Türk	Sanayicileri	ve	İş	İnsanları	Derneği	(TÜSİAD)

•	 Uluslararası	Finans	Enstitüsü	(Institute	of	International	
Finance-IIF)

•	 Vehbi	Koç	Vakfı

•	 Girişimci	Kurumlar	Platformu

102-12  |  102-13

Ekler
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Paydaşlarla İletişim

Paydaş Grubu İletişim Sıklığı İletişim Şekli
Müşteriler Sürekli Şubeler, Bankamatik, İnternet Şubesi, Telefon 

Şubesi ve mobil bankacılık kanalları, müşteri ilişkileri 
temsilcileri, toplantılar, müşteri memnuniyet 
anketleri, sosyal medya

Hissedar ve Yatırımcılar Sürekli Genel Kurul ve yatırımcı toplantıları, yatırımcı 
sunumları, analist ve yatırımcı günleri, tanıtım 
toplantıları, telekonferanslar, Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü’nün günlük iletişim çalışmaları, İş Bankası 
Yatırımcı İlişkileri internet sayfası, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu (KAP), Türk Ticaret Kanunu 
kapsamında oluşturulan Bilgi Toplumu Hizmetleri 
Platformu, Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, 
ortak projeler

Analistler Yıllık ve çeyrek dönemlerde Analist günleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişimi, 
Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu

Çalışanlar Sürekli Çalışan memnuniyeti anketleri, sürdürülebilirlik 
kapsamında paydaş analizi, eğitim çalışmaları, 
performans değerlendirmesi, iç iletişim platformları, 
düzenli yönetici toplantıları

İştirakler Sürekli Ortak projeler
Kamu Kurumları ve Düzenleyici Kurumlar Yılda en az dört Raporlama süreçleri, istişare toplantıları
Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektörel Birlikler Çok sık Bilgilendirme ve basın toplantıları, özel toplantılar, 

yazılı ulaşan soruların cevaplanması, ortak yürütülen 
projeler

Finansal Kuruluşlar ve Derecelendirme 
Kuruluşları

Yılda en az bir Değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları, Faaliyet 
Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, yazılı ulaşan 
soruların cevaplanması

Uluslararası Organizasyon ve Girişimler Çok sık Konferanslar, seminerler, kongreler, çalıştaylar, yazılı 
ulaşan soruların cevaplanması

Medya Sürekli Bilgilendirme iletişimi, basın bülteni servis edilmesi, 
basın toplantıları, özel toplantılar, yazılı ulaşan 
soruların cevaplanması

Tedarikçiler Sürekli Mal ve hizmet tedarikçileri ile günlük iletişim, 
tedarikçiler nezdinde sürdürülebilirlik bilincini 
artırmaya yönelik çalışmalar

102-40  |  102-43  |  102-44



İş Bankası 2018 Entegre Raporu98

Uluslararası Finansal Kuruluşlardan Temin Edilen Krediler

Uluslararası Finansal 
Kuruluş İmza Tarihi Tutar Nihai Vade 

(yıl) Kullandırım Amacı

Avrupa Yatırım 
Bankası (EIB)

13.04.2009 € 250.000.000 12 KOBİ’lerin finansmanı
09.12.2011 € 150.000.000 10 KOBİ’lerin finansmanı

28.06.2012(1) € 75.000.000 12 MidSEFF Programı kapsamında enerji verimliliği 
ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı

04.12.2013 € 150.000.000 8 KOBİ’ler ve çalışan sayısı 250 ile 3.000 arasında 
olan işletmelerin finansmanı

09.05.2014 € 200.000.000 10

Konutlarda deprem güvenliği ve enerji 
verimliliğinin artırılması amacıyla, 6306 sayılı 
Kanun kapsamına giren ve EIB tarafından 
belirlenen kriterlere uyan konutlara verilecek 
kredilerin finansmanı

30.10.2015(1) $ 221.200.000 10 KOBİ’ler ve çalışan sayısı 250 ile 3.000 arasında 
olan işletmelerin finansmanı

01.12.2016(1)
$ 111.200.000 13 MidSEFF Programı kapsamında enerji verimliliği 

ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı

$ 47.600.000 10 KOBİ’ler ve çalışan sayısı 250 ile 3.000 arasında 
olan işletmelerin finansmanı

Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası 

(EBRD)

27.10.2011 $ 6.660.000 15 TurSEFF Programı kapsamında enerji verimliliği 
projelerinin finansmanı

28.06.2012(1) € 50.000.000 12 MidSEFF Programı kapsamında enerji verimliliği 
ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı

09.05.2013

€ 25.000.000

7

WiB Programı kapsamında kadın girişimcilerin 
finansmanı

€ 15.000.000 TurSEFF Programı kapsamında enerji verimliliği 
projelerinin finansmanı

€ 10.000.000 TuRAFF Programı kapsamında tarım alanında 
yapılan yatırımların finansmanı

18.12.2013(1) € 50.000.000 12 MidSEFF Programı kapsamında enerji verimliliği 
ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı

19.12.2014

$ 12.500.000

5

WiB Programı kapsamında kadın girişimcilerin 
finansmanı

$ 90.000.000 TurSEFF Programı kapsamında enerji verimliliği 
projelerinin finansmanı

$ 25.000.000 TuRAFF Programı kapsamında tarım alanında 
yapılan yatırımların finansmanı

30.03.2015(1)

$ 60.000.000 7 TurEEFF programı kapsamında konutlarda enerji 
verimliliğinin finansmanı$ 15.000.000 15

$ 55.000.000 5 TurWiB Programı kapsamında kadın girişimcilerin 
finansmanı

21.10.2016(1) $ 55.000.000 12 MidSEFF Programı kapsamında enerji verimliliği 
ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı

06.12.2017(1) $ 55.000.000 7
TurSEFF Programı kapsamında yenilenebilir 
enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarının 
finansmanı

PROPARCO
09.12.2010 € 50.000.000 12 Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 

projelerinin finansmanı

01.03.2013 € 50.000.000 10 Türkiye’deki yerel enerji verimliliği kriterlerine 
uyan konutlara sağlanan kredilerin finansmanı

OPIC 10.12.2014(1) $ 220.000.000 14 KOBİ’ler, kalkınmada öncelikli bölgeler ve kadın 
girişimcilerin finansmanı

IFC 28.12.2017(1)

$ 105.000.000

9

Başta IFC tarafından belirlenen enerji verimliliği 
kriterlerine uygun yeşil krediler (“green 
mortgage”) olmak üzere konut kredilerinin 
finansmanı

$ 20.000.000
IFC aracılığı ile Clean Technology Fund’dan (“CTF”) 
enerji verimliliği sağlayan “green mortgage” 
kredilerinin finansmanı amacıyla temin edilmiştir.

(1) Havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında yapılan işlemler yoluyla sağlanan kaynaklardır.

Ekler
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Raporlama Kılavuzu

1. Genel İlkeler ve Kapsam

Raporlama kılavuzu, İş Bankası’nın (“Banka”) 2018 yılı Entegre Raporu’nda yer alan bağımsız denetim kapsamındaki 
göstergeler de dahil olmak üzere çevresel, sosyal ve temel birtakım göstergelere ait veri toplama ve hesaplama 
metodolojilerine dair bilgi vermektedir. Raporlama kılavuzundaki veriler, tutarlılık ve güvenilirlik prensipleri esas alınarak 
hazırlanmıştır. Verilerin raporlanması sürecinde ise anlaşılabilirlik, geçmiş yıllardaki verilerle karşılaştırılabilirlik ve şeffaflık 
prensipleri dikkate alınmıştır.

Bağımsız denetim kapsamına giren veriler, 2018 Entegre Raporu’nun 106-107 sayfalarında yer alan Bağımsız Denetim 
Raporu’nda ve Denetim Kapsamı başlığı altında belirtilmiştir. Aynı zamanda Raporlama Kılavuzu içerisinde yer alan her 
başlık altında da denetim kapsamına giren veriler ve göstergeler hakkında detaylı bilgi yer almak almaktadır.

2. Denetim Kapsamı

EY Türkiye tarafından gerçekleştirilen sınırlı güvence kapsamında, aşağıdaki veriler kontrol edilmiştir.

01.01.2018 – 31.12.2018 yılı için kontrol edilen veriler:

Temel Göstergeler

•	Yıl	içinde	finansman	sağlanan	yenilenebilir	enerji	projelerinin	sayısı,	kurulu	güç	büyüklüğü	ve	bu	projelere	sağlanan	kredi	
miktarı,

•	Yıl	sonu	itibarıyla	toplam	yenilenebilir	enerji	finansmanı	kurulu	güç	büyüklüğü,

•	Tarım	sektörüne	kullandırılan	nakdi	ticari	kredilerin	toplam	tutarı,

•	KOBİ’lere	sağlanan	kredilerin	toplam	tutarı,

•	Yıl	içinde	uluslararası	finansal	kuruluşlarla	imzalanan	sürdürülebilirlik	temalı	kredi	anlaşması	tutarı,

•	Kredilerde	çevresel	ve	sosyal	risk	yönetimi,

•	TEMA	Vakfı	ile	yürütülen	proje	kapsamında	yıl	içinde	dikilen	fidan	sayısı

Sosyal Göstergeler

•	Toplam	çalışan	sayısı

•	Çalışan	eğitimleri	–	katılımcı	sayısı	ve	toplam	saat	bilgileri

•	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	–	Kurulu	İSG	Komitesi	sayısı	ve	komitelerdeki	toplam	üye	ile	çalışan	temsilci	sayısı

•	Kaza	sıklık	oranı

•	Kayıp	gün	oranı

•	İşle	ilgili	ölüm	sayısı
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Çevresel Göstergeler

•	Karbon	ayak	izi	–	Kapsam	1

•	Karbon	ayak	izi	–	Kapsam	2

•	Karbon	ayak	izi	–	Kapsam	3

•	Elektrik	(kWh)

•	Doğalgaz	(m3)

•	Tüketilen	toplam	enerji	(GJ)

•	Şebeke	suyu	–	Mavi	(m3)

•	Kaynak	suyu	–	Yeşil	(m3)

•	Atık	su	–	Gri	(m3)

•	Toplam	su	tüketimi	(m3)

3. Göstergelerin ve Verilerin Hazırlanma Sürecine Dair Esaslar

Temel Göstergeler

Yenilenebilir Enerjinin Finansmanı başlığı altında belirtilen yenilenebilir enerji projelerine ait proje sayısı, kurulu güç ve 
sağlanan kredi tutarı 2018 yılı için bağımsız denetim kapsamında kontrol edilmiştir. Bu bağlamda yenilenebilir enerji 
kapsamına giren Hidroelektrik Enerji Santrali (HES), Rüzgar Enerji Santrali (RES), Biyokütle Enerji Santrali (BES) ve 
Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerine Banka’nın Kurumsal Krediler Tahsis, Ticari Krediler Tahsis ve KOBİ Kredileri 
Tahsis Bölümleri tarafından kullandırılan nakdi ve gayrinakdi kredi tutarlarının toplamı alınarak toplam limit bilgisi 
üzerinden belirlenmiştir. Bu süreçte projelere sağlanan toplam kredi tutarlarının yanı sıra projelerin kurulu güçlerinin 
belirlenmesinde projelerin kredi tahsis dosyaları referans alınmıştır. 

Yıl içinde uluslararası finansal kuruluşlarla imzalanan sürdürülebilirlik temalı kredi anlaşmaları tutarları 2018 yılı için 
bağımsız denetim kapsamında kontrol edilmiş, ilgili birimler ile görüşülmüştür. Bu bağlamda Banka ve uluslararası finans 
kuruluşları arasında imzalanan sözleşmelerdeki bilgiler yerinde incelenerek, uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan 
kaynağın tutarı ve hangi kapsamdaki projelere finansman sağlandığı gibi konular denetlenmiştir.

Banka tarafından 2018 yılı içerisinde tarım ve hayvancılık sektörüne kullandırılan nakdi kredi tutarı bağımsız denetim 
kapsamında kontrol edilmiştir. Tarım ve hayvancılık sektörüne kullandırılan nakdi kredi tutarı BDDK’ya bu konu özelinde 
raporlanan KR202 (AS) formlarında canlı kredilerin ayrımı yapıldıktan sonra tarım ve hayvancılık sektörlerine karşılık gelen 
A-B finansman kodları kullanılarak sektörel kırılımlar ile belirlenmiştir.

KOBİ’lere kullandırılan kredilerin, kredi tahsis ekiplerince sistemler üzerinde nasıl etiketlendirilip sınıflandırıldığı kontrol 
edilmiş, örnekler ile test edilmiştir. Toplam finansman rakamı incelenmiştir.

Ekler
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Sorumlu Bankacılık bölümünde yer alan Sorumlu Finansman başlığı altında detaylarına yer verilen Çevresel ve Sosyal Risk 
Değerlendirme Modeli (Environmental and Social Risk Evaluation Tool - ERET) kapsamında 2018 yılında değerlendirilen 
projelerin sayısı ile bunlardan finansman sağlanan projelerin sayısı ve belirlenen risk kategorileri bağımsız denetim 
kapsamında kontrol edilmiştir. ERET değerlendirme sürecine giren projeler; ulusal mevzuat ve IFC (International Finance 
Corporation) Performans Standartları, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) Performans 
Gereklilikleri, Ekvator Prensipleri gibi ulusal ve uluslararası düzenlemeler referans alınarak değerlendirilmekte ve her proje 
için Proje Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Belgesi düzenlenmektedir. Projelerin risk kategorileri bu belgeler üzerinden 
kontrol edilmiştir.

TEMA Vakfı ile yürütülen proje ve detayları incelenmiş, ülke genelinde yapılan iş birliği modeli kapsamında yıl içinde dikilen 
fidan sayısı TEMA’dan temin edilen belgeler ile kontrol edilmiştir. Yıl içerisinde Türkiye’deki çeşitli şubelerden, Ankara, 
İstanbul ve İzmir arşiv depolarından ve diğer merkezlerden TEMA’ya gönderilen kağıtların kayıtları aylık olarak kilogram 
bazında hem Banka hem de TEMA tarafından tutulmaktadır. Fidan sayısı, her iki tarafın da düzenlediği bu listelerin 
kontrolü yapılarak mutabık kalınan tonaj üzerinden belirlenmiştir.

Sosyal Göstergeler

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü ile yapılan görüşmelerde Banka iç sistemleri üzerinden toplam çalışan sayısı kontrol 
edilmiştir. Özel güvenlik personeli gibi çalışanlar da dâhil olmak üzere tüm İş Bankası çalışanları bu kapsamda yer 
almaktadır. 

Çalışan sayısı:

Özel güvenlik personeli gibi çalışanlar da dâhil olmak üzere tüm İş Bankası çalışanlarıdır. Çalışan sayısı kadın/erkek, 
tam ve yarı zamanlı, belirli yaş grupları ve öğrenim durumuna göre de kategorize edilmektedir. Ancak iştiraklerde 
görevlendirilerek Banka’ya geri dönüş yapan çalışanlar hesaplamaya dâhil edilmemiştir.

Çalışan devir oranı:

Yıl içerisinde işten ayrılan toplam personel sayısının ortalama çalışan sayısına oranıdır.

Çalışan başına düşen eğitim saati:

Bağımsız denetim kapsamında toplam verilen eğitimler, katılımcı sayısı ve toplam saat bilgileri sistem üzerinden kontrol 
edilmiş ve katılım imza föyleri ve elektronik kayıtlar ile ayrıca test edilmiştir.

Yıl içinde çalışanlara verilen tüm eğitimler göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda hesaplamalar yıl içerisinde 
çalışanlara verilen toplam eğitim saatinin çalışan sayısına (Güvelik görevlileri ve hizmetli kadroları bu hesaplamalara dahil 
edilmemiştir.) bölünmesiyle gerçekleştirilmiştir.

Etik ve Şeffaf Bankacılık bölümünde yer alan İnsan Hakları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ve Etik İlkeler konusunda 
verilen eğitimlerin çalışan başına düşen eğitim saatleri kapsamında Banka bünyesinde doğrudan bu konulara ayrılan 
dersler bulunmamakla beraber belirli eğitim programları içerisinde belirli sürelerde bu konular ele alınmıştır. Dolayısıyla 
çalışan başına eğitim saati hesaplanırken mevcut eğitim programlarının içerisinde söz konusu başlıklar için ayrılan 
süre dikkate alınmıştır. Öte yandan, eğitim süreleri hesaplanırken Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Kurul Üyeleri için 
düzenlenen eğitim programları içerisinde bu alanlarda verilen eğitimlerin süreleri hesaplamaya dahil edilmemiştir. 
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Kullanılan çalışan sayısı ise güvenlik görevlileri hariç tutulan rakamdır. Özel güvenlik görevlilerinin belirli zaman aralıkları 
ile aldıkları yenileme eğitimleri kapsamında aktarılan “Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları” dersi içerisinde insan hakları 
konusuna da değinilmektedir. Bu konu farklı illerde farklı tedarikçiler tarafından aktarılan yenileme eğitimleri dahilinde 10 
saatlik bir ders içerisinde bahsi geçen bir konu olduğundan saat hesaplamalarında dikkate alınmamıştır.

Entegre Raporun Çalışma Hayatı başlığı altındaki aşağıda hesaplama bilgilerine yer verilen iş sağlığı ve güvenliği (İSG) 
göstergelerine ait bilgiler 2018 yılı için bağımsız denetim kapsamında kontrol edilmiştir. Bu kapsamdaki veriler Banka’nın 
İSG politikaları ve mevzuatı dikkate alınarak belirlenmiştir. İSG göstergelerinde ise çalışanların doldurduğu iş kazası 
formları ve hastane raporları göz önünde bulundurularak hesaplamalar yapılmıştır.

Kazadan kaynaklı devamsızlık:

İş kazası statüsünde gerçekleşen kazalar sebebiyle oluşan gün bazlı devamsızlıklar göz önüne alınarak hesaplanmıştır. 
Bu bağlamda hesaplamalar iş kazası bildirimi yapan çalışanların İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’ne bildirdiği doktor 
raporlarındaki süre dikkate alınarak yapılmıştır.

Toplam kaza sıklık oranı (IR – Injury Rate):

Yıl içerisinde görülen kazaların toplam çalışma süresine oranı hesaplanmıştır. Bu bağlamda hesaplamalar, “Toplam 
Kaza Sayısı / (Toplam Çalışma Saati - Kayıp Saat) * 200.000” formülü ile hesaplanmıştır. Bu formülde bulunan kaza 
sayısı verileri çalışanların doldurdukları kaza bildirim formlarından temin edilmiştir. Toplam insan*saat çalışma verileri 
hesaplanırken 1 faaliyet yılı içerisinde 250 iş günü ve 1 iş gününün 8 saat olduğu kabul edilmiştir. Kayıp saat verisi ise 
kazadan kaynaklı gün bazlı devamsızlık sayılarının toplamda kaç çalışma saatine denk geldiği hesaplanarak bulunmuştur.

Meslek hastalığı oranı (ODR - Occupational Disease Rate):

Çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları nedeniyle maruz 
kalınan geçici veya sürekli hastalıkların görüldüğü çalışanların toplam çalışma saatine oranı alınarak hesaplanmıştır. Bu 
hesaplamada “(Meslek Hastalığı Sayısı * 200.000) / Toplam Çalışma Saati” formülü kullanılmıştır.

Kayıp gün oranı (LDR – Lost Day Rate):

İş kazası sebebiyle oluşan kayıp gün sayısının toplam çalışma saatine oranlanması ile hesaplanmıştır. Bu hesaplamada 
“(Toplam Kayıp Gün Sayısı * 200.000) / Toplam Çalışma Saati” formülü kullanılmıştır. Formülde bulunan toplam kayıp gün 
sayısına kazadan kaynaklı devamsızlık verisi referans olmuştur.

Devamsızlık oranı (AR – Absentee Rate):

Kayıp iş saatinin toplam çalışma saatine oranlanması ile hesaplanmıştır. Bu hesaplamada “Kayıp İş Saati / Toplam Çalışma 
Saati” formülü kullanılmıştır.

Ekler
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Çevresel Göstergeler

Çevresel Performans Verileri başlığı altındaki Sera Gazı Salımları (Kapsam -1, Kapsam -2 ve Kapsam -3), Enerji Tüketimleri 
(Elektrik ve Doğalgaz ve Tüketilen Toplam Enerji), Su Tüketimleri (Şebeke Suyu, Kaynak Suyu, Atık Su ve Toplam Su 
Tüketimi) maddelerine dair veriler 2018 yılı için bağımsız denetim kapsamında kontrol edilmiştir. 

Çevresel performans verilerinin hesaplama metodolojileri ve kapsamlarında yıllar içerisinde değişikliğe gidilmiştir. 2016 
ve 2017 yılı çevre verilerinde, İstanbul’daki Genel Müdürlük binaları dikkate alınmıştır. 2018 yılı verileri ise İş Bankası’nın 
yurtiçindeki tüm faaliyet ve hizmet noktalarını kapsamaktadır.

Raporun Çevresel Etki başlığı altında yer alan performans göstergeleri tablolarında yer alan kalemler için aşağıda bulunan 
tanımlamalar, sınırlar ve hesaplama metodolojileri geçerlidir.

Sera Gazı Salımları (ton CO2):

Sera gazı salımları raporlama dönemi boyunca (1 Ocak – 31 Aralık) enerji tüketimlerinden kaynaklanan karbon 
emisyonlarını belirtmektedir. Türkiye İş Bankası faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salımları, sürdürülebilirlik alanında 
strateji, yönetim ve raporlama danışmanlığı hizmeti sunan S360 Sürdürülebilirlik Hizmetleri A.Ş. tarafından ve GHG 
Protokolüne uygun olarak hesaplanmıştır. 

Sera gazı salımları Kapsam 1 (Doğrudan Sera Gazı Emisyonları), Kapsam 2 (Dolaylı Sera Gazı Emisyonları) ve Kapsam 3 
(Diğer Dolaylı Sera Gazı Emisyonları) olmak üzere 3 farklı kapsamda hesaplanmıştır. 

Emisyon faktörleri için IPCC 5. Değerlendirme Raporu faktörleri kullanılmıştır. 

Şebeke Emisyon Faktörü, TEİAŞ tarafından sağlanan veriler doğrultusunda hesaplanmıştır. 

Doğrudan sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 1) ve dolaylı enerji sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 2) GHG Protocol – 
Lokasyon Bazında kriterine göre yapılmıştır.

Diğer dolaylı sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 3), GHG Protocol’e göre raporlanmaktadır. Uçak seyahatleri emisyonları 
için DEFRA emisyon faktörleri ve kağıt tüketimi için Environmental Paper Network emisyon faktörleri kullanılmıştır. 

Sera gazı salımları hesaplanırken, karbon emisyonuna sebebiyet veren enerji kaynaklarının sınırları yıllara göre değişiklik 
göstererek kapsamların içerisine dahil edilen enerji tüketim kalemleri genişletilmiştir. Aşağıda bulunan tabloda Kapsam 1, 
Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonları hesaplanırken yıllar içerisinde hangi enerji kaynaklarının dahil edildiği bilgisi verilmiştir.
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Yıllara Göre Sera Gazı Salımı Hesabına Dahil Edilen Kaynaklar

2016 2017 2018

Kapsam 1 Doğalgaz Tüketimi 
Jeneratörlerde kullanılan 
yakıtlar (Motorin) 
Şirket Araçları Yakıt Tüketimi 
(Motorin ve Benzin)

Doğalgaz Tüketimi 
Jeneratörlerde kullanılan 
yakıtlar (Motorin)
Şirket Araçları Yakıt Tüketimi 
(Motorin ve Benzin)
Soğutucu Gazlar

Doğalgaz Tüketimi
Jeneratörlerde kullanılan 
yakıtlar (Motorin)
Şirket Araçları Yakıt Tüketimi 
(Motorin ve Benzin)
Soğutucu Gazlar

Kapsam 2 Elektrik Tüketimi Elektrik Tüketimi Elektrik Tüketimi
Kapsam 3 Personel Servis Araçları Personel Servis Araçları

Yurtiçi İş Seyahatleri (Uçak, 
Otobüs, Taksi)
Kâğıt Tüketimi

Personel Servis Araçları
Yurtiçi İş Seyahatleri (Uçak, 
Otobüs, Taksi)
Yurtdışı İş Seyahatleri (Uçak)
Kâğıt Tüketimi

Enerji Tüketimleri (GJ):

Toplam enerji tüketimi hesaplamalarına elektrik ve doğalgaz tüketimleri dâhil edilmiştir. Elektrik tüketimi ilk başta kWh 
cinsinden hesaplanıp sonrasında GJ’a dönüştürülmüştür. Bu dönüşümde 1 kWh=0,0036 GJ dönüşüm faktörü kullanılmıştır. 
Doğalgaz tüketimlerinde 2018 yılı içerisindeki aylık tüketimler m3 cinsinden hesaplandıktan sonra faturalarda bulunan ay 
bazlı alt ısıl değerleri kullanılarak kWh cinsine çevrilmiştir. Bu aylık tüketimlerin toplamıyla ulaşılan yıllık toplam tüketim 
yukarıda belirtilen dönüşüm faktörü kullanılarak GJ’a çevrilmiş ve toplam enerji tüketimine eklenmiştir. 

Su Tüketimleri (m3):

Su tüketimleri Şebeke suyu (Mavi), Atık Su (Gri) ve Kaynak suyu (Yeşil) olmak üzere 3 ayrı kategoride değerlendirilmiştir. 
Şebeke suyu (Mavi) kapsamına belediyelerden ya da İSKİ gibi diğer tedarikçilerden alınan su dâhil edilirken, Atık Su (Gri) 
kapsamına daha önceden herhangi bir sebeple kullanılmış ve sonrasında tekrar kullanılan su dâhil edilmiştir. Kaynak suyu 
(Yeşil) kapsamında ise doğal yöntemlerle oluşan yüzey ve yer altı suları bulunmaktadır.

Ekler
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102-56

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

İlkeler Raporun İlgili Bölümü
İnsan Hakları
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve 
haklara saygı duymalı.

Çalışma Hayatı
Etik ve Şeffaf Bankacılık

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı. Çalışma Hayatı
Etik ve Şeffaf Bankacılık

Çalışma Koşulları
İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere 
özgürlüğünü desteklemeli.

Çalışma Hayatı

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli. Çalışma Hayatı
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli. Çalışma Hayatı
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli. Çalışma Hayatı
Çevre
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları 
desteklemeli.

Etik ve Şeffaf Bankacılık
Sorumlu Bankacılık

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve 
oluşuma destek vermeli.

Çevresel Etki
Ekler (Kurumsal Üyelikler)

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını 
desteklemeli.

Sorumlu Bankacılık

Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dâhil her türlü yolsuzlukla 
savaşmalı.

Etik ve Şeffaf Bankacılık
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Bağımsız Güvence Beyanı

Bağımsız Güvence Beyanı

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu ve Yönetimine, 

İstanbul, Türkiye

Bu Güvence Beyanı (‘Beyan’), Türkiye İş Bankası A.Ş. (‘İş Bankası´ veya ‘Şirket’) tarafından 31 Aralık 2018 tarihinde sona 
eren yıl itibariyle hazırlanan 2018 Entegre Raporu’nda (‘Rapor’) yer alan ‘Seçilmiş Bilgiler’i raporlamak amacıyla yalnızca 
şirket yönetimine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Konu ve Uygun Kriterler

Şirket’in talebi doğrultusunda sorumluluğumuz, aşağıda listelenen ve Rapor eklerinde ‘Raporlama Kılavuzu’nda 
tanımlanan ’ göstergeler için sınırlı güvence sunmaktır. 

Güvence hizmetimizin kapsamı

Güvence hizmetimizin kapsamı aşağıdaki listede yer alan ve sadece 2018 yılı içerisinde Şirket’in Türkiye operasyonları 
kapsamında temel, sosyal ve çevresel göstergelere ait Seçilmiş Bilgileri incelemekle sınırlıdır. Güvence beyanımız, Şirket’in 
oluşturmuş olduğu Raporlama Kılavuzu bölümünde yer alan kriterler ile birlikte okunmalıdır. 

Temel Göstergeler

- Yıl içinde finansman sağlanan yenilenebilir enerji projelerinin sayısı, kurulu güç büyüklüğü ve bu projelere sağlanan 
kredi miktarı (s. 37)

- Yıl sonu itibarıyla toplam yenilenebilir enerji finansmanı kurulu güç büyüklüğü (s. 37)
- Tarım sektörüne kullandırılan nakdi ticari kredilerin toplam tutarı (s. 42)
- KOBİ’lere sağlanan kredilerin toplam tutarı (s. 39)
- Yıl içinde uluslararası finansal kuruluşlarla imzalanan sürdürülebilirlik temalı kredi anlaşması tutarı (s. 98)
- Çevresel ve sosyal değerlendirmeye tabi tutularak finansman sağlanan proje sayısı  (s. 36)
- TEMA Vakfı ile yürütülen proje kapsamında yıl içinde dikilen fidan sayısı (s.78)

Sosyal Göstergeler

- Toplam çalışan sayısı (s. 94)
- Çalışan eğitimleri – katılımcı sayısı ve toplam saat bilgileri. (s. 95)
- İş sağlığı ve güvenliği – Kurulu İSG Komitesi sayısı (s. 75) ve komitelerdeki toplam üye ile çalışan temsilci sayısı, Kaza 

sıklık oranı, Kayıp gün oranı, İşle ilgili ölüm sayısı. (s. 95)

Çevresel Göstergeler

- Karbon ayak izi – Kapsam 1 Emisyonları (tCO2e) (s. 79)
- Karbon ayak izi – Kapsam 2 Emisyonları (tCO2e) (s. 79)
- Karbon ayak izi – Kapsam 3 Emisyonları (tCO2e) (s. 79)
- Elektrik Tüketimi (kWh) (s. 79)
- Doğalgaz Tüketimi (m3) (s. 79)
- Tüketilen toplam enerji (GJ) (s. 79)
- Toplam şebeke suyu tüketimi – Mavi (m3) (s. 79)
- Toplam kaynak suyu tüketimi – Yeşil (m3) (s. 79)
- Toplam atık su tüketimi– Gri (m3) (s. 79)
- Toplam su tüketimi (m3) (s. 79)

Şirket’in sorumlulukları

Şirket yönetimi, denetçiye sunulan dokümantasyonun tamlığı ve doğruluğundan sorumludur. Şirket yönetimi ayrıca hata 
veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen dokümantasyon ve bilginin sağlanmasını makul derecede temin edecek bir iç 
kontrol mekanizmasının sağlanmasından da sorumludur.

102-56
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Sorumluluğumuz

Güvence çalışmamız, Uluslararası Güvence Standartları ve bilhassa Tarihsel Finansal Bilgilerin Denetlenmesi ve Gözden 
Geçirilmesi Dışındaki Güvence Hizmetleri’ne İlişkin Uluslararası Standart (ISAE 3000 (Revised) ve ISAE 3410) Güvence 
Hizmetleri’ne göre planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu yönetmelikler etik kurallara uymamızı ve güvence çalışmamızı 
Seçilmiş Bilgiler üzerinde sınırlı güvenceye ulaşma amacıyla planlamamızı ve gerçekleştirmemizi gerektirir. 

Dürüstlük, tarafsızlık, profesyonel yetkinlik ve gerekli özen gösterilmesi, gizlilik ve profesyonel davranış temel 
ilkelerini belirleyen IESBA Profesyonel Muhasebeciler için Etik Kurallar’ın bağımsızlık ve diğer etik gerekliliklerine uyum 
göstermekteyiz. 

Kalite Kontrole ilişkin Uluslararası Standart’ı (ISQC 1) uygulamakta ve bu doğrultuda ilişkili etik ve profesyonel standartlar 
ve kanun veya yönetmelik gerekliliklerine uygun dokümante edilmiş politikalar ve süreçleri içeren kuvvetli bir kalite 
kontrol sistemi muhafaza etmekteyiz.

Gerçekleştirilen güvence çalışması sınırlı güvencedir. Bir sınırlı güvence çalışmasında gerçekleştirilen prosedürlerin 
niteliği, zamanlaması ve kapsamı makul güvence çalışması gerekliliklerine göre sınırlıdır. Dolayısı ile elde edilen güvence 
seviyesi daha düşüktür. 

Seçilmiş olan prosedürler denetçinin muhakemesine tabidir. Prosedürler özellikle Seçilmiş Bilgiler’in toplanması 
ve raporlanmasından sorumlu kişilerin soruşturulması ve Seçilmiş Bilgiler’e dair kanıt edinmek üzere belirlenen ek 
prosedürlerdir. 

Yukarıda bahsi geçen Seçilmiş Bilgiler’e dair uyguladığımız prosedürler şunları içermektedir: 

I. Şirket’in anahtar konumdaki kıdemli personeli ile raporlama dönemine ait Seçilmiş Bilgiler’in elde edilmesi için 
hâlihazırda uygulamada olan süreçleri anlamak için görüştük;

II. Seçilmiş Bilgiler’i yerinde örnekleme bazında kanıtlara karşı gözden geçirdik;
III. Seçilmiş Bilgiler üzerinde örnekleme bazında testler uyguladık;
IV. Seçilmiş Bilgiler’i değerlendirmek ve incelemek için Şirket’in iç dokümantasyonunu kullandık;
V. Temel süreçlerin ve Seçilmiş Bilgiler üzerindeki kontrollerin tasarımını ve uygulanmasını değerlendirdik; 
VI. Örnekleme bazında, raporlama dönemi için Seçilmiş Bilgiler’i hazırlamak için kullanılan hesaplamaları yeniden 

gerçekleştirdik; 
VII. Seçilmiş Bilgiler’in Rapor’daki bildirimini ve sunumunu değerlendirdik.

Sonucumuz

Prosedürlerimizin sonucunda, 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıl için gözden geçirilen Seçilmiş Bilgiler’in, tüm önemli 
hususlar açısından, Rapor’da yer alan ‘Raporlama Kılavuzu’na göre hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa 
rastlanmamıştır. 

Bu raporun Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıl itibariyle hazırlanan Entegre Raporu’nda, 
Seçilmiş Bilgiler ile bağlantılı olarak bir bağımsız güvence raporu alarak Türkiye İş Bankası A.Ş. yöneticilerine, yönetim 
sorumluluklarını yerine getirdiğini gösterme amacıyla açıklanmasına izin veriyoruz. 

Çalışmamız veya bu beyan için, yasaların izin verdiği en kapsamlı ölçüde, Türkiye İş Bankası A.Ş. ve bir bütün olarak 
yöneticiler dışında hiç kimseye karşı, şartların aramızda yazılı olarak açıkça belirlendiği durumlar dışında hiçbir sorumluluk 
kabul etmemekteyiz.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. adına

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Zeynep Okuyan Özdemir, SMMM
Sorumlu Ortak
İstanbul, 26.08.2019
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GRI İçerik Endeksi

102-55

GRI BEYANI: GRI Services, Öncelikli Açıklamalar hizmeti (Materiality Disclosures Service)için, GRI içerik endeksinin verildiğini ve 102-40 ile 
102-49 numaralı açıklamalar için referansların raporun ilgili bölümleri ile uyumlu olduğunu incelemiştir.

GRI İÇERİK ENDEKSİ - KAPSAMLI
GRI STANDARDI AÇIKLAMA 

NUMARASI
SAYFA NUMARASI/DOĞRUDAN KAYNAK VERİLMEYEN 

BİLGİNİN 
AÇIKLAMASI

GRI 101: TEMEL ESASLAR 2016
GRI 102: GENEL AÇIKLAMALAR 2016

KURUMSAL PROFİL
GRI 102: GENEL 
AÇIKLAMALAR 2016

102-1 Türkiye İş Bankası A.Ş.
102-2 İş Bankası Hakkında, Sayfa: 12

https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/bizi-taniyin/Sayfalar/bizi-
taniyin.aspx

102-3 Genel Müdürlük
İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul
www.isbank.com.tr

102-4 Türkiye
102-5 https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/

kurumsal-bilgiler/ortaklik-yapisi/Sayfalar/ortaklik-yapisi.aspx
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
kurumsal-bilgiler/ana-sozlesme/Documents/anasozlesme2016.pdf

102-6 İş Bankası’nın ana faaliyet bölgesi Türkiye’dir. Banka ayrıca; KKTC’de 
15, İngiltere, Irak ve Kosova’da ikişer, Bahreyn’de ise bir adet olmak 
üzere toplam 22 yurt dışı şubede ve iştirakleri vasıtasıyla Almanya, 
Rusya ve Gürcistan’da da hizmet sunmaktadır.
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/bizi-taniyin/istiraklerimiz/
Sayfalar/istiraklerimiz.aspx

102-7 İş Bankası Hakkında, Sayfa: 12
102-8 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-69, 75

İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 94-95
102-9 Tedarikçi İlişkileri, Sayfa: 33-34 

Satın Alma Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf

102-10 İş Bankası’nın boyutu, yapısı ve mülkiyeti konularında raporlama 
sürecinde her hangi bir belirgin değişiklik gerçekleşmemiştir. Tedarik 
zinciri ile ilgili olarak, yeni bir satın alma yapılanmasına geçilmiştir.
Tedarikçi İlişkileri, Sayfa: 33-34

102-11 İş Etiği, Sayfa: 32-33
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/Documents/Etik%20%C4%B0lkeler.
pdf

102-12 Kurumsal Üyelikler, Sayfa: 96
102-13 Kurumsal Üyelikler, Sayfa: 96
STRATEJİ
102-14 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı, Sayfa: 6-7

Genel Müdür’ün Mesajı, Sayfa: 8-11
102-15 Riskler ve Fırsatlar, Sayfa: 88-93
ETİK VE DÜRÜSTLÜK
102-16 İş Etiği, Sayfa: 32-33
102-17 İş Etiği, Sayfa: 32-33

https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/bizi-taniyin/Sayfalar/bizi-taniyin.aspx
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/bizi-taniyin/Sayfalar/bizi-taniyin.aspx
www.isbank.com.tr
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-bilgiler/ortaklik-yapisi/Sayfalar/ortaklik-yapisi.aspx
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-bilgiler/ortaklik-yapisi/Sayfalar/ortaklik-yapisi.aspx
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-bilgiler/ana-sozlesme/Documents/anasozlesme2016.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-bilgiler/ana-sozlesme/Documents/anasozlesme2016.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/bizi-taniyin/istiraklerimiz/Sayfalar/istiraklerimiz.aspx
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/bizi-taniyin/istiraklerimiz/Sayfalar/istiraklerimiz.aspx
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/Documents/Etik%20%C4%B0lkeler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/Documents/Etik%20%C4%B0lkeler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/Documents/Etik%20%C4%B0lkeler.pdf
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YÖNETİŞİM
GRI 102: GENEL 
AÇIKLAMALAR 2016

102-18 2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 74-84
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf

102-19 İş Bankası’nda Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sayfa: 14
102-20 Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Sayfa: 14-17
102-21 Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Sayfa: 14-17
102-22 2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 74-84

https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf

102-23 İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı’nın icra görevi bulunmamaktadır.
102-24 2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 88-97 

https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf

102-25 Kurumsal Yönetim, Sayfa: 30 
2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 90-91, 94-97
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf
Bilgilendirme Politikası https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/
yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/bilgilendirme-politikasi/
Documents/bilgipolitika.pdf

102-26 Kurumsal Yönetim, Sayfa: 30 
2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 90-91, 94-97
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf

102-27 Kurumsal Yönetim, Sayfa: 30 
2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 90-91, 94-97
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf

102-28 Kurumsal Yönetim, Sayfa: 30
2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 90-91, 94-97
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf

102-29 Kurumsal Yönetim, Sayfa: 30
2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 98-99, 101-104
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf

102-30 Kurumsal Yönetim, Sayfa: 30
2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 98-99, 101-104
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf

102-31 Kurumsal Yönetim, Sayfa: 30
2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 98-99, 101-104
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf

GRI STANDARDI AÇIKLAMA 
NUMARASI

SAYFA NUMARASI/DOĞRUDAN KAYNAK VERİLMEYEN 
BİLGİNİN 
AÇIKLAMASI

https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/bilgilendirme-politikasi/Documents/bilgipolitika.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/bilgilendirme-politikasi/Documents/bilgipolitika.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/bilgilendirme-politikasi/Documents/bilgipolitika.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf


İş Bankası 2018 Entegre Raporu110

GRI İçerik Endeksi

GRI 102: GENEL 
AÇIKLAMALAR 2016

102-32 İş Bankası’nda Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sayfa: 14
102-33 Kurumsal Yönetim, Sayfa: 30
102-34 Kurumsal Yönetim, Sayfa: 30
102-35 Ücretlendirme Politikası

https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/
Ucretlendirme_Politikasi.pdf
2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 91
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf

102-36 Ücretlendirme Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/
Ucretlendirme_Politikasi.pdf
2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 91
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf

102-37 Ücretlendirme Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/
Ucretlendirme_Politikasi.pdf
2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 91
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf

102-38 Ücretlendirme Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/
Ucretlendirme_Politikasi.pdf
2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 91
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf

102-39 Ücretlendirme Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/
Ucretlendirme_Politikasi.pdf
2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 91
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf

PAYDAŞ ANALİZİ
102-40 Paydaşlarla İletişim, Sayfa: 92
102-41 %98,6
102-42 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15

2017 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa: 26-28
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
raporlarimiz/Documents/SurdurulebilirlikRaporu2017.pdf

102-43 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
Paydaşlarla İletişim, Sayfa: 92

102-44 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15 
Paydaşlarla İletişim, Sayfa: 92

RAPORLAMA
102-45 2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 239 

https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf

102-46 Rapor Hakkında, Sayfa: 3
102-47 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15

GRI STANDARDI AÇIKLAMA 
NUMARASI

SAYFA NUMARASI/DOĞRUDAN KAYNAK VERİLMEYEN 
BİLGİNİN 
AÇIKLAMASI

https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/Ucretlendirme_Politikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/Ucretlendirme_Politikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/Ucretlendirme_Politikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/Ucretlendirme_Politikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/Ucretlendirme_Politikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/Ucretlendirme_Politikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/Ucretlendirme_Politikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/Ucretlendirme_Politikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/Ucretlendirme_Politikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/Ucretlendirme_Politikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/raporlarimiz/Documents/SurdurulebilirlikRaporu2017.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/raporlarimiz/Documents/SurdurulebilirlikRaporu2017.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
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GRI 102: GENEL 
AÇIKLAMALAR 2016

102-48 Bu rapor, İş Bankası’nın ilk Entegre Raporu’dur.
102-49 Bu rapor, İş Bankası’nın ilk Entegre Raporu’dur.
102-50 01.01.2018-31.12.2018
102-51 Bu rapor, İş Bankası’nın ilk Entegre Raporu’dur. Bir önceki rapor, 2017 

Sürdürülebilirlik Raporu olarak yayınlanmıştır.
102-52 Yıllık
102-53 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

İş Kuleleri Kule: 1, Kat: 15, 34330 Levent/İstanbul
Telefon: (0212) 316 16 02
E-posta: surdurulebilirlik@isbank.com.tr

102-54 Bu rapor GRI Standartları “Kapsamlı” seçeneğine uygun olarak 
hazırlanmıştır.

102-55 GRI İçerik Endeksi, Sayfa: 108-118
102-56 Bağımsız Güvence Beyanı, Sayfa: 106-107

GRI STANDARDI AÇIKLAMA 
NUMARASI

SAYFA NUMARASI/DOĞRUDAN KAYNAK VERİLMEYEN 
BİLGİNİN 
AÇIKLAMASI

GRI 200: EKONOMİK STANDART SERİLERİ
EKONOMİK PERFORMANS

GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı, Sayfa: 6-7

Genel Müdür’ün Mesajı, Sayfa: 8-11
103-3 İş Bankası Bankacılığı, Sayfa: 20-21

GRI 201: EKONOMİK 
PERFORMANS 2016

201-1 Değer Yaratma Modeli, Sayfa: 22-23
Finansal Performans, Sayfa: 26-27

201-2 Çevresel Etki, Sayfa: 76-79
Riskler ve Fırsatlar, Sayfa: 88-93

201-3 2018 Faaliyet Raporu, Sayfa: 216-217
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/
finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.
pdf

201-4 10.8.2016 tarih, 29797  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araştırma, 
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin 
Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ile getirilen siparişe dayalı ar-ge, 
yenilik ve tasarım faaliyetlerinde indirim kapsamında, 2018 yılına ilişkin 
16.689 bin TL AR-GE indiriminden yararlanılmıştır.  

PİYASA VARLIĞI
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı, Sayfa: 6-7

Genel Müdür’ün Mesajı, Sayfa: 8-11
103-3 İş Bankası Bankacılığı, Sayfa: 20-21

GRI 202: PİYASA 
VARLIĞI 2016

202-1 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-75
Ücretlendirme Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/
Ucretlendirme_Politikasi.pdf

202-2 İş Bankası’nın tüm yöneticileri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.
DOLAYLI EKONOMİK ETKİLER

GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı, Sayfa: 6-7

Genel Müdür’ün Mesajı, Sayfa: 8-11
103-3 İş Bankası Bankacılığı, Sayfa: 20-21

GRI 203: DOLAYLI 
EKONOMİK ETKİLER 
2016

203-1 Finansal Performans, Sayfa: 26-27
Toplumsal Yatırım Programları, Sayfa: 82-87

203-2 Finansal Performans, Sayfa: 26-27

GRI STANDARDI AÇIKLAMA 
NUMARASI

SAYFA NUMARASI/DOĞRUDAN KAYNAK VERİLMEYEN 
BİLGİNİN 
AÇIKLAMASI

mailto:surdurulebilirlik@isbank.com.tr
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2018.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/Ucretlendirme_Politikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Documents/Ucretlendirme_Politikasi.pdf
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GRI İçerik Endeksi

SATINALMA UYGULAMALARI
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Satın Alma Politikası

https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf

103-3 Tedarikçi İlişkileri, Sayfa: 33-34
Satın Alma Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf

GRI 204: SATINALMA 
UYGULAMALARI 
2016

204-1 Tedarikçi İlişkileri, Sayfa: 33-34

YOLSUZLUKLA MÜCADELE
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 İş Etiği, Sayfa: 32-33
103-3 İş Etiği, Sayfa: 32-33

GRI 205: 
YOLSUZLUKLA 
MÜCADELE 2016

205-1 İş Etiği, Sayfa: 32-33
205-2 İş Etiği, Sayfa: 32-33
205-3 İş Etiği, Sayfa: 32-33
REKABETE AYKIRI DAVRANIŞ

GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 İş Etiği, Sayfa: 32-33
103-3 İş Etiği, Sayfa: 32-33

GRI 206: REKABETE 
AYKIRI DAVRANIŞ 
2016

206-1 Raporlama döneminde rekabete aykırı davranış, tröstleşme veya 
tekelcilik faaliyetleri hakkında açılan dava bulunmamaktadır.

GRI 300: ÇEVRESEL STANDART SERİLERİ
ENERJİ

GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Çevresel Etki, Sayfa: 76-79

Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf

103-3 Çevresel Etki, Sayfa: 76-79
Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf

GRI 302: ENERJİ 2016 302-1 Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79
302-2 Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79
302-3 Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79
302-4 Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79
302-5 Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79
SU

GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Çevresel Etki, Sayfa: 76-79

Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf

103-3 Çevresel Etki, Sayfa: 76-79
Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf

GRI STANDARDI AÇIKLAMA 
NUMARASI

SAYFA NUMARASI/DOĞRUDAN KAYNAK VERİLMEYEN 
BİLGİNİN 
AÇIKLAMASI

https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
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GRI 303: SU 2016 303-1 Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79
303-2 İş Bankası operasyonlarından belirgin ölçüde etkilenen su kaynakları 

bulunmamaktadır.
303-3 Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79
EMİSYONLAR

GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Çevresel Etki, Sayfa: 76-79

Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf

103-3 Çevresel Etki, Sayfa: 76-79
Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf

GRI 305: 
EMİSYONLAR 2016

305-1 Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79
305-2 Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79
305-3 Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79
305-4 Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79
305-5 Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79
ATIKSULAR VE ATIKLAR

GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Çevresel Etki, Sayfa: 76-79

Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf

103-3 Çevresel Etki, Sayfa: 76-79
Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf

GRI 306: ATIKSULAR 
VE ATIKLAR 2016

306-1 Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79
306-2 Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79
ÇEVRESEL UYUM

GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Çevresel Etki, Sayfa: 76-79

Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf

103-3 Çevresel Etki, Sayfa: 76-79
Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf

GRI 307: ÇEVRESEL 
UYUM 2016

307-1 Çevresel uyum kapsamında uygulanan önemli para cezası veya 
yaptırım bulunmamaktadır.

TEDARİKÇİLERİN ÇEVRESEL BAKIMDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Tedarikçi İlişkileri, Sayfa: 33-34

Satın Alma Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf

103-3 Tedarikçi İlişkileri, Sayfa: 33-34
Satın Alma Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf

GRI STANDARDI AÇIKLAMA 
NUMARASI

SAYFA NUMARASI/DOĞRUDAN KAYNAK VERİLMEYEN 
BİLGİNİN 
AÇIKLAMASI

https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/cevresel_ve_sosyal_etkiler.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf
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GRI İçerik Endeksi

GRI 400: SOSYAL STANDART SERİLERİ
İSTİHDAM

GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-75

İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/Insan_Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf

103-3 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-75
İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/Insan_Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf

GRI 401: İSTİHDAM 
2016

401-1 İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 94-96
401-2 İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 94-96
401-3 İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 94-96
İŞGÜCÜ/YÖNETİM İLİŞKİLERİ

GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Kurumsal Yönetim, Sayfa: 30
103-3 Kurumsal Yönetim, Sayfa: 30

GRI 402: İŞGÜCÜ/
YÖNETİM İLİŞKİLERİ 
2016

402-1 Önemli operasyonel değişiklikler olması durumunda yasal ihbar 
sürelerine uyulmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Çalışma Hayatı, Sayfa: 74-75

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/ISG_Politikasi.pdf

103-3 Çalışma Hayatı, Sayfa: 74-75
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/ISG_Politikasi.pdf

GRI 403: İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ 2016

403-1 Çalışma Hayatı, Sayfa: 74-75
İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 94-96

403-2 İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 94-96
403-3 İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 94-96
403-4 Çalışma Hayatı, Sayfa: 74-75
EĞİTİM VE ÖĞRETİM

GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Çalışma Hayatı, Sayfa: 71-73, 75
103-3 Çalışma Hayatı, Sayfa: 71-73, 75

GRI 404: EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM 2016

404-1 İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 94-96
404-2 Çalışma Hayatı, Sayfa: 71-73, 75
404-3 İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 94-96

GRI STANDARDI AÇIKLAMA 
NUMARASI

SAYFA NUMARASI/DOĞRUDAN KAYNAK VERİLMEYEN 
BİLGİNİN 
AÇIKLAMASI

https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/Insan_Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/Insan_Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/Insan_Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/Insan_Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/ISG_Politikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/ISG_Politikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/ISG_Politikasi.pdf
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/ISG_Politikasi.pdf
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ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-69

İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/Insan_Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf

103-3 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-69
İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/Insan_Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf

GRI 405: ÇEŞİTLİLİK 
VE FIRSAT EŞİTLİĞİ 
2016

405-1 İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 94-96
405-2 Cinsiyete dayalı ücret ayrımı yapılmadığı için bu oran 1’dir.

AYRIMCILIK YAPMAMA
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-70

İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/Insan_Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf

103-3 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-70
İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/Insan_Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf

GRI 406: AYRIMCILIK 
YAPMAMA 2016

406-1 İş Bankası, çalışanlarıyla ilgili verdiği tüm kararları ırk, din, dil, mezhep 
veya herhangi bir inanış, cinsiyet, zihinsel veya bedensel engel, 
yaş, kültürel veya sosyal sınıf farklılıklardan bağımsız olarak verir; 
çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik veya onlar arasında her türlü 
ayrımcılığı reddeder.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKI
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-70
103-3 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-70

GRI 407: TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ HAKKI 
2016

407-1 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-70

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-75

İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/Insan_Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf

103-3 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-75
İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/Insan_Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf

GRI 408: ÇOCUK 
İŞÇİLİĞİ 2016

408-1 İş Bankası’nın çocuk işçilik riski taşıyan operasyonu bulunmamaktadır.

GRI STANDARDI AÇIKLAMA 
NUMARASI

SAYFA NUMARASI/DOĞRUDAN KAYNAK VERİLMEYEN 
BİLGİNİN 
AÇIKLAMASI

https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/Insan_Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf
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GRI İçerik Endeksi

ZORLA/ZORUNLU ÇALIŞTIRMA
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-75

İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/Insan_Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf

103-3 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-75
İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/Insan_Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf

GRI 409: ZORLA/
ZORUNLU 
ÇALIŞTIRMA 2016

409-1 İş Bankası’nın zorla/zorunlu işçilik riski taşıyan operasyonu 
bulunmamaktadır.

GÜVENLİK UYGULAMALARI
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası

https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/Insan_Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf

103-3 İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası https://www.isbank.com.
tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/Insan_
Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf

YERLİ HALKLARIN HAKLARI
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası https://www.isbank.com.

tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/Insan_
Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf

103-3 İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası https://www.isbank.com.
tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/Insan_
Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf

İNSAN HAKLARI DEĞERLENDİRMESİ
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-75

İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası https://www.isbank.com.
tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/Insan_
Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf

103-3 Çalışma Hayatı, Sayfa: 68-75
İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası https://www.isbank.com.
tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/politikalarimiz/Documents/Insan_
Haklari_ve_Insan_Kaynaklari.pdf

GRI 412: İNSAN 
HAKLARI 
DEĞERLENDİRMESİ 
2016

412-2 İş Etiği, Sayfa: 32-33
412-3 Sorumlu Bankacılık, Sayfa: 34-37

YEREL TOPLULUKLAR
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Sorumlu Bankacılık, Sayfa: 34-37
103-3 Sorumlu Bankacılık, Sayfa: 34-37

GRI 413: YEREL 
TOPLULUKLAR 2016

413-1 Sorumlu Bankacılık, Sayfa: 34-37
413-2 Sorumlu Bankacılık, Sayfa: 34-37

GRI STANDARDI AÇIKLAMA 
NUMARASI

SAYFA NUMARASI/DOĞRUDAN KAYNAK VERİLMEYEN 
BİLGİNİN 
AÇIKLAMASI
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TEDARİKÇİLERİN SOSYAL BAKIMDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Tedarikçi İlişkileri, Sayfa: 33-34

Satın Alma Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf

103-3 Tedarikçi İlişkileri, Sayfa: 33-34
Satın Alma Politikası
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/surdurulebilirlik/
politikalarimiz/Documents/SatinAlmaPolitikasi.pdf

GRI 414: 
TEDARİKÇİLERİN 
SOSYAL BAKIMDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
2016

414-1 Tedarikçilerden sosyal etkilerini gözetmeleri beklenmekle 
birlikte sosyal konular bakımdan denetime tabi tutulan tedarikçi 
bulunmamaktadır.

414-2 Bulunmamaktadır.

KAMU POLİTİKALARI
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Sayfa: 14-17
103-3 Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Sayfa: 14-17

GRI 415: KAMU 
POLİTİKALARI 2016

415-1 İş Bankası herhangi bir partiye yardımda bulunmaz.

PAZARLAMA VE ETİKETLEME
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Sorumlu Bankacılık, Sayfa: 39-45
103-3 Sorumlu Bankacılık, Sayfa: 39-45

GRI 417: 
PAZARLAMA VE 
ETİKETLEME 2016

417-1 İş Bankası Bankacılığı, Sayfa: 20-21
Sorumlu Bankacılık, Sayfa: 39-45

417-2 Raporlama döneminde ürün ve hizmet bilgileri ve etiketlemeyle ilgili 
yönetmeliklere ve kurallara uyumsuzluk vakası bulunmamaktadır.

417-3 Raporlama döneminde pazarlama iletişimiyle ilgili yönetmeliklere ve 
kurallara uyumsuzluk vakası bulunmamaktadır.

MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Müşteri Odaklılık, Sayfa: 53-55
103-3 Müşteri Odaklılık, Sayfa: 53-55

GRI 418: MÜŞTERİ 
GİZLİLİĞİ 2016

418-1 Şikâyet adedi veri gizliliği nedeniyle paylaşılmamaktadır.

SOSYOEKONOMİK UYUM
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli Konular, Sayfa: 14-15
103-2 Sorumlu Bankacılık, Sayfa: 39-45
103-3 Sorumlu Bankacılık, Sayfa: 39-45

İş Etiği, Sayfa: 32-33
ÖZEL BİLDİRİMLERDE KARŞILIĞI OLMAYAN ÖNCELİKLİ KONULAR

ÇEVRESEL, SOSYAL VE YÖNETİMSEL (ÇSY) KRİTERLERİ GÖZETEN SORUMLU FİNANSMAN
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Sorumlu Bankacılık, Sayfa: 39-45
103-2 Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Sayfa: 14-17
103-3 Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Sayfa: 14-17

GRI STANDARDI AÇIKLAMA 
NUMARASI

SAYFA NUMARASI/DOĞRUDAN KAYNAK VERİLMEYEN 
BİLGİNİN 
AÇIKLAMASI
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GRI İçerik Endeksi

DİJİTAL DÖNÜŞÜM
GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Dijital Dönüşüm, Sayfa: 56-65
103-2 Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Sayfa: 14-17
103-3 Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Sayfa: 14-17
FİNANSAL KAPSAYICILIK

GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Finansal Performans, Sayfa: 26-27
Sorumlu Bankacılık, Sayfa: 39-45

103-2 Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Sayfa: 14-17
103-3 Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Sayfa: 14-17
SORUMLU ÜRÜN VE HİZMET PORTFÖYÜ

GRI 103: YÖNETİM 
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Finansal Performans, Sayfa: 26-27
Sorumlu Bankacılık, Sayfa: 39-45

103-2 Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Sayfa: 14-17
103-3 Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Sayfa: 14-17

FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖR EKİ
FİNANSAL 
HİZMETLER SEKTÖR 
EKİ

FS13 Sorumlu Bankacılık, Sayfa: 39-45
Dijital Dönüşüm, Sayfa: 56-65

FS14 Sorumlu Bankacılık, Sayfa: 39-45

GRI STANDARDI AÇIKLAMA 
NUMARASI

SAYFA NUMARASI/DOĞRUDAN KAYNAK VERİLMEYEN 
BİLGİNİN 
AÇIKLAMASI
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