İş Bankası 2019 Entegre Raporu

İçindekiler

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası’nda
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İş Bankası 2019 Entegre Raporu, Banka’nın yayınladığı ikinci entegre rapordur. İş Bankası’nın
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemine ilişkin sürdürülebilirlik performansını, entegre
bir bakış açısıyla sunan bu rapor İş Bankası’nın Türkiye’deki faaliyetlerini kapsamaktadır.
Banka'nın iştirakleri ve yurt dışı operasyonları raporlama kapsamı dışındadır.
“Geleceğin Bankası” olma vizyonuyla çalışan İş Bankası’nın 2019 Entegre Raporu,
İş Bankası’nın finansal ve finansal olmayan sermaye ögelerini bir arada ele alarak
sürdürülebilir ve paylaşılabilir değer yaratmaya odaklanan yaklaşımıyla yürüttüğü
çalışmaları hakkında güncel bilgi sunmayı amaçlamaktadır. İkinci yüzyılına hazırlanan İş
Bankası’nın tüm paydaşları için yarattığı değer, değer yaratma sürecinde karşılaştığı risk
ve fırsatlar ile Banka’nın sürdürülebilirlik önceliklerinin iş süreçlerine entegrasyonu 2019
Entegre Raporu’nun ana içeriğini oluşturmaktadır.
Raporda, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından önerilen sermaye
ögeleri sınıflandırması kullanılmıştır. 2019 Entegre Raporu, Küresel Raporlama Girişimi
(GRI) tarafından yayımlanan GRI Standards-Kapsamlı (comprehensive) uygulama düzeyinde
hazırlanmıştır (Bk. GRI Standartları İçerik Endeksi, s. 104). Rapor içeriği oluşturulurken 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 de yararlanılmıştır.
Raporda açıklanan başlıca göstergeler bağımsız dış denetime tabi olmuştur. (Bk. Bağımsız
Güvence Raporu, s. 100). Bu rapor, aynı zamanda, İş Bankası’nın imzacısı olduğu Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) kapsamındaki ilerleme bildirimini de içermektedir
(Bk. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi, s. 95). Rapor kapsamında Banka’nın
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına sağladığı katkıya da yer verilmiştir
(Bk. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Sağlanan Katkı, s. 30, 31).
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

2024 yılında 100. yaşını kutlayacak olan İş Bankası, kuruluşundan
bugüne yarattığı değerler ile toplumun tüm kesimlerinde güvenin
ve istikrarın simgesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

İş Bankası’nın değerli paydaşları,
2024 yılında 100. yaşını kutlayacak olan İş Bankası,
kuruluşundan bugüne yarattığı değerler ile toplumun
tüm kesimlerinde güvenin ve istikrarın simgesi olarak
faaliyetlerini sürdürüyor.

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı
olan ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını destekleyen
Bankamızın faaliyetleriyle yarattığı değeri, bu yıl ikincisini
yayınladığımız Entegre Rapor ile siz değerli paydaşlarımıza
sunuyoruz. Böylece finansal ve finansal olmayan sermaye
ögelerimizi bir arada ele alan bütünleşik bakış açımızın
iş süreçlerine nasıl entegre edildiğini ve performansa
dönüştüğünü ortaya koyma imkânı buluyoruz.

Kurucu büyüklerimizden devralarak özenle bugünlere
taşıdığımız “İş Bankalılık” kültüründen doğan ve “İş Bankası
Bankacılığı” adını verdiğimiz değer yaratma modelimiz,
tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir ve paylaşılabilir değer
üretmeye odaklanmaktadır. Başarımızı sadece finansal
kriterlerle ölçmüyor; faaliyetlerimizi, her zaman olduğu gibi
adil bir işveren, bireylerin ve kurumların güvenebilecekleri
bir iş ortağı, şeffaflığın, dayanışmanın, etik ve disiplinli
çalışmanın karşılığını bulduğu, aynı zamanda çevreye ve
topluma karşı duyarlı bir kurum olarak sürdürmeye gayret
ediyoruz.
İş Bankası olarak köklü kurumsal geçmişimizden gelen bilgi
birikimimizi ve tecrübemizi, yenilikçi ürün ve hizmetlerle
toplumun tüm kesimlerinin ihtiyacını karşılamak için
kullanıyoruz. Sorumlu bankacılık anlayışımız çerçevesinde
yenilenebilir enerjinin finansmanından, kadın istihdamının
artırılmasına ve enerji verimliliğine kadar pek çok
alanda kullandırdığımız kredilerin yanı sıra, yeni yatırım
projelerinde uyguladığımız çevresel ve sosyal risk yönetimi
ile ekonomi için çok boyutlu pozitif etki yaratıyoruz. Ayrıca
faaliyetlerimizi yürütürken ortaya çıkan çevresel ayak izimizi
en aza indirmek için gereken hassasiyeti gösteriyoruz.

İş Bankası’nı geleceğe güçlü ve istikrarlı bir şekilde
taşımanın önemli koşullarından biri olarak gördüğümüz
dijitalleşme alanındaki yatırımlarımızı hız kesmeden
sürdürüyor, bankacılık sektörünün teknoloji ve inovasyona
dayalı dönüşümünde öncü olmaya devam ediyoruz. Ayrıca,
bu dönüşümle birlikte günümüz ekonomilerinde daha
da fazla yer tutmaya başlayan girişimcilik ekosistemine
yaptığımız katkılarla, yeni ekonomik modellerin önemli
belirleyicileri arasında yer alıyoruz.
En kıymetli sermaye unsurumuz olan, İş Bankalılık kültürü
ile yetişmiş insan kaynağımızın önemini biliyor ve çalışan
memnuniyetini her daim yüksek tutmaya gayret ediyoruz.
Kurulduğu tarihten bu yana, kadın çalışanlarına yönelik olarak
daima çağın çok ötesinde eşitlikçi bir yaklaşım sergileyen
Bankamızda; 2019 yıl sonu itibarıyla kadın çalışanlarımızın
oranı yüzde 55, kadın yöneticilerimizin oranı ise yüzde 45’tir.
Kuruluş felsefemiz doğrultusunda yaygın, uzun soluklu
ve sürdürülebilir projelerle topluma çok yönlü katkıda
bulunmaya devam ediyoruz. Bu anlamda yıllardır süregelen
çalışmalarımıza ilave olarak, 2019 yılında bizi çok
heyecanlandıran önemli bir projeyi daha hayata geçirdik
ve Bankamızın köklü kurumsal tarihi ile Türkiye’nin iktisadi
gelişimini yansıtan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık
Müzesi’ni ülkemize kazandırdık.

Türkiye İş Bankası, kuruluşundan bu yana olduğu gibi 2020
yılında da çevresel ve sosyal etkilerini gözeterek yürüttüğü
faaliyetleri ile ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine
katkıda bulunmaya devam edecek.
Kurulduğundan bu yana ülkemiz için değer yaratan, sadece
finansal büyüklükler açısından değil, toplum nezdindeki
itibarı ile de dünyanın en saygın finans kuruluşları arasında
yer alan Bankamızı bugünlere başarıyla taşıyan başta
çalışma arkadaşlarım olmak üzere, Yönetim Kurulumuz
adına tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.
Saygılarımla,

Füsun Tümsavaş
Yönetim Kurulu Başkanı

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

Cumhuriyetimizin ilk milli bankası olarak kurulan İş
Bankası, geçmişten bugüne iktisadi kalkınmaya verdiği
destekle ülkemizin en başta gelen ekonomik aktörlerinden
biri olmuştur. İş Bankası’nın gücünün ve istikrarının
temelinde yatan, aynı zamanda değerlerini koruyarak
geleceğe güçlü şekilde taşımasına imkân sağlayan en
önemli unsur, çalışanlarını ve emeklilerini temsil eden
Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nın en büyük
hissedar olarak ön planda olduğu sermaye yapısıdır. Bu

yapı, sadece ülkemizde değil dünyada da pek benzeri
bulunmayan kendine özgü bir niteliğe sahiptir.
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Genel Müdür’ün Mesajı

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Biz “Türkiye’nin Bankası” olarak, hem kuruluş felsefemiz
doğrultusunda ülkemiz ekonomisine ve toplumsal gelişime katkıda
bulunuyor hem de değişimi ve dönüşümü iş süreçlerimize bütüncül
bir bakış açısı ile uyarlıyoruz.

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Değerli paydaşlarımız,

Sorumlu
Bankacılık

Küresel trendler, nüfus artışı ve eşitsizliğin yol açtığı sosyal
riskler, iklim değişikliğinin neden olduğu çevresel faktörler,
başta müşteriler olmak üzere tüm paydaşların artan
şeffaflık beklentileri, birçok sektörde olduğu gibi bankacılık
sektöründe de iş yapış biçimlerini yeniden belirliyor.
Beraberinde getirdiği birtakım tehditlerin yanında doğru
yönetildiği zaman fırsatlar da barındıran bu dönüşüm
süreci, sürdürülebilir kalkınmanın önemli unsurlarından
olan bankaların iş modellerinde yeni yaklaşımları hayata
geçirmelerini de zorunlu kılıyor.

Türkiye’nin lider özel bankası konumumuzu sürdürdük
Global ekonomik gündem ve jeopolitik gelişmelere
rağmen 2019 yılında da kaynaklarımızı en verimli
katkıyı sağlayacak şekilde ülke ekonomisinin kullanıma
sunduk. Aktif ve özkaynak büyüklüğü ile toplam kredi
ve mevduat hacmi bakımından Türkiye’nin lider özel
bankası konumumuzu sürdürdük. Aktif büyüklüğümüz,
2019 yılında, önceki yıla oranla %12,4 artışla 468,1 milyar
TL’ye yükseldi; nakdi ve gayri nakdi krediler toplamında
ekonomiye toplam 363,4 milyar TL kaynak sağladık. Hane
halkı ile ekonomiye istihdam ve katma değer yaratan
sektörlere kesintisiz finansman desteğini 2019 yılında da
sürdürdük.

Bir finans kurumu olarak, düşük karbon ekonomisine
geçişte ne kadar önemli bir rol üstlendiğimizin
bilincindeyiz. Bu kapsamda yenilenebilir enerji projelerine
finansman desteğimizi her geçen yıl artırıyor, bu alandaki
ürün çeşitliliğimizi genişletiyoruz. 2019 yıl sonu itibarıyla
yenilenebilir enerji projeleri, Bankamızın toplam enerji
üretimi projeleri portföyünün %67,3'ünü oluşturdu. Ayrıca,
endüstriyel tesislerin çatılarında öz tüketim amacıyla
kurulacak olan lisanssız güneş enerjisi santrallerinin
finansmanına yönelik ticari nitelikli İş’te Güneş Kredisi’ni
piyasaya sunduk. Önümüzdeki dönemde de çevresel
ve sosyal etkileri itibarıyla muadillerinden pozitif
olarak ayrışan yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik
kredilendirme faaliyetlerimize ağırlık vermeye devam
edeceğiz.

Teknoloji ve inovasyondaki
öncü rolümüzü güçlendiriyoruz
Müşteri taleplerinin belirleyici olduğu dijital çağda, her
kurumun teknolojideki değişimi iş yapış şekillerine kaçınılmaz
olarak entegre etmesi gerekiyor. Teknoloji ve inovasyondaki
öncü rolümüzü güçlendirecek projelerimize devam ederken
çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımızın içinde
olduğu bu ekosistemde, müşteri memnuniyetini daha da
yukarılara taşıyan faaliyetlerimizi insana saygılı, eşitlikçi ve
güvenli bir anlayışla yürütüyoruz.
Geleceği şekillendiren teknoloji ve inovasyon alanındaki
çalışmalarımızı; Silikon Vadisi ve Şanghay’dan sonra 2019
yılında da KKTC’de açtığımız inovasyon merkezlerimiz
aracılığıyla küresel bir vizyon ile sürdürüyoruz. Dijital
Dönüşüm Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz
yatırımlarımızın ve sunduğumuz yeniliklerin müşterilerimiz
nezdinde karşılık bulduğunu görüyoruz. Mobil bankacılık
müşteri sayımız, 2019 yıl sonu itibarıyla 7,8 milyonu aştı.
Aynı dönemde toplam dijital müşteri sayımız 8,1 milyona,
Bankamatik müşteri sayımız 9,8 milyona ve internet şubesi
kullanan müşterilerimizin sayısı 2,5 milyona ulaştı.

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Biz de “Türkiye’nin Bankası” olarak, hem kuruluş felsefemiz
doğrultusunda ülkemiz ekonomisine ve toplumsal gelişime
katkıda bulunuyor hem de değişimi ve dönüşümü iş
süreçlerimize bütüncül bir bakış açısı ile uyarlıyoruz. Bu
çerçevede imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel
İlkeler Sözleşmesi’nin taahhütlerini yerine getiriyor,
böylelikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ekonomik,
sosyal ve çevresel etkileri bir arada dikkate alan sorumlu
finansman yaklaşımımız ile katkı sağlıyoruz.

2019 yılı, sürdürülebilirlik alanında öncelikli takip ettiğimiz
konuları risk ve fırsatlar açısından gözden geçirdiğimiz,
faaliyetlerimize etkisi olan küresel eğilimleri analiz
ettiğimiz bir yıl oldu. Toplumun tüm kesimlerini ve her
ölçekte işletmeyi kapsayan ürün ve hizmetlerimizle,
güvenilir bir iş ortağı olarak tüm paydaşlarımız için çok
boyutlu ve sürdürülebilir değer üretmeye devam ettik.
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Genel Müdür’ün Mesajı

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Aktif ve özkaynak büyüklüğü ile toplam kredi ve mevduat hacmi
bakımından Türkiye’nin lider özel bankası konumumuzu sürdürdük.

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Şube dışı kanallardan yapılan işlemlerin toplam işlemlere
oranı %92’yi aştı. Bankamızda yapay zekâ çalışmalarımızın
önemli çıktılarından biri olan kişisel asistan Maxi, 2019
yıl sonu itibarıyla 4,9 milyon müşterimiz ile 22 milyonu
aşkın diyalog gerçekleştirdi. Türkiye’nin ilk mobil bankacılık
uygulaması İşCep, 2019 yılında 44 yeni fonksiyona kavuşarak
toplam fonksiyon sayısını 316’ya yükseltti.

Dijital dönüşüme dair çalışmalarımızın organizasyonel
karşılığı olarak tanımladığımız ve müşterilerimizin
ihtiyaçlarını merkeze alan takımlarla hızlı karar almayı
hedefleyen bir çalışma modeli olan Çevik Atölye’de,
2019 yılı sonu itibarıyla farklı iş alanlarında yetkinlik
sahibi çalışanlarımızdan oluşan 25 çevik takım
çalışmalarını sürdürüyor. İşleri son derece dinamik bir
tarzda yürüttüğümüz, alınan bir görevle ilgili uçtan uca

tamamlanma taahhüdüyle sonuç elde ettiğimiz çevik
alanlarda seçili konulardaki iş yapış hızında %75, çalışan
memnuniyetinde ise %18’e varan artışlar sağladık.
İş Bankası’nı bugünlere taşıyan ve yarınlara hazırlayan
en önemli varlığı, nitelikli insan kaynağıdır. Teknolojideki
değişimi iş yapış süreçlerimize uyarlarken, teknolojiyi
çalışanlarımızın yerine değil, yanında konumlandırıyor,
çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmeye özen
gösteriyoruz.
Ülkemizin iktisadi tarihi süresince önemli sorumluluklar
üstlenen, bütün dönüşüm ve değişim dönemlerine
tanıklık eden Türkiye İş Bankası; kapsayıcı ve katılımcı bir
yaklaşımla, sürdürülebilir değer yaratan geleceğin bankası
olma vizyonu ile 100. yılına doğru yol alıyor. Kaynaklarını
ülke ekonomisinin öncelikli ihtiyaçlarına tahsis etmeye;
topluma, insana, çevreye saygılı ve duyarlı bir anlayışla
faaliyet göstermeye devam edecek olan bu kurum, teknoloji
ve inovasyondaki öncülüğünü de vizyoner bir bakış açısı ile
gerçekleştirdiği yatırımlarla daha da pekiştiriyor.

Ülkemizin ve Bankamızın kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün ortaya koyduğu “Zekâ, dikkat, iffet; teknik ve
metotlu çalışma” ilkemizden ayrılmaksızın, “Türkiye’nin
Bankası”nı geleceğe güçlü bir şekilde taşıyan, başta çalışma
arkadaşlarım olmak üzere, başarımızda emeği ve desteği
bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla,

Adnan Bali
Genel Müdür

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

Hem ülkemiz için daha fazla katma değer yaratmak
hem de müşterilerimize en iyiyi sunmak için girişimcilik
ekosistemine yönelik katkılarımızı 2019 yılında da
sürdürdük. Bu alandaki faaliyetlerimizi, desteğimizin en
önemli başlıklarından birini oluşturan Workup Girişimcilik
Programı’nın yanı sıra, ekosistemin tüm kesimlerine
dokunarak kapsayıcı bir şekilde gerçekleştirmeye devam
ediyoruz. İş Bankası gibi büyük kurumların günümüzde
girişimcilerin dinamizminden beslenmesi gerektiğine;
girişimcilerin de büyük kuruluşların tecrübelerinden
faydalanabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede, teknoloji
odaklı girişimlerin iş fikirlerini geliştirmeleri ve işlerini
büyütmeleri için 2017 yılında başlattığımız Workup

Girişimcilik Programı’ndan mezun olan girişim sayısı,
2019’da 49’a ulaştı. Yenilikçi iş fikirlerinin hayata
geçirilmesine katkı sağlayan ve Bankamızın 100 milyon
TL’ye kadar kaynak aktarma taahhüdünde bulunduğu Maxis
Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da 2019 yılında
girişimleri desteklemeye başladı. Ayrıca kadın ve genç
girişimcilerin desteklenmesi amacıyla başlatılan Arya Kadın
Yatırım Platformu ile yaptığımız iş birliği, genç girişimcileri
cesaretlendirmek için Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK)
ile gerçekleştirdiğimiz güç birliği, tarım sektöründeki
girişimcilere verdiğimiz destek ile girişimcilik dünyasına
geniş bir yelpazede katkı sunmaya devam ediyoruz.
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

İş Bankası Hakkında

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

2019’da 95. yaşını kutlayan İş Bankası, yıl sonu itibarıyla 468,1 milyar TL aktif
büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük özel bankasıdır. İş Bankası, 1.249 yurt içi şubesi
ile özel bankalar içinde en büyük şube ağına, toplam 6.506 Bankamatik ile sektörde
en geniş ATM ağına sahiptir. Banka, KKTC’de 15, İngiltere, Irak ve Kosova’da ikişer,
Bahreyn’de ise bir adet olmak üzere toplam 22 yurt dışı şubede hizmet sunmaktadır.

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

2019 yıl sonu itibarıyla 24.053 çalışanıyla 19,5 milyon
müşterisine hizmet sunan İş Bankası, kurumsal, ticari, KOBİ,
bireysel ve özel bankacılık alanlarında sunduğu ürün ve
hizmetlerle Türkiye’de bankacılık sektörüne yön vermektedir.
İş Bankası, teknolojiye yönelik yatırımlarını aralıksız
sürdürerek yeni nesil dijital bankacılık uygulamalarında da
fark yaratmaya devam etmektedir.

Geniş bir sermayedar tabanına sahip olan İş Bankası’nın
kurumsal ve bireysel hissedarlardan oluşan ortaklarının
sayısı yaklaşık 160 bindir. Banka sermayesinin %39,10
oranındaki bölümü, 50 bine yakın çalışan ve emeklinin üye
olduğu Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’na aittir.

24.053
Çalışan

19,5
Müşteri

İş Bankası’nın Vizyonu, Amaçları, Değerleri ve
Stratejisi

Vizyonumuz
Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir
değer yaratan geleceğin bankası olmak

Değerlerimiz
“Zekâ, dikkat, iffet; teknik ve metotlu çalışma”
ilkesinden ayrılmaksızın benimsenen; Yenilikçilik,
Dayanışma, Ortak Akıl, Güvenilirlik, Samimiyet,
Şeffaflık

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

İş Bankası’nın ortaklık yapısı*
%28,09

Sorumlu
Operasyonlar

Atatürk Hisseleri
(Cumhuriyet Halk Partisi)

milyon

Stratejik Amaçlarımız
• Ülkemize kalıcı taahhüt
• Güçlü ve sürdürülebilir finansal performans
• Etkin risk yönetimi
• Kusursuz müşteri deneyimi

Sorumlu
Bankacılık

İş Bankası Grubu, yurt içi ve yurt dışında, mal ve hizmet
üretimine yönelik birçok alanda faaliyet gösteren
iştirakleriyle entegre bir topluluktur.

İş Bankası’nın 2019 yıl sonu itibarıyla 24 şirkette doğrudan
ortaklığı bulunmaktadır. Banka’nın doğrudan ve dolaylı
olarak kontrol ettiği şirket sayısı 111’dir.

2019 yıl sonu itibarıyla

• Mutlu ve üretken insan kaynağı
• İnsana, topluma ve çevreye duyarlı etik ve sorumlu
bankacılık

Stratejimiz

%39,10
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Mensupları
Munzam Sosyal Güvenlik ve
Yardımlaşma
Sandığı Vakfı

* 31.12.2019 tarihi itibarıyla

• Değer yaratan teknoloji ve inovasyon öncülüğü

İş Bankası’nın Vizyonu, Amaçları, Değerleri ve Stratejisi 25.03.2020
tarihli Yönetim Kurulu kararıyla güncellenmiştir.

İç ve dış kaynakları ülke ekonomisinin öncelikli
ihtiyaçlarına yönlendirmek suretiyle sürdürülebilir
ve katma değerli büyümeyi destekleyecek bilanço
yönetimi ve teknolojik dönüşüm sürecinde grup
şirketlerimiz ve tüm çözüm ortaklarımız ile birlikte iş
modelimizi sürekli geliştirerek Kurumumuzu geleceğe
hazırlama

%32,81
Toplum için
Pozitif Değer

Halka Açık Bölüm
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İş Bankası’nda Sürdürülebilirlik

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

İş Bankası’nda Sürdürülebilirlik

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Türkiye’nin en saygın kurumları arasında yer alan İş Bankası, tüm stratejik
kararlarını ve iş süreçlerini uzun vadeli bir bakış açısıyla şekillendirmektedir.
Banka, paylaşılabilir ve sürdürülebilir değer üretmeye odaklanan güçlü ve
üretken iş modelini "İş Bankası Bankacılığı" olarak adlandırmaktadır.

Sorumlu
Bankacılık

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

İş Bankası’nın sürdürülebilirlik yaklaşımının temelinde
“İş Bankası Bankacılığı” anlayışı yatmaktadır. İş Bankası
Bankacılığı, Banka’nın finansal ve finansal olmayan sermaye
ögelerini bir arada ele alarak “paylaşılabilir ve sürdürülebilir
değer üretme”ye odaklanan bir iş modelidir. İş Bankası, bu
güçlü iş modeli ile tüm paydaşları için hem kısa hem de
uzun vadede değer üretmeyi amaçlamaktadır. “İş Bankası
Bankacılığı” olarak adlandırılan ve Banka’nın sürdürülebilirlik
önceliklerinin tüm karar alma süreçlerine entegre
edilmesine olanak tanıyan değer yaratma modeli, Banka’nın
sürdürülebilirlik anlayışını ve sürdürülebilirliğin iş süreçlerine
entegrasyonunu ortaya koymaktadır.

Sorumlu
Operasyonlar

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

İş Bankası, sağlam mali yapısının sunduğu olanakları,
yetkin insan kaynağını, paydaşlarıyla olan güçlü ilişkilerini,
kurumsal bilgi birikimini, güven ve itibarla özdeşleşmiş
marka değerini, yaygın fiziki ve dijital hizmet ağını, sorumlu
ürün ve hizmetlerini bir araya getirerek değer yaratmaktadır.
İş Bankası, değer yaratma sürecinin çıktılarını, faaliyetleriyle
katkı sağladığı BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile
de eşleştirmektedir. Bu sayede Banka, paylaşılabilir ve
sürdürülebilir değer üretme anlayışını küresel amaçlara
entegre etmektedir.

İş Bankası
güçlü mali yapısına dayanan finansal sermayesi,

yetkin ve deneyimli çalışanları ile şekillenen
insan sermayesi,
kaynak yönetimi anlayışını, çevre dostu ürün ve
hizmetlerini kapsayan doğal sermayesi,

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

hizmet kalitesini zenginleştiren fiziksel altyapısından
oluşan üretilmiş sermayesi,
köklü tarihinden gelen bilgi birikiminin yanı sıra dijital
dönüşüm kapasitesinden beslenerek yenilikçi ürün ve
hizmetler geliştirmesine imkân sağlayan entelektüel
sermayesi

Toplum için
Pozitif Değer

ile değer yaratmaktadır.
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

2019’da Öne Çıkanlar

Finansal Performans ve Kârlılık

Kusursuz Müşteri Deneyimi

Sorumlu Bankacılık

vwMutlu ve Üretken Çalışanlar

Finansal
Performans ve
Kârlılık

2019 yılında 2018’e kıyasla

19,5

Toplam aktiflerde
Yönetim
Yaklaşımı

12,4

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

%

Toplam kredilerde

%

artış

Özkaynaklarda

18,4

%

4,7

%

20,7

artış

Sorumlu
Bankacılık

Yönetim Yaklaşımı

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

268

milyon müşteri

Dijital Bankacılık müşteri
sayısındaki artış

Ticari net tavsiye skoru
sıralamasında özel bankalar

Bireysel net tavsiye skoru
sıralamasında özel bankalar

artış

Toplam mevduatta

artış

12,5

%

1.

arasında

1.

Sorumlu Operasyonlar

%

98

Yerel tedarikçi oranı

40,4

milyon sayfa
Dijitalleştirilen süreçlerle
sağlanan toplam kâğıt
tasarrufu

Sorumlu
Operasyonlar

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 268 şube,
iş birimi ve iştirak denetimi

arasında

395

222
milyon ABD doları
Yenilenebilir enerji
yatırımlarına sağlanan
finansman tutarı

milyon ABD doları
Çevresel ve sosyal risk
değerlendirmesine tabi
tutulmuş projelerin
finansman tutarı

%

4.410

Desteklenen kadın
girişimci sayısı

Engelli dostu
Bankamatik sayısı

%

67,3

Yenilenebilir enerji projelerinin toplam enerji üretimi
projeleri portföyündeki payı

%

Kadın çalışan oranı

%

45.629

1,86

55

Çalışan devir oranı

99

25,7

Sendikalılık oranı

Çalışan başına yıllık ortalama
eğitim saati

Toplum için Pozitif Değer

21

bini aşkın öğrenciye
finansal okur-yazarlık
eğitimi

14

milyon
Karneni Göster Kitabını Al
kapsamında dağıtılan kitap
sayısı

~750

Toplum için
Pozitif Değer

81 İlden 81 Öğrenci Projesi kapsamında, 2019 yılında mezun
olan 54 öğrenciyle birlikte ulaşılan toplam öğrenci sayısı
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi; Banka’nın
tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik etkileri çerçevesinde
değerlendiren, entegre bir yönetim sistemidir. Sistem;
kredilendirme faaliyetlerinden çalışan gelişimi
uygulamalarına, satın alma kararlarından Banka’nın
çevresel ayak izine uzanan pek çok konunun bütünleşik
olarak yönetilmesine olanak tanımaktadır. İş Bankası
Sürdürülebilirlik Politikası ve bunu tamamlayıcı nitelikteki
diğer politikalar Sürdürülebilirlik Yönetim Sisteminin
işleyişine temel oluşturmaktadır.

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Kurumsal
Yönetim Komitesi, İş Bankası’nda sürdürülebilirlik
faaliyetlerinden sorumlu en üst yönetim organıdır.
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü, 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.

Sorumlu
Bankacılık

İş Bankası’nın sürdürülebilirlik yaklaşımını
ortaya koyan politikalara https://www.
isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/
politikalarimiz adresinden ulaşabilirsiniz.

ve sektörel beklentiler gözetilerek yapılan değerlendirme
sonucunda iklim değişikliği ile mücadele konusu İş
Bankası’nın sürdürülebilirlik öncelikleri arasına eklenmiştir.
2019’da, İş Bankası öncelikli konularından hareketle
sürdürülebilirlik alanındaki “Odak Noktalarını” belirlemiştir.
Banka’nın önceliklendirme matrisinde yer alan 21 konu
“Yönetim Yaklaşımı”, “Finansal Performans ve Kârlılık”,
“Kusursuz Müşteri Deneyimi”, “Sorumlu Bankacılık”, “Mutlu
ve Üretken Çalışanlar”, “Sorumlu Operasyonlar” ve “Toplum
için Pozitif Değer” başlıklarında gruplandırılmıştır.
2019 yılında Banka aynı zamanda, Sürdürülebilirlik
Odak Noktaları için bir “Sürdürülebilirlik Risk ve Fırsat
Değerlendirme Çalışması” yürütmüştür. Çalışmada İş
Bankası’nın tüm sürdürülebilirlik öncelikleri, 165 Banka
yöneticisinin tamamladığı bir anket ile risk ve fırsat
potansiyeli açısından değerlendirilmiştir. (Risk ve fırsat
analizinin sonuçları, s.26,27’de paylaşılmıştır.). Anket
sonuçları Bireysel Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Ticari
Bankacılık ve Özel Bankacılık alanlarına özel olarak da
gözden geçirilmiştir. Çalışmada, İş Bankası iş birimlerinin
Banka’nın değer yaratma sürecine olan katkısı da “Odak
Noktaları” özelinde değerlendirilmiştir. (Bu çalışmanın
sonuçlarına s. 18’den ulaşabilirsiniz.).

Odak Noktaları ve Öncelikli Konular
Finansal Performans ve Kârlılık

Mutlu ve Üretken Çalışanlar

• Çalışan Hakları ve Memnuniyeti
• Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik
• Yetenek Yönetimi

Yönetim Yaklaşımı

• İş Etiği • Risk Yönetimi • Düzenlemelere Uyum
• Paydaş Diyaloğu • Şeffaflık ve Raporlama

Sorumlu Operasyonlar

Kusursuz Müşteri Deneyimi
Sorumlu Bankacılık

Toplum için Pozitif Değer

• İklim Değişikliği ile Mücadele
• ÇSY Kriterlerini Gözeten Finansman
• Sorumlu Ürün ve Hizmet Portföyü
• Sorumlu Pazarlama • Finansal Kapsayıcılık

ÖNCELİKLİ

• Toplumsal Yatırımlar
• Finansal Okuryazarlık

ÇOK YÜKSEK ÖNCELİKLİ

YÜKSEK ÖNCELİKLİ

ÇSY Kriterlerini Gözeten
Sorumlu Finansman
Paydaș
Diyaloğu

Önceliklendirme analizi hakkında detaylı
açıklamalara, İş Bankası’nın 2017
Sürdürülebilirlik Raporu’nun 26-29.
sayfalarından ulaşabilirsiniz.

• Sorumlu Tedarik
• Banka'nın Çevresel Ayak İzi

• Dijital Bankacılık • Müşteri Odaklılık • Veri Güvenliği

Finansal
Okuryazarlık

Finansal
Kapsayıcılık

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar
Sorumlu
Operasyonlar

Risk Yönetimi
İș Etiği

Çalıșan Hakları ve Memnuniyeti
Dijital Dönüșüm
Yetenek Yönetimi

İş Bankası, sektör gereklilikleri ve kurumsal büyüklüğü
nedeniyle çok sayıda ekonomik, sosyal ve çevresel
gelişmeyi yakından takip etmektedir. Banka, tüm bu
gelişmeleri; faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren, paydaşları
açısından öncelikli olan ve etkileyebileceği konular olarak
gruplandırmaktadır. İş Bankası’nın önceliklendirme matrisi,
bu gruplandırmayı sunmaktadır. Banka, bankacılık sektörünü
ve tüm dünyayı etkileyen küresel eğilimler için de düzenli
risk ve fırsat analizleri yürütmektedir.
İş Bankası’nın sürdürülebilirlik öncelikleri, 2017 yılında
yapılan önceliklendirme analizi ile belirlenmiş, bu tarihten
itibaren her yıl düzenli olarak gözden geçirilmiştir. 2017
yılında yapılan önceliklendirme çalışması, AA1000 Paydaş
Katılım Standardı’na uygun olarak, geniş bir örneklem
seçilerek, İş Bankası çalışanlarının görüşlerini ve dış
paydaşların beklentilerini yansıtacak şekilde yapılmıştır.
2019 yılında öncelikli konular gözden geçirilmiştir. Küresel
eğilimler, kurumsal angajmanlar, iş stratejileri, sektör analizi

Toplum için
Pozitif Değer

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Șeffaflık ve
Raporlama

Sürdürülebilirlik Öncelikleri
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İklim Değișikliği ile Mücadele

Sorumlu Ürün ve
Hizmet Portföyü

Öncelikli konular belirlenirken
dikkate alınan kaynaklar:

Toplumsal Yatırım
Programları

Fırsat Eșitliği ve
Çeșitlilik

Değișen Yasal
Düzenlemelere Uyum

İş stratejileri

Sorumlu
Pazarlama

Kurumsal değerler
Küresel eğilimler
Paydaş beklentileri

Müșteri Odaklılık

Veri Güvenliği ve
Müșteri Gizliliği

Sorumlu Tedarik
Banka’nın Çevresel
Ayak İzi

Sektörel gereklilikler
İyi uygulama örnekleri
Kurumsal angajmanlar
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

102-19 • 102-20 • 102-21 • 102-31 • 102-32 • 102-44 • 102-47 • 103-1 • 103-2 • 103-3

Odak Noktaları
Finansal Performans ve Kârlılık

Yönetim Yaklașımı

Kusursuz Müșteri Deneyimi

Mutlu ve Üretken Çalıșanlar

Sorumlu Operasyonlar

Toplum için Pozitif Değer
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Sorumlu Bankacılık
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Değer Yaratma Modeli – İş Bankası Bankacılığı

Sermayeler
İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Odak Noktaları
Finansal
Sermaye

İnsan
Sermayesi

Doğal
Sermaye

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Küresel Eğilimler

Entelektüel
Sermaye

Dıș Etkenler

|

Sosyal-İlișkisel
Sermaye

Üretilmiș
Sermaye

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

İstikrarlı finansal performansı, İş Bankası’nın değer yaratma sürecinin temelidir.
Banka finansal sermayesini katma değerli ürün ve hizmetler yaratmak, insan
kaynağını geliştirmek ve sosyal fayda sağlamak amacıyla kullanmaktadır.

Paydaș Öncelikleri

|

Katkı sağlanan SKA’lar

Finansal Performans ve Kârlılık

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

İș Bankası’nın Vizyon ve Stratejisi

Yönetim
Yaklaşımı

Kusursuz müșteri
deneyimi

Türkiye’ye kalıcı
taahhüt

Güçlü finansal
performans

Etkin risk
yönetimi

Öncelikli
konu

İș Bankası Bankacılığı
Paylașılabilir ve sürdürülebilir değer üretmek

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Teknoloji ve
inovasyon öncülüğü

Mutlu ve üretken
çalıșanlar

Bireysel Bankacılık

Faaliyet Alanları:

|

Sorumlu
finansman

Özel Bankacılık

|

Kurumsal Bankacılık

|

Sorumlu
Bankacılık
Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Toplam krediler
(nakdi ve
gayrinakdi)
363,4 milyar TL

Kadın çalıșan oranı
%55
Kadın yönetici oranı
%45
Çalıșan devir oranı
%1,9

Sermaye
yeterlilik oranı
%17,9

Sendikalılık oranı
%99

Yenilenebilir enerji
projelerinin toplam
enerji üretimi
projeleri
portföyündeki payı
%67,3

Dijital bankacılık
müșteri sayısı
8,1 milyon
Șube dıșı kanalların
payı %92,2

Müșteri
memnuniyet skoru
%81,2

Toplam
șube sayısı
1.271
Bankamatik
sayısı
6.506

Yenilenebilir enerji
projelerinin toplam
finansmandaki payı
%6,5

Sorumlu
Operasyonlar
Toplum için
Pozitif Değer

- Güçlü finansal performans
- Etik, șeffaf ve sorumlu bankacılık anlayıșıyla
güvenilir yatırım

Müșteriler için

- Sorumlu ürün ve hizmetler ile finansal
destek
- Kapsayıcı ürünlerle toplumun tüm kesimleri
için finansal hizmetlere erișim
- Kișiselleștirilmiș ürün ve hizmetler ile hayat
boyu destek

NİTELİKLİ
EĞİTİM

Sürdürülebilir Etki
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ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

Küresel ekonomik dalgalanmaların getirdiği belirsizliklerin, uzun
vadeli planlamayı zorlaştırması

İş Bankası’nın güçlü finansal yapısı sayesinde oluşan fırsatları
hızlı değerlendirme kabiliyeti

Değişen regülasyonlar ve yasalara uygunsuz davranışlar
nedeniyle alınabilecek cezalar ve yaptırımlar

Banka’nın sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi
önceliklendiren, dinamik ve proaktif iş stratejisi

Yatırımcı tabanının beklentilerinin karşılanmasında eksiklikler

İç denetim ve kontrol mekanizmaları sayesinde yasa ve yönetmeliklere
tam uyum sağlayan uygulamaları ile rekabet avantajını korumak

Düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde yaşanan
belirsizlikler (örneğin karbon fiyatlandırması)
2019 yılı sonunda ortaya çıkan COVID-19’un yarattığı
belirsizlikler, global ekonominin yanı sıra Banka’nın finansal
performansı ve kârlılığı üzerindeki olumsuz etkileri

Çalıșanlar için

- İtibarlı ve güvenilir istihdam
- İnsan kaynakları yönetiminde fırsat eșitliği
- İnsana yakıșır, modern, çalıșanların psikolojik
ve fiziksel sağlığını gözeten iș ortamı
- Mesleki ve kișisel gelișim imkânı

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

Karbon piyasalarının takibi, yenilenebilir enerji yatırımlarına
sağlanan desteğin enerji portföyündeki oranının artırılması gibi
çalışmalarla geçiş ekonomisinde rekabet avantajı sağlamak
Düzenli yatırımcı ve hissedar bilgilendirmeleri ile paydaşlarla
ilişkilerin güçlendirilerek sürdürülmesi

Ana Performans Göstergeleri

Yaratılan Değer
Yatırımcı ve hissedarlar için

Finansal
Sermaye

Fırsatlar

Ticari Bankacılık

Müșteri sayısı
19,5 milyon

İlgili
sermaye
ögesi

Riskler

Etik ve șeffaf
bankacılık

Çıktılar
Ortalama maddi
özkaynak kârlılığı
%12,1

Finansal Performans ve Kârlılık

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

Hedefler

Toplum için

- Ödenen vergiler ile toplumsal refaha katkı
- Sağlanan finansman ile ülke ekonomisine
katkı
- İklim değișikliğiyle mücadeleye katkıda
bulunan ürün, hizmet ve faaliyetler
- Uzun vadeli sosyal yatırımlar ile eğitim ve
kültüre destek
- Finansal okur-yazarlığın
artırılmasına destek

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

İKLİM
EYLEMİ

201-1

2020 yılında

%17,9

%12,1

%13,5-14,5

>%15

%

Sermaye yeterlilik oranı

Ortalama maddi özkaynak
kârlılığı

Kredi büyümesi

Sermaye yeterlilik
oranı

O
ö
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Odak Noktaları

Sürdürülebilirlik Odak Noktaları
Katkı sağlanan SKA’lar

Yönetim Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası Bankacılığı’nın temelinde Banka’nın etik bankacılığa verdiği önem
yatmaktadır. Banka, tüm operasyonlarında ve paydaş ilişkilerinde yasal uyum ve Etik
İlkelerinin getirdiği sorumlulukla hareket eder. Banka’nın etkin risk yönetimi anlayışı
finansal ve finansal olmayan riskleri proaktif bir şekilde yönetmek için kurgulanmıştır.
İş Bankası’nın amacı, tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmaktır.

Yönetim
Yaklaşımı

Öncelikli
konu

İş Etiği • Risk Yönetimi • Düzenlemelere Uyum
• Paydaş Diyaloğu • Şeffaflık ve Raporlama

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

Sosyal-İlişkisel
Sermaye

Entelektüel
Sermaye

İş Bankası, her yıl artan dijital bankacılık faaliyetleri ile 7 gün 24 saat erişilebilir ve
kusursuz müşteri deneyimi sunan bir banka olmayı hedeflemektedir. İş Bankası,
dijitalleşme çalışmalarına gösterdiği özeni, veri güvenliğini sağlamak için de
göstermektedir.

İlgili
sermaye
ögesi

Dijital Bankacılık • Müşteri Odaklılık • Veri
Güvenliği

Öncelikli
konu

Fırsatlar

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

Dijital ürün ve hizmetlerle müşterilere kişiselleştirilmiş ürünler
sunabilmek ve 7/24 ulaşılabilirlik

Dijitalleşme çalışmaları sonucunda azalan iş
gücü ihtiyacının yönetilmesi

Prosedürlerin dijitalleşmesi ile birlikte müşterilerle daha etkin
iletişim kurulması imkânı

Yüksek itibar ve marka değeri ile yatırımcıların ilgisini
artırmak

Paydaş diyaloğunda oluşabilecek yetersizlikler nedeniyle
operasyonel aksaklıklar ve yeni fikirlere ulaşmakta zorlukla
karşılaşılması

Çevresel, sosyal ve yönetimsel (ÇSY) unsurlarının risk yönetiminde
etkin bir biçimde yer alması ile rekabet avantajı sağlanması

Müşteri ihtiyaçlarının doğru anlaşılamaması nedeniyle
yaşanabilecek müşteri kayıpları

İş etiği ilkelerine uygunsuzluk nedeniyle oluşabilecek kayıplar

Etkin paydaş iletişimi ile ürün ve hizmet geliştirmede paydaş
beklentilerini dikkate alarak katma değer sağlamak

Büyük kurumsal yapı nedeniyle hızlanan ekonomik ve teknolojik
değişimlere ayak uydurulamaması

Raporlama ve bilgi paylaşma gerekliliklerinin karşılanmaması
nedeniyle paydaşlar nezdindeki güvenin zarar görmesi ve ilgili
angajmanlardan çıkarılma riskleri

Şeffaf bilgi paylaşımı ile itibar yönetimine katkı sağlamak, farklı
performans alanlarında rekabet avantajı yakalamak

Yeni ekonominin önemli bileşenleri olan platform iş modelleri,
paylaşım ekonomisi gibi gelişmelerin dışında kalmak

Ana Performans Göstergeleri

Hedefler

Düzenli müşteri iletişimi ile müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına göre
ürün ve hizmet geliştirerek müşteri memnuniyetinin artırılması
Veri güvenliği yatırımları ile paydaşlar nezdinde tercih edilen bir
kurum olmak
Girişimcilere sağlanan desteklerle yeni ekonominin önemli bir
aktörü olmak
Fintek alanında geliştirilen ortaklıklarla iş stratejilerinin güçlendirilmesi

Çevik iş modelleri ile hızlı karar alma ve uygulama imkânı

Ana Performans Göstergeleri

Hedefler

2020 yılında

2020 yılında

6.506

Bankamatik sayısı

Toplum için
Pozitif Değer

Yolsuzluk ve Rüşvetle
Mücadele eğitimine
katılan çalışan sayısı

20

Kurumsal raporlama
faaliyetlerinin küresel
standartlardaki güncel
gelişmelere uyumlu
şekilde sürdürülmesi

Çalışanların risk yönetimine
ilişkin farkındalığının
yükseltilmesi amacıyla
verilen eğitimlerin sayısının
artırılması

Sosyal-İlişkisel
Sermaye

Dijitalleşme ile artan veri güvenliği riskleri

Finansal olmayan riskler nedeniyle karşılaşılabilecek kayıplar

Ulusal ve uluslararası
inisiyatiflerle iş
birliklerinin geliştirilmesi

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

Fırsatlar

Etik bankacılık anlayışı ile mevcut müşteri memnuniyetini
koruma ve yeni müşterilere ulaşma potansiyeli

7.577

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

Entelektüel
Sermaye

Riskler

Yasal düzenlemelere uyumsuzluk nedeniyle maruz kalınabilecek
cezai yaptırımlar

Sorumlu
Operasyonlar

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Riskler

İlgili
sermaye
ögesi

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

Katkı sağlanan SKA’lar

Kusursuz Müşteri Deneyimi

19,5 milyon
Müşteri sayısı

8,1 milyon

Dijital bankacılık
müşteri sayısı

1.

Bireysel net tavsiye
skoru sıralamasında
özel bankalar arasında 1.

7,8 milyon

Mobil bankacılık
müşteri sayısı

1.

Ticari net tavsiye skoru
sıralamasında özel
bankalar arasında 1.

%84,6

Nakit olmayan
finansal işlemlerde
dijital kanalların payı

%81,2

Müşteri
memnuniyet
skoru

Dijital
kanalların
toplam satışlar
içindeki payının
artırılması

Bireysel Net
Tavsiye Skoru
sıralamasında
liderliğin
korunması

Ticari Net
Tavsiye Skoru
sıralamasında
liderliğin
korunması

21

İş Bankası’nda Sürdürülebilirlik

İş Bankası 2019 Entegre Raporu
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Odak Noktaları

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası, kredilendirme faaliyetlerinde projelerin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini
bir arada gözeterek ve yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlayarak yeşil
ekonomiyi desteklemektedir. Her zaman güvenilir, şeffaf ve kolay anlaşılır bankacılık
hizmetleri sunmayı ilke edinen İş Bankası, gerek yaygın fiziki hizmet ağı gerekse dijital
hizmet kanallarıyla her an, herkes için erişilebilir hizmetlerle finansal kapsayıcılığı
artırmaya çalışmaktadır.

Yönetim
Yaklaşımı

Öncelikli
konu

İklim Değişikliği ile Mücadele • ÇSY Kriterlerini
İlgili
sermaye
Gözeten Finansman • Sorumlu Ürün ve Hizmet
Portföyü • Sorumlu Pazarlama • Finansal Kapsayıcılık ögesi

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

İKLİM
EYLEMİ

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

KARASAL
YAŞAM

SUDAKİ
YAŞAM

Finansal Sermaye

Entelektüel Sermaye

Doğal Sermaye

Sosyal-İlişkisel
Sermaye

Riskler
Kusursuz Müşteri
Deneyimi

NİTELİKLİ
EĞİTİM

Katkı sağlanan SKA’lar

Mutlu ve Üretken Çalışanlar

Katkı sağlanan SKA’lar

Sorumlu Bankacılık

İş Bankası, kurumsal değerleriyle örtüşen çalışanları bünyesine katmakta, tüm çalışanlarını kariyerleri boyunca
desteklemektedir. Bu kapsamda, ara kademe yönetici alımı yapılmayan ve tüm yöneticilerini kendi içerisinden
yetiştiren İş Bankası’nda tüm yöneticiler yükselme sınavları, performans ve görev süresi gibi kriterler
doğrultusunda sistematik, şeffaf ve öngörülebilir kariyer yolları ile terfi ettirilmekte, terfi süreçlerinde ihtiyaç
duydukları gelişim fırsatlarına erişebilmekte ve yönetici pozisyonlarının gerektirdiği eğitimlere katılmaktadırlar.
Farklılıklara saygı duyulan, adil, profesyonel ve kişisel gelişime katkı sağlayan, güvenli ve yaratıcı bir iş ortamı
sunmak Banka’nın iş öncelikleri arasındadır.

Çalışan Hakları ve Memnuniyeti • Fırsat
Eşitliği ve Çeşitlilik • Yetenek Yönetimi

Öncelikli
konu

Riskler

Fırsatlar

Etkin ÇSY risk yönetimi ile yeşil ekonomiye ve iklim değişikliği ile
mücadeleye katkı

Sorumlu
Bankacılık

Dezavantajlı kesimler için geliştirilen ürünlerle Banka
penetrasyonunun artırılması
Karmaşık ve şeffaf olmayan finansal işlem ve süreçlerin sektörün
itibarını zedelemesi

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Finansal kaynakların tüm sektör ve kesimlerce ulaşılabilir
olmaması nedeniyle ortaya çıkan eşitsizlikler

Müşteri odaklı bankacılık yaklaşımı ile toplumun tüm kesimlerine
hitap eden ürün ve hizmetler geliştirmek
Ürün ve hizmetler hakkında müşterileri doğru ve zamanında
bilgilendirerek müşteri memnuniyetini artırmak

Sorumlu
Operasyonlar

Ana Performans Göstergeleri

Güvenilir marka ve işveren imajıyla yeni mezunlar için tercih
edilen bir işveren olmak

Yedekleme planlarının bozulması

Hedef kitle olan yeni mezunlar tarafından tercih edilmemek

Yeni neslin değişen çalışma alışkanlıkları nedeniyle çalışan
bağlılığındaki azalma

Potansiyel ve mevcut çalışanlar için fırsat eşitliğinin
sağlanamaması nedeniyle iş gücü ve itibar kaybına uğramak

262 MW

%

67,3

Yenilenebilir enerji projelerinin
toplam enerji üretimi projeleri
portföyündeki payı

500 kadın girişimcinin, kadın
girişimcilerin desteklenmesine
yönelik etkinliklere katılımının
sağlanması

>30*

KOBİ’leri desteklemek amacıyla
düzenlenecek etkinlik sayısı

Toplum için
Pozitif Değer

%55*

Kadın çalışan oranı

13

4.410

Engelli dostu
Bankamatik sayısı

34

KOBİ’leri desteklemeye
yönelik etkinlik sayısı

1,25 milyon

İŞ'TE KOBİ yıllık görüntülenme sayısının
1 milyon 250 bine ulaşması

Çevik iş modelleri, yapay zekâ, veri analitiği gibi alanlardaki
uygulamalarla ve kapsamlı eğitim programları ile genç çalışanlar
için tercih edilen bir kurum olmak
İş Bankası’nın kurum içi terfi kültürü ile uzun süreli kariyer imkânı
sunmak
Fırsat eşitliliği ve çeşitlilik konularında sektörün önde gelen kurumları
arasında yer alarak çalışanlarca tercih edilen bir banka olmak

Hedefler

120

Bankacılık sistemine girişi
sağlanacak teknolojik
girişimci sayısı

2022 yılına kadar

Çevresel ve Sosyal
Değerlendirmeye tabi tutularak
finansman sağlanan proje sayısı

İş hayatı-özel hayat dengesine önem vererek çalışan
motivasyonunu yüksek tutmak

2020 yılında

2020 yılında

2019’da İş Bankası tarafından
finansman sağlanan yenilenebilir enerji
projelerinin toplam kurulu gücü

İnsan
Sermayesi

Dijitalleşme konusundaki düzenli eğitimlerle yaratıcı bir ekip
oluşturarak dijital çağa uygun ürün ve hizmetler geliştirmek

Ana Performans Göstergeleri

Hedefler

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

Fırsatlar

Nitelikli çalışanların kaybı
Küresel ısınma nedeniyle pek çok sektörde iş yapış biçimi ve
risk algısının değişmesi sonucunda mevcut finansal çözümlerin
yetersiz kalması

İlgili
sermaye
ögesi

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

NİTELİKLİ
EĞİTİM

>%80

Engelli dostu Bankamatiklerin oranının
%80’in üzerine çıkarılması

(*) Özel Güvenlik Görevlisi
unvanı hariç olarak
hesaplanmıştır. Özel
Güvenlik Görevlisi unvanlı
çalışanlar dâhil oran %51’dir.

25,7*

Çalışan başına yıllık
ortalama eğitim saati

%1,86

Çalışan devir oranı

Dijital yetkinliklerin
artırılmasına yönelik yetenek
yönetimi faaliyetlerinin
yoğunlaştırılması

Yenilikçi ve
çeşitlendirilmiş öğrenme
imkânları ile dijital eğitim
sürelerinin artırılması

(*) Özel güvenlik yenileme
eğitimine katılanlar dâhil
değildir.

(*) Dijital platformlarda yapılan etkinlikler de dâhildir.
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Odak Noktaları

Sürdürülebilirlik Odak Noktaları
Katkı sağlanan SKA’lar

Sorumlu Operasyonlar

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası, operasyonlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve iş etiği anlayışını
tedarik zincirine de yaymak için çalışmaktadır. Bu amaçla Banka, çevresel etkisini
azaltmak için çeşitli projeleri hayata geçirmekte, sürdürülebilirlik yaklaşımını satın
alma operasyonlarına da entegre etmek için çalışmaktadır.

Yönetim
Yaklaşımı

Öncelikli
konu

Sorumlu Tedarik • Banka’nın Çevresel Ayak İzi

İlgili
sermaye
ögesi

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

Doğal
Sermaye

Riskler
Kusursuz Müşteri
Deneyimi

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

Katkı sağlanan SKA’lar

Toplum için Pozitif Değer
İKLİM
EYLEMİ

Sosyal-İlişkisel
Sermaye

Türkiye’nin önde gelen bankalarından biri olan İş Bankası, kuruluşundan itibaren
ülkenin ekonomi tarihinde önemli rol oynamıştır. İş Bankası sunduğu hizmetler ve
sağladığı finansman desteğinin yanı sıra uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleri ile
de toplumsal refaha katkı sağlamaktadır.

Öncelikli
konu

Toplumsal Yatırımlar • Finansal Okuryazarlık

Fırsatlar

Fırsatlar

Paydaş beklentilerine yanıt veremeyen bir kurum olma

Sorumlu
Bankacılık
Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Etkin tedarik zinciri yönetimiyle verimlilik sağlayacak iş
birliklerine imza atmak

Artan enerji maliyetleri nedeniyle yükselen operasyonel giderler

İKLİM
EYLEMİ

Sosyal-İlişkisel
Sermaye

Riskler

Tedarik zincirindeki firmalara ilişkin olumsuz olaylar nedeniyle
oluşabilecek itibar kaybı

Tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle meydana gelebilecek
operasyonel riskler

İlgili
sermaye
ögesi

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

NİTELİKLİ
EĞİTİM

Paydaş beklentilerine uygun geliştirilen projeler ile paydaşlar
nezdinde güvenilir banka olma

Kurumsal itibara katkı
Eğitim kalitesindeki eşitsizlikler nedeniyle finansal ürün ve
hizmetlerin anlaşılamaması
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yapılan katkı ile küresel
sorunların çözümünün parçası olmak

Enerji verimliliği, su tüketiminin azaltılması ve kâğıtsız bankacılık
uygulamaları ile düşen operasyonel giderler
İtibar kaybı

Hedefler

Ana Performans Göstergeleri

Hedefler

Sorumlu
Operasyonlar

Ana Performans Göstergeleri

Finansal okuryazarlığın artırılması ile müşterilerle doğru iletişim
imkânı

Toplum için
Pozitif Değer

2020 yılında

24

%98

102.297

Yerel tedarikçi
oranı

Emisyon

tCO2e

679 ton

345 bin m³

130

%98

Kağıt tüketimi

Su tüketimi

Dijitalleşen
süreçlerle kâğıt
tüketiminde 130
milyon sayfa
azalma

Yerel tedarikçi
oranı

Olumsuz
çevresel etkinin
azaltılmasına
yönelik
çalışmaların
sürdürülmesi

Finansal okuryazarlık
eğitimlerine katılan kişi
sayısı: 21 bini aşkın
öğrenciye finansal
okuryazarlık eğitimi
verilmiştir.

Eğitim alanında
sağlanan destekler

Müzelerin

116

bin kişi tarafından
ziyaret edilmesi

Karneni Göster
Kitabını Al Kampanyası
kapsamında
öğrencilere dijital kitap
armağan edilmesi

25

İş Bankası’nda Sürdürülebilirlik

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

Küresel Eğilimler, Riskler ve Fırsatlar

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Konu

Riskler ve Fırsatlar

İş Bankası'nın Yanıtı

Piyasalar ekonomik
ve siyasal
gelişmelerden
dolayı bir dönüşüm
sürecinden
geçmektedir. Küresel
gelişmelere paralel
olarak, Türkiye’deki
piyasalar da hareketli
bir sene geçirmiştir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki dalgalanmalar, kısa
ve orta vadede finansal hizmet sağlayıcıları açısından
risk oluşturabilmekte, bu durum, faaliyet gelirleri, kâr
ve piyasa payları üzerinde baskı yaratabilmektedir.

İş Bankası, güçlü finansal sermayesinin
desteği ile büyümesini sürdürürken, mali
yapısını korumaya ve geliştirmeye önem
göstermektedir. Banka, finansal sermayesi
üzerinde risk oluşturabilecek unsurları
yakından takip etmektedir. İş Bankası
bilançosu, güçlü likidite ve kaliteli aktif
odağıyla sağlıklı büyümeyi önceliklendiren,
dinamik ve proaktif bir strateji ile
yönetilmektedir. 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 gibi unsurlar gözetilerek, esnek
bir bilanço kompozisyonu oluşturulmuştur.

Türkiye’nin yakın
coğrafyasındaki
siyasi istikrarsızlıktan
kaynaklanan jeopolitik
riskler, demografik
hareketlilik ve
beraberinde gelen
güvenlik kaygıları
faaliyet ortamında
belirsizliklere neden
olmaktadır.

Siyasi ve jeopolitik dengelere bağlı risklerin finansal
ortamda da bir belirsizliğe yol açtığı, yatırım iştahını
olumsuz yönde etkilediği, hane halklarının bilinen
harcama eğilimlerini değiştirdiği izlenmektedir.
Küresel çapta gerek mobilitenin gerekse iletişimin
artması, pek çok ülkede toplumsal değişimleri
beraberinde getirmektedir. Bu değişime yönelik
yeni bir talep piyasası oluşmaktadır. 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.

Kamu-özel iş birliği modelleri ile son
yıllarda sağlık, ulaşım, eğitim sektörlerinde
farklı projeler geliştirilmektedir. İş Bankası,
toplumsal gelişimi desteklemek ve
beklentileri karşılamak amacıyla, sosyal
refaha yönelik sürdürülebilir kalkınma odaklı
yatırımlarda etkin şekilde yer alma hedefini
benimsemekte, bu doğrultuda bu alandaki
gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Mevcut iş modellerinin devam etmesi, şirketlerin orta
ve uzun vadede kaynak sorunlarıyla karşılaşacağına
yönelik işaret vermektedir. Bu durum, şirket
ve projelere finansman sağlayan bankalar ve
diğer finans kuruluşları için önemli bir risk teşkil
etmektedir. Finanse edilen projelerin çevresel ve
sosyal etkileri, finansal risklerin ortaya çıkmasına
neden olabilmektedir. Finanse edilen müşterinin
çevresel veya sosyal konulardan dolayı faaliyetlerinin
durması/yavaşlaması, satışlarının durması, ciro kaybı,
aktif büyüklüğünün azalması, yasal uyumsuzluklar
gibi nedenlerle şirkete el konulmasına kadar çeşitli
riskler oluşabilmektedir. Bu risklerin gerçekleşmesi,
finansman sağlayan bankaya yapılacak kredi
geri ödemelerini de etkileyebilmektedir. Gelecek
dönemde ülkeler ve uluslararası kuruluşların yeni
ve daha kapsamlı çevresel mevzuatlar oluşturması
beklenmektedir. Bu durum, müşteriler açısından
uyum riskleri oluşturabilecektir. İklim değişikliği ve
çevresel dinamikler finans sektörü için yeni fırsatlar
da yaratmaktadır. Çevre dostu uygulamalar, yeşil
ekonomi, dönüşüm ekonomisi ve temiz enerjinin
öneminin artması ile bu alandaki yatırımların sayısı
artmaktadır.

İş Bankası, finansal, çevresel ve sosyal
riskleri entegre risk yönetimi yaklaşımı
ile yönetmektedir. 2015 yılında hayata
geçirilen çok boyutlu sürdürülebilirlik
yönetim sistemi ile Banka, hem kendi
faaliyetlerini hem de finanse ettiği projeler
kaynaklı çevresel ve sosyal risklerini
bütüncül bir bakış açısıyla yönetmektedir.
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. Banka,
uluslararası ölçekte gelişen temalı
kaynaklara erişme gücüne sahiptir.

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

Piyasalardaki
Değişim ve
Dönüşüm

Trend

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

Toplumsal
Değişim

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

İklim
Değişikliği
ve Çevresel
Dinamikler
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Dünya genelinde
üretim süreçlerinin
ve iş faaliyetlerinin
çevreye olan etkisi,
birçok açıdan geri
döndürülemez
bir noktaya doğru
ilerlemektedir.
İnsanlığın mevcut
tüketim eğilimi,
kaynakları tekrar
üretebileceği veya
geri kazanabileceği
zaman dilimine
oranla çok daha hızlı
artmaktadır.

Konu
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Riskler ve Fırsatlar

İş Bankası'nın Yanıtı

Dijitalleşme

Dijitalleşme
gündelik hayattan iş
süreçlerine yaşamın
her aşamasında
etkisi hızla artan bir
olgudur. Dijitalleşme
tüketici beklentilerini
de değiştirmektedir.
Bankacılık sektöründe
de internet bankacılığı,
mobil uygulamalar,
ticari bankacılık
alanında dijital ürünler
ve benzeri konularda
beklenti her geçen gün
artmaktadır.

Dijitalleşme süreci ile birlikte sektörde değişen
talepler yeni iş birlikleri doğurmaktadır.
Dijitalleşmenin sektördeki rekabeti hızlandırması,
beklentilere daha hızlı adapte olma zorunluluğu
doğurması öngörülmektedir. Siber tehditler, finans
kuruluşları için hem ciddi finansal kayıp tehdidi hem
de itibar riski oluşturmaktadır.

İş Bankası, dijital dönüşüm anlayışı
kapsamında süreçlerinin ve ürün ve
hizmetlerinin dijitalleşmesine önemli
miktarda kaynak ayırmaktadır. Banka, veri
güvenliği konusunda gereken tedbirleri
almak için sadece yasal mevzuatı yakından
takip etmekle kalmamakta, aynı zamanda
iş süreçlerini de sürekli geliştirmektedir.
Veri güvenliği alanında sürekli iyileştirmeler
gerçekleştirilmekte, olası tehditlere karşı
dirençlilik artırılarak istenmeyen durumlarda
Banka’nın hızlı karar alabilme kapasitesi
geliştirilmektedir.

İnovasyon

İnovasyon, tüm
dünyada sektörlerden
bağımsız olarak
artarak önem
kazanan bir konudur.
Dijital teknolojilerdeki
artış, paylaşım
ekonomisi, platform
iş modelleri gibi pek
çok yenilik, geleneksel
iş modellerini
önemli ölçüde
değiştirmektedir.

Bankacılık ve finans sektörü, gerek ekonominin farklı
alanlarına finansman desteği sağladığı için gerekse
de Fintek alanında yaşanan gelişmeler sonucunda iş
yapış şeklindeki değişiklikler nedeniyle inovasyondaki
artıştan doğrudan etkilenmektedir. Hızla gelişen
talep koşulları ve toplumun değişen ihtiyaçları,
finansal hizmet sektöründeki rekabet koşullarının da
zorlaşmasına yol açabilecektir

ABD, Çin ve Türkiye’deki inovasyon
merkezleri ve Çevik Atölye ile Work-Up
gibi uygulamaların yanı sıra açık inovasyon
yaklaşımı Banka’nın yenilikçi yönünü ortaya
koymaktadır.

Olağanüstü
Durum
Hazırlığı

Türkiye'nin finans
merkezi İstanbul’u
da içinde bulunduran
Marmara Bölgesi
deprem kuşağında
yer almaktadır.
Uzmanların yaptığı
değerlendirmeler, orta
vadede gerçekleşecek
bir depremin bölgeyi
önemli ölçüde
etkileyeceğini ortaya
koymaktadır.

Genç
Kuşağın
Değişen
Tercihleri

Trend

Y Kuşağı olarak da
adlandırılan ve dijital
dünyanın içerisine
doğan kuşak, çalışma
hayatı ve müşteri
tercihleri konularında
farklı beklentilere
sahiptir.

102-15 • 201-2

İş Bankası, düzenli tatbikatlarla güncel
tuttuğu acil durum hazırlıkları ve gelişmiş
bilgi teknolojileri altyapısı ile olağanüstü
durum hazırlıklarını sürdürmektedir.
Doğal afetler, pek çok sektör için önemli iş risklerini
beraberinde getirmektedir. Tedarik zincirinde
yaşanabilecek aksaklıklar, üretimin durma noktasına
gelmesi, bankacılık operasyonlarındaki kesintiler,
konunun taşıdığı önemli risklerdir.

Yapılan araştırmalar, genç kuşağın aynı iş
yerinde uzun süre çalışma eğiliminin azaldığını
göstermektedir. Bu da kurumlar açısından yetenek
kaybı riskini getirmektedir. Dijital teknolojilere yatkın
bu kuşak, müşteri olarak da hızlı, ve kişiselleştirilmiş
ürünleri tercih etmektedir.

Bilgi teknolojileri veri merkezi stratejimizin
bir parçası olarak İstanbul’daki Atlas veri
merkezimizdeki bir salonumuzun birebir
eşleniğinin Ankara’da oluşturulması, tüm
verilerin bu yeni salona aktarılması ve
böylece Bankamızın başta İstanbul depremi
olmak üzere ATLAS veri merkezimize
yönelik tüm fiziksel risklere karşı korunması
sağlanacaktır.
İş Bankası, kurum içinden terfi yaklaşımı ile
tüm çalışanlarına kariyerlerinde yükselme
imkânı sunmakta, bu sayede uzun süreli
istihdamı garanti altına almaktadır. Çevik
Atölye uygulaması, yapay zekâ, veri
analitiği, inovasyon gibi alanlarda sunduğu
gelişim imkânları ile genç kuşağın tercih
ettiği bir işveren olmayı sürdürmektedir.
İş Bankası’nın dijital dönüşümü, bu alanda
sektörde sunduğu ilkler ve kişiselleştirilmiş
hizmet anlayışı, sosyal medyayı aktif
kullanması, genç müşterilerin Banka’ya olan
ilgisini canlı tutmaktadır.
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İş Kolları ve Değer Yaratma Süreci
Kurumsal Bankacılık

Bireysel Bankacılık

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Ürün ve hizmetler

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası, kurumsal bankacılık hizmetleriyle yerli kurumsal firmalara
ve büyük uluslararası şirketlere, müşteriye özel hizmetler ve finansman
çözümleri sunmaktadır.

2019’da
öne
çıkanlar

Yatırım ve İşletme Finansmanı, İşlem Bankacılığı, Türev Ürünler, Dijital Çözümler,
Dış Ticaret ve Yurt Dışı Hizmet İhracı Finansmanı, Uluslararası Şirketler
Bankacılığı, Yatırım ve Varlık Yönetimi Danışmanlığı, Nakit Yönetimi Ürünleri

2019 yılında, kurumsal bankacılık alanında çevresel ve sosyal risk değerlendirmesine
tabi tutulan 7 adet projeye toplam 339,7 milyon ABD doları finansman sağlanmıştır.
■ Dijitalleşme çalışmaları ve teknoloji odaklı süreç iyileştirmeleri sayesinde kurumsal
müşterilerimizin finansal ihtiyaç ve beklentilerine yönelik daha etkin ve efektif
çözümler üretilmiş, müşteri memnuniyeti ve verimlilik artışı kaydedilmiştir.

Alınan
Ödüller

İş Bankası’nın kurumsal bankacılık alanında
gerçekleştirdiği proje finansman işlemleri,
2019 yılında, seçkin uluslararası finans
yayınlarından olan EMEA Finance, Bonds
and Loans ve IJ Global Project Finance and
Infrastructure Journal tarafından çeşitli
kategorilerde 23 adet ödüle layık görülmüştür.

İş Bankası’nın bireysel bankacılık alanındaki faaliyetleri, “müşterilerinin
hayatlarının her evresinde en çok tercih ettikleri finansal çözüm ortağı olma”
hedefi etrafında şekillendirilmekte; “müşterilerin yol arkadaşı” olmak olarak
özetlenen dijital dönüşüm stratejisi ile yürütülmektedir.

2019’da
öne
çıkanlar

Yönetim
Yaklaşımı
Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Ülke ekonomisi için: İş Bankası kurumsal
bankacılık hedefleri doğrultusunda tüm
paydaşları ile uzun soluklu ilişkiler tesis ederek,
istihdam ve katma değer açısından ulusal
ekonomiyi güçlendirecek yatırımlarda stratejik
ortak rolünü üstlenmekte ve ülke ekonomisine
önemli katkı sağlamaktadır.

Toplum için: İş Bankası toplum refahına
olumlu katkı sağlayacağı düşünülen, aynı
zamanda belirli çevresel ve sosyal standartları
karşılayan büyük altyapı/üstyapı projelerine
ve yenilenebilir enerji yatırımlarına finansman
sağlamaktadır.

Sorumlu
Bankacılık

Ticari Bankacılık

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar
Sorumlu
Operasyonlar

Ürün ve hizmetler
Ticari Kredi Kartı, Esnaf Kredisi, Vade Bekletmeyen Mevduat Hesabı, Günlük
Kazandıran Hesap, İşyeri Kredisi, Maximum İşyerim, Tekcep, Esnafa Destek
Kredisi, Anında Ticari Kredi, KOBİ Kredileri, İMECE Kart, İşim Kart, Tarsim,
İmece Mobil, Hayat ve Hayat dışı Sigortalar

İş Bankası, taksitli ticari kredilerde özel bankalar arasındaki liderliğini %11,9’luk (*)(**)
sektör pazar payıyla sürdürmüş, portföy büyüklüğü, 2019 yıl sonu itibarıyla 46,5 milyar
TL’lik(**) hacme ulaşmıştır. ■ IBRD-Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi Kredi Anlaşması
ile 40 milyon ABD doları fon imkânı yaratılmıştır. ■ Gerçek kişi tacir müşterilere yönelik
geliştirilen İşim Kart esnaf İş Bankası müşterilerinin kullanımına sunulmuştur. İşim Kart,
yıl sonu itibarıyla 15.951 müşteri sayısına ulaşmıştır. ■ Tarım Girişimciliği Yarışması
düzenlenmiştir. ■ 32 yörede, 4.500’e yakın üretici ile bir araya gelinmiştir.

Alınan
Ödüller

İş’le Buluşmalar Toplantıları, Türkiye Halkla
İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen
18. Altın Pusula yarışmasında Jüri Özel
Ödülü’ne layık görülmüştür.
TekCep, PSM Awards En İnovatif
Ürün Kategorisinde Altın Ödül’e layık
görülmüştür.

Ticari Bankacılık operasyonlarının değer yaratma sürecine katkısı
Müşterilerimiz için: İş Bankası Ticari Bankacılık İş
Birimi, tüm müşteri gruplarıyla doğrudan ve sürekli
iletişim kurarak ihtiyaçlarını doğru anlamak için
çalışmaktadır. 2019 yılında saha ekipleri yaklaşık
344 bin, şube dışı satış ekipleri ise yaklaşık 159
bin müşteri ziyareti gerçekleştirmiştir. İş Bankası,
tarım sektöründe faaliyet gösteren müşterilerinin,
yöresel ve dönemsel ihtiyaçlarını analitik çalışmalar
ile incelemektedir. İŞ’TE KOBİ gibi kanallar düzenli
müşteri bilgilendirmeleri için kullanılmaktadır.

Toplum için
Pozitif Değer

Alınan
Ödüller

İş Bankası Bireysel Bankacılık İş Birimi
2019 yılında yurt içi ve yurt dışında
29 ödüle layık görülmüştür (Bk. Alınan
Ödüller, s.90).

Bireysel Bankacılık operasyonlarının değer yaratma sürecine katkısı
Müşterilerimiz için: İş Bankası Bireysel Bankacılık İş Birimi,
müşterilerimize kolay anlaşılır, ihtiyaçlarını karşılayan, finansal
sağlıklarına katkıda bulunan ürün ve hizmetler sunmaktadır.
Banka, hem coğrafi hem de ilişkisel bağlamda “müşteriye en
yakın banka olma” hedefi ile bireysel bankacılık faaliyetlerini
yürütmektedir. İş Bankası, geliştirdiği katma değeri yüksek
bankacılık hizmet paketleri ile müşterilerinin çocukluk, gençlik,
çalışma hayatı ve emeklilik gibi yaşamın farklı evrelerindeki
beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Ülke ekonomisi için: İş Bankası Bireysel
Bankacılık faaliyetleriyle toplumun
tüm kesimlerinin finansal hizmetlere
ulaşmasını ve bireysel bütçelerini
doğru yönetmelerini sağlamayı
hedeflemektedir. Tasarruf sahiplerinin en
çok tercih ettiği banka olma çalışmalarını
sürdüren İş Bankası, ülkede tasarruf
bilincinin gelişmesi için çalışmaktadır.

Toplum için: Bireysel Bankacılık İş
Birimi, yaptığı bilgilendirme çalışmaları
ile tüm bireylerin farklı yaşam
evrelerinde doğru finansal kararları
vermeleri için çalışmaktadır. Finansal
okur-yazarlığın artırılması, tasarruf
bilincinin oluşturulması Bireysel
Bankacılık İş Biriminin öncelikleri
arasındadır.

Özel Bankacılık

İş Bankası, kuruluş misyonuna uygun olarak, sanayicinin, ticaret erbabının,
KOBİ’lerin, esnafın ve çiftçilerin yanında yer almaktadır. Ticaretin olduğu her
noktada faaliyet gösteren İş Bankası, yaygın şube ağıyla Türkiye’nin dört bir
yanında müşterilerine kazandıran ürün ve hizmetler sunmaktadır.

2019’da
öne
çıkanlar

İhtiyaç Kredisi, Ev Kredisi, Anında Kredi, Maximum Mobil, Müşteri Olmak
İstiyorum, Enflasyona Endeksli TL Mevduat Ürünleri, Günlük Kazandıran Hesap,
Pepper, Dask, MTV Ödemesi, Fatura Ödemeleri, Hayat ve Hayat dışı Sigortalar

Toplam işlemlerin %62’sinden fazlası İşCep ve Maximum Mobil üzerinden
gerçekleştirilmektedir. ■ Dijital müşteri sayısı bir önceki yıla göre %12,5 artışla 8,1 milyona
ulaşmıştır. Bireysel ve ticari net tavsiye skoru sıralamasında İş Bankası referans alınan
bankalar arasında 2019 yılında da birinci sırada yer almıştır. ■ Yapay Zekâ destekli Yeni Nesil
Satış Fırsatları Uygulaması 2019 yılında tüm Türkiye’de yaygınlaştırılmıştır. ■ Maximum
Mobil temassız ödeme işlem hacmi %127 oranında artmıştır. ■ E-ticarete özel önem veren
İş Bankası 2019 yıl sonu itibarıyla %28,7 piyasa payı ile bu alandaki liderliğini sürdürmüştür.

Kurumsal Bankacılık operasyonlarının değer yaratma sürecine katkısı
Müşterilerimiz için: İş Bankası bütünsel hizmet
anlayışıyla müşterilerin her alanda yanında
yer almak ve uçtan uca iş ilişkileri zincirinde
çözüm ortağı olmak için çalışmaktadır. Banka,
kurumsal müşterilerin temel çözüm ortağı olarak
stratejik ve finansal gereksinimlerini karşılamada
ana banka rolünü üstlenmiş, tüm bankacılık
işlemlerinde müşteri ihtiyaçlarına yönelik dijital
çözümler sunmaya devam etmiştir.

Ürün ve hizmetler

Ülke ekonomisi için: İş Bankası Ticari Bankacılık
faaliyetleriyle, büyük ölçekli ticari firmaların,
esnaf ve KOBİ’lerin finansmanında öncü rol
oynamaktadır. Banka, farklı müşteri gruplarının
ihtiyaçlarına en uygun ödeme çözümlerini üretmek
amacıyla bölgesel iş ortaklıkları geliştirmektedir.
İş Bankası, ticari hayatın gelişmesine katkıda
bulunmak amacıyla enerji, tarım ve kadın girişimciliği
gibi konularda yurt dışı finansman olanaklarını
değerlendirmekte ve sağladığı kaynakları
müşterilerine kullandırmaktadır.

Toplum için: İş Bankası Ticari Bankacılık
faaliyetleriyle girişimciliği, kadınların ekonomiye
katılımını, tarım sektörünü ve yenilenebilir enerji
yatırımlarını desteklemektedir. Ticari Bankacılık
faaliyetlerinin amacı toplumun tüm bireylerinin
ekonomiye katılmasını sağlamak ve sürdürülebilir
ekonomik büyümeye destek vermektir.

İş Bankası Özel Bankacılık faaliyetleri ile özellikle finansal iştirakleri ile
kurduğu iş birliği sayesinde birer yatırım merkezi olarak konumlandırdığı
ihtisas şubelerinde müşterilerinin ihtiyaç ve risk tercihlerine göre kişiye özel
yatırım ürünleri sunmaktadır.

2019’da
öne
çıkanlar

Ürün ve hizmetler
Varlık Yönetimi, Privia Kredi Kartı, Privia Yatırım Fonu, Privia Bireysel Krediler,
Privia Emeklilik Planı, Finansal Durum Raporu, Privia Hattı

Özel Bankacılık tarafından yönetilen müşteri varlıkları %24 artışla 27 milyar TL’ye ulaşmıştır. ■ İş Portföy Yönetimi A.Ş. ile iş birliği içinde yönetilen
müşteri varlıkları bir önceki yıla göre %58 artışla 1,4 milyar TL olmuştur. ■ İş Bankası Özel Bankacılık, 2019 yılı boyunca müşterilerini beğeni ve
tercihleri paralelinde sanat ve spor etkinliklerinde ağırlamıştır.

Özel Bankacılık operasyonlarının değer yaratma sürecine katkısı
Müşterilerimiz için: İş Bankası iştirakleri ile
oluşturduğu sinerjinin gücüyle, müşterilerinin
risk profilleri ile uyumlu olacak şekilde, optimal
getiri sağlayan yatırım alternatiflerini sunmakta
ve müşterilerin varlıklarını gelecek kuşaklara
en güvenli şekilde aktarmalarına yardımcı
olmaktadır.

Ülke ekonomisi için: İş Bankası Özel
Bankacılık Birimi, yüksek birikime sahip
müşterilerine doğru ürün ve hizmetleri
sunarak hem müşterilerinin hem de ülkenin
biriken sermayesine katkı sağlamaktadır.

Toplum için: Banka, Özel Bankacılık faaliyetleri
kapsamında, iştiraklerinin de desteğiyle
sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerle,
finansal okuryazarlığı nispeten yüksek olan
müşterilerinin birikimlerinin yönetilmesine ve
tecrübelerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına
katkıda bulunmaktadır.

( *) Faiz tahakkuk ve reeskontları dikkate alınmaksızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca yayınlanan aylık sektör verileri kullanılarak hesaplanmış olup, sektör rakamlarında
katılım bankaları hariç tutulmuştur. ( **) Kredili mevduat hesapları dâhildir.
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İş Bankası’nda Sürdürülebilirlik

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na
Sağlanan Katkı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

2015 yılında ilan edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA);
hükümetler, şirketler ve sivil toplum örgütlerine, ortak gelecek
için kritik öneme sahip alanlarda, iş birliği içinde çalışmaları ve
harekete geçmeleri için bir çağrı olmuştur. Bankacılık sektörü,
günümüzde karşılaşılan küresel ve bölgesel sorunlara hem
doğrudan hem de dolaylı çözümler sunmak için önemli konuma
ve kaynaklara sahiptir. Finans sektörünün ekonomideki
dönüştürücü gücünün kullanılmasında, Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçlarının rehber alınması önemlidir.

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

İş Bankası, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarını desteklemektedir. Banka, bu amaçlara yaptığı
katkıyı değer yaratma sürecinin önemli bir bileşeni olarak
görmektedir. İş Bankası, belirlenen 17 kalkınma amacının
işaret ettiği sorunların çözümünde gereken finansmanı
sağlamada öncü rol oynayarak amaçlara dolaylı destek
sağlamaktadır. İş Bankası, faaliyetleri doğrultusunda öne
çıkması nedeniyle ağırlıklı etki alanında bulunan 6 amaca
doğrudan katkıda bulunmaktadır. Bu amaçlar, onlara karşılık
gelen öncelikli konular, ilgili sermaye ögesi ve öne çıkan
uygulamalar aşağıda listelenmiştir.

Sorumlu
Bankacılık

NİTELİKLİ
EĞİTİM

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4:
Nitelikli Eğitim

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

İş Bankası, sürdürülebilir kalkınma için yaygın ve nitelikli
eğitimin önemine inanmaktadır. Bu nedenle Banka, hem
kendi çalışanlarının gelişimine yatırım yapmakta
(Bk. Yetenek Yönetimi, s. 69, 72) hem de hayata geçirdiği
uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleri kapsamındaki
programları ile ülkenin eğitim kalitesine katkı sağlamaktadır
(Bk. Toplum İçin Pozitif Değer, s. 80, 87).

İlgili sürdürülebilirlik önceliği

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7:
Erişilebilir ve Temiz Enerji

Dünya nüfusunun artması, ucuz ve temiz enerjiye olan
ihtiyacı beraberinde getirmektedir. İş Bankası, düşük karbon
ekonomisine geçişi desteklemekte, yenilenebilir enerji yatırımları
için finansman sağlamaktadır (Bk. Sorumlu Bankacılık, s. 52, 63).
İlgili sürdürülebilirlik önceliği
Sorumlu ürün ve hizmet portföyü, Çevresel, sosyal ve
yönetimsel kriterleri gözeten sorumlu finansman

İlgili sermaye ögesi
Finansal
Sermaye

Sosyal-İlişkisel
Sermaye

Doğal
Sermaye

Toplum için
Pozitif Değer
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Entelektüel
Sermaye

İnsan
Sermayesi

Sosyal-İlişkisel
Sermaye

Altyapı yatırımları, inovasyon ve dijitalleşme, küresel
ekonomik eşitsizliklerin çözümünde önemli araçlar olarak
ortaya çıkmaktadır. İş Bankası dijital bankacılığa verdiği önem
(Bk. Dijital Dönüşüm, s. 44), altyapı yatırımlarına sağladığı
finansman (Bk. Sorumlu Bankacılık s. 52, 63), bünyesinde
yürüttüğü inovasyon çalışmaları (Bk. İnovasyon ve Girişimcilik,
s. 48, 49) ile yeni ekonomiye geçişe destek sağlamaktadır.

Çevresel, sosyal ve yönetimsel kriterleri gözeten sorumlu
finansman, Dijital dönüşüm, Finansal kapsayıcılık, Finansal
performans ve Kârlılık, Sorumlu ürün ve hizmet portföyü,
Müşteri odaklılık

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8:
İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Küresel ekonominin yarattığı refah tüm dünyada orantılı bir
şekilde paylaşılmamaktadır. Büyümenin daha yavaş olduğu
bölgelerde eşitsizlikler artmakta, iş imkânları ise büyüyen iş
gücüyle aynı oranda artmamaktadır. İş Bankası, bankacılık
ve finans sektörünün kapsayıcı iş modellerini desteklemede,
ekonomik refahın tüm kesimler tarafından paylaşılmasını
sağlamada önemli bir rolü olduğuna inanmaktadır. Banka, yaygın
şube ağı ve dijital bankacılık uygulamalarının (Bk. Dijital Dönüşüm,
s. 44) yanı sıra dezavantajlı müşteri grupları için geliştirdiği ürün
ve hizmetleriyle (Bk. Finansal Kapsayıcılık, s. 61, 62) de finansal
hizmetlere erişimi desteklemekte ve toplumsal refaha katkı
sağlamaktadır. Hazırlamış olduğu tarafsız ve kapsamlı ekonomik
raporları dijital ortamda sınırsız erişime açarak entelektüel bilgi
birikimini de farklı paydaşlara yansıtmaktadır. Banka, çalışanlarına
sunduğu adil ve insan onuruna yakışan iş ortamı ile de değer
yaratmaktadır (Bk. Çalışan Hakları ve Memnuniyeti, s. 64, 67).

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

İKLİM
EYLEMİ

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13:
İklim Eylemi

Küresel ısınma, insan hayatını ciddi derecede etkilemekte,
pek çok sektörde iklim değişikliğinin etkileri iş yapış
biçimini değiştirmektedir. Düşük karbon ekonomisine
geçişi destekleyen İş Bankası, geliştirdiği ürün ve hizmetleri
sunarken çevresel etkileri gözetmektedir. Finansman
sağlanan projelerin çevresel ve sosyal etkileri titizlikle
değerlendirilmekte; projelerden kaynaklanan risklerin
en aza indirilmesi/bertaraf edilmesi yönünde önlemler
alınması sağlanmaktadır (Bk. Kredilerde Çevresel ve Sosyal
Risk Yönetimi, s. 55, 56). Banka ayrıca çevresel ayak
izini de düşürerek iklim değişikliği ile mücadeleye katkı
sağlamaktadır (Bk. Çevresel Etki, s. 77, 78).

İlgili sürdürülebilirlik önceliği

İlgili sermaye ögesi
Finansal
Sermaye

Üretilmiş
Sermaye

Doğal Sermaye

Entelektüel
Sermaye

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 10:
Eşitsizliklerin Azaltılması

İklim Değişikliği ile Mücadele, Çevresel, sosyal ve yönetimsel
kriterleri gözeten sorumlu finansman, Sorumlu ürün ve hizmet
portföyü, Banka’nın çevresel ayak izi

İlgili sermaye ögesi
Finansal
Sermaye

Sosyal-İlişkisel
Sermaye

Doğal
Sermaye

İş Bankası, her türlü ayrımcılığın karşısındadır. Banka, adil bir
çalışma ortamı sunarak (Bk. Fırsat Eşitliği ve Eşitlilik,
s. 68, 69), dezavantajlı grupların finansal hizmetlere erişimini
artırarak (Bk. Finansal Kapsayıcılık, s. 61, 62) ve uzun soluklu
sosyal sorumluluk programlarını destekleyerek (Bk. Toplum
İçin Pozitif Değer, s. 80, 87) tüm paydaşları için sürdürülebilir
değer yaratmak için çalışmaktadır.
İlgili sürdürülebilirlik önceliği

Finansal performans ve kârlılık, Çalışan hakları ve memnuniyeti,
İş etiği, Risk yönetimi, Çevresel, sosyal ve yönetimsel kriterleri
gözeten sorumlu finansman, Sorumlu ürün ve hizmet portföyü,
Dijital dönüşüm, Finansal kapsayıcılık, Şeffaflık ve raporlama,
Yetenek yönetimi

İlgili sermaye ögesi
Finansal
Sermaye

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9:
Sanayi, Yenilikçilik ve AltYapı

İlgili sürdürülebilirlik önceliği

İlgili sürdürülebilirlik önceliği

Çalışan hakları ve memnuniyeti, Yetenek yönetimi,
Finansal kapsayıcılık

Sorumlu
Operasyonlar

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

Çalışan hakları ve memnuniyeti, Dijital dönüşüm, Finansal
kapsayıcılık, Sorumlu ürün ve hizmet portföyü, Fırsat eşitliği ve
çeşitlilik, Yetenek yönetimi, Toplumsal yatırım programları

İlgili sermaye ögesi

İlgili sermaye ögesi
Finansal
Sermaye

Sosyal-İlişkisel
Sermaye

Doğal Sermaye

Entelektüel
Sermaye

Finansal
Sermaye

Entelektüel
Sermaye

İnsan
Sermayesi

Sosyal-İlişkisel
Sermaye
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Öncelikli Konular

SKA

Finansal Performans ve
Kârlılık

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

Sermaye Ögesi
SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

Finansal Performans ve Kârlılık

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Finansal Performans ve Kârlılık

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İstikrarlı finansal performansı, İş Bankası’nın değer yaratma sürecinin
temelidir. İş Bankası finansal sermayesini yatırımcıları için istikrarlı
biçimde değer yaratmak, katma değerli ürün ve hizmetler geliştirip
sunmak, insan kaynağını geliştirmek ve sosyal fayda sağlamak amacıyla
kullanmaktadır.

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

12,4

4,7

18,4

20,7

%

%

%

%

Aktiflerdeki büyüme

Kredi büyümesi

Özkaynaklardaki artış

Mevduat artışı

İş Bankası finansal sermayesini;

Sorumlu
Operasyonlar

Yaygın ve istikrarlı müşteri ve hissedar tabanı,
Güçlü özkaynak yapısı,
Sürdürülebilir kârlılık yoluyla içsel sermaye yaratma
kapasitesi,

Toplum için
Pozitif Değer

Yaygın mevduat tabanı ve alternatif kaynaklara erişim
kapasitesi
ile beslemektedir.
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Finansal Performans ve Kârlılık

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Yaygın ve İstikrarlı Müşteri ve Hissedar Tabanı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası’nın en önemli kurumsal özelliklerinden biri, 160
bine yaklaşan bireysel ve kurumsal yatırımcı niteliğindeki
ortaklardan oluşan yaygın hissedar tabanıdır. 2019 yıl sonu
itibarıyla İş Bankası’nın sermayesinin %39,10’u, yaklaşık
50 bin çalışan ve emeklinin üye olduğu Türkiye İş Bankası
A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma
Sandığı Vakfı’na aittir.
2019 yıl sonu itibarıyla İş Bankası 19,5 milyon müşteriye
hizmet sunmaktadır. Çeşitlendirilmiş kredi portföyü
vasıtasıyla finansal sermayesini, sürdürülebilir kalkınmaya
katkı sağlamak amacıyla kullanmaktadır.

Yönetim
Yaklaşımı

Güçlü Özkaynak Yapısı

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

İş Bankası, 2019 yıl sonu itibarıyla 58,9 milyar TL özkaynak
büyüklüğü ile Türkiye’de özel bankalar arasında liderdir.
Banka’nın güçlü özkaynak yapısı, kurumun sürdürülebilir
büyüme ve rekabet kapasitesini artırmaktadır.

Sürdürülebilir Kârlılık

Sorumlu
Bankacılık

2019 yılında İş Bankası, aktif toplamı ile kredi, mevduat ve
özkaynak büyüklükleri açısından özel bankalar arasındaki

Toplam Aktifler
Milyon TL

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

416.388

12,4

%

Artış

468.059

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

liderliğini sürdürmüştür. İş Bankası’nın aktif toplamı bir
önceki yıla göre %12,4 oranında büyüyerek 468,1 milyar
TL seviyesine gelmiştir.
Banka’nın toplam kredi büyüklüğü bir önceki yıla göre
%4,7 artış ile 2019 yıl sonu itibarıyla 270,4 milyar TL’ye
yükselmiştir. Takipteki krediler oranı, 2019 yılının sonunda
özel bankaların ortalamasının altında kalarak %6,5
düzeyinde gerçekleşmiştir. Banka’nın mevduat büyüklüğü
önceki yılın sonuna göre %20,7 artış ile 295,9 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.
İş Bankası’nın özkaynakları 2019 yılında 58,9 milyar TL’ye
yükselmiştir. Banka’nın sermaye yeterlilik oranı 2019
yıl sonu itibarıyla, yasal limitin oldukça üzerinde, %17,87
seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılında net kârı 6,1
milyar TL seviyesinde oluşan İş Bankası’nın, ortalama
maddi özkaynak kârlılığı %12,1, ortalama aktif kârlılığı ise
%1,7 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Toplam Mevduat
Milyon TL
245.269

295.922

%

20,7

Yaygın Mevduat Tabanı ve Alternatif
Kaynaklara Erişim Kapasitesi

Banka’nın yurt içi ve yurt dışı piyasalarda başvurduğu
mevduat dışı fonlama olanakları arasında repo işlemleri,
sendikasyon ve seküritizasyon işlemleri, iki taraflı krediler,
yurt içi ve yurt dışı piyasalarda ihraç edilen menkul kıymetler
ve sermaye benzeri borçlanma araçları yer almaktadır.
Banka’nın mevduat dışı fonlama kaynaklarının toplam
pasifler içerisindeki payı 2019 yıl sonu itibarıyla %18,4
seviyesinde gerçekleşmiştir.

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 2019 yılında önceki
yılın sonuna göre %20,7 artış kaydetmiş ve 295,9 milyar TL
olmuştur.

Performans Göstergeleri

2018

2019

Toplam Kredi Büyümesi (%)

8,7

4,7

Takipteki Krediler Oranı (%)

4,12

6,5

Swap Maliyetleri dâhil Net Faiz Marjı (%)

3,66

3,71

Net Ücret ve Komisyon Büyümesi (%)

30,6

26,4

Faaliyet Gideri Artışı (%)

8,7

21,8

Gider/Gelir Oranı (%)

36,4

38,8

Ortalama Maddi Özkaynak Kârlılığı (%)

15,5

12,1

Ortalama Aktif Kârlılığı (%)

1,70

1,39

Sermaye Yeterlilik Oranı (%)

16,49

17,87

Çekirdek Sermaye Oranı (%)

13,72

14,97

Kaldıraç (%)

8,27

9,07

Artış

2020 ve sonrası

Sorumlu
Operasyonlar

2018

2019

Özkaynaklar
Milyon TL
58.873

18,4

%

Artış

2019

Toplam Krediler
Milyon TL
260.316

%

4,7

(*)

Artış

270.360

Toplum için
Pozitif Değer

49.721

2018

Dönemlerin karşılaştırılabilir olmasını teminen,
büyüme oranı hesaplanırken 31.12.2019 döneminde
özel amaçlı şirkete kullandırılan Gerçeğe Uygun Değer
Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Diğer Finansal Varlıklar
kaleminde izlenen kredi, 31.12.2018 döneminde de
kredi bakiyesine dâhil edilmemiştir.

(*)

2018
34

2019

2018

2019
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Banka'nın toplam kredilerinin bir önceki yıla göre %13,514,5 aralığında artış göstermesi beklenirken, izleyen 2 yıllık
dönemde, sektördeki kredi büyümelerine ilişkin beklentiler
de dikkate alındığında artışın benzer seviyelerde devam
etmesi öngörülmektedir.
Düşen fonlama maliyetleri paralelinde, net faiz marjının
2020 yılında, bir önceki yıla göre bir miktar artış
kaydederek %3,8-4,0 aralığında oluşması, 2021-2022
döneminde de aktiflerin yeniden fiyatlanması paralelinde
tedricen gerilemesi beklenmektedir.
2020 yılında takipteki krediler oranının %7 seviyesinin
altında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. İzleyen 2

203-1 • 203-2

yıllık dönemde de, aktif kalitesi göstergelerinin, ekonomik
aktivitedeki toparlanma paralelinde tedrici olarak
düzeleceği öngörülmektedir.
Sermaye yeterlilik oranının 2020 yılında %15 düzeyinin
üzerinde gerçekleşmesi beklenirken, 2021-2022
döneminde de bu seviyenin üzerinde tutulması
hedeflenmektedir. İçsel sermaye yaratma kapasitesinin
en önemli göstergelerinden biri olan maddi özkaynak
kârlılığının 2020 ve sonrasında, 2019 yıl sonu itibarıyla
gerçekleşen %12,1 seviyesine kıyasla kademeli olarak
iyileştirilmesi için gayret sarf edilecektir.
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Öncelikli Konular

SKA

İş Etiği • Risk Yönetimi •
Düzenlemelere Uyum • Paydaş
Diyaloğu • Şeffaflık ve Raporlama

Yönetim Yaklaşımı

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

Sermaye Ögesi
SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Yönetim Yaklaşımı

268

7.577

6.292

2,6

Teftiş Kurulu Başkanlığı
tarafından 268 şube,
iş birimi ve iştirak
denetimi

Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele eğitimine
katılan çalışan sayısı

Çalışanlar tarafından
iletilen öneri sayısı

Sosyal medya takipçi
sayısı

milyon

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

2019 yılında 95. yaşını kutlayan İş Bankası, kurulduğu günden 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.
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Yönetim Yaklaşımı

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

3.115
Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi
toplam eğitim saati

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Banka’nın imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin
ilkeleri tüm iş süreçlerinde gözetilmektedir.

Kurumsal Yönetim

İş Etiği

İş Bankası’nın en yüksek yönetim organı olan Yönetim
Kurulu, Banka’nın strateji ve politikalarına yön vermekten
sorumludur. İş Bankası Yönetim Kurulu’nda 2’si kadın
10 üye yer almaktadır. 3 bağımsız üye bulunan Yönetim
Kurulu, Genel Müdür dışında, icracı olmayan üyelerden
oluşmaktadır. Banka’da Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.
Yönetim Kurulu bünyesinde muhtelif konularda, Yönetim
Kurulu’nun faaliyetlerine destek olmak amacıyla
oluşturulmuş yönetişim komiteleri bulunmaktadır.

Bankaların güven yaratan, saygın kurumlar olarak
adil rekabet ortamında faaliyet göstermesi ekonomik
istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. İş Bankası,
Türkiye Bankalar Birliği’nin Bankacılık Etik İlkeleri’ni
benimsemektedir. Banka ayrıca Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele Politikası, Hediye ve Ağırlama Politikası, İnsan
Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası, Finansal Suçlarla
Mücadele ve Yaptırımlar Politikası gibi politikalarla iş
etiği anlayışının kurumsal süreçlere entegrasyonunu
sağlamaktadır. Banka’nın imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilkeleri de tüm iş süreçlerinde
gözetilmektedir.

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen stratejilerin hayata
geçmesinden sorumlu olan, Genel Müdür liderliğinde
faaliyet gösteren İcra Kurulu’nun 3’ü kadın olmak üzere 10
üyesi bulunmaktadır.

Şube Müdürleri Gelişim Programı kapsamındaki “Çalışma
Düzeni ve Disiplin Uygulamaları” dersinde Banka disiplin
uygulamaları paylaşılmaktadır. Banka’nın Teftiş Kurulu
üyelerine usulsüzlük ve suiistimalleri tespit etmeye ve
önlemeye yönelik eğitimler de düzenlenmektedir.
İlgili tüm çalışanlara zorunlu uzaktan eğitim olarak atanan
ve içeriği Kurumsal Uyum Bölümü tarafından belirlenen
“Finansal Suçlarla Mücadele ve Yaptırımlar Politikası ile Uyum
Programı” e-eğitiminde “Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele”
içerikli bilgiler yer almaktadır.

İş Bankası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nın
çalışanlarına ve tüm iş ortaklarına duyurulması için çeşitli
mecralarda iletişim çalışmaları yapmaktadır. Politika,
kurumsal intranet sitesi üzerinden çalışanlarla, internet
sitesi üzerinden de tüm paydaşlarla paylaşılmıştır.
Çalışanlar, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
maddelerine uyum ve aykırı hareketin sonuçlarını kabul
ettiklerini beyan eden bir belge imzalar. Politika’da yapılan
güncellemeler, çalışanlara duyurular ile bildirilir.

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

Yeni işe başlayan çalışanlara Kariyerime Başlarken eğitimleri
kapsamında bankacılık etik ilkeleri aktarılmaktadır. Farklı
kademelerdeki şube yöneticiliği rollerine yönelik düzenlenen
oryantasyon ve gelişim programları kapsamında, Teftiş Kurulu
Başkanlığı tarafından verilen eğitimlerde rüşvet ve yolsuzlukla
mücadele ile etik ilkeler konuları da ele alınmaktadır.

Sorumlu
Operasyonlar

İş Bankası’nın kurumsal yönetim yapısı
hakkında ayrıntılı bilgiye 2019 Faaliyet
Raporu’nun 94-103. sayfalarından
ulaşabilirsiniz.

2018

2019

914

7.577

3.605

3.115

Etik İlkeler eğitimleri katılımcı sayısı

363

664

Etik İlkeler eğitimleri toplam eğitim saati

175

506

İnsan Hakları eğitimleri katılımcı sayısı

379

260

1.086

733

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele eğitimleri katılımcı sayısı
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele eğitimleri toplam eğitim saati

Toplum için
Pozitif Değer

İnsan Hakları eğitimleri toplam eğitim saati
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Yönetim Yaklaşımı

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası’nda, “iyi kurumsal yönetim"i ön plana alan risk yönetimi süreci, riski üstlenen
icracı birimler ile iç denetim ve gözetim birimlerinin birbirinden bağımsızlığının sağlandığı,
riskin uluslararası düzenlemelerle uyumlu bir şekilde tanımlandığı ve bu çerçevede ölçüm,
analiz, izleme, raporlama, denetleme faaliyetlerinin yerine getirildiği bir yapıdır.

Yönetim
Yaklaşımı

Risk Yönetimi ve Uyum

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

İş Bankası’nda risk yönetimi alanındaki çalışmalar,
Yönetim Kurulu’na bağlı Risk Yönetimi Bölümü tarafından
yürütülmektedir. Finansal ve finansal olmayan riskler,
sırasıyla Risk Komitesi’ne ve Denetim Komitesi aracılığıyla
Yönetim Kurulu’na aylık olarak raporlanmaktadır. Risk
yönetimi ilkelerinin Banka içinde paylaşılarak karar alma ve
uygulama süreçlerine yansıtılması amacıyla Risk Komitesi
oluşturulmuştur. Risk Komitesi, Banka’nın konsolide ve
konsolide olmayan risk yönetimi strateji ve politikalarının
hazırlanması, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulması ve
uygulamaların izlenmesi faaliyetlerini yürütmektedir.

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

İş Bankası’nda, “iyi kurumsal yönetim”i ön plana alan
risk yönetimi süreci, riski üstlenen icracı birimler ile iç
denetim ve gözetim birimlerinin birbirinden bağımsızlığının
sağlandığı, riskin uluslararası düzenlemelerle uyumlu bir
şekilde tanımlandığı ve bu çerçevede ölçüm, analiz, izleme,
raporlama, denetleme faaliyetlerinin yerine getirildiği bir
yapıdır.

Sorumlu
Operasyonlar

Banka’nın risk yönetimi uygulamaları, kurum genelinde
ortak bir risk kültürü oluşturulmasına hizmet etmektedir.
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 gözetilmektedir.

Faaliyetler sırasında karşılaşılabilecek riskler Banka’nın “Risk
Kataloğu” aracılığıyla tanımlanarak sınıflandırılmaktadır. Risk
Kataloğunda riskler, finansal riskler ve finansal olmayan
riskler olmak üzere iki ana grupta detaylandırılmaktadır.
Operasyonel risklere ilişkin yapılan ölçümlerde riskin
önceliklendirilmesine dönük risk değerlendirmelerinin
yanı sıra, etki-olasılık analizi, kayıp olay veri analizi,
senaryo analizi, stres testleri 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.

Kredi Riski

Aktif Pasif Yönetim
Riski

Karşı Taraf Riski

Piyasa Riski

Sigortacılık Riski

Kredi Riski Temerküzü

Yapısal Faiz Oranı Riski

Takas Riski

Likidite Riski

Menkul
Kıymetleştirme Riski

Ülke Riski

Yatırım Riski

İş Riski

Diğer Riskler

Artık Risk

FİNANSAL
OLMAYAN RİSKLER

Operasyonel Risk
Suiistimal

İşlem, Süreç ve Ürünler

Finansal Suç
Davranış
Düzenleyici Uyum
Model Riski

İtibar Riski

Strateji Riski

İnsan Kaynakları

Makro-ekonomik/
Sistemik Riskler

Yasal Düzenlemelerde
Değişiklik Riski

Fiziksel Hasar

İş Stratejisi Riski

Çevre Yönetimi Riski

Siyasi Risk

Yetenek Yönetimi Riski

Bilgi Teknolojileri ve
Siber Riskler

İklim Değişikliği Riski
Rekabet Ortamı Riski

İklim değişikliğine ilişkin risklerin yönetimi konusunda en
iyi uygulamaların hayata geçirilmesi İş Bankası açısından
öncelikli konulardan biridir. 2019 yılında yürütülen çalışmalar
sonucunda iklim değişikliğine ilişkin riskler, finansal olmayan
risklerin altında stratejik riskler altında sınıflandırılmıştır.

Yeni Teknoloji/
Dijitalleşme Riski

Toplum için
Pozitif Değer

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 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 doğrultuda risk yönetimi sürecini
yürütmektedir.

FİNANSAL RİSKLER
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Yönetim Yaklaşımı

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

İtibar Riski

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası’nda itibar riski, mevcut veya potansiyel
müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi
tarafların Banka hakkındaki olumsuz düşüncelerinden ya
da mevcut yasal düzenlemelere uygun davranılmaması
neticesinde Banka’ya duyulan güvenin azalması veya
Banka itibarının zedelenmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek
kayıp olarak tanımlanmıştır. İtibar riskinin izlenmesinde,
Banka itibarına etki edebilecek unsurlara karşı erken uyarı
niteliğindeki Banka tarafından oluşturulan itibar endeksi
kullanılır. İtibar riskinin seviyesine ilişkin değerlendirmeler
üst yönetime asgari üç aylık dönemlerde raporlanır. İtibar
riskinin temelini oluşturan kurumsal yönetim anlayışına
uyumun izlenmesi ve bu konudaki iyileştirme çalışmaları üst
yönetim tarafından yürütülmektedir.

Uyum

Sorumlu
Bankacılık

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Hızlı değişen regülasyonlara uyum, tüm bankacılık sektörü için
öncelikli bir konudur. İş Bankası’nın uyum ile ilgili faaliyetlerinin
takibi, Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu’na bağlı
olarak faaliyet gösteren Kurumsal Uyum Bölümü tarafından
yerine getirilmektedir. Kurumsal Uyum Bölümü, Banka’nın
faaliyetlerinin yapı ve işleyiş itibarıyla devamlı surette ilgili
mevzuat, düzenleme ve standartlara uygun ve uyumlu olarak
yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda azami katkıyı
sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

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.
Yürütülen tüm bankacılık faaliyetlerini Banka’nın hedef ve
politikalarına, mevzuat, düzenleme ve standartlara uygun
olarak sürdürmek Banka’nın tüm çalışanlarının asli görev ve
sorumluluğudur.

Sorumlu
Operasyonlar

İç Denetim ve Kontrol

Toplum için
Pozitif Değer

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 yürütülmektedir. Denetim sonuçları yürürlükteki
mevzuat hükümleri uyarınca Banka’nın yetkili birimlerine
raporlanmakta ve raporlama sonuçları takip edilmektedir.
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İş Bankası 2019 Entegre Raporu

Mevcut ve potansiyel riskler tespit edilerek bertaraf için
çözüm önerilerinde bulunulmaktadır. Yapılan denetimlerde
rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikalarının ihlalinin tespiti
halinde dâhili disiplin hükümleri ve yasal düzenlemeler
çerçevesinde hareket edilmektedir.
2019 yılı çalışmaları kapsamında, personel kaynaklı risklerin
belirlenmesinde esas alınan risk değerlendirmeleri ile Banka
içi suiistimal tespit ve soruşturma çalışmalarına hızlı ve
nitelikli veri sağlanmasını amaçlayan çeşitli uygulamaların
geliştirme ve bakım çalışmaları sürdürülmüştür.
2019 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 5’i bağlı
şube olmak üzere toplam 245 yurt içi şubenin denetim
çalışmaları tamamlanmış, 2 yurt dışı şube denetimine
başlanmıştır. Firma, sektör, portföy ve bölge denetimleri ile
şube denetimleri desteklenmiştir. 7 adet iştirak ile 14 adet
Genel Müdürlük Bölümü/Birimi denetimi tamamlanmış
veya denetimine başlanmıştır. Yönetim Beyanı kapsamında
her yıl Bankacılık Süreçleri ve Bilgi Sistemleri denetimleri
gerçekleştirilmektedir.

Paydaş Diyaloğu
İş Bankası, tüm paydaşları için sürdürülebilir ve
paylaşılabilir değer yaratmak için çalışmaktadır.
Paydaşlarla düzenli, zamanında ve çift yönlü iletişim
Banka’nın tüm faaliyetlerinde gözetilen bir önceliktir.
Raporlama döneminde paydaşlarla gerçekleştirilen iletişim
çalışmalarının bir özetine s.92’den ulaşabilirsiniz.

Performans Göstergeleri
İş Etiği
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Eğitimine katılan çalışan sayısı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Eğitimi toplam eğitim saati

Düzenlemelere Uyum
2018

2019

914

7.577

2019
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Yurt içi şube denetim sayısı

245

Yurt dışı şube denetim sayısı

2

İştirak denetim sayısı

7

3.605 3.115

Risk Yönetimi
2019

12

Risk Komitesi toplanma sayısı

Genel Müdürlük birimi denetim sayısı

14

Kayıp olay veri analizinin gerçekleştirilmesi

Şeffaflık ve Raporlama

Senaryo analizinin tamamlanması

Çevresel, sosyal ve ekonomik performansı
bütünleşik bir bakış açısıyla ortaya koyan entegre
raporun yayınlanması

Etki-olasılık analizi gerçekleştirilmesi

Şeffaflık ve Raporlama
İş Bankası, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereği, yıl
boyunca farklı mecralarda ve paydaş gruplarına yönelik
raporlama çalışmaları yürütmektedir. 2019 yılında Banka, yıllık
faaliyetlerinin bir özetini sunmak amacıyla Faaliyet Raporunu,
sürdürülebilirlik yaklaşımının iş süreçlerine entegrasyonu ve
sürdürülebilirlik performansı hakkında bilgi sağlayan ilk Entegre
Raporu’nu yayımlamıştır. Banka 2019’da Karbon Saydamlık
Projesi’ne de raporlama yapmaya başlamıştır. İş Bankası
kurumsal internet sitesi Banka’daki gelişmeler ve Banka’nın
ürün ve hizmetleri hakkında güncel bilgiyi paydaşlarına
sunmaktadır. İş Bankası’nın tüm paydaşları, kurumsal
internet sitesinden Banka’nın tüm raporlarına, Özel Durum
Açıklamalarına, Yatırımcı Sunumlarına ve Kredi Derecelendirme
Notlarına da erişebilmektedir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan

Yukarıdan Aşağıya Risk Değerlendirmesi yapılması
Karbon Saydamlık Programı (CDP) raporlaması

Paydaş Diyaloğu
2019

Müşteri İlişkiler Programı’na
iletilen geri bildirim sayısı

466.708

Çalışanlar tarafından iletilen
öneri sayısı

6.292

Sosyal medya takipçi sayısı

2,6 Milyon

2020 ve sonrası
İzleyen dönemde etkin risk yönetimi yaklaşımının tüm
kuruma yayılması amacıyla çalışanların risk yönetimi
becerilerini geliştirme ve konuya ilişkin farkındalığı
artırma amacıyla verilen eğitimlerin sayısının artırılması
hedeflenmektedir. Paydaş diyaloğuna önem veren,
şeffaflık anlayışı gereği sosyal, ekonomik ve çevresel
performansını bütünleşik bir bakış açısıyla paylaşan
Banka, bu yaklaşımını küresel standartlardaki gelişmeleri
de içerecek şekilde sürdürmeyi hedeflemektedir.
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Öncelikli Konular

SKA

Dijital Bankacılık • Müşteri
Odaklılık • Veri Güvenliği

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

Sermaye Ögesi
SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

Kusursuz Müşteri Deneyimi

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Kusursuz Müşteri Deneyimi

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Gelişen teknoloji ve dijitalleşmenin artan hızı, bankacılık sektörünü derinden
etkilemektedir. Yeni teknolojiler; daha kapsayıcı, kolay ulaşılabilir, yenilikçi
finansal ürünleri mümkün kılmaktadır. Dijitalleşme çalışmaları ile İş Bankası,
etkin müşteri ilişkileri, kişiselleşen ürün ve hizmetler, yüksek verimli
operasyonlar, bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gibi pek çok alanda
fayda sağlamayı hedeflemektedir.

19,5

milyon

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

Müşteri

%

12,5

1.

1.

Dijital Bankacılık
müşteri sayısındaki
artış

Bireysel net tavsiye
skoru sıralamasında
özel bankalar arasında

Ticari net tavsiye skoru
sıralamasında özel
bankalar arasında

Sorumlu
Operasyonlar

Gelişen teknoloji ve dijitalleşmenin artan hızı, bankacılık
sektörünü derinden etkilemektedir. Yeni teknolojiler;
daha kapsayıcı, kolay ulaşılabilir, yenilikçi finansal
ürünleri mümkün kılmaktadır. Dijital dönüşüm, İş Bankası
Bankacılığı’nın ana eksenlerinden biri ve Banka’nın iş
stratejisinin önemli bir bileşenidir. Bu nedenle İş Bankası,
dijital dönüşüm çalışmalarına önemli miktarda kaynak
aktarmaktadır.

Toplum için
Pozitif Değer

Dijital Dönüşüm

Dijitalleşme çalışmaları ile İş Bankası, etkin müşteri ilişkileri,
kişiselleşen ürün ve hizmetler, yüksek verimli operasyonlar,
bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gibi pek çok
alanda fayda sağlamayı hedeflemektedir.
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İş Bankası’nın 2018 yıl sonu itibarıyla 6,8 milyon olan
aktif mobil bankacılık müşteri sayısı 2019 yıl sonu
itibarıyla 7,8 milyonu aşmıştır. Aynı dönemde Banka’nın
toplam dijital müşteri sayısı 8,1 milyon, Bankamatik
kullanan müşteri sayısı 9,8 milyon ve internet
şubesi kullanan müşteri sayısı 2,5 milyon olmuştur.
Bankamatiklerden müşterilerin yanı sıra 2,4 milyonu
yurt dışı yerleşik, 5,9 milyonu yurt içi yerleşik toplam
8,3 milyon diğer banka müşterisi de hizmet almıştır.
Bu gerçekleşmelerle birlikte, İş Bankası’nda şube dışı
kanallardan yapılan işlemlerin toplam işlemlere oranı
%92’yi aşmıştır.

103-1 • 103-2 • 103-3
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Kusursuz Müşteri Deneyimi

milyon

Kişisel Bankacılık Asistanı Maxi 2019 yıl sonu itibarıyla
4,9 milyon müşteriyle 22 milyonu aşkın diyalog
gerçekleştirmiştir.

117

%

Maximum Mobil uygulaması içerisinden gerçekleştirilen
gelir getirici parasal işlem hacmi önceki yılın aynı dönemine
göre %117 oranında artmıştır.

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

22

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

Yenilikçi Ürün ve Hizmetler

Kişisel Bankacılık Asistanı Maxi

Maximum Mobil Ekosistemi

Anında Ticari Kredi

İş Bankası’nın yapay zekâ ve doğal dil işleme teknolojileriyle
çalışan ve birebir diyalog deneyimi sunan kişisel bankacılık
asistanı Maxi, müşterilerin işlemlerini konuşarak veya
mesajlaşarak yapmalarına imkân sağlamaktadır. Maxi,
2019 yıl sonu itibarıyla 4,9 milyon müşteriyle 22 milyonu
aşkın diyalog gerçekleştirmiştir. Maxi’nin doğal dil işleme
kabiliyetleri ve işlem çeşitliliği daha da geliştirilerek toplam
yetkinlik sayısı 164’e çıkarılmıştır. 2018 yılında Facebook
Messenger ile entegrasyonu tamamlanan Maxi, 2019 yılının
Şubat ayında Google Asistan ile entegre olan ilk Türk Banka
uygulaması olmuştur. Eylül ayında WhatsApp entegrasyonu
tamamlanmıştır.

Uygulamanın başlangıcından itibaren, Maximum Mobil’in
müşterilere vaadi olan “satın alma deneyimini uçtan uca
yaşatacak bir ekosistem” bakış açısının sürdürülmesi ana
hedefi kapsamında, müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun
geliştirilen kampanya ve duyurulara devam edilmiştir. 2019 yılı
sonu itibarıyla 5,1 milyon indirme sayısına ulaşan Maximum
Mobil uygulaması içerisinden gerçekleştirilen gelir getirici
parasal işlem hacmi önceki yılın aynı dönemine göre %117
oranında artmıştır. Uygulamadan gerçekleştirilen mobil
temassız ödeme işlem hacmi ise önceki yılın aynı dönemine
göre %127 oranında büyümüştür. İstanbulkart entegrasyonu
kapsamında yaklaşık 432 bin işlemden 9,2 milyon TL, uçak
bileti entegrasyonundan ise yaklaşık 32 bin işlemden 17,1
milyon TL’lik ödemeye aracılık edilmiştir.

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Ticari müşterilerin Bankamızda limitleri bulunmasa dahi
şubeye gitmeden dijital kanallar üzerinden taksitli ticari
kredi başvurusunda bulunabildikleri Anında Ticari Kredi
ürünü, uçtan uca dijital kanal üzerinden taksitli ticari kredi
kullanma imkânı sağlaması ile bir ilk özelliğini taşımaktadır.

Elektronik Teminat Mektubu

Sorumlu
Bankacılık

Bankalarca güvenli elektronik imza ile teminat mektubunun
düzenlenmesinin hukuken geçerli kılınmasının ardından,
Kredi Kayıt Bürosu nezdinde teminat mektupları işlemlerinin
elektronik ortamda yapılabilmesine imkân sunan Elektronik
Teminat Mektubu Platformu kurulmuştur. İş Bankası
ilgili platforma entegrasyon sürecini 2019 yılı Eylül ayı
itibarıyla tamamlayarak elektronik ortamda da teminat
mektubu işlemlerini yapmaya başlamıştır. Gümrükler Genel
Müdürlüğü ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.ye hitaben
elektronik teminat ve niyet mektubu düzenlenebilmektedir.

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

TekCep

Sorumlu
Operasyonlar

2019 yılında tüzel müşterilerin İşCep Ticari veya Ticari
İnternet Şubesi üzerinden diğer bankalardaki hesaplarına
güvenli bir şekilde ulaşabilmeyi, hesap bakiyelerini
ve hareketlerini tek hesap üzerinden anlık olarak
görüntülemeyi mümkün hale getiren TekCep, en önemli
geliştirme çalışmalarından birisi olmuştur.

İşCep

Toplum için
Pozitif Değer

Türkiye’nin ilk mobil bankacılık uygulaması ve en geniş
işlem seçeneğini sunan mobil bankacılık platformu olan
İşCep’e 2019 yılında 44 yeni fonksiyon eklenmiş, müşteri
deneyimini iyileştiren geliştirmeler yapılmış ve toplam
fonksiyon adedi 272’den 316’ya yükselmiştir.
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API Yatırımları
Her yerde bankacılık vizyonu kapsamında, müşterilerin
ihtiyaç duydukları anda ve yerde İş Bankası ürün
ve hizmetlerine ulaşılmasını sağlayan Application
Programming Interface (API) alanına yatırımlar yıl boyunca
artarak devam etmiştir. API’lar kullanıcıların ihtiyaçları
doğrultusunda zenginleştirilmiş ve toplam API sayısı 32’ye
ulaşmıştır.

Tek Dijital Kimlik
“Tek dijital kimlik” vizyonu kapsamında, üçüncü parti
uygulamalara İş Bankası bilgileriyle giriş yapılmasına yönelik
çalışmalar kapsamında, Anadolu Sigorta internet şubesine,
İş Bankası tarafından kimlik doğrulaması yapılarak erişilmesi
sağlanmıştır. Anadolu Hayat Emeklilik’in mobil uygulaması
üzerinden sunduğu fonksiyonların tümü İşCep’ten erişilir
hale getirilmiştir.

Robot Pepper
İnsansı robot Pepper’ın 14 İş Bankası şubesinde yaygınlaşma
çalışmaları tamamlanmış ve Pepper müşterilerle ayda
ortalama 24 bin etkileşim gerçekleştirmiştir. Pepper Kasım
ayında İş Bankası Müzesi’nde ziyaretçilerle buluşturulmuştur.
Pepper özellikle çocuk ziyaretçiler tarafından yoğun
ilgi görmüş ve gelecek nesillerin robotik teknolojilerle
tanışmasına imkân sağlanmıştır.

Maximum İşyerim
Uygulama 2019 sonunda 89 binin üzerinde indirme sayısına
ulaşmıştır. Platform aracılığı ile 114 binin üzerinde üye iş yerine
ve 58 binin üzerinde ticari karta hizmet verilmiştir. Maximum
İşyerim uygulamasında, üye işyerlerine satış ve performanslarını
derinlemesine inceleme fırsatı veren analiz raporları ve cep
telefonunu POS cihazı gibi kullanma olanağı veren “QR POS”
ve Alipay ile QR ödeme alma özelliği hayata geçirilmiştir.
Ayrıca iş yerlerine POS cihazına ihtiyaç duymadan uzaktan
tahsilat yapma imkânı sunan “Linkle Tahsilat” müşterilerin
kullanımına sunulmuştur. Ticari müşterilerin Şubelerden
sıkça gerçekleştirdiği, POS alacaklarının vadesinden önce
tahsil edilmesi ve ticari kart işlemlerinin taksitlendirilmesi
ve ertelenmesine ilişkin fonksiyonlar Maximum İşyerim’e
eklenerek pratik bir müşteri deneyimi ile işlemlerin zahmetsiz
ve anında gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Dijital MaxiPara Kart
İş Bankası, teknolojideki hızlı gelişmeler paralelinde ürün,
uygulama ve hizmetlerinin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar
kapsamında Banka’nın dijital ödeme ekosistemi olan Maximum
Mobil uygulaması aracılığıyla Dijital MaxiPara Kart başvurusu
almaya başlamıştır. MaxiPara Kart başvurunun hemen
sonrasında dijital olarak üretilerek müşterinin kullanımına

sunulmakta; kartın dijital olarak kullanımı için herhangi bir
aktivasyon, şifre belirleme ya da kullanıma açma işlemine
gerek olmaksızın kart, mobil uygulama içerisinde Yemeksepeti
siparişi, İstanbul Kart yükleme, Cinemaximum bilet alımı,
fatura ödeme gibi ekosisteme dâhil işlemlerde, e-ticaret
işlemlerinde ya da Android işletim sistemine sahip NFC
uyumlu cep telefonları ile POS cihazlarında temassız olarak
anında kullanılabilmektedir. Kart hamilleri talep etmeleri
halinde fiziksel kartlarını alışveriş ve nakit çekme işlemlerinde
de kullanabilecek ya da fiziki kart basımı talep etmeden
kartlarını dijital olarak kullanmaya devam edebilecektir.
Banka müşterilerinin yanı sıra Banka müşterisi olmayan
kişiler de uygulama üzerinden kendileri ya da 12 yaşından
büyük çocukları adına kart başvurusu yapabilmektedir.

Dijital Dönüşüm Merkezi
İş Bankası, KOBİ’lerin dijitalleşme ihtiyaçlarını
karşılayabilmek ve onlara bu konuda ihtiyaç duydukları
rehberlik hizmetini sağlayabilmek için, TÜRKONFED
tarafından hazırlanan “Dijital Dönüşüm Merkezi” projesine
sponsor olmuştur. İSTKA tarafından desteklenen projeye
başvuran 500 KOBİ’nin içinden seçilen 150 işletme için
gelişim alanları belirlenmiş, kendilerine bu alanlarda hizmet
verebilecek teknoloji firmalarına erişimleri sağlanmıştır.
Proje kapsamında herkese açık olarak, dijital dönüşüm
hakkında farkındalık yaratmak için 10 adet ücretsiz etkinlik
düzenlenmiş ve 150’ye yakın katılımcıya ulaşılmıştır.

Dijital İş Platformu
Zenginleştirilmiş müşteri tanıma ekranı, bir bilene sor
uygulaması, müşteriler ile mesajlaşma gibi birçok yeniliğe
sahip Dijital İş Platformu 1000 şubede yaygınlaştırılmıştır.

Dijital Onay
Bireysel müşterilerin kullanıma sunulan bankacılık ürünlerine
ait form ve sözleşmelerin dijital ortamda düzenlenebilmesi
ve şube içerisinde bulunan tabletler veya İşCep üzerinden
onay yapılmasına imkân sağlayan Dijital Onay kapsamında;
müşteriden alınan izin ve beyan formlarının dijital ortamda
alınması sağlanmış, işlem dekontlarının imza tabletleri ile
imzalanabilmesi için teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

47

Kusursuz Müşteri Deneyimi

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

İnovasyon ve Girişimcilik

2019 yılının en öncelikli çalışma başlıklarından biri olan bu
alanda “çevik çalışma modeli” uygulanmış, ürün sahibi, veri
bilimcisi, veri mühendisi ve veri mimarı rollerinden oluşan 60
kişilik bir takım bir araya getirilerek, Yapay Zekâ Çevik Alanı
kurulmuştur.

Çevik Atölye

Yapay Zekâ Çevik Alanı bünyesinde, müşteri deneyiminin
üst seviyeye çıkarılmasına, kârlılık ve büyüme stratejilerinin
desteklenmesine, risk yönetiminin daha etkin yapılmasına
ve operasyonel giderlerin düşürülmesine yönelik Yapay
Zekâ projeleri başlatılmıştır. Bu projelerden, Bireysel
ve Ticari Bankacılık alanlarında “Müşterinin İhtiyacı
Olan Ürünün Tahmin Edilmesi” yapay zekâ modelleri ile
“Tasarruf Mevduatı Fiyatlama” ve “Bireysel İhtiyaç Kredisi
Fiyatlama” yapay zekâ modelleri 2019 yılında geliştirilmiş
ve kullanılmaya başlanmıştır. Bireysel ve Ticari Bankacılık
alanlarında kredi tahsis kararları için geliştirilen yapay
zekâ modelleri ile KOBİ Müşterilerinin kullandığı ürünlerin
fiyatlamaları için geliştirilen yapay zekâ modelleri üzerinde
pilot çalışmalar sürmektedir.

Sorumlu
Bankacılık

İnovasyon kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar
kapsamında kurum içinde ve kurum dışında birçok çalıştay
ve etkinlik gerçekleştirilmekte, İş’te Yeni Bir Lider Programı
kapsamında yenilikçi değer önerileri yaratan süreçler
yürütülmektedir.

2019 yılında “çevik çalışma modeli” ile başarılı iş sonuçları
elde edilmiş ve çalışan memnuniyeti önemli oranda
artmıştır. Çevik Alanlar’da seçili konulardaki iş yapış hızı %75,
çalışan memnuniyeti ise %18’e varan artışlar göstermiştir.
2019’da geliştirmeler ile Çevik Atölye kapsamındaki ticari
müşterilerin vadesiz mevduat bakiyesi bir önceki yıla göre
%42, nakdi kredi bakiyesi %12 oranında artmıştır.

Sorumlu
Operasyonlar

Küresel ölçekte yaygınlaşan bu çalışma yaklaşımını
Türkiye’de ilk uygulayan kurumlardan biri olan İş Bankası
Çevik Atölye ile 2019 yılı Sardis Kurum İçi İnovasyon
Ödüllerinde (Sardis 2019 Awards Enterprise Innovation
Category) birincilik, IDC Türkiye Finans ve Teknoloji
Ödüllerinde En İyi Kurumsal Dönüşüm (IDC’s Turkey Finance
Technology Awards 2019 Best Enterprise Transformation
Project) kategorisinde üçüncülük kazanmıştır. Dünya
bankacılık sektöründeki sayılı uygulamalardan biri olan Çevik

Toplum için
Pozitif Değer

Yapay Zekâ

Banka’nın ABD, Çin ve Türkiye’deki inovasyon merkezleri
aracılığıyla yeni teknolojiler takip edilerek, dijital
teknolojilerin ve analitik yöntemlerin kullanılması ve yeni
ürünler yaratılması amaçlı kavram kanıtlama çalışmaları
sürdürülmektedir.

Müşteri ihtiyaçlarını merkeze alan takımlarla, hızlı karar
almayı hedefleyen çalışma modelinde, farklı iş alanlarında
yetkinlik sahibi 240 çalışan rol almaktadır. Yıl sonu itibarıyla
25 çevik takımın oluşturduğu 4 “Çevik Alan”; esnaf ve küçük
işletmelere, bireysel müşterilere, yapay zekâ uygulamalarına
ve robotik süreç otomasyonuna odaklı çalışmalarını
sürdürmektedir.
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Atölye, 100’e yakın dış ve iç kurum/organizasyon tarafından
ziyaret edilmiş, konferanslarda örnek vaka olarak sunulmuş,
yazılı ve görsel basına çok kez haber olmuştur.

Veriyi değere dönüştüren ve petrolün günümüzdeki karşılığı
değerlendirmelerine konu olmasını sağlayan en önemli
kabiliyetlerden biri yapay zekâdır. İş Bankası’nda yapay zekâ,
kurum kültürünün ve bunu destekleyen süreçlerin doğal bir
parçası olacak şekilde konumlandırılmaktadır. Bu çerçevede
2019 yılında İş Bankası’nın yapay zekâ vizyon ve stratejisi
oluşturulmuş, müşteri perspektifinde müşteri deneyimini en
üst düzeye çıkarmak; çalışan perspektifinde ise çalışanların
yapay zekâ algoritmaları ile desteklenerek, katma değeri düşük
işlerin otomasyona geçirilmesi ile çalışanları daha yüksek değer
yaratabilecekleri alanlara yönlendirmek hedeflenmiştir.

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası, teknolojinin hızla geliştiği dijital dünyada rekabeti
değiştirebilecek stratejik hamleleri doğru öngörebilmek
ve aksiyon alabilmek için yeni rekabet koşullarına uygun
teknoloji ve iş modellerinin geliştirilmesine yönelik
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda açık inovasyon
yaklaşımı benimsenerek, yeni ürün ve hizmet geliştirmek
için girişimler başta olmak üzere teknoloji şirketleri ve
üniversiteler gibi kurumlar tarafından geliştirilen fikir ve
teknolojilerden yararlanılmaktadır.

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

İş Bankası, güçlü teknolojik altyapısında oluşabilecek olası
kesintileri de Anomali Tespiti yapay zekâ modelleri ile kesinti
oluşmadan belirlemeye 2019 yılı içerisinde başlamıştır.

Workup
İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik
Programı 2017 yılından bu yana Kolektif House Levent’te
sürdürülmektedir. Sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş
modeli bulunan, prototip ya da MVP aşamasına gelmiş,
teknoloji odaklı, erken aşama startupları hızlandırmak üzere
kurulan programda girişimlere Kolektif House Levent’te 6 ay

süre ile ofis desteği, 50’yi aşkın uzman kişiden mentorluk,
İş Bankası ve grup şirketleri ile iş geliştirme olanağı, AWS,
Google, Radore vb. krediler, iş ve yatırım dünyasına erişim
imkânları sağlanmaktadır. 3 yılda 9.000’i aşkın başvuru
yapılan programa, bugüne kadar 80 girişim kabul edilmiştir.
İlk 5 dönemde 49 girişimin mezun olduğu programın
6. dönemi 12 startup ile devam etmektedir. Mezun
girişimlerden 13’ü bugüne kadar toplam 1,5 milyon ABD
doları değerinde tohum yatırımı almıştır. 2019 yılında
1.500'den fazla başvuru alan programa 26 girişim kabul
edilmiş, bunlardan 20'si Haziran ve Aralık aylarında
düzenlenen Demo Day etkinlikleri ile mezun olmuştur.
Workup Girişimcilik Programı mezunu 7 girişim 2019
yılında toplam 462 bin ABD doları yatırım almış, program
kapsamında 72 farklı eğitim ve etkinlik düzenlenmiştir. 11
girişimin dâhil olduğu ve 3 gün süren bir hızlandırılmış eğitim
programında, girişimlere ABD pazarına açılmaya yönelik
aktarımlarda bulunulmuştur. Söz konusu programın sonunda
seçilen 3 girişim Ekim ayında ABD'nin San Francisco şehrinde
1 hafta süreyle bulunarak potansiyel yatırımcılar, müşteriler
ve hızlandırma programları ile görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Teknolojik Girişimci Paketi
İş Bankası, ürün ve hizmetleriyle girişimcilik ekosistemini
desteklemektedir. Teknoloji tabanlı girişimcilere kuruluş
dönemlerinde destek sağlamak için oluşturulan Teknolojik
Girişimci Paketi 2019 yılı sonu itibarıyla 400 kullanıcıya
ulaşmıştır.

Müşteri Odaklılık
Faaliyetlerini “müşteriye en yakın banka olmak” amacıyla,
sorunsuz ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle sürdüren İş
Bankası, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda
bir bankacılık deneyimi sunmak için çalışmaktadır.
Banka’nın müşteri deneyimini ön plana alan hizmet
anlayışı memnuniyeti artırırken, kurum kârlılığına da katkı
sağlamaktadır. İş Bankası, toplumun tüm kesimlerinin
finansal ürün ve hizmetlere erişimini sağlamayı, sorumlu
ürün ve hizmetler sunmayı hedeflemektedir.

Müşteri Deneyimi
Türkiye’nin en çok tercih edilen bankası olan İş Bankası,
bireysel, ticari, kurumsal ve özel bankacılık segmentlerinde
toplam 19,5 milyon müşterisine tüm temas noktalarından
kusursuz ve güvenli bir müşteri deneyimi sunmak için
çalışmaktadır.
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İş Bankası Müşteri Deneyimi Prensipleri, müşterilerin
ihtiyaçlarını anlamak, hızlı, kişiselleştirilmiş, kolay ulaşılabilir
çözümler üretebilmek, tutarlı ve bütünleşik bir müşteri
deneyimi sunmayı amaçlar.
İş Bankası, iş süreçlerini müşterilerin bankacılık deneyimini
iyileştirecek şekilde güncellemektedir. Geleneksel bankacılık
hizmetlerini dijital dönüşüm kapsamında yeniden tasarlayan
İş Bankası, daha keyifli ve hızlı bir bankacılık deneyimi
sunarak yüksek müşteri memnuniyeti sağlamaktadır.
İş Bankası Tasarım Odaklı Düşünme ve Müşteri Yolculuğu
metotları ile iletişim süreçlerini sürekli iyileştirmektedir.
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. Müşteri Yolculukları ile müşteri
tecrübeleri, müşterinin gözüyle baştan sona resmedilmiştir.

Müşteri Geribildirimleri
İş Bankası, pek çok mecradan müşteri geri bildirimlerini
toplamaktadır. Müşterilerin, kurumsal internet sayfası,
internet 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.
2019 yılında İş Bankası’na bu mecralardan 466.708 adet
geribildirim ulaşmış, geri bildirimlerin tamamı yanıtlanmıştır.
Müşterilerin talep ve şikâyetleri sosyal medya ve Şikayetvar
gibi platformlardan da yakından izlenmektedir. İş Bankası
Şikayetvar.com’un her yıl düzenlediği “Müşteri Deneyim
Endeksi” adlı değerlendirmede 2019 yılında özel bankalar
kategorisinde en yüksek skoru elde ederek birinci olmuştur.
İş Bankası, Çağrı Merkezi, EN ISO 15838 Çağrı İletişim
Merkezleri Standardı Belgesi’ne 2011 yılından bu yana
sahiptir.

Müşteri Memnuniyeti
İş Bankası’nda Mart 2019’da başlayan dijital ölçümleme
çalışmalarında yıl boyunca farklı mecralardan 650.000'in
üzerinde müşteri geri bildirimine ulaşılmıştır. Elde edilen
geri bildirimler üzerinden yapılan incelemede dijital
kanallardan memnuniyet skorları İşCep için %91, Bireysel
İnternet Şubesi için %89, Ticari İnternet Şubesi için %88,
Bankamatik için ise %82,5 olarak ölçülmüştür.

49

Kusursuz Müşteri Deneyimi

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Tüm şubelerde yapılan anında ve sürekli müşteri deneyimi
ölçümüne 2019 yılında da devam edilmiş ve memnuniyetin
arttığı tespit edilmiştir. Şubelerdeki kiosklar üzerinden
toplamda 2,6 milyondan fazla geri bildirim alınmıştır. Bu
geri bildirimler üzerinden oluşan memnuniyet skoru bir
önceki yıla göre %3’lük artışla %74 seviyesine ulaşmıştır.

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Futurebright bağımsız araştırma şirketinin 2019
sonuçlarına göre İş Bankası kendisine en yakın
büyüklükteki diğer bankalarla karşılaştırıldığında özel
bankalar arasında en yüksek net tavsiye skoruna (NTS)
sahip banka olmuştur.

Sosyal Medya

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

İş Bankası sosyal medya kanallarını da müşteri iletişimi
için aktif olarak kullanmaktadır. Banka, 2019 yılında İşCep,
Maximum, Maximiles, İş’te Üniversiteli, Maximum Gaming
ve Workup markalarına ait Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube, Linkedin, Pinterest, Medium Blog mecralarında 37
sosyal medya hesabı ile faaliyet göstermiştir.

Veri Güvenliği ve Gizliliği

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

Dijitalleşme, artan veri güvenliği risklerini de beraberinde
getirmektedir. İş Bankası, dijitalleşme çalışmalarına
gösterdiği özen ve önemi veri gizliliği alanında da
göstermektedir. Banka, bankacılık mevzuatı, diğer yasal
düzenlemeler ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
ile düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesine
üst düzeyde hassasiyet göstermektedir. Banka’da
bilgi varlıklarının güvenliğinin, uluslararası standartlar
çerçevesinde sağlanması ve bu konuda Banka genelinde
farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar da
sürdürülmektedir.
Güvenlik mimarisi kapsamında Banka’nın iletişim
ağı altyapısında oluşturulmuş birden çok katman
bulunmaktadır. Bütün sunucu ve uç nokta cihazları, uç nokta
güvenlik çözümleri ile korunmaktadır.

Sorumlu
Operasyonlar

İş Bankası, siber güvenlik olaylarının 7/24 takibinin
yapılması, yeni güvenlik açıklarının ve zararlı yazılımların
engellenmesi amacıyla Güvenlik İstihbarat ve Savunma
Merkezi (GİSM)’ni kurmuştur. GİSM’in güvenlik olaylarına
müdahale kabiliyetinin artırılması amacıyla güncel teknoloji
trendleri takip edilerek en iyi uygulamaların Banka’da
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uygulanması sağlanmaktadır. Banka’da sistemler üzerindeki
olası açıklıkları tespit etmek amacıyla 2012 yılından bu yana
düzenli aralıklarla sızma testleri yapılmaktadır.
Banka’da bilgi güvenliği farkındalığının artırılması amacıyla
eğitimler verilmekte ve phishing testleri yapılmaktadır.
2019 yılında siber güvenlik, sosyal mühendislik ve bilgi
güvenliği konularında Genel Müdürlük ve şubelerden
toplam 1.423 çalışan 4.952 saat eğitim almıştır.
Teftiş Kurulu, veri güvenliği konusunda Banka genelinde
alınan tedbirlerin yeterliliği konusunda düzenli ve riske
dayalı denetimler yapmaktadır. Söz konusu iç denetim
faaliyetleri ile Banka nezdinde bilgi sistemleri ve içerdiği
verilerin güvenliği konusunda gerekli kontrollerin ve
yapıların oluşturulup oluşturulmadığı değerlendirilmektedir.
2019 yılında, İç Kontrol Bölümü bilgi sistemleri iç kontrol
faaliyetleri ekibince, bilgi güvenliği alanında 36 adet kontrol
noktası ikinci seviye kontroller açısından günlük, haftalık ve
aylık periyotlarda gözden geçirilmiştir. 2019 yılında ayrıca
bilgi sistemlerine ilişkin bir dış denetim çalışması ve bir
sızma testi çalışması gerçekleştirilmiştir.
İş Bankası’nın belirlemiş olduğu yüksek bilgi güvenliği
standartlarına uyum, Banka’nın hizmet aldığı tedarikçilerden
de beklenmektedir. Tedarikçilerin performansları düzenli
olarak takip edilmekte, yapılan anlaşmalarda bilgi güvenliği
ile ilgili cezai yaptırımlar yer almaktadır.
Banka’nın bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile destek
hizmeti aldığı kuruluşların bilgi güvenliğine ilişkin iç
kontrol sistemleri de 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.
İş Bankası, veri güvenliği alanındaki öncü çalışmalarına
2019 yılında da devam etmiştir. Banka, internet üzerinden
yapılan kartlı alışverişlerde kart hamilinin doğrulanmasına
olanak sağlayan üç boyutlu güvenlik doğrulama (3D Secure)
altyapısının güncel versiyonu olan EMV 3DS’nin (3D Secure
2.0) Avrupa’daki ilk geçişini gerçekleştiren bankadır. Bu yeni
teknolojiyle birlikte, daha iyi bir müşteri deneyiminin çok
daha güvenli şekilde sunulması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri
Dijital Dönüşüm

2018

2019

Bankamatik sayısı

6.560

6.506

Dijital bankacılık müşteri sayısı (milyon)

7,2

8,1

Mobil bankacılık müşteri sayısı (milyon)

6,8

7,8

Nakit olmayan finansal işlemlerde dijital kanalların payı (%)

81,8

84,6

Dijital kanalların satışlardaki payı (%)

30,9

40,1

Bankamatiklerden yapılan kartsız işlem sayısı (milyon)

32,5

33,8

Bankamatiklerden yapılan kartsız işlemlerin tutarı (milyar TL)

20,02

24,78

11,9 milyon

40,4 milyon

Dijital bankacılık müşteri sayısında bir önceki seneye göre artış oranı (%)

22,5

12,5

Şube dışı kanal payı (%)

88,5

92,2

Maxi ile ulaşılan kullanıcı sayısı (milyon)

1,3

4,9

Maxi ile yanıt verilen soru sayısı (milyon)

2,3

22,6

Anında Ticari Kredi ile uçtan uca dijital ticari kredi kullandırım hacmi (milyon TL)

6,9

143,98

4,78 Sigma

4,83 Sigma

Müşteri Odaklılık

2018

2019

Müşteri sayısı (milyon)

19,1

19,5

Bireysel Net Tavsiye Skoru

37

33

Bireysel Net Tavsiye Skoru Sıralaması (Özel bankalar arasında)

1

1

Ticari Net Tavsiye Skoru

56

43

Ticari Net Tavsiye Sıralaması (Özel bankalar arasında)

1

1

Müşteri memnuniyet skoru (%)

84,5

81,2

Veri Güvenliği

2018

2019

30.000

0

Dijitalleşme ile sağlanan kâğıt tüketim tasarrufu (sayfa)

Bilgi Teknolojileri Kritik Servisler İşlem Başarı Endeksi (6-Sigma)*

Veri güvenliğinin ihlali nedeniyle alınan cezalar (TL)

(*) 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.

2020 ve sonrası

Toplum için
Pozitif Değer

İş Bankası, sürdürülebilir değer yaratarak geleceğin bankası olma vizyonu doğrultusunda, kusursuz müşteri deneyimini
stratejik amaçları arasında konumlandırmaktadır. Bireysel ve ticari segmentlerde Net Tavsiye Skoru alanındaki liderliğin
korunması öncelikli bir hedeftir. Dijitalleşme alanında yatırımlar hız kesmeden devam edecek, bilgi güvenliği konusundaki
yeni teknolojiler titizlikle takip edilecektir. Banka, dijital kanalların toplam satışlar içindeki payının 3 yıl içerisinde %60’lar
mertebesine ulaşmasını hedeflemektedir. Müşteri deneyiminin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalara da devam
edilecektir.
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Öncelikli Konular

Sorumlu Bankacılık

İklim Değişikliği ile Mücadele • Çevresel sosyal
ve yönetimsel kriterleri gözeten sorumlu
finansman • Sorumlu ürün ve hizmet portföyü
• Sorumlu Pazarlama • Finansal Kapsayıcılık

SKA

Sermaye Ögesi

NİTELİKLİ
EĞİTİM

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

İKLİM
EYLEMİ

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SUDAKİ
YAŞAM

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

KARASAL
YAŞAM

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Sorumlu Bankacılık

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası’nın sorumlu bankacılık yaklaşımı, düşük karbon ekonomisini
destekleyen yenilenebilir enerji projelerinin finansmanından ekonominin
temelini oluşturan KOBİ’lerin ve kadın girişimcilerin güçlendirilmesine,
finansman sağladığı yatırımlardan kaynaklanan çevresel ve sosyal risklerin
yönetimine kadar farklı alanlarda ürün, hizmet ve çözümlerin geliştirilmesini
içermektedir.

395

222

Çevresel ve sosyal risk
değerlendirmesine tabi
tutulmuş projelerin
finansman tutarı

Yenilenebilir enerji
yatırımlarına sağlanan
finansman tutarı

milyon ABD doları

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

milyon ABD doları

67,3

%

Yenilenebilir enerji
projelerinin toplam
enerji üretimi projeleri
portföyündeki payı

45.629
Desteklenen kadın
girişimci sayısı

İklim Değişikliği ile Mücadele

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

İş Bankası, paydaşlarının hayatına değer katacak ürün ve
hizmetleri geliştirmek için çalışmaktadır. Banka, değer
yaratma sürecinde finansman sağladığı yatırımlardan
doğan olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, dezavantajlı
grupların finansal hizmetlerden faydalanabilmesi, düşük
karbon ekonomisine geçişe destek olunması, KOBİ’lerin
güçlendirilmesi konularına öncelik vermektedir. Bu
sayede İş Bankası tüm paydaşları için sürdürülebilir değer
yaratmaktadır. İş Bankası, sorumlu bankacılık anlayışıyla
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına konu olan sorunların
çözümüne de destek olmaktadır.
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Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 Küresel Risk Raporu,
küresel ekonomiyi ve insanlığı etkileyen en önemli beş
riskin tamamının çevresel konulardan kaynaklandığını
göstermektedir. İklim değişikliği, aşırı hava şartlarının
yarattığı olumsuz koşullar, biyolojik çeşitliliğin azalması,
insan kaynaklı çevre felaketlerindeki artış ve doğal afetleri
de kapsayan bu risk listesinde ilk sırada yer almaktadır.
Artan nüfus, sorumsuz üretim ve tüketim davranışları,
doğanın insan ihtiyaçlarını karşılama hızının yetersiz
kalmasına neden olmaktadır.
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Sorumlu Bankacılık

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Kredilerde Çevresel
ve Sosyal Risk Yönetimi

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

Çevresel faktörleri gözetmeyen iş modelleri, şirketlerin
orta ve uzun vadede kaynak sorunlarıyla karşılaşacağını,
bu durumun, finans kuruluşları için çok boyutlu riskler
yaratacağını göstermektedir. Azalan kaynaklar, daha
kapsamlı çevresel mevzuat gerekliliğini de beraberinde
getirmektedir. Çevre dostu uygulamalar, yeşil ekonomi,
dönüşüm ekonomisi ve temiz enerjinin öneminin artması
gibi değişimlerse bu alandaki fırsatları işaret etmektedir.

Sorumlu
Bankacılık

İş Bankası’nın, iklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki
çalışmaları iki ana kulvarda ilerlemektedir. Banka, sorumlu
bankacılık anlayışı gereği ürün ve hizmetleriyle yeşil
ekonomiye destek olmakta ve faaliyetlerinden kaynaklanan
çevresel etkilerini azaltmak için çalışmaktadır.

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Finansal, sosyal ve çevresel riskleri entegre risk
yönetimi yaklaşımı ile ele alan İş Bankası 2019 yılında,
iklim değişikliğine ilişkin riskleri, stratejik riskler altında
sınıflandırılmıştır.

İş Bankası, operasyonlarının çevresel etkilerini en
aza düşürmek için verimlilik projeleri sürdürmektedir.
Banka’da uluslararası standartlarda bir çevre yönetim
sistemi oluşturulmuştur. Banka’nın Genel Müdürlük
binaları ve şubelerinde, çeşitli çevresel göstergeler takip
edilmektedir. Kâğıtsız bankacılık için dijitalleşme çalışmaları
yürütülmektedir. İş Bankası’nın bu alandaki faaliyetlerinin
detayına raporun “Sorumlu Operasyonlar” bölümünde yer
verilmiştir (Bk. Sorumlu Operasyonlar, s.74-79).
İş Bankası, Türk Arktik Bilimsel Seferi Sponsorluğu ile
İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi (PolReC) tarafından gerçekleştirilen
“İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi”ne destek olmuş, küresel
iklim değişikliği ve deniz buzu fizik bilimi çalışmalarına katkı
sağlamıştır.
İş Bankası, ileriki dönemlerde de iklim değişikliğinin yarattığı
risk ve fırsatları yakından takip etmeye, bu alandaki
kurumsal angajmanlarını artırarak sürdürmeye devam
edecektir.

Sorumlu
Operasyonlar

Banka, kredi değerlendirme süreçlerine, çevresel ve sosyal
etkileri de dâhil etmektedir. İş Bankası, yenilenebilir enerji
projelerine finansman sağlayarak iklim değişikliğinin
getirdiği risklerin ve etkilerin azaltılmasına katkıda
bulunmaktadır. Banka ayrıca yenilenebilir enerji ve
enerji verimliliğinin finansmanı için uluslararası finansal

kuruluşlarla da iş birlikleri geliştirmektedir. İş Bankası Yeşil
Tahvili, İş'te Güneş Kredisi, TEMA Çevre Değişken Fon gibi
yeşil ekonomiyi destekleyen ürünlerin Banka’nın ürün
portföyündeki ağırlığı da her geçen gün artmaktadır.

Kredi değerlendirme süreçlerine, çevresel ve sosyal etkilerin
de dâhil edilmesi bankacılık sektörünün sürdürülebilirlik
öncelikleri arasındadır. İş Bankası, 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.
İş Bankası’nda toplam yatırım tutarı 10 milyon ABD
dolarının üzerinde olan yeni yatırım projelerinin 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.

Finanse edilmeyen faaliyetler

Toplum için
Pozitif Değer

İş Bankası, Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası’nın
ekinde yer verdiği Finanse Edilmeyen Faaliyetler
Listesi kapsamındaki faaliyetlere ilişkin kredi
taleplerini değerlendirmeye dahi almadan
reddetmektedir. Zorla ve çocuk işçi çalıştırmanın
söz konusu olduğu yatırımlar, 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.
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Değerlendirme sonucunda 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 ve her yatırım özelinde Proje Çevresel ve
Sosyal Değerlendirme Belgesi düzenlenmektedir.
İş Bankası Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi (ÇSRY) Ekibi’nin
değerlendirmeleri sonucunda “A yüksek riskli” projelerin
tamamında ve risk seviyesinden bağımsız olarak gerekli
görülen tüm projelerde, Banka adına görev yapmak
üzere bağımsız Çevre Danışmanı atanmaktadır. Çevresel
yükümlülüklere ilişkin her türlü̈ 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.
Projenin risklerinin ve etkilerinin sağlıklı bir şekilde
yönetilmesine ilişkin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı’nın
(ÇSYP) hazırlanarak Banka’ya iletilmesi talep edilmektedir.
ÇSAP’de belirlenen hususlara ilişkin olarak, Banka’nın
ÇSRY Ekibi’nin de katılımıyla Çevre Danışmanı tarafından
gerçekleştirilen saha ziyaretleri ile çevresel ve sosyal izleme
faaliyetleri yürütülmektedir.
Bütün projelerde asgari olarak yerel ÇED kapsamında
"Halkın Katılımı Toplantıları" düzenlenmekte olup,
uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilen
tüm finansmanlarda ilave paydaş iletişimi toplantıları ve
kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürütülmektedir.
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Sorumlu Bankacılık

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

İş Bankası tarafından finanse edilen YE projeleriyle
üretilen temiz enerji (2019 ve 2018 yılı toplamı)

milyon MWh

Finansal
Performans ve
Kârlılık

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:

Yönetim
Yaklaşımı

• 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

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

• 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

Sorumlu
Bankacılık

• 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

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

• 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

Sorumlu
Operasyonlar

• Kümülatif Etki Analizi, Biyolojik 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

Toplum için
Pozitif Değer

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.
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Finansmanı gerçekleştirilen projelerin etkilerinden biri de
zorunlu yeniden yerleşim durumlarıdır. Bazı projelerde
arazilerin kamulaştırılması veya toplulaştırılması sonucunda
hane halkının zorunlu olarak yeniden yerleşime maruz
kalması ya da işyerlerinin yeniden yerleşimi kaynaklı
geçim sıkıntıları yaşanabilmektedir. Bu tip projeler için
uluslararası standartlarda finansmana konu olanları için
"Yeniden Yerleşim Planı" ve "Geçim Kaynaklarının Yeniden
Yapılandırılması" planları ile projeden etkilenen kişi ve
gruplar tespit edilmekte ve olumsuz etkilerin bertaraf
edilmesine yönelik planlar uygulanmaktadır.
2019 yılı itibarıyla 127 proje ERET derecelendirmesine tabi
tutulmuş, bunlardan 81 adedine finansman sağlanmıştır.
2019 yılında toplam finansman tutarı 395 milyon ABD
doları olan söz konusu projelerin, finansman tutarı bazında
%12’si A, %43’ü B+, %38’i B- ve %7’si C risk kategorisinde
sınıflandırılmıştır.

2019 yılında,
“A” riskli 1 proje kapsamında

48 milyon ABD doları

Sorumlu Ürün ve Hizmetler

Yeşil Ekonomiye Katkı Sağlayan
Ürün ve Hizmetler

İş Bankası, ürün ve hizmetlerini tasarlarken müşterilerinin
farklı yaşam evrelerini, ekonomik ihtiyaçlarını ve sektörel
gerekliliklerini gözetmektedir. Toplumun her kesimi için ürün
ve hizmetler geliştirmek, bu ürünler hakkındaki doğru bilgiyi
müşterilerine iletmek, ülkede tasarruf bilincini desteklemek
İş Bankası’nın sorumlu ürün ve hizmet sunma anlayışının
temelinde yer almaktadır

Yenilenebilir Enerjinin Finansmanı
Düşük karbon ekonomisine geçişte alternatif enerji
kaynaklarının teşvik edilmesi son derece önemlidir.
Yenilenebilir enerji yatırımları yalnızca iklim değişikliğine
bağlı etkilerle mücadeleyi değil aynı zamanda yarattığı yeni
istihdam alanlarıyla sosyal kalkınmayı da desteklemektedir.
İş Bankası, yenilenebilir enerji projelerine finansman
sağlayarak iklim değişikliğinin getirdiği risklerin ve etkilerin
azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

İş Bankası tarafından finanse edilen Yenilenebilir
Enerji Projeleriyle 2019 yılında Üretilen Toplam
Elektrik Miktarı (kWh)
BES

873.280.488

RES

2.421.950.604

GES

964.504.396

JES

3.799.121.010

BES

13.840.744.626

TOPLAM

2015 yılı sonrasında İş Bankası tarafından elektrik üretim
yatırımlarına yönelik yeni proje finansmanlarının tamamı
yenilenebilir enerji projelerine ayrılmıştır. 2020 yılı için de
aynı hedefe ulaşılması planlanmaktadır. 2019 yıl sonu
itibarıyla, yenilenebilir enerji finansmanının toplam enerji
üretimi projeleri portföyündeki payı %67,3, yenilenebilir enerji
finansmanının toplam finansmandaki payı ise %6,5 olmuştur.

21.899.601.124

“B+” riskli 2 proje kapsamında

170 milyon ABD doları

2019 Yılında Sağlanan Yenilenebilir Enerji Finansmanının Dağılımı
Tür

Adet

Toplam Kurulu Güç
(MW)

Nakdi Risk
(milyon ABD doları)

Gayrinakdi Risk
(milyon ABD doları)

Toplam Risk
(Nakdi + Gayrinakdi)
(milyon ABD doları)

BES

1

4,8

9,2

0

9,2

GES

68

107,6

62,6

24,2

86,8

28 milyon ABD doları

RES

2

52

14

24,6

38,6

JES

3

98

74,6

12,7

87,2

finansman sağlanmıştır.

TOPLAM

74

262,4

160,4

61,5

221,9

“B-” riskli 7 proje kapsamında

149 milyon ABD doları

“C” riskli 3 proje kapsamında
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Sorumlu Bankacılık

2019’da Çiftçi Buluşmaları ile 32 yörede 4.500’e yakın üretici ile
bir araya gelinmiş, yöresel, ulusal ve uluslararası 20’den fazla
tarım fuarına katılım sağlanmıştır. 2019 yılında tarım sektöründe
kullandırılan nakdi krediler 5 milyar TL seviyesini aşmıştır.

İş Bankası, 21 Ağustos 2019 tarihinde ilk Yeşil Tahvil ihracını
gerçekleştirmiştir. İlgili ihraç aynı zamanda, Türk bankaları
tarafından gerçekleştirilen ilk %100 Yeşil Eurotahvil işlemidir.

Finansal
Performans ve
Kârlılık

milyon ABD
doları

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

2019 yılında İş Bankası, biyokütle, güneş, rüzgâr enerjisi
ve jeotermal alanlarında geliştirilen ve toplam kurulu gücü
262 MW olan 74 projeye finansman sağlamıştır. 2019 yıl
sonu itibarıyla İş Bankası tarafından finansmanı sağlanan
yenilenebilir enerji projelerinin toplam kurulu gücü 8.074
MW'dir. Ayrıca, İş Bankası tarafından finanse edilen projeler
kapsamında 2019 yılında 21,9 milyon MWh temiz enerji
üretilmiştir.
İş Bankası yenilenebilir enerji üretimine finansman desteğini
artırarak sürdürürken, enerji portföyündeki kömür ve
doğalgaza dayalı termik santrallerden kaynaklanan enerji
üretimine sağlanan finansman payını azaltma yönünde
çalışmalarına devam etmektedir.

Sorumlu
Bankacılık

Yeşil Ekonomi için Uluslararası Finansal
Kuruluşlarla İş Birliği

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

İş Bankası yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin
finansmanı için uluslararası finansal kuruluşlarla iş birlikleri
geliştirmektedir. Bu sayede küçük ve orta büyüklükteki
işletmelerin, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri
uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan çeşitli kredilerle
finanse edilmektedir.

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

İş Bankası, 2008 yılından bu yana sürdürülebilirliğe katkı
sağlayan sektör ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla KfW,
EIB, EBRD, Proparco, OPIC ve IFC gibi çeşitli uluslararası
finansal kuruluşlardan orta-uzun vadeli, özel amaçlı
kaynaklar sağlanmaktadır. Bu kaynaklarla, enerji verimliliği
ve yenilenebilir enerji projelerinin yanı sıra kadın girişimciler,
KOBİ’ler, tarım işletmeleri, kalkınmada öncelikli bölgelerde
yerleşik işletmeler ve çalışan sayısı 250 ile 3.000 arasında
olan işletmeler finanse edilmektedir. İş Bankası tarafından
uluslararası finansal kuruluşlardan temin edilen ve 2019 yıl
sonu itibarıyla açık olan kredilerin listesine raporun “Ekler”
bölümünden ulaşabilirsiniz.
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İş Bankası Yeşil Tahvili

Maximum TEMA Kart ve Yuvarla

İş Bankası mevduat dışı fon kaynakları arasında önemli
paya sahip Eurotahvil ihraçlarının, yeşil, sosyal ya da
sürdürülebilirlik tahvili olarak yapılabilmesini teminen, İş
Bankası Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçevesi’ni oluşturmuştur.
Çerçeve kapsamında ihraç edilen tahvillerden sağlanacak
fonlarla; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, geri dönüşüm,
organik tarım, temiz ulaşım, yeşil binalar ve döngüsel
ekonomi alanlarında olumlu çevresel etki yaratan projelerin
yanı sıra; az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ’lerin ve kadın
girişimcilerin finansmanı gibi olumlu sosyal etkiye sahip
krediler de finanse edilecektir.

Sektörde bir ilk olan Maximum TEMA Kart ile
müşterilerimizin yaptıkları her alışveriş üzerinden Banka
TEMA Vakfı’na alışveriş tutarının %0,02'si kadar katkıda
bulunmaktadır. İş Bankası’nın ana destekçilerinden olduğu
“Yuvarla” uygulaması ile müşterilerimiz alışverişlerinin
küsuratlarını bir üst tam tutara yuvarlayarak, aradaki tutarı
uygulama üzerinden seçecekleri dernek, vakıf ve sivil
toplum kuruluşlarına bağışlayabilmektedirler. Yuvarla ve
TEMA kart uygulamaları ile 2019 yılında vakıf ve derneklere
2 Milyon Türk Lirasının üzerinde bağış sağlanmış, 2018
yılına kıyasla %46 artış gerçekleşmiştir.

Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği (“ICMA”) tarafından
yayınlanmış olan Yeşil Tahvil İlkeleri, Sosyal Tahvil İlkeleri
ve Sürdürülebilirlik Tahvili Rehberi’nin dört temel bileşenine
uygun olarak hazırlanan Çerçeveye dış değerlendirme
kuruluşu görüşü alınmıştır.

TEMA Çevre Değişken Fon

İş Bankası, 21 Ağustos 2019 tarihinde ilk Yeşil Tahvil ihracını
gerçekleştirmiştir. İlgili ihraç aynı zamanda, Türk Bankaları
tarafından gerçekleştirilen ilk %100 Yeşil Eurotahvil işlemidir.
İhraç tutarı 50 milyon ABD Doları ve tahvilin vadesi 10
yıldır. Söz konusu ihraç, İş Bankası’nın sürdürülebilirlik
yaklaşımının bütünselliğini yansıtması, farklı yatırımcı
kitlelerine ulaşma imkânı tanıması ve uzun vadeli bir
fonlama olması açısından önem taşımaktadır.
İş'te Güneş Kredisi
İş Bankası, yenilenebilir enerji sektöründe öncü ve lider
banka olma misyonuyla uyumlu olarak, endüstriyel
tesislerin çatılarında öz tüketim amacıyla kurulacak olan
lisanssız güneş enerjisi santrallerinin (GES) finansmanına
yönelik ticari nitelikli yeni bir kredi ürünü geliştirmiş ve 2019
yılında müşterilerinin kullanımına sunmuştur. İş’te Güneş
Kredisi; “dağıtık üretim” olarak adlandırılan tabana yaygın,
verimli, esnek, tüketimle aynı noktada üretim modelinin
gelişimine ve yaygınlaşmasına; makro ölçekte ise enerji
dönüşümü sürecine hizmet etmeyi amaçlamaktadır.
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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.

Tarım Sektörüne Destek
İş Bankası tarım sektörünün ülkenin sürdürülebilir
kalkınmasında öncelikli bir sektör olduğuna inanmaktadır.
2019 yılında tarım bankacılığı faaliyetlerine devam eden İş
Bankası’nın Şube Dışı Satış Biriminde görev yapan 63 Tarım
Yetkilisi 61 ilde, ülke tarımını desteklemek için çalışmaktadır.
Tarım Yetkilileri, bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak
amacıyla köy köy dolaşarak üreticilere ve çiftçilere yerinde
hizmet sunmaktadır.
2019 yılında tarım bankacılığında Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni Programı’na
ilişkin olarak, İş Bankası ile Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu (TKDK) arasında imzalanan protokol
çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüştür.
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İş Bankası Soğuk Hava Deposu Yatırım Kredisi ürünü
geliştirilerek bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin üreticiden
tüketiciye ulaşana kadar sağlıklı koşullarda saklanması ve
gıda güvenliğinin sağlanmasına destek konusunda önemli bir
adım atılmıştır.
2019 yılında Vodafone Business iş birliğinde tarımsal
faaliyetlerde gelişmiş teknolojiye dayalı tahmin ve erken uyarı
sistemlerinin kullanıldığı Dijital Tarım Projesi başlatılmıştır.
Tarım sektöründe yenilikçi ve inovatif projesi olan girişimlerin
ortaya çıkarılması ve desteklenmesi amacıyla Tarım Girişimciliği
Yarışması düzenlenmiş, yarışmayı kazanan ekip İş Bankası
Workup programına katılmaya hak kazanmıştır.
Ücretsiz olarak tarım üreticilerinin kullanımına sunulan
İmeceMobil uygulaması ile üreticiler meteorolojik uyarılardan,
hal ve borsa fiyatlarına kadar üretimleri açısından önem
taşıyan pek çok bilgiye, İmece Kart kampanyalarına ve İmece
Kart’a dair bilgilere erişebilmektedir.
2019’da Çiftçi Buluşmaları ile 32 yörede 4.500’e yakın üretici ile
bir araya gelinmiş, yöresel, ulusal ve uluslararası 20’den fazla
tarım fuarına katılım sağlanmıştır. 2019 yılında tarım sektöründe
kullandırılan nakdi krediler 5 milyar TL seviyesini aşmıştır.

Tasarruf Bilincini Artırmaya Yönelik Ürün ve Hizmetler
İş Bankası, tasarruf bilincini toplumun her katmanında
yaygınlaştırma misyonu çerçevesinde, müşterilerinin farklı
yaşam evrelerindeki ihtiyaç ve beklentilerine, değişen yaşam
tarzlarına uygun olarak geliştirdiği finansal ürünlerinin
çeşitliliğini artırmaktadır.
Maximum Mobil’den Harcama Takibi
Müşterilerimizin kredi kartı harcamalarını takip ederek
finansal okuryazarlıklarının gelişmesine katkıda bulunmak
amacı ile Maximum Mobil uygulaması üzerinden kart ve
sektör bazlı harcama limiti belirleme ve belirlenen limite
ulaşınca bildirim alma imkânı sunulmaya başlanmıştır.
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Dijital Kumbara kullanıcı sayısı 2019 yıl sonu itibarıyla
14 bini; Vadeli Kumbara Hesabı toplam bakiyesi 13
milyon TL’yi aşmıştır.

Finansal
Performans ve
Kârlılık

2019 yılı içerisinde KOBİ’lere nakdi ve gayri nakdi kredi
niteliğinde sağlanan toplam finansman 86,1 milyar TL
seviyesindedir.

Üstü Kalsın

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

İş Bankası müşterileri, kredi kartlarına verebilecekleri "Üstü
Kalsın" talimatı ile kredi kartı dönem borçlarını önceden
seçilen bir üst tutara yuvarlayabilmekte, yuvarlamadan
oluşan farkı yatırım hesabına aktararak bu tutarın yatırım
fonunda değerlendirilmesini sağlayabilmektedir. 2019 sonu
itibarıyla uygulamayı kullanan yatırımcı sayısı 131 bine,
toplam fon büyüklüğü 68,5 milyon TL’ye ulaşmıştır.
MaxiPara Kart
Bütçesini etkin bir şekilde kullanmak, alışveriş ve nakit
çekim işlemlerinde karta kendi yüklediği tutar kadar harcama
yapmak isteyen müşteriler, MaxiPara Kart-Kendi Adıma
ürününü kullanabilmektedir.

Sorumlu
Bankacılık

Kumbara Karma Fon

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

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 2019 yıl sonu itibarıyla 185 bin olmuştur.
Dijital Kumbara

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

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 sayısı 2019 yıl sonu itibarıyla 14 bini geçmiş; Vadeli
Kumbara Hesabı toplam bakiyesi 13 milyon TL’yi aşmıştır.
Kısa Vadede Tasarruf
Günlük Kazandıran Hesap ile müşterilerimize istedikleri
zaman, düşük meblağlarla, uzun süreli vadeleri beklemeye
gerek kalmaksızın birimlerini günlük değerlendirme fırsatı
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sunulmaktadır. İş Bankası Maksimum Vadeli Hesap ile
birikimlerini kısa vadede değerlendirmek isteyen bireysel
müşteriler hem otomatik ödemelerini güvence altına alırken
hem de mevduatlarına gecelik vadede faiz kazandırmaktadır.
Altın Bankacılığı
Tasarrufu toplumun her katmanında artırma misyonumuz
çerçevesinde çeşitli altın bankacılığı ürün ve hizmetleri
sunuyoruz. Vadesiz mevduat niteliğinde olan Altın Hesabı
aracılığıyla dijital temas noktalarından 7 gün 24 saat
kolayca altın alım ve satım işlemi gerçekleştirilmektedir. İş
Bankası müşterileri altın birikimleri üzerinden Vadeli Altın
Hesabı açarak gram altın olarak ayrıca faiz gelirine de sahip
olabilmektedir. Yastık altı tabir edilen birikimlerin bankacılık
sektörüne kazandırılması amacıyla İş Bankası şubelerinde
Altın Buluşmaları düzenlenmektedir.
Çocuğum İçin Yatırım Sigortası
Müşterilerimizin çocuklarının eğitim masraflarını
karşılamak ya da hayata atılırken onlara destek olmak
için kullanabilecekleri bir ürün olan Çocuğum İçin Yatırım
Sigortası ile TL, Dolar veya Euro olarak birikim yapılmasını
sağlarken aynı zamanda anlaşmalı sağlık kuruluşlarında
indirim vergi avantajları gibi kolaylıklar sunulmaktadır.
Fon Danışmanlığı
Temmuz 2019’da tanıtımı yapılan İş Bankası Robofon
Danışmanı hizmeti ile birikim yapmak isteyen herkese risk
tercihlerine uygun yatırım kararı almalarını kolaylaştıracak
fon danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Küçük tutarlar ile
dahi birikim yapmak isteyen herkese sunulan bu hizmet
sayesinde, İş Portföy uzmanlığında yönetilen Robofon
Ailesi içerisinden, kişiye özel en uygun fon bulunarak birikim
yapmaları ve yatırım kararı almaları kolaylaştırılmaktadır.
Maximum Genç
Bireysel müşterilerimizle yaşam boyu devam edecek bir
hizmet ilişkisi sürdürmek yönündeki temel hedefimiz
doğrultusunda, çocukluk, gençlik, çalışma hayatı ve emeklilik
gibi yaşamın farklı evrelerindeki beklentiler göz önünde
bulundurularak her bir dönem için ihtiyaç duyulan ürünleri
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içeren bankacılık hizmet paketleri geliştirilmektedir. Bu
kapsamda, 2019 yılında 18-25 yaş aralığında okuyan veya
çalışan tüm gençleri hedefleyen yeni bir bankacılık programı
olan “Maximum Genç” markasının hayata geçirilmesi
çalışmaları yürütülmüştür.

Finansal Kapsayıcılık
İş Bankası, toplumun tüm kesimleri için ürün ve
hizmetler geliştirerek toplumsal refahın paylaşabilmesini
amaçlamaktadır.

Kadın Girişimcilere Destek
Arya Kadın Yatırım Platformu ile İş Birliği
İş Bankası, sürdürülebilir kalkınmanın kadın işletmelerinin
ekonomiye katılımının ve kadın iş gücünün artırılması ile
gerçekleşeceğine inanmaktadır. Banka, bu doğrultuda,
hem kendi kaynaklarını hem de sağladığı yurt dışı fonlarını,
artan oranda kadın işletmelerin desteklenmesi için
kullanmaktadır.
İş Bankası, Türkiye’nin tek kadın odaklı yatırım platformu
Arya Kadın Yatırım Platformu ile yapılan sponsorluk
anlaşması kapsamında, kadın girişimcilere yönelik
çalışmalar yürütmektedir.
2019’daki Arya Retreat etkinliği çerçevesinde 15 girişim,
6 hafta boyunca, eğitimler, geribildirimler ve mentorluk
süreçlerinden geçirilmiş, Bodrum’da gerçekleştirilen final
etkinliği ile girişimcilere projelerini başarılı iş insanları,
deneyimli ve yeni yatırımcılarla paylaşma imkânı
sunulmuştur. Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışma ile
kazanan projelere destek sağlanmıştır.
Arya ile birlikte organize edilen Arya İş Atölyeleri’nde kadın
girişimcilere, finansal okuryazarlık-bilanço yönetimi, satış,
marka ve dijital pazarlama, veri yönetimi ve insan kaynakları
konu başlıklarında eğitimler verilmiştir.
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Kadın Girişimcilere ve Genç Girişimcilere Yönelik Türk
Eximbank Kaynaklı İhracat Destek Kredisi
Kadın ve Genç Girişimcilerin ihracatta daha fazla yer
almalarını sağlamak amacıyla Türk Eximbank ile kadın ve
genç girişimci ihracatçılara yönelik 2019 yılı Haziran ayında
“Kadın Girişimci İhracat Destek Kredisi” ile “Genç Girişimci
İhracat Destek Kredisi” protokolleri imzalanmıştır. İş
Bankası "Genç Girişimci İhracat Destek Kredisi" protokolünü
imzalayan ilk bankadır.

KOBİ’lere Destek
İş Bankası KOBİ’lerin güçlenmesi ve ekonomik
açıdan istikrarlı olması için çok sayıda ürün ve hizmet
geliştirmektedir. Müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarını
karşılamak için uygun faiz oranları ile yıl boyunca Ticari
Destek Kredisi, Esnafa Destek Kredisi, Kadın Girişimci
Kredisi ve Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Kredisi kampanyaları
düzenlenmiştir.
2019 yılı içerisinde KOBİ’lere nakdi ve gayri nakdi kredi
niteliğinde sağlanan toplam finansman 86,1 milyar TL
seviyesindedir.
KOSGEB ile İş Birliği
İş Bankası, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile birlikte yürütülen
destek programları ile KOBİ’lerin finansmana erişimine katkı
sağlamış ve doğal afetlere uğramış bölgelerdeki esnafa
destek olmuştur. Banka bu kapsamda, 2019 yılında Düzce
ve İstanbul Acil Destek Kredisi Protokolü, Samsun İli Terme
ve Salıpazarı İlçeleri Acil Destek Kredisi Protokolü ve KOBİ
Finansman Destek Programlarına katılmıştır.
Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi
TSKB ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında
Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi Kredi Anlaşması
imzalanmış, sözleşme kapsamında mülteci akınından
olumsuz etkilenen bölgelere ve kadın istihdamını
destekleyici KOBİ’lere yönelik 20 milyon ABD doları
tutarında kaynak müşterilerimize kullandırılmıştır.
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KOBİ’lere Dış Ticaret Desteği
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İş Bankası, dış ticaret alanında uzmanlaşmış şubeleri
ve KOBİ’lere uzmanlık desteği veren saha ekiplerinin
faaliyetleri ile dış ticaretin KOBİ’ler için daha anlaşılır ve
gerçekleştirilebilir olmasını sağlayacak ürün ve hizmet
sunmaya devam etmiştir. KOBİ’leri ihracata teşvik edecek
ihracat kredi kampanyaları düzenlenmiştir.
2019’da akreditif konusunda bilgi almak isteyen dış ticaret
müşterileri için ‘İş’in Uzmanından Uygulamalı Akreditif’
eğitimi düzenlenmiştir. İş Bankası yüksek tecrübesi ve ürün
ve hizmet kalitesi ile dış ticaret müşterilerinin en iyi çözüm
ortağı olmak için çalışmaktadır.

Yönetim
Yaklaşımı

İhracatçı kart

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

İş Bankası ihracatçı KOBİ’lere yönelik sektörde bir “ilk”e
imza atarak “İhracatçı Kart”ı piyasaya sürmüştür. Bu kart ile
ihracatçı firmalar 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.
Dış Ticaret Paketleri

Sorumlu
Bankacılık

2019 yılında İhracatçı Paketi ve Maxi Paket olmak üzere yeni
Dış Ticaret Paketleri sunulmuştur.
İŞ’TE KOBİ

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

2009 yılından beri KOBİ’lerin gereksinim duydukları sektörel
bilgi ve haberlere hızlıca erişmelerini sağlayan İŞ’TE
KOBİ internet sitesi üzerinden 2019 yılında da KOBİ’lere
yönelik hizmet verilmeye devam edilmiştir. KOBİ’lere vergi,
muhasebe, girişimcilik, tarım ve hayvancılık gibi birçok farklı
konuda İşin Uzmanları’na soru sorarak danışmanlık hizmeti
alma, firmalarını KOBİ Pazarı’na ekleyerek firma ürün ve
hizmet bilgilerini İŞ’TE KOBİ üzerinden duyurma imkânları
sağlanmıştır.

Sorumlu
Operasyonlar

Geniş Yerel Ödeme Ağı ve Hizmetleri

Toplum için
Pozitif Değer

İş Bankası sanal POS’larında, 2018 yılında 18 farklı alternatif
ödeme yöntemi destekleniyorken, 2019 yılı içerisinde
tamamlanan çalışmalarla beraber, alternatif ödeme
yöntemlerinin sayısı 38’e yükselmiştir. Böylelikle, yabancı
müşterilerin ülkelerinde geçerli ödeme yöntemleri ile alışveriş
yapabilmeleri sağlanarak, KOBİ’ler de dâhil olmak üzere
ihracatçı müşterilerin satışlarında, yeni müşteri edinimlerinde
ve ciro artışlarında destek sağlanmıştır.
Avrupa ülkeleri ile ABD’de yaygın bir kullanıma sahip olan
Klarna’nın banka transfer yöntemi olan “Bank Transfer”,
ödemelerin ertelenmesini sağlayan “Pay Later” ve
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ödemelerin taksitli yapılabilmesini sağlayan “Slice it” ve
Rusya’da yaygın olarak kullanılan ‘’YandexInstallment’’
seçenekleri ile yurt dışına satış yapan Türk işletmeleri,
İş Bankası sanal POS altyapısı üzerinden, yurt dışındaki
tüketicilerden taksitli ve ötelemeli ödeme alma imkânına
kavuşmuşlardır. Başta turizm sektörü ile yurt dışına mal
ihraç eden işletmeler için son derece önemli olan taksitli
ödeme seçeneği, Türkiye’de bir ilk olarak İş Bankası
tarafından devreye alınmıştır.
Çiftçi Buluşmaları
İş Bankası, tarım ve hayvancılık sektörünü, Türkiye’nin
sürdürülebilir kalkınması için öncelikli sektörler arasında
görmekte, bu nedenle bu sektöre yönelik çok sayıda ürün
ve hizmet geliştirmektedir. 2019 yılında düzenlenen 32
adet Çiftçi Buluşmasında 4.500’e yakın üreticiye uzmanlar
tarafından üretim, tarım sigortaları ve finansal okuryazarlık
alanlarında eğitimler verilmiştir.

Dezavantajlı Gruplara Destek
İş Bankası, finansal hizmetlerin toplumun tüm kesimleri
için ulaşılabilir olmasını sağlamak için çalışmaktadır. İş
Bankası’nın 756 yurt içi şubesi ortopedik engellilerin
kullanımı için uygun hale getirilmiştir. 466 şubede ise
hissedilebilir yüzey uygulaması mevcuttur. Engelli
kullanıcı dostu şube sayısının artırılması için çalışmalar
sürmektedir. İş Bankası Bankamatiklerinin %62,5’i
görme engelli müşterilerin kullanımına uygundur. Görme
engelli kullanıcılara hizmet verebilen Bankamatik sayısı
2018 yılına göre %13 artışla 4.068’e ulaşmıştır. 609
adet Bankamatik ise ortopedik engellilerin kullanımına
uygundur.
İşCep IOS uygulaması ekrandaki ögeleri seslendiren Voice
Over, Android uygulaması ise sesli geri bildirimler sağlayan
TalkBack özelliklerini desteklemektedir. 2020 yılında
hayata geçirilecek İşCep Yenileme Projesi kapsamında
metin boyutlarının İşCep’te uyumlu şekilde büyüyüp
küçülmesi sağlanacaktır. İlave olarak İşCep ve Maximum
Mobil uygulamaları içerisinde yer alan kişisel asistan
uygulaması Maxi aracılığıyla hem sesli hem de yazılı olarak
işlem yapılabilmekte, görme engelli kullanıcılar Maxi ile
kolayca sesli işlem yaparak birçok bankacılık işlemini
yapabilmektedirler. İş Bankası İnternet Şubesi ise Jaws ile
uyumludur.
İşitme engelli müşterilerin talep ettiklerinde çağrı merkezi
üzerinden işaret dili bilen temsilci ile görüşmelerini mümkün
kılacak çalışma 2019’da tamamlanmıştır.
KOSGEB tarafından yürütülen KOBİ Finansman Destek
Programına dâhil olarak girişimci işletmeler için azami
50.000 TL’ye kadar, kadın girişimciler, genç girişimciler,
engelli, gazi veya birinci derece şehit yakınları için ise 70.000
TL’ye kadar destek sağlanmaktadır. KOSGEB tarafından
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Genç Girişimci tanımı programa ilk başvuru tarihi itibarıyla
30 yaşından gün almamış gerçek kişileri kapsamakta
olup, programdan yararlanmak için genç veya kadın
girişimci olarak KOSGEB desteğiyle kurulmuş olma şartı
aranmaktadır.

Sorumlu Pazarlama
Finans sektöründe müşterilerin önemli beklentilerinden
biri de kurumların ürün ve hizmetleri hakkında doğru
bilgilendirme yapmalarıdır. İş Bankası’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 hizmetlerin
risklerini doğru anlamaları önemlidir. Bu amaçla Banka,
müşterilerin doğru ürün ve hizmetleri seçebilmeleri için
etkin yönlendirmeler yapılmasını, doğru sorular sorulmasını
önemsemektedir. Banka, söz konusu bilgilendirmeleri
doğrudan veya dolaylı olarak müşteriye sağlayan tüm
çalışanların bu konudaki yeteneklerinin geliştirilmesi
konusunda yatırımlar da yapmaktadır.

Performans Göstergeleri
ÇSY Kriterlerini Gözeten Finansman

2018

2019

Çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi kapsamında yapılan saha ziyaretleri

18

22

Çevresel ve sosyal risk değerlendirmesine tabi tutularak finansman sağlanan proje sayısı

15

13

Çevresel ve sosyal risk değerlendirmesine tabi tutulmuş projelerin finansman tutarı
(milyon ABD doları)

915,3

395

Sorumlu Ürün ve Hizmet Portföyü

2018

2019

Çiftçi Buluşmaları ile ulaşılan kişi sayısı

4.325

4.485

136

117

6

7

Finanse edilen yenilenebilir enerji projeleriyle üretilen temiz enerji (milyon MWh)

16,9

21,9

Finansal Kapsayıcılık

2018

2019

Engelli dostu Bankamatik sayısı

3.979

4.410

Kadın girişimcilerin desteklenmesine yönelik etkinliklere katılımı sağlanan
kadın girişimci sayısı

350

425

KOBİ'leri desteklemeye yönelik etkinlik sayısı

26

34

1.083.401

1.112.126

Bankacılık sistemine girişi kolaylaştırılan teknolojik girişimci sayısı
Teknolojik girişimcilerin ürünlerinin tanıtımına yönelik düzenlenen kampanya adedi

İŞ'TE KOBİ görüntülenme sayısı

2020 ve sonrası
İş Bankası, sorumlu ve kapsayıcı ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edecektir. Yenilenebilir enerji projelerinin enerji
üretim projeleri portföyündeki payının artırılması amaçlanmaktadır. Finansal kapsayıcılığın artırılmasına yönelik olarak 2022
yılında engelli dostu Bankamatiklerin oranının %80’in üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Finansman sağlamanın yanı
sıra müşterilerinin iş ve çözüm ortağı olarak her zaman yanlarında olan İş Bankası, her yıl yaklaşık 500 kadın girişimcinin,
kadın girişimcilere yönelik etkinliklerle desteklenmesini planlamaktadır. Ayrıca KOBİ’leri desteklemek amacıyla düzenlenen
etkinliklere ve teknolojik girişimcilerin bankacılık sistemine girişinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara devam
edilecektir. KOBİ’lerin gereksinim duydukları sektörel bilgi ve haberlere hızlıca erişmelerini sağlayan İŞ'TE KOBİ internet
sitesinin yıllık görüntülenme sayısının 2022 yılında 1 milyon 250 bine ulaşacağı öngörülmektedir.
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Mutlu ve Üretken Çalışanlar

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası’nın nitelikli ve mutlu çalışanlardan oluşan iş gücü Banka’nın önemli
rekabet avantajları arasındadır. İş Bankası, “tercih edilen işveren olma”
vizyonu doğrultusunda insana saygılı, adil, eşitlikçi, güvenli, kişisel ve mesleki
gelişime olanak sağlayan bir çalışma ortamı sunmaktadır.
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99

%

%

Kadın çalışan oranı

Çalışan devir oranı

Sendikalılık oranı

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

%

25,7
Çalışan başına yıllık
ortalama eğitim saati

Çalışan Hakları ve Memnuniyeti
İş Bankası’nın sektörde farklılaşan insan kaynakları yönetim
anlayışı ve kurum kültürü, genç yeteneklerin tercih ettiği
bir işveren olmasını sağlamaktadır. Banka, çalışanların
haklarının gözetildiği ve uzun süreli istihdama imkân veren
bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

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

Mutlu ve Üretken Çalışanlar

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

2019 yılında 3.529 kişi İSG
eğitimlerine katılmıştır.
Çalışanlara verilen İSG eğitimi
toplam 16.092 saattir.

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası, çalışanlarının örgütlenme özgürlüğüne
saygılıdır. Banka çalışanlarının %99’u toplu iş sözleşmesi
kapsamındadır.

Yönetim
Yaklaşımı

Çalışanlara Sağlanan Haklar

İş Bankası, çalışanlarının örgütlenme özgürlüğüne saygılıdır.
Banka çalışanlarının %99’u toplu iş sözleşmesi kapsamındadır.
Banka, Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) ile İş
Bankası arasında iki yılda bir imzalanan toplu iş sözleşmesi
çalışan haklarının belirlenmesinde yol göstericidir.

Sorumlu
Bankacılık
Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

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.

Sorumlu
Operasyonlar

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Toplu İş Sözleşmesi ve yasal mevzuatlar temel alınarak
oluşturulan Ücretlendirme Politikası, çalışanların tüm
ekonomik ve sosyal haklarını tanımlamaktadır. Banka’nın
bütün kademelerdeki çalışanlarını ve yöneticilerini
kapsayan Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu’na
bağlı Ücretlendirme Komitesi’nin sorumluluğundadır.
Ücretlendirmede şeffaf ve ölçülebilir bir sistem
uygulanmaktadır. Üst düzey yöneticilerin ücretleri, Banka’nın
stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısı ile
uyumlu, aşırı risk alımını önleyici şekilde belirlenmektedir.

Aile Dostu İşveren
Toplum için
Pozitif Değer

İş Bankası, çalışanlarının aile hayatına saygılı bir işveren
olmak için çeşitli uygulamaları hayata geçirmektedir.
Raporlama döneminde doğum iznine ayrılan kadın
çalışanların %99,53’ü işe geri dönmüştür.
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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, anne
ve çocuğun Banka’nın geniş kapsamlı sağlık yardımlarından
yararlanmaları doğum izninden dönüş oranının yüksek
seviyede olmasının önemli nedenleridir. Eşi doğum yapan
erkek çalışanlara da 5 iş günü doğum izni verilmektedir.
Çalışan Memnuniyeti
İş Bankası, çalışan bağlılığını ve memnuniyetini düzenli
olarak ölçmektedir. Çalışan bağlılığı ve memnuniyetini
destekleyici unsurlar olan eğitim etkinlikleri, performans
yönetimi, kariyer yönetimi, işe alım süreci, insan kaynakları
iletişim süreci, ücret ve ödüllendirme olmak üzere toplam 6
adet insan kaynakları uygulama alanı da anket kapsamında
değerlendirilmektedir. Tüm alanlardaki anket sonuçları İnsan
Kaynakları Fonksiyonu yöneticileri ile paylaşılarak ilgili iş
birimi yöneticilerinin faaliyet alanları içinde kalan iyileştirme
çalışmaları hayata geçirilmektedir. Böylece anket sonuçları
Banka’daki iyi uygulamaların erişilebilirliğinin artmasına
olanak sağlarken eksiklik veya yetersizlik belirlenen
alanlarda da iyileştirmeler için yol gösterici olmaktadır.
Bu kapsamda her üç yılda bir kez çalışan bağlılığı
ölçümlemesi de yapılmaktadır. Çalışan bağlılığı; Banka’nın
iş başarısı ve sonuçlarının temelini oluşturmaktadır. Yapılan
bağlılık anketi, Banka’nın insan kaynakları alanında uzun
vadeli iş sonuçlarını geliştirmeye yönelik potansiyelini
tanımlayan temel göstergeleri de ortaya çıkarmaktadır.
Yüksek bağlılık sergileyen bir organizasyon ve kültür
yaratılması kadar sürdürülmesinin de çok önemli olduğu
düşüncesinden hareketle, bağlılığı olumlu yönde etkileyecek
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doğru insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirme
çalışmaları sürdürülmektedir. Banka genelinde uygulanan
bağlılık anketi, çalışanların ortalama %90 seviyesinde
katılımı ile gerçekleştirilmektedir.
İç İletişim ve Çalışan Katılımı
İş Bankası çalışanlarıyla iletişimine önem vermekte,
çalışanlarının ifade özgürlüğüne saygı göstermekte, şikâyet
ve bildirim mekanizmaları ile geri bildirimde bulunularak
çalışan katılımına imkân sağlamaktadır.
2019 yılının Şubat ayında Çalışan İletişimi Platform ve
Programları (ÇİPP) adı ile çalışan iletişimine yeni bir boyut
kazandırılmış; kültürel geziler, çalışan sosyal sorumluluğu,
yarışmalar, e-spor gibi yenilikler ile iletişim kanalları
artırılmıştır. 15 bini aşkın çalışanın eğilim anketine verdiği
yanıtlar yeni etkinliklerin hazırlıklarına katkı sağlamaktadır.
2019 yılı boyunca ÇİPP takımı yardımseverlik koşularında
yer almış ve TEMA Vakfı - Ağaç Kardeşliği Projesi yararına
100 bin TL’nin üzerinde bağış toplamıştır. Öte yandan,
Givin uygulamasına katılan çalışanlar yeni veya ikinci el
ürünlerin alımı ve/veya satışı yoluyla da çeşitli sivil toplum
kuruluşlarına destek sağlamıştır.
Spor, seyahat, edebiyat vb. farklı konularda yapılan
yarışmalarda çalışanlara ödüller verilmiştir. Ayrıca,
dijitalleşen dünya ile birlikte beklentileri değişen genç
çalışanlarla teması artırmanın etkili yollarından biri olan
e-spor alanında; kurum içi ilk olma özelliği taşıyan e-spor
turnuvası çevrim içi ve yüz yüze olarak gerçekleştirilmiştir.
Etkinlikler sonrasında yapılan değerlendirme anketlerinde
yüksek memnuniyet oranları kaydedilmiştir.
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“Bir Önerim Var” sistemi, çalışanların bilgi ve birikimlerinden
yararlanarak yeni uygulamaları ve çözümleri birlikte
oluşturmak, müşteri deneyimini geliştirmek ve iyileştirmek,
çalışanların yaratıcılıklarını geliştirmek ve daha katılımcı
olmalarını sağlayarak işle ilgili tatmin duygularını artırmak
amacıyla tasarlanmıştır. 2019 yılında “Bir Önerim Var”
sistemi aracılığıyla 6.292 öneri paylaşılmıştır.
İş Bankası çalışanları her türlü görüş, değerlendirme, talep
ve şikâyetlerini İK Yardım Masası ve Olumsuz Haber Hattı
uygulaması üzerinden ilgili birimlere iletebilmektedir.
“Olumsuz Haber Hattı” çalışanların mahremiyetinin en üst
düzeyde korunduğu, bildirimlerin sadece sistemde tanımlı
bulunan sınırlı sayıdaki üst düzey yönetici tarafından
görüntülenebilen bir çevrimiçi iletişim uygulamasıdır.
Uygulama tüm çalışanların kullanımına açık olup, kaydı
oluşturan çalışanlara Genel Müdür Adnan Bali tarafından
cevap verilmektedir. 2019 yılında 258 banka çalışanı
tarafından 287 kayıt oluşturulmuş ve çözümlenmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Bankası çalışanlarına fiziksel ve psikolojik sağlıklarının
gözetildiği bir çalışma ortamı sunmayı öncelikleri arasında
görmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Müdürü̈
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. 2019 yıl sonu itibarıyla 36 İş Bankası binasında
İSG Komitesi bulunmaktadır. Yıl içinde gerçekleştirilen 141
adet İSG kuruluna 161’i çalışan temsilcisi olmak üzere toplam
348 kurul üyesi katılmıştır. Banka’ da 2019 yılında 3.529 kişi
İSG eğitimlerine katılmıştır. Çalışanlara verilen İSG eğitimi
toplam 16.092 saattir.
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Tercih Edilen İşveren Olmak

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Çalışan ve emeklileriyle büyük bir aile olan İş Bankası,
2018 ve 2019 yıllarında “Forbes Global World’s Best
Employers 2000” listesinde “En İyi 500 İşveren” arasında
yer alan tek Türk Bankası olmuş ve işveren olarak da
gücünü kanıtlamıştır. Banka vizyon ve amaçlarıyla paralel
şekilde, çalışan adayları ve üniversite öğrencileri tarafından
tercih edilen işveren konumunun daha da güçlendirilmesi
amacıyla yüz yüze ve çevrim içi olarak kampüs iletişimi
sürdürülmekte, pozisyona göre değişmekle birlikte online
olarak yürütülen sınav ve işe alım süreçleriyle ülke geneline
yaygın olarak gençlerimize iş imkânı verilmektedir.

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

Bununla birlikte, İş Bankası eğitim ve kültür açısından
ülkemizin önde gelen üniversitelerinin öğrenci kulüpleri
ve kariyer merkezleri ile iş birliği yaparak Banka’nın iş
birimlerindeki tecrübenin, kültürün, Banka içi teknoloji
ve inovasyonun üniversite öğrencilerine aktarılmasını
amaçlamaktadır. Ayrıca, İş Bankası’nın faaliyetlerini uzun
yıllar sürdürebilmesi için temel olan nitelikli insan kaynağına
erişmesi ve Banka’nın işveren olarak bilinirliğinin artırılması
hedeflenmektedir.

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

Cinsiyete Göre
Çalışan Dağılımı*

İş Bankası, fırsat eşitliğinin sağlanmasında toplumsal
cinsiyet eşitliğinin büyük bir rolü olduğuna inanmaktadır.
Bu inançtan hareketle Banka kadın istihdamını
desteklemektedir. Banka'nın son üç yıldaki iş gücünün
yarısından fazlasını kadın çalışanlar oluşturmaktadır.
İş Bankası’nın fırsat eşitliği ve çeşitlilik alanında 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 çerçevesinde, iş
sözleşmesinin feshine kadar varabilecek, gerekli disiplin
cezaları uygulanmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı’na İnsan
Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası’nda yer alan ilkelerin
ihlali konularında iletilen bildirimler Başkanlık tarafından
hassas bir şekilde ele alınmaktadır.

Yöneticilerin Cinsiyete
Göre Dağılımı*

%25

%45

Toplam Erkek

Kadın Yönetici

Kadın

%55

%75

%55

Erkek Yönetici

Erkek

* Özel Güvenlik Görevlisi unvanlı çalışanlar hariçtir.
Özel Güvenlik Görevlileri dâhil oranlar K: %51, E:%49
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Üst Düzey Yöneticilerin
Cinsiyete Göre Dağılımı*

%45

Toplam Kadın

İş Bankası, 2018 ve 2019 yıllarında “Forbes Global World’s Best
Employers 2000” listesinde “En İyi 500 İşveren” arasında yer alan tek
Türk bankası olmuş ve işveren olarak da gücünü kanıtlamıştır.

İş Bankası sosyal çeşitliliğin kurumsal başarıyı artırdığına
inanmaktadır. Banka’da; işe alımdan insan kaynakları
uygulamalarına kadar hiçbir süreçte çalışanlar arasında
cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal
köken, yaş, zihinsel ya da bedensel engel gibi etmenlere
bağlı ayrımcılık yapılmamaktadır.

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

İş Bankası üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarına yönelik
düzenlediği staj programı ile üniversite öğrencilerinin
Banka’yı yakından tanımasına imkân sağlamaktadır.
Böylelikle, çalışanların yakın dönemde çalışma arkadaşı
olacak kuşakları gözlemlemeleri ve gençlerin bakış
açılarından faydalanması amaçlanmaktadır. Banka sivil
toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmekte ve
gelişim programları düzenlemektedir. Bahse konu gelişim
programlarında üniversite öğrencilerine mentorluk, banka

içi eğitimlerden yararlanma hakkı, Banka ve İş Sanat
bünyesinde düzenlenen sanatsal etkinliklere katılım imkân
gibi üniversiteli gençlerin hem eğitim almasına, hem de
kültürel anlamda kişisel gelişimlerine destek verilmektedir.

* Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeleri

İş Bankası, 2020 yılından itibaren kadınların iş hayatında
desteklenmesi amacıyla çeşitlilik, kapsayıcılık, toplumsal
cinsiyet eşitliği konularında seminer ve eğitimler
düzenlemeyi hedeflemektedir.

Yetenek Yönetimi
İş Bankası, yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda,
çalışanlarına kariyerleri boyunca yeteneklerinin geliştirilmesi,
bilgi ve becerilerinin artırılması için çeşitli eğitim programları
ve öğrenme imkânları sunmaktadır. İş Bankası’nda 2018 de
23,1 olan çalışan başına düşen ortalama eğitim saati 2019
yılında 2,6 saat artarak 25,7’e yükselmiştir.
İş Bankası yöneticileri, Banka içerisinden yetiştirilmektedir.
Bu gelenek tüm çalışanlara performansları doğrultusunda
yöneticilik pozisyonlarına yükselme olanağı sağlamaktadır.
Bu sayede 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 hizmetler sunmasını
sağlamaktadır.
Kendi yöneticilerini yetiştiren bir kurum olmasının doğası
gereği İş Bankası’nda Performans Sistemi, gelişim odaklı
bir bakış açısıyla gerçekleştirilen “yetkinlik ve hedef bazlı”
yıllık değerlendirme temeline dayanmakta olup performans
sonuçları üzerinden çalışanların kariyer gelişimlerine yönelik
aksiyonlar alınmasının yanı sıra mesleki gelişimlerine
yönelik geribildirim ve eğitim desteği sağlanması da söz
konusu olmaktadır.

İş Bankası, çalışanlar arası bilgi paylaşımını destekleyen
uygulamalarla entelektüel sermayesini canlı tutmaktadır.
Uygulamacı Eğitimci ve Eğitim Gönüllüleri gibi uygulamalar
ile konu uzmanları tarafından mesleki bilgi birikimi ve
deneyim paylaşımları sağlanmaktadır. Ayrıca eğitimlerde
deneyim paylaşım oturumları yoluyla şube müdürü
gibi yönetsel rollerin deneyimlerinin aktarılması imkânı
sunulmaktadır. 2019 yılında 300’den fazla çalışan
Uygulamacı Eğitimci olarak görev almış ve yaklaşık 6.000
saat eğitim vermiştir. Bankada kariyerine yeni başlayan
çalışanlar için işe uyum programı çerçevesinde “Kariyerime
Başlarken Eğitimleri” düzenlenmektedir.
İş Bankası’nda çalışanlar, Eğitim Kataloğu üzerinden kendi
ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda çeşitli eğitimlerden
faydalanabilme olanağı bulurken, ayrıca Kule Sohbetleri
ve TUTOM sohbetleri ile farklı konularda seminerlere
katılabilmektedir. 2019 yılında Eğitim Kataloğu kapsamında
teknik bankacılık, yetkinlik ve beceri geliştirme alanlarında
toplam 27 başlıkta düzenlenen eğitimlere 1.800’ün
üzerinde çalışan katılmıştır.

Öne Çıkan Eğitim Programları
Veri Analitiği Akademisi: Program, çalışanların veriyi
doğru analiz etmeleri, anlamlı çıktılara dönüştürebilmeleri
ve doğru bir şekilde aktarabilmelerini sağlamak ve veri
okuryazar bir kurum olmak hedefleri ile hayata geçirilmiştir.
Yapay Zekâ Akademisi: Müşteri analitiği ve yapay zekâ
alanında görevli Banka çalışanlarının büyük veri üzerinde
yapay öğrenme destekli çözüm ve karar destek sistemleri
tasarlayabilecek şekilde bilgi ve becerilerini desteklemeye
yönelik hazırlanan Yapay Zekâ Akademisi Veri Analitiği
Akademisi’ni bütünleyecek şekilde 2019 yılında hayata
geçirilmiştir.

* II. Müdür ve üstü unvanlar
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Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Dijital dönüşüm kapsamında 2019 yılında karma
şubelerden 7.989 çalışanın 100 bin saatin üzerinde eğitim
alması sağlanmış, ticari ve kurumsal ihtisas şubelerinden
ise 559 çalışan rollerine özel olarak tasarlanan eğitimlere
katılmıştır.

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

İnovasyon Akademisi: İş Bankası’nın dijitalleşme sürecine
paralel yürütülen inovasyon çalışmalarına dair farkındalık
yaratılması ve inovasyon sürecini yöneten karar alıcıların
benzer bilgi seviyesine ulaşmaları hedefi ile yürütülen,
akademide inovasyon kültürü, inovasyonun 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 konuları üzerinde
durulmaktadır.

Yönetici Gelişim Programları

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

Şube Müdürleri Gelişim Programları: 2010 yılından bu
yana yürütülen Program yeni Şube Müdürlerini kariyer
gelişimini destekleyecek şekilde yeni görev tanımlarının
gerektirdiği iş ve süreçlere hazırlayan, “Denetim ve Yönetim”
ile “Kredi Tahsisi ve Takibi” başlıklı 2 bölümden oluşmaktadır.
Programda, teknik eğitimlerin yanı sıra katılımcıların
deneyimli şube müdürleri ile bir araya gelerek fikir
alışverişinde bulundukları bir oturum da bulunmaktadır.

Sorumlu
Operasyonlar

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 2019 yılında 551 Şube
Müdürü katılmıştır.

Toplum için
Pozitif Değer

İkinci Müdürlüğe yükselerek Şube Müdürü adayı olarak
görev yapan çalışanların yöneticilik rollerine hazırlanmaları
için tasarlanan ve Yöneticilik Kariyerim Eğitimi ile başlayan II.
Müdür Gelişim Programı ise finansal analiz, kredi yönetimi,
satış yönetimi eğitimleri ile stajlar ve koçluk eğitimlerinden
oluşan yaklaşık 18 aya yaygın gerçekleştirilen bir
programdır.
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Şube Müdürlerinin görevlerinin yürütülmesine rehberlik
etmek amacıyla hazırlanan ve dijital ortamda sunulan
kitapta Banka stratejisi, bu strateji içinde şubelerin rolü, kârı
oluşturan bileşenler, müşteri ilişkileri ve çalışan yönetimi,
şube performansının izlenmesi, değerlendirilmesi ve
iyileştirilmesiyle ilgili yardımcı olabilecek ekran uygulamaları
yer almaktadır.

Institute of International Finance (IIF) - Future Leaders:
IIF Future Leaders Group dünyanın farklı bölgelerinden
finans alanında görev yapan farklı deneyim ve geçmişe
sahip genç liderleri yılda 2 defa bir araya getiren bir
programdır. Programın amacı katılımcıların finans
sektörünün geleceği üzerine düşünmelerini sağlamak
ve farklı kültürlerden gelen katılımcıların birbirlerinden
öğrenebilecekleri bir ortam yaratmaktır. Programa İş
Bankası’ndan her yıl bir yönetici katılmaktadır.

Bankacılık Terimleri Sözlüğü

Dijital Dönüşüm Kapsamında Düzenlenen Eğitimler

Yönetim Gelişimi Programı: 2018 yılında başlayan
program, Bölge Müdürleri, Şube Müdürleri ve Genel
Müdürlük Bölümlerinde görevli yöneticilerin katılımı
ile modüler bir yapıda yürütülmekte, katılımcılara
kişiselleştirilmiş bir öğrenme yolculuğu sunulmaktadır.
Liderliğin Esasları teması ile başlayan program devamında
Stratejik Banka Yönetimi, İkna Sanatı, İş Dünyasının
Dijital Dönüşümü ve Değişim Yönetimi, Dijitalleşen
Dünyada Değişen Müşteri Deneyimi, Gelecek Trendleri
ve Teknolojileri, Yöneticiler için Veri Analitiği, Dijital
Dönüşüm, İnovasyon ve Kurum İçi Girişimcilik konularına
odaklanılmaktadır.

Bankacılık ve ilgili diğer alanlara ilişkin kavram ve
terimler hakkında bir başvuru kaynağı aracılığıyla
Banka çalışanlarının bilgilendirilmesi, kurum içi toplantı
ve yazışmalarda ortak bir dil kullanımının sağlanması
amaçlarıyla oluşturulmuş, dijital ortamda kullanıma
sunulmuştur.

İş Bankası’nın Dijital Dönüşüm Programı kapsamında
hayata geçirilen yeni iş modeli çerçevesinde, çalışanların
değişen rol ve sorumluluklarına hızla uyum sağlamalarını
desteklemek üzere, rollere özel olarak çeşitli sınıf eğitimleri
ve dijital eğitimler tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2019
yılında karma şubelerden 7.989 çalışanın 100 bin saatin
üzerinde eğitim alması sağlanmış, ticari ve kurumsal
ihtisas şubelerinden ise 559 çalışan rollerine özel olarak
tasarlanan eğitimlere katılmıştır. Ayrıca, dijital dönüşümün
sahada tutundurulmasını desteklemek üzere Bölge Müdür
Yardımcıları için eğitimler düzenlenmiştir.

Banka’nın her kulvardaki yönetici ve yönetici adaylarının
kullanımı için aşağıda yer alan dijital kaynaklar hazırlanmış
ve tüm çalışanların erişimine açık olan online gelişim
platformu Öğrenme Dünyası sayfasında kullanıma
sunulmuştur:

Uluslararası Eğitim Programları

Gelecek için Yönetim Gelişimi Programı ise yönetici adayı
olarak görev yapan II. Müdür ve Sınıflı Uzman çalışanların
aday oldukları yöneticilik rollerine hazırlanmalarına destek
olacak şekilde tasarlanmış bir gelişim programıdır.
Başta pazarlama bölümlerinde görev yapan yöneticiler ve
yönetici adayları olmak üzere Banka’nın farklı iş birimleri
çalışanlarına yönelik düzenlenen Pazarlama Akademisi
banka stratejisinin önemli bir bileşeni olan modern
pazarlama bilgisinin teknik ve yöntemlerinin tanıtılmasını
amaçlamaktadır.

Şube Müdürü El Kitabı
Şube Müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili
olarak farklı mevzuat kaynakları ve dokümanlarda yer alan
düzenlemelerin bir araya getirildiği, ihtiyaç duyulabilecek
bilgilere kısa sürede ulaşılmasını sağlayan dijital bir
kaynaktır.
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Stratejik Şube Yönetimi Kitabı

BT Gelişim Programı: Program ile Bilgi Teknolojileri ve Veri
Yönetimi Bölümü’nde görev yapan yöneticiler ve yönetici
adayları yönetsel alanlarda desteklenmekte, kritik rolleri
yürüten veya bu rollere aday olan çalışanların tespiti ve
desteklenmeleri sağlanmaktadır.

Harvard Business School - Advanced Management
Program: Harvard Business School (HBS) tarafından
her yıl düzenlenen ve okulun “flagship” programı olarak
anılan Advanced Management Program (AMP) eğitimine
2014’ten bu yana her yıl Şube Müdürü veya Bölüm
Müdürü kademesinden katılım sağlanmaktadır.
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“Satış Akademisi” eğitimleri kapsamında 2019 yılında
531 çalışanın 6.000 saatin üzerinde eğitim alması
sağlanarak sahanın satış yetkinliklerinin geliştirilmesine
devam edilmiştir. Ayrıca Bireysel Doğrudan Satış ekipleri,
Ticari Doğrudan Satış ekipleri ve merkezileşen faaliyetler
kapsamında ilgili genel müdürlük rollerinin teknik
bilgi ve yetkinliklerini desteklemeye yönelik eğitimler
düzenlenmiştir.
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik
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“İşGame” uluslararası alanda, Brandon Hall HCM Excellence Awards
2019 “Oyunların Öğrenmede En İyi Kullanımı” Altın ve Learning
Technologies Awards 2019 “En İyi Öğrenme Oyunu” Bronz ödüllerine
layık görülmüştür.

Performans Göstergeleri
Çalışan Hakları ve Memnuniyeti (1)

2018

2019

Çalışan devir oranı (%) (1)

2,00

1,86

16

18

7.168

6.292

Çalışan memnuniyeti anketine katılım oranı (%)

88

90

Sendikalılık oranı (%)

99

99

Çalışma Yaşamını Değerlendirme Anketi İnsan Kaynakları Uygulamaları memnuniyet
puanı

69

67

2018

2019

Kadın çalışanların toplam çalışan sayısına oranı (%) (2)

56

55

Üst ve orta yönetimde kadın calışan oranı (%) (II. Müdür ve üstü unvanlar)

46

45

Yetenek Yönetimi

2018

2019

Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati (3)

23,1

25,7

35

30

Yönetim ve liderlik gelişim programları kişi başına eğitim saati (4)

15,1

14,2

BT yetkinlik gelişimi eğitimleri kişi başına eğitim saati

27,6

27,1

İşe yeni başlayan çalışanların ilk yılda aldığı kişi başına eğitim saati (3)

156

164

Çalışma Yaşamını Değerlendirme Anketi eğitim memnuniyet puanı
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Çalışan memnuniyetini destekleyen uygulamaların sayısı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Çalışanlardan alınan toplam fikir sayısı

Yönetim
Yaklaşımı

Öğrenme Dünyası

Sorumlu
Bankacılık

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

“Öğrenme Dünyası” çalışanların diledikleri zaman
ulaşabildiği video, oyun, e-eğitim gibi çeşitli öğrenme
araçlarından oluşan dijital öğrenme çözümlerinin yer aldığı
platformdur. Dijital Dönüşüm Programı kapsamında hayata
geçirilen yeni uygulamaların ve ürünlerin sahada etkin
olarak kullanımını desteklemek amacıyla tasarlanmış dijital
eğitimler, Öğrenme Dünyası platformu üzerinden tüm
çalışanların kullanımına sunulmaktadır. Tüm çalışanların
dijital kavramlarla ilgili bilgi düzeylerini artırmak amacıyla,
Bankacılık sektörünün de geleceğini etkileyecek 20
kavramın açıklandığı Dijital Kültür videoları da bu platform
üzerinden çalışanların kullanımına sunulmaktadır.

İş Bankası’nın TUTOM yerleşkesinde yer alan “İş’te Gerçeklik
(VR)” stüdyolarında 2019 yılında 2.526 çalışana, şubelerin
fiziki yapıları ve iş yapış şekillerindeki değişikliklerin
vurgulandığı sanal gerçeklik deneyimi yaşatılmıştır. “İş’te
Gerçeklik (VR)” uygulaması; Brandon Hall HCM Excellence
Awards 2019 “Sanal Dünyaların Öğrenme için En İyi
Kullanımı” Altın ve Stevie - International Business Awards
“Kurumsal Öğrenme/İş Gücü Geliştirme Çözümü” Gümüş
ödüllerine layık görülmüştür.
İş Bankası, yetenek gelişimi alanında, Association for Talent
Development (ATD) tarafından, kurum çapında çalışanlarının
yetenek gelişimine yatırım yapan ve hedeflediği sonuçlara
ulaşmak için yetenek gelişimini stratejik bir araç olarak
kullanan organizasyonlara verilen, 2020 BEST Ödülüne layık
görülmüştür.

Sorumlu
Operasyonlar

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

“Öğrenme Dünyası” üzerinden 2019 yılında çalışanlara
109 farklı e-eğitim sunulmuş, tamamlanma sayısı 90.026
olmuştur. Kurumsal video eğitim platformu “İşTube”
üzerinden sunulan videoların sayısı 288’e ulaşmış olup,
2019 yılında eğitim videoları 25.609 kez izlenmiştir. Cisco
Webex uygulaması ile 2.360 çalışana Canlı Dijital Eğitim
uygulaması üzerinden eğitim verilmiştir.

İş Bankası’nın kurumsal oyunu “İşGame”, birinci döneminde
(2018) 3.903 çalışan tarafından oynanmış, oyunda yer alan
teknik konu ve uzmanlık alanlarında toplam 4.403.727
soru cevaplanmıştır. İşGame oyununun ikinci dönemi,
yeni özellikleriyle birlikte 28.11.2019 tarihinde açılmıştır.
“İşGame” uluslararası alanda, Brandon Hall HCM Excellence
Awards 2019 “Oyunların Öğrenmede En İyi Kullanımı” Altın
ve Learning Technologies Awards 2019 “En İyi Öğrenme
Oyunu” Bronz ödüllerine layık görülmüştür.

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

Dijital eğitimlerin toplam eğitimler içindeki payı (%) (3)

Sadece istifa ederek ayrılanlar dikkate alınmıştır.
Özel Güvenlik Görevlileri hariç hesaplanmıştır. Özel Güvenlik Görevlisi unvanlı çalışanlar dâhil oranlar 2018 ve 2019 yılları için %51'dir.
(3)
Eğitim sayılarına özel güvenlik yenileme eğitimine katılanlar, fiili çalışan sayılarına Özel Güvenlik Görevlisi ve Hizmetli kadroları dâhil değildir.
(4)
Hesaplama yöntemindeki güncelleme nedeniyle, 2018 yılı için yeniden beyan edilmiştir.
(1)
(2)

2020 ve sonrası

Toplum için
Pozitif Değer

İş Bankası, çalışanların memnuniyet ve yetkinlik seviyelerini artırıcı uygulamaları hayata geçirmeye devam edecektir.
Dijitalleşme ile ortaya çıkan yeni yetkinlik ihtiyaçlarının karşılanması ve çalışanlara geleceğin yetkinliklerinin kazandırılması
yönünde yetenek yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi bu alandaki öncelikli hedefler arasındadır. İş Bankası, çalışanlarına
sunduğu eğitim olanaklarını çeşitlendirirken sürekli gelişim olanağı sunan yenilikçi öğrenme uygulamaları ile dijital eğitim
sürelerini de artırmayı hedeflemektedir.
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Öncelikli Konular

SKA

Sorumlu Tedarik • Banka’nın
Çevresel Ayak İzi

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

Sermaye Ögesi
İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

İKLİM
EYLEMİ

Sorumlu Operasyonlar

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Sorumlu Operasyonlar

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası, operasyonlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yüksek
çalışma standartlarını tüm tedarik zincirine yaymak için çok sayıda uygulama
ve projeyi hayata geçirmektedir.

98

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

%

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

Yerel tedarikçi oranı

40,4

milyon sayfa

Dijitalleştirilen
süreçlerle sağlanan
kâğıt tasarrufu

129
ton

Geri dönüştürülen kâğıt

4,3

tCO2e/çalışan sayısı

Çalışan başına emsiyon

Sorumlu Tedarik
İş Bankası, yenilikçi, şeffaf, adil, alanında öncü ve örnek
bir satın alma merkezi olmak vizyonuyla tedarik zincirini
yönetmektedir. Bu vizyon doğrultusunda tedarikçiler ile
uzun vadeli stratejik ortaklıklar kurulmakta, gider verimliliği
sağlanarak Banka’nın rekabetçi yapısına destek olunmakta
ve paydaşlarımızla birlikte büyümeyi esas alan bir strateji
benimsenmektedir.

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

Tedarik faaliyetlerinden kaynaklanabilecek risklerin yönetimi
tüm kurumlar için öncelikli bir konu olarak ön plana
çıkmaktadır. İş Bankası, tedarikçileri ile açıklık ve güvene
dayalı ilişkiler kurmaktadır. Banka, finansal bakımdan
güçlü, operasyonel bakımdan çevreci, üretim kalitesi ve
sürekliliği bakımından güvenilir bir tedarik zinciri kurmaya
odaklanmıştır.
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Sorumlu Operasyonlar

satın alma

2019 yılında yerli tedarikçiler toplam
tedarikçilerin %98’ini, yerli tedarikçilerden
yapılan satın almalar ise toplam satın
almaların %81’ini oluşturmuştur.

Finansal
Performans ve
Kârlılık

yerel tedarikçi

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

İş Bankası’nın etik bankacılık anlayışı tedarik zinciri
yönetimine ve satın alma ilkelerine de yön vermektedir. Bu
doğrultuda oluşturulan Tedarikçi Yönetim İlkeleri mal ve
hizmet alımlarındaki ana ilke ve esasları belirlemektedir.
Bu ilkeler BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve İş Bankası
İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası referans
alınarak belirlenmiştir. Banka'nın kurumsal internet
sitesinde de yer alan Tedarikçi Yönetimi İlkeleri, Rüşvet
ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Hediye ve Ağırlama
Politikası, satın alma süreçlerindeki temel platformumuz
olan ve tüm tedarikçilerimiz tarafından aktif biçimde
kullanılan İş'te Marketim uygulamasının giriş sayfasında
da yayımlanmaktadır. Bu bağlamda, Banka’nın tüm
tedarikçilerinin de kendilerine bildirilen İş Bankası Rüşvet
ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Hediye ve Ağırlama
Politikası ve etik ilkeleri de içeren Tedarikçi Yönetim
İlkeleri ile uyumlu hareket etme konusunda gereken
özeni göstermeleri ve söz konusu ilkelere aykırılık teşkil
edecek davranışlardan kaçınmaları beklenmektedir.
Banka, Sürdürülebilirlik Politikası gereği tedarikçilerden
kaynaklanan olumsuz çevresel ve sosyal etkileri asgari
düzeye indirmeye, olumlu etkileri ise azami ölçülere
yükseltmeye gayret eder.

İş Bankası, tedarikçi seçimlerinde, çevresel ve sosyal risklere
dayalı kriterleri gözetmektedir. Satın alınacak ürün ve
hizmetin çevresel etkileri değerlendirilerek, çevresel etkilerin
azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler
alınmaktadır. Rüşvet ve yolsuzluk olaylarına karıştığı
anlaşılan tedarikçilerden mal ve hizmet alınmaması esastır.
İş Bankası, yerel tedarikçileri tercih ederek ülke
ekonomisindeki etkisini artırmaktadır. 2019 yılında yerli
tedarikçiler toplam tedarikçilerin %98’ini, yerli tedarikçilerden
yapılan satın almalar ise toplam satın almaların %81’ini
oluşturmuştur.

Tedarikçi Yönetimi İlkeleri’ne https://
www.isbank.com.tr/bankamizitaniyin/Documents/surdurulebilirlik/
tedarikciyonetimiilkeleri.pdf adresinden
ulaşabilirsiniz.

Çevresel Etki
İş Bankası, operasyonlarının çevresel etkilerini en aza
düşürmek için verimlilik projeleri geliştirmektedir. 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.
Bunun yanı sıra kâğıtsız bankacılık için dijitalleşme çalışmaları
da devam etmektedir.

Kâğıtsız Bankacılık
İş Bankası dijitalleşme projeleri ile kâğıt tüketimini azaltmaya
yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Şubelerden yapılan
dijital onay işlemlerinin sayısı 2019 yılında 1 milyon 720 bine
ulaşmış, bu sayede yaklaşık 7 milyon 860 bin sayfa kâğıt
tasarrufu sağlanmıştır. Dijitalleştirilen süreçlerle 2019 yılında
sağlanan toplam kâğıt tasarrufu ise 40,4 milyon sayfaya
ulaşmıştır.
İş Bankası’nın 2012 yılında TEMA Vakfı ile birlikte başlattığı
proje ile Banka kâğıt atıklarını TEMA Vakfına vermekte,
Vakıf her 100 kg kâğıt için bir fidan dikmektedir. 2019-2020
yıllarında 386 bin 350 kg atık kâğıt Vakfa verilmiştir. Bu iş birliği
kapsamında İş Bankası adına yurdun çeşitli yerlerinde ormanlar
oluşturulmuştur. 2019-2020 yılında verilen atık kağıda
istinaden Tekirdağ sahasına 3.864 adet fidan dikilecektir.

Sorumlu
Operasyonlar

Çevre Dostu Binalar

Toplum için
Pozitif Değer

İş Bankası’nın Genel Müdürlük, operasyon merkezi ve veri
merkezi gibi büyük ana binaları, Banka’nın operasyonlarından
kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirecek şekilde
tasarlanmıştır. İstanbul Levent’te bulunan İş Bankası Genel
Müdürlük binası, BREEAM In-use Excellent sertifikasına
sahiptir. 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 tasarlanmıştır.
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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 veri merkezidir.
Genel Müdürlük binasında aydınlatma, ısıtma soğutma,
CCTV gibi bütün sistemleri kapsayan otomasyon
renovasyonuna gidilmesi planlanmaktadır. Renovasyon ile
beraber mevcut aydınlatma armatürleri led armatürler ile
değiştirilecektir. Gün içerisinde katların aldığı ışık miktarına
göre sensörler vasıtasıyla aydınlatmalar otomatik olarak
kısılıp açılacaktır. Bina otomasyon sistemine ısıtmasoğutma, yangın, aydınlatma gibi bütün sistemler entegre
edilip merkezi otomasyon üzerinden tüketim analizleri
yapılacaktır. Analizler sayesinde oluşturulan senaryolar ile
tüketimlerin düşürülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bina
ısıtma ve soğutma pompalarının yenilenmesi için satın
alma çalışmalarına başlanmıştır. Bina enerji tüketiminde
önemli yer tutan bu cihazlar, yeni nesil verimli cihazlar
ile değiştirilecektir. Tesiste yağmur suyu toplanarak
depolanmakta ve tekrar kullanımı sağlanmaktadır. Bu
sayede şebeke suyu kullanımı azaltılmaktadır. Tüm atıklar
ayrıştırılmakta ve geri dönüşüm için yetkili kuruluşlara
teslim edilmektedir. İş Bankası Genel Müdürlük binası
BREEAM In-Use Sertifikası Bina Performansı Sertifikası ve
Bina Yönetim Performansı Sertifikası olmak üzere iki ayrı
kategoride “excellent” seviyesinde alınmıştır.
TUTOM binasında bütün mekanik/elektrikli sistemler
otomasyon altyapısına bağlı olarak çalışmaktadır. 2019 yılı
içinde ısıtma tesisatında kısmi çalışma durumları için yapılan
revizyonlar ile doğal gaz tüketiminde düşüş sağlanmıştır.
Yağmur suyunun toplanması, arıtılması ve kullanımı
için oluşturulan sistem devreye alınmış ve şebeke suyu
kullanımında azalma sağlanmıştır.
Genel Müdürlük ve TUTOM binalarında ISO14001 Çevre
Yönetim Sistemi Standardı kapsamında tüm atıklar
ayrıştırılmakta ve geri dönüşümleri sağlanmaktadır.

77

Sorumlu Operasyonlar

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Performans Göstergeleri

ATLAS Veri Merkezi binasında soğutma sırasında ortaya çıkan enerji
ofis alanlarının ısıtmasında kullanılarak enerji tüketimi düşürülmektedir.

Sorumlu Tedarik

2019

Toplam Tedarikçi Sayısı
Yerel Tedarikçi Sayısı
Yerel Tedarikçi Oranı (%)
Yerel Tedarikçiden Satın Alma Oranı (%)

2.604
2.554
98
81

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Çevresel Etki

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

ATLAS Veri Merkezi binasında soğutma sırasında ortaya
çıkan enerji ofis alanlarının ısıtmasında kullanılarak enerji
tüketimi düşürülmektedir. Atlas Veri Merkezinde BT
kabinetlerinin bulunduğu veri salonları, paket tip soğutma
cihazlarıyla kesintisiz ve yedeklilik prensibine göre hava
ile soğutulmaktadır. Kabinetlerin soğutulmasının ardından
ısınan hava, dış ortam havası ile karıştırılarak iklimlendirme
sistemlerinin ısıtılmasında kullanılmakta ve bu sayede enerji
tasarrufu sağlanmaktadır. Ayrıca yağışlarla gelen yağmur
suları toplanmakta, arıtıldıktan sonra tekrar kullanımı
sağlanmaktadır.

Verimli Şubeler

Şube ve Bankamatiklerin klima ihtiyaçlarında yüksek enerji
sınıfındaki klimalar tercih edilmektedir. Klima alımlarında
R32 soğutma gazı ile çalışan modellerin de kullanımına
başlanmıştır. R32 gazlı klima kullanımının en önemli
avantajlarından biri, klimaların çok daha az miktarda gaz
ile çalışması ve bu sayede soğutucu gaz tüketimlerinin
azaltılmasıdır.
Uluslararası standartlarda bir çevre yönetim sisteminin
işletilmesi için gerekli çalışmaları yapan İş Bankası 2019
yılında Genel Müdürlük ve Tuzla Teknoloji ve Operasyon
Merkezi binaları ile 34 şubesi için ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi sertifikasını almıştır. Kademeli olarak Banka’nın tüm
lokasyonlarını kapsayacak şekilde ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi sertifikasının alınması hedeflenmektedir.

2018

2019

4.886
21.248
2.461
28.595

20.472
68.599
10.563
99.635

21.789
71.781
8.727
102.297

37.961.619
1.709.335

203.343

135.408.773
4.126.643
8.000
170.586
417.479
756.517

139.726.038
3.879.943
6.400
78.713
351.180
670.254

112.707
105.559
0
7.148
7.148

371.244
365.424
0
5.820
5.820

345.389
335.964
0
9.425
9.425

204.804
6.205
105

2.718.367
15.335
562.655
808

4.012.798
11.982
541.627
679

3
23
-

13
29
200
16

5
41
129
30

4,4
0,2
14,94

4,3
0,2
17,02

2017 yılı için Genel Müdürlük binaları dikkate alınarak raporlanan emisyon ve tüketim verilerine, 2018 yılında yurt içindeki tüm şubeler ve bölge müdürlükleri, 2019 yılında ise Atlas Veri Merkezi dâhil
edilmiştir. 2019 yılında elektrik tüketiminde gözlenen artışta, veri merkezinin kapsama eklenmesi etkili olmuştur.

Sorumlu
Operasyonlar

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

Banka’nın hizmet binalarındaki çevresel verimliliğe yönelik
çalışmalar da zamana yaygın şekilde ve sürekli iyileştirme
perspektifiyle devam etmektedir. İş Bankası, şubelerinin
çevresel etkilerini en aza indirebilmek amacıyla yeni açılan
ve yenilenen tüm şubelerde kaynak verimliliğini artıran
seçimler yapmaktadır. Şubelerin kaynak tüketimlerinin
izlenmesi ve gerekli tasarruf planlarının yapılabilmesi
için geliştirilen “Şube Uzaktan İzleme Sistemi” projesi
kapsamında pilot şubelerde çalışmalar devam etmektedir.
Şubelerdeki bütün tüketimlerin takip edilerek enerji
kayıplarının tespitinin yapılması ve emisyonlarda düşüş
sağlanması hedeflenmektedir.

Şubelerde yapılan kısmi veya kapsamlı tadilatlarda LED
armatür dönüşümü yapılmaktadır. LED armatür dönüşümü
ile armatür başına ortalama %50 kadar enerji tasarrufu
sağlanmaktadır. Tadilat gören Şubelerde, aydınlatma ve
ısıtma-soğutma cihazlarında daha verimli, düşük enerji
tüketimine sahip cihazlar tercih edilerek değiştirilmekte,
Şubelerdeki enerji verimliliği artırılmaktadır.

Sera Gazı Emisyonları (ton CO2-eşdeğer)
Kapsam 1
Kapsam 2
Kapsam 3
Toplam
Enerji Tüketimi
Toplam Elektrik Tüketimi (kWh)
Toplam Doğalgaz Tüketimi (m3)
Fueloil Tüketimi (lt)
Kömür Tüketimi (kg)
Motorin Tüketimi (lt)
Toplam Enerji Tüketimi (Gj)
Su Tüketimi (m3)
Toplam Su Tüketimi
Şebeke Suyu (Mavi)
Atık Su (Gri)
Kaynak Suyu (Yeşil)
Geri Kazanılan ve Tekrar Kullanılan Su Miktarı
Araç Yakıt Tüketimleri (lt)
Şirket Araçları Yakıt Tüketimi (Motorin)
Şirket Araçları Yakıt Tüketimi (Benzin)
Personel Servisleri ile Tüketilen Yakıt (Motorin)
Kâğıt Tüketimi (ton)
Dönüştürülen Atık Miktarları (ton)
Geri Dönüştürülen Tehlikeli Atıklar
Geri Dönüştürülen Tehlikesiz Atıklar (cam, plastik, metal)
Geri Dönüştürülen Kâğıt
Elektronik Atık
Emisyon Yoğunlukları
Çalışan başına emsiyon (tCO2e/çalışan sayısı)
Konsolide aktif büyüklüğüne göre emisyon (tCO2e/milyon TL)
Konsolide net kâra göre emisyon (tCO2e/milyon TL)

2017

2020 ve sonrası

Toplum için
Pozitif Değer

İş Bankası, tedarik zincirini çevresel ve sosyal kriterleri gözeterek geliştirmek ve operasyonlarından kaynaklanan
çevresel ayak izini azaltmak için çalışmalarını sürdürecektir. İhtiyaçlarını yerel tedarikçilerden sağlamaya önem veren
Banka, yerel tedarikçi oranını %98 olarak korumayı hedeflemektedir. Uluslararası standartlarda bir çevre yönetim
sisteminin işletilmesi için gerekli çalışmaları yürüten İş Bankası, kademeli olarak Banka’nın tüm lokasyonlarını
kapsayacak şekilde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasının alınmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda 2020 yılı
içinde yaklaşık 400 lokasyonun sertifikasyon sürecinin tamamlanacağı öngörülmektedir. Kâğıt tüketiminin azaltılması
açısından dijitalleşme çalışmalarının önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Dijitalleştirilen süreçler sayesinde
2020-2022 döneminde toplam kâğıt tüketimindeki azalmanın 500 milyon sayfayı aşacağı öngörülmektedir.
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Öncelikli Konular

SKA

Toplumsal Yatırımlar • Finansal
Okuryazarlık

NİTELİKLİ
EĞİTİM

Sermaye Ögesi
İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

Toplum için Pozitif Değer

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Toplum için Pozitif Değer

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası ana faaliyet alanında ürettiği katma değeri, mümkün olan en geniş
kitleye ulaştırma hedefiyle eğitim, çevre ve kültür-sanat alanlarında projeler
yürütmektedir. Banka’nın kurumsal sosyal sorumluluk projelerini kapsayan
toplumsal yatırım programları, Yönetim Kurulu’na doğrudan bağlı olarak çalışan
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin gözetiminde yürütülmektedir.

21

14

~750

21 bini aşkın öğrenciye
finansal okur-yazarlık
eğitimi

Karneni Göster Kitabını
Al kapsamında dağıtılan
kitap sayısı

81 İlden 81 Öğrenci Projesi
kapsamında, 2019 yılında
mezun olan 54 öğrenciyle
birlikte ulaşılan toplam
öğrenci sayısı

milyon

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

bin+

Eğitim Alanındaki Projeler
İş Bankası, toplumsal gelişimin kalıcılığını sağlamada
eğitimin etkin rolünün farkında olarak, bu alanda kapsayıcı
ve uzun dönemli projeler yürütmektedir. Banka’nın
amacı, Atatürk ilkelerini benimseyen, toplumun çağdaş
uygarlık seviyesine ulaşmasında rol oynayacak nesillerin
yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

İş Bankası başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere farklı
paydaş gruplarıyla iş birlikleri geliştirerek sosyal sorumluluk
projelerine etkin paydaş katılımı sağlamaktadır. Söz konusu
projeler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda
bulunacak ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde
tasarlanmaktadır.
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Toplum için Pozitif Değer
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Satranç

İş Bankası Satranç Sınıfları

İş Bankası satrancın kolay erişilebilir ve özellikle çocuklar
arasında yaygın bir spor olması amacıyla satranç eğitimine
katkıda bulunmaktadır. Banka, satrancın ülkede kitlesel bir
spora dönüşmesi hedefiyle 2005 yılında Türkiye Satranç
Federasyonu’nun (TSF) ana sponsor olmuştur.

İlk ve ortaokullarda çocukları satranç oynamaya teşvik
etmek, öğretmen ve velilerin dikkatini bu alana çekmek,
olanakları sınırlı okullarda malzeme yetersizliğini ortadan
kaldırmak amaçlarıyla satranç sınıfları açılmaktadır. 2019 yılı
içinde 2.000 satranç sınıfı açılmış ve okullarda açılan toplam
satranç sınıfı sayısı 25.000’e ulaşmıştır.

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Türkiye Satranç Federasyonu Ana Sponsorluğu
İş Bankası’nın Türkiye Satranç Federasyonu ana
sponsorluğu sonrasında;
lisanslı sporcu sayısı

Yönetim
Yaklaşımı

30.000’den 931.742’ye
satranç antrenörü sayısı

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

2.000’den 86.858’e
satranç turnuvaları sayısı

400’den 9.600’e

Sorumlu
Bankacılık

satranç kulüplerinin sayısı

600’den 2.136’ya
unvanlı sporcu sayısı

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

6’dan 187’ye
yükselmiştir.

Uluslararası turnuvalarda kazanılan

Sorumlu
Operasyonlar

madalya sayısı ise

487 olmuştur.

Bugüne kadar toplam,

Toplum için
Pozitif Değer

25 dünya şampiyonluğu, 30 dünya ikinciliği,
39 dünya üçüncülüğü, 68 Avrupa şampiyonluğu,
67 Avrupa ikinciliği, 58 Avrupa üçüncülüğü elde

İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan
kitaplar Türkiye’nin her köşesindeki okullara ve halk
kütüphanelerine gönderilmektedir. 2019 yılında 3 bini aşkın
okul ve kütüphaneye 58 bine yakın kitap ulaştırılmıştır.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Ana
Sponsorluğu
İş Bankası TSF ana sponsorluğu paralelinde, 2013 yılında
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’na da (KKSF) sponsor
olmuştur. Sponsorluğun ardından KKTC’deki ilkokullarda
satranç sporu haftada bir gün kol faaliyeti olarak yer almaya
başlamıştır. KKTC’deki okulların tamamında satranç sınıfı
bulunmaktadır.

Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar
Satranç Şampiyonası
2019 yılında Antalya’da eşzamanlı gerçekleştirilen Türkiye
Küçükler (7-12 yaş aralığı) Satranç Şampiyonası ile Türkiye
Yıldızlar (13-18 yaş aralığı) Satranç Şampiyonası’nda KKTC
ve 81 ilden toplam 2.636 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. 2019 Okul Sporları Satranç Türkiye
Birinciliği, 9 – 13 Haziran 2019 tarihleri arasında
Karaman’da gerçekleşmiştir. Yarışmaya pek çok ilden 100
okul takımı ve 511 sporcu katılmıştır.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi
Alanında Türkiye’nin en güçlü lig olan Türkiye İş Bankası
Satranç Süper Ligi Avrupa’nın da en güçlü ligleri arasında yer
almaktadır. “2019 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi”nde
Tatvan Satranç Eğitim Kulübü şampiyon olmuştur.

81 İlden 81 Öğrenci
İş Bankası, Darüşşafaka Cemiyeti ile iş birliğinde 20082009 eğitim-öğretim yılında başlattığı “81 İlden 81 Öğrenci”
projesi ile ülkemizde eğitim alanındaki en geniş kapsamlı
ve uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden
birini hayata geçirmiştir. Proje ile her yıl Darüşşafaka
sınavını kazanan 81 öğrencinin beşinci sınıftan başlayarak
lise son sınıfı bitirinceye kadar bütün eğitim giderleri İş
Bankası tarafından karşılanmaktadır. 2019 yılında liseden
mezun olan öğrenci sayısı 54'tür.

Kampanya kitabı, Türkiye’nin ve KKTC’nin yanı sıra Bahreyn,
Gürcistan, Irak, İngiltere ve Kosova şubeleri ile İşbank
AG ve İşbank Rusya’ya gönderilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda
olduğu gibi, 2019 yılında da belirli sayıda kitap Braille
alfabesiyle basılarak görme engelli 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

Proje kapsamında, İş Bankası, üniversiteyi kazanan
Darüşşafaka öğrencilerine 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. Projede destek
sağlanan öğrenci sayısı 750’ye yaklaşmıştır.

Eğitime katkı alanındaki sosyal sorumluluk çalışmalarının
bir parçası olarak, İş Bankası Kültür Yayınları tarafından
yayımlanan kitaplar Türkiye’nin her köşesindeki okullara ve
halk kütüphanelerine gönderilmektedir. 2019 yılında 3 bini
aşkın okul ve kütüphaneye 58 bine yakın kitap ulaştırılmıştır.

Karneni Göster, Kitabını Al

Çocuklara kaliteli, öğretici ve eğlendirici içerikler sunma
hedefiyle hazırlanan Kumbara Dergisi portalında 2019
yılında “Scratch 3.0 ile Kodlama Eğitimleri” ve “Videolu
Satranç Eğitimleri” hazırlanmıştır. 2019 yılı içinde Kumbara
Dergisi 65 bini aşkın tekil kullanıcı tarafından ziyaret edilmiş,
500 bine yakın tıklanma sayısına ulaşmıştır.

2008 yılında başlatılan ve Türkiye’de bugüne kadar
gerçekleştirilen en büyük kitap kampanyalarından biri olan
“Karneni Göster, Kitabını Al” çocukların bilişsel ve kültürel
yeteneklerinin gelişimine destek vermeyi, okuyan ve
sorgulayan bir nesil oluşmasına destek olmayı, İş Bankası
ile çocuklar arasında erken yaşta sıcak bir iletişim kurmayı
hedeflemektedir.
2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonunda dağıtılan “Siyah
İnci” kitabı ile 12’inci kez gerçekleştirilen kampanya
kapsamında, toplam 14 milyon kitap ilköğretim
öğrencileriyle buluşturulmuştur.

Kumbara Dergisi

Altın Gençler Ödülü
1971 yılından bu yana her yıl, üniversite sınavında
başarılı olan öğrenciler “Altın Gençler” uygulaması ile
ödüllendirilmektedir. Bugüne kadar ödül alan öğrencilerin
sayısı 3.500’ü aşmıştır.

edilmiştir.
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Türkçe’nin gelişimine katkı ve erken yaşlarda okuma alışkanlığı
kazanılması ilkeleri ile yayın hayatını sürdüren Kültür Yayınları 2019
yılında 10 milyondan fazla kitabı okuyucuyla buluşturmuştur.
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81 İlde 81 Orman Projesi kapsamında toplam dikilen fidan sayısı 3
milyonu aşmıştır. 2019 yıl sonu itibarıyla orman sahalarındaki başarı
oranı %83’tür.

İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi Sponsorluğu

81 İlde 81 Orman

Sanat ve Müzik Faaliyetleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi (PolReC) tarafından gerçekleştirilen
“İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi” küresel iklim değişikliği
ve deniz buzu fizik bilimi çalışmalarına katkı sağlamak
amacıyla 11-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında İş Bankası
sponsorluğunda yapılmıştır.

“81 İlde 81 Orman” projesi TEMA Vakfı ile T.C. Tarım
ve Orman 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 KKTC’de 25 hektar alana 35.200
adet fidan dikilmiştir.

İş Sanat

Proje kapsamında, gerçekleşen dikimleri izleyen beş yıl
boyunca sürecek bakım çalışmalarına 2019 yılında da
devam edilmiştir. Bakım çalışmaları ile bugüne kadar 1
milyona yakın tamamlama dikimi yapılmıştır. Böylece,
tamamlama dikimleri ile toplam dikilen fidan sayısı
3 milyonu aşmıştır. 2019 yıl sonu itibarıyla orman
sahalarındaki başarı oranı %83’tür.

İş Sanat 19. sezonunda 22 konser ve dans gösterisi, 5
çocuk etkinliği ve 9 şiir dinletisi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
“Parlayan Yıldızlar” serisi kapsamında Milli Reasürans’ta 12
genç sanatçı sahne almıştır. 19. sezonda, etkinlikler 27 bine
yakın kişi tarafından izlenmiştir. 20. sezonunu, bir önceki
yılın Parlayan Yıldızı Demirhan Gökbudak’ın solistliğinde,
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası konseri ile açılmıştır.

Kültür Sanat Alanındaki Projeler

Kibele Sanat Galerisi ve Ankara Sanat Galerisi’nde plastik
sanatlar alanındaki usta sanatçıların sergilerine yer
verilmektedir. Kibele Sanat Galerisi’nde 2018 – 2019
sezonunda Mustafa Ayaz, Erol Kınalı, Maria Kılıçlıoğlu ve
Gürol Sözen retrospektif sergileri ile “Nâzım’a Yolculuk”
başlıklı tematik sergi gerçekleştirilmiştir. 2019 – 2020
sezonu Kibele Sanat Galerisi’nin 20. yılı vesilesiyle
hazırlanan “Kibele’nin Hafızası” sergisi ile başlamıştır.

Sorumlu
Bankacılık

Sefer, arktik deniz buzu tipi gözlemleri ve analizi, deniz
buzu yersel ölçümlerinin uzaktan algılama ile doğrulanması,
arktik denizcilik meteorolojisi, gökyüzü kalite araştırması,
kalıcı organik kirletici örneklerinin alınması, mikroplastik
araştırılması çalışmaları, bio-ürünleştirme çalışmaları ve 80
Kuzey noktasına varış aşamalarını içermiştir.

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Bilimsel olarak ilk kez düzenlenen seferde farklı üniversite
ve akademik disiplinlerden 41 araştırma için veri
toplanmıştır. Elde edilen bulguların uzun yıllar boyunca bilim
dünyasına katkı sunması beklenmektedir.

Çevre Alanındaki Projeleri

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

İş Bankası sivil toplum kuruluşları iş birliğinde daha
yaşanabilir bir çevre yaratmayı, doğal kaynakların
korunmasına katkıda bulunmayı, ormansızlaşma ile
bağlantılı çevre sorunlarına dikkat çekmeyi, çocuklarımız
başta olmak üzere çevre bilincinin gelişimini sağlamayı
hedeflemektedir.
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İş Bankası ülkenin sanat yaşamının zenginleşmesi ve
uluslararası kültür ve sanat sahnesindeki çalışmaların
Türkiye’ye taşınmasına katkıda bulunmaktadır. Banka
ülkedeki arkeolojik mirasın gün yüzüne çıkarılması, yeni
nesiller ile buluşturulması ve geleceğe aktarılabilecek biçimde
korunmasına yönelik projelere de destek olmaktadır.

Kültür Yayınları
1956’da kurulan İş Bankası Kültür Yayınları, zengin içerikli
ve yüksek baskı kalitesinde eserler sunmaktadır. Kaliteli
yayıncılık, Türkçe’nin gelişimine katkı ve erken yaşlarda
okuma alışkanlığı kazanılması ilkeleri ile yayın hayatını
sürdüren Kültür Yayınları 2019 yılında 10 milyondan fazla
kitabı okuyucuyla buluşturmuştur.

İş Bankası’nın kültür sanat faaliyetleri 2017’den beri İş
Sanat çatısı altında sürdürülmektedir. İş Sanat sahne ve
müzik etkinlikleri, plastik sanatlar alanındaki faaliyetleri
ve Türkiye’nin kültürel mirasının korunmasına katkılarıyla
ülkenin en önemli sanat platformlarından biridir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sanat Eserleri Konservasyon ve Restorasyon
Laboratuvarı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde, sanat
eserlerinin restorasyon ve konservasyonu konusundaki
akademik araştırmaları desteklemek ve nitelikli iş gücü
yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan “Sanat
Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Laboratuvarı”nda
İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonunda bulunan eserlerin
bakım ve onarım çalışmaları yapılmaktadır. İş birliği
kapsamında üniversite bünyesinde 2013-2014 eğitim
döneminde Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu
lisans program kurulmuştur.

Arkeoloji Alanındaki Katkılar
Türkiye’nin zengin arkeolojik varlığının gün yüzüne
çıkarılması ve korumaya alınarak dünya mirasına
kazandırılması amacıyla arkeolojik kazılara katkı
sağlanmaktadır. Zeugma Antik Kenti’nde yer alan kazı
alanlarından bir tanesi olan “Muzalar Evi” kazılarına
sağlanan katkı 2012 yılında başlamış, çalışmalar Ekim 2019
itibarıyla tamamlanmıştır.

Mayıs 2019’da Mevlüt Akyıldız sergisi ile açılan Ankara
Sanat Galerisi ise 2019 – 2020 sezonuna “Nâzım’a
Yolculuk” sergisi ile başlamıştır.

85

Toplum için Pozitif Değer

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası’nda
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2016 yılında Şişecam ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
ile birlikte Kaş / Antalya’da bulunan “Patara”, 2018 yılında
Seferihisar / İzmir’de bulunan “Teos”, 2019 yılında ise
Sultanhisar / Aydın’da bulunan “Nysa” Antik Kenti kazı
çalışmalarına destek verilmeye başlanmıştır. Patara Antik
Kenti ile ilgili Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık’ın derlediği
“Patara Kent Liman Kült” başlıklı kitap Türkçe ve İngilizce
olarak basılmıştır. Patara, Teos ve Nysa Antik Kentlerindeki
kazı çalışmalarına beşer yıl boyunca verilecek destekle ortaya
çıkacak arkeolojik değerlerin sadece Anadolu topraklarının
medeniyet tarihine ışık tutmakla kalmayıp, dünya kültür
mirasına da büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Türkiye İş Bankası Müzesi’nde Mart 2019’da Milli
Mücadele’nin 100. yılına özel “İstiklal” başlıklı bir sergi
açılmıştır. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören sergi 29
Ekim tarihinde rekor sayıya ulaşarak 10.919 kişi tarafından
ziyaret edilmiştir.

2019 yılında, kazı çalışmaları Japon Anadolu Arkeoloji
Enstitüsü tarafından sürdürülen Kaman-Kalehöyük
kazılarında bulunan seramik parçalarının muhafaza edildiği
deponun onarımı için de katkı sağlanmıştır.

İş Bankası’nın Genel Müdürlüğü görevini de yapmış olan,
Ankara Ulus’taki tarihi binası, Banka’nın köklü kurumsal
tarihini ve Türkiye’nin ekonomik gelişimini Ankaralı
ziyaretçiler ile buluşturmak için 2 Mayıs 2019 tarihinde
açılmıştır. Müze, öğrenci gruplarına özel rehberli sergi
turlarının yanı sıra bugüne kadar atölye çalışmalarında
1.800’ü aşkın öğrenciyi ağırlamış, 2019 yılı içinde toplamda
62 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir. İstiklal
Sergisi’nin bir ayağı Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık
Müzesi’nde hayata geçirilmiş, serginin iki müzedeki toplam
ziyaretçi sayısı 500 bini aşmıştır.

Müzecilik ve Tarih Çalışmaları

Sorumlu
Bankacılık

Türkiye İş Bankası Müzesi (Yenicami, İstanbul)

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

2007 yılında ziyarete açılan Türkiye İş Bankası Müzesi,
Banka’nın köklü kurumsal tarihini ve Türkiye’nin ekonomik
gelişimini bankacılık gereçleri, belgeler, iletişim araçları,
fotoğraflar, reklam-promosyon malzemeleri ve filmlerle
anlatmaktadır.
Müze koleksiyonu, Banka’nın kuruluşundan bugüne dek
kullanılan Cumhuriyet Dönemi bankacılığının dönüşüm
evrelerini yansıtan ve gündelik yaşamın vazgeçilmez parçası
olan üç boyutlu nesnelerden oluşmaktadır.

Toplumsal Yatırımlar

2018

2019

Mezun olanlarla birlikte öğrenci
sayısı 700’e yaklaşmıştır.

2019 yılında mezun olan 54
öğrenciyle birlikte ulaşılan
toplam öğrenci sayısı 750'ye
yaklaşmıştır.

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı

Müze 2019 yılı içinde 580 bini aşkın kişi tarafından ziyaret
edilmiş, ziyaretçi sayısı açılıştan bu yana 1,7 milyona
ulaşmıştır.

81 İlden 81 Öğrenci

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi
(Ulus, Ankara)

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

Teknoloji Tarihi Kitabı
İş Bankası’nın teknoloji tarihini anlatan “Eskişehir Yolu 8.
Km / Dünden Bugüne İş Bankası’nın Bilgi Teknolojileri Tarihi”
başlıklı bir kitap hazırlanmıştır.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı -Uluslararası
İstanbul Müzik Festivali Sponsorluğu
İş Bankası, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından
düzenlenen 47. İstanbul Müzik Festivali kapsamında
gerçekleştirilen “Moskova Solistleri & Yuri Bashmet”
konserine sponsor olmuştur.

Karneni Göster Kitabını Al Kampanyası

11. kez gerçekleştirilen
kampanya ile ilköğretim
öğrencilerine bugüne kadar
toplam 13 milyon kitap
armağan edilmiştir.

12. kez gerçekleştirilen
kampanya ile ilköğretim
öğrencilerine bugüne kadar
toplam 14 milyon kitap
armağan edilmiştir.

Okullara kitap yardımı

2.844 okul ve kütüphaneye
52 binin üzerinde kitap
gönderilmiştir.

3.116 okul ve kütüphaneye
58 binin üzerinde kitap
gönderilmiştir.

Türkiye İş Bankası Müzesinde
gerçekleştirilen atölyelere
toplam 20.400 öğrenci
katılmıştır.

Türkiye İş Bankası Müzesinde
gerçekleştirilen atölyelere
toplam 21 binin üzerinde
öğrenci katılmıştır.

Finansal Okur-yazarlık
Finansal okuryazarlık ve tasarruf bilincinin
geliştirilmesi

2020 ve sonrası
İş Bankası uzun soluklu ve yaygın erişimli olacak şekilde planladığı sosyal sorumluluk çalışmaları ile toplumsal gelişime
katkı sağlamayı hedeflemektedir. Banka hayata geçirdiği veya desteklediği eğitim, çevre ve kültür-sanat alanındaki
projeleriyle günümüze olduğu kadar, geleceğe de güçlü yatırımlar yapmakta ve kalıcı değer üretmektedir. Banka, pozitif
etki yaratacağı toplumsal yatırım programlarına ileriki dönemlerde de devam edecek, projelerle ulaşılan kişi sayısını
artıracaktır. Karneni Göster Kitabını Al Kampanyası kapsamında her yıl 1 milyonun üzerinde kitabın armağan edilmesi
hedeflenmektedir. 81 İlden 81 Öğrenci projesine devam edilecektir.

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

Türkiye İş Bankası Müzesi’nde çocuklara yönelik Bütçe
Tutum Tasarruf, Dünyanın Parası, Müze Hatıram, Harçlığım
Cebimde gibi çeşitli atölyeler düzenlenmektedir. Ayrıca
yetişkinlere özel Finansal Okuryazarlık eğitimleri de
verilmektedir. 2019 yılında Müze’de gerçekleştirilen
atölyelere 21 bini aşkın öğrenci katılmıştır.

Performans Göstergeleri
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İş Bankası tarafından Uluslararası Finansal Kuruluşlardan Temin Edilen ve
31.12.2019 itibarıyla Açık Olan Krediler
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Uluslararası
Finansal Kuruluş

Avrupa Yatırım
Bankası (EIB)
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Kurumsal Üyelikler

Nihai Vade
Kullandırım Amacı
(yıl)

İmza Tarihi

Tutar

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 3000 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

$221.200.000

10

KOBİ'ler ve çalışan sayısı 250 ile 3000 arasında olan işletmelerin
finansmanı

$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 3000 arasında olan işletmelerin
finansmanı

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

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

Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Komitesi Bankacılık
Teknikleri ve Uygulama Komisyonu

30.10.2015 (1)

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

Milli Eğitim Vakfı

01.12.2016 ( )

Avrupa İletişimciler Birliği (European Association of
Communication-EACD)

Reklam Verenler Derneği

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü

Risk Yöneticileri Derneği

Bankalararası Kart Merkezi (BKM)

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

Darüşşafaka Cemiyeti

Türk Tarih Vakfı

DenizTemiz Derneği/TURMEPA

Türkiye Bankalar Birliği Etik Komisyonu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Türkiye Bankalar Birliği Sürdürülebilir Büyümede Finansal
Sektörün Rolü Çalışma Grubu

Elginkan Vakfı

Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA)

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği

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

Türkiye Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN)

1

€ 25.000.000
09.05.2013

€ 15.000.000

WiB Programı kapsamında kadın girişimcilerin finansmanı
7

€ 10.000.000
Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası
(EBRD)

18.12.2013 (1)

Global İlişkiler Forumu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans
Çalışma Grubu

Uluslararası Finans Enstitüsü (Institute of International
Finance-IIF)

OPIC

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV)

Vehbi Koç Vakfı

Kurumsal İletişimciler Derneği

Girişimci Kurumlar Platformu

12

MidSEFF Programı kapsamında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji
projelerinin finansmanı

7

$15.000.000

15

TurEEFF programı kapsamında konutlarda enerji verimliliğinin
finansmanı

$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

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

10.12.2014(1)

$220.000.000

14

KOBİler, kalkınmada öncelikli bölgeler ve kadın girişimcilerin
finansmanı
Başta IFC tarafından belirlenen enerji verimliliği kriterlerine uygun yeşil
krediler ("green mortgage") olmak üzere konut kredilerinin finansmanı.

$105.000.000
IFC

TuRAFF Programı kapsamında tarım alanında yapılan yatırımların
finansmanı

$60.000.000
30.03.2015 (1)

PROPARCO

€ 50.000.000

TurSEFF Programı kapsamında enerji verimliliği projelerinin finansmanı

28.12.2017(1)

9
$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.
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Paydaşlarla İletişim

Ödülün Adı

Ödül Alan Proje

Ödül

ALTIN ÖRÜMCEK-Mobil Uygulama Bankacılık&Finans

İşcep

Halkın Favorisi Ödülü

ALTIN ÖRÜMCEK-Mobil Uygulama Bankacılık&Finans

İşcep

Jüri Birincilik Ödülü

ALTIN ÖRÜMCEK-Dijital Pazarlama-Online Reklam Kampanyası

Maxi

Jüri İkincilik Ödülü

ALTIN ÖRÜMCEK-En Erişilebilir Mobil Uygulama

Maximum Mobil

Jüri Üçüncülük Ödülü

MARTECH - En iyi Yapay Zekâ Kullanımı

Maxi

Birincilik Ödülü

MARTECH - Finans Sektöründe En iyi Teknoloji kullanımı

Maxi

Birincilik Ödülü

SARDİS- Ekosistem Stratejisi

Maximum Mobil

Altın Sardis

SARDİS-İnovatif Hızlandırma ve Kuluçka Programları

Workup Girişimcilik Programı

Altın Sardis

SARDİS- Kurum İçi İnovasyon

Çevik Atölye

Altın Sardis

SARDİS-Ürün ve Hizmet İnovasyonu

Maxi

Gümüş Sardis

STEVIE-New Products & Product Management Categories / Financial
Services

Maxi

Gold Stevıe

STEVIE-Mobile Site & App Categories /Financial Services- Banking

Maximum Mobil

Bronze STEVIE

STEVIE-Customer Service Team of the Year

İş Bankası Çağrı Merkezi Ekibi

Bronze STEVIE

Social Media Awards-Socialbrands Veri Analitiği Ödülleri/Bankalar

Türkiye İş Bankası

Gümüş Ödül

Social Media Awards-Socialbrands Veri Analitiği Ödülleri/Kredi Kartları

Maximum

Altın Ödül

Social Media Awards-Socialbrands Veri Analitiği Ödülleri/Kredi Kartları

Maximiles

Gümüş Ödül

Social Media Awards-Socialbrands Veri Analitiği Ödülleri/Onlıne Bankacılık

İşcep

Gümüş Ödül

Mma Smarties Turkey-Brand Awareness

Maxi

Altın Ödül

Mma Smarties Turkey-Product Launch

Maxi

Gümüş Ödül

Mma Smarties Turkey-Innovatıon

Maxi

Altın Ödül

MMA SMARTIES TURKEY Mobile Gaming, /Gamification & E-Sports

Maximum Gaming

Gümüş Ödül

Efma-Accenture Customer Insight & Growth Banking Innovation Awards

Maxi

Bronz Ödül

IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri/Digital Channels

Maxi

Birincilik Ödülü

IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri/Big Data & Analytics

Isbank AI-Based Product
Sales

Birincilik Ödülü

IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri/Enterprise Transformation

Çevik Atölye

Üçüncülük Ödülü

FELİS-Medya-Finansal Hizmetler

Maxi ile Kafan Rahat!

Başarı Ödülü

Webrazzi-Yılın Girişim Hızlandırıcısı

Workup Girişimcilik Programı

Üçüncülük Ödülü

Webrazzi-Yılın Teknolojiyi En İyi Kullanan Bankası

Türkiye İş Bankası

Birincilik Ödülü

Webrazzi-Yılın Dijital Bankacılık Uygulaması

İşcep

Birincilik Ödülü

Paydaş Grubu

İletişim Sıklığı

İletişim Şekli

Sürekli

Şubeler, Bankamatik, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi ve mobil bankacılık kanalları, müşteri
ilişkileri temsilcileri, toplantılar, müşteri memnuniyet anketleri, sosyal medya

Yatırımcılar ve
Analistler

Sürekli

Genel Kurul ve yatırımcı toplantıları, yatırımcı sunumları, analist ve yatırımcı günleri, tanıtım
toplantıları, telekonferanslar, Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün 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

Çalışanlar

Sürekli

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

İştirakler

Sürekli

Ortak projeler

Müşteriler

Kamu Kurumları
ve Düzenleyici
Kurumlar

Yılda en az dört

Sivil Toplum
Kuruluşları ve
Sektörel Birlikler

Çok sık

Finansal
Kuruluşlar ve
Derecelendirme
Kuruluşlar

Yılda en az bir

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

Raporlama süreçleri, istişare toplantıları

Bilgilendirme ve basın toplantıları, özel toplantılar, yazılı ulaşan soruların cevaplanması, ortak
yürütülen projeler

Değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları, Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, yazılı ulaşan
soruların cevaplanması

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Raporlama Döneminde Bireysel Bankacılık Alanında Kazanılan Ödüller
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

İnsan Kaynakları Verileri
Toplam Çalışan Sayısı

2017

2018

2019

24.868

24.570

24.053

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Çalışan Sayısı

12.755

12.113

12.583

11.987

12.252

11.801

Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Çalışan Sayısı

12.504

11.927

12.381

11.845

12.064

11.655

Çalışma Sürelerine Göre Çalışan Sayısı

2017

2018

2019

0-5 yıl

4.001

3.650

3.122

5-10 yıl

6.554

5.615

4.451

10+ yıl

14.313

15.305

16.480

Toplam

24.868

24.570

24.053

2017

2018

2019

1,75

2,00

1,86

2017

2018

2019

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Çalışan Devir Oranı (%)
İstihdam Türüne Göre Çalışan Sayısı

2017

2018

2019

Tam Zamanlı

24.762

24.443

23.923

Kısmi Zamanlı

44

81

123

Yarı Zamanlı

62

46

7

24.868

24.570

24.053

554

548

538

2017

2018

2019

Lisans

19.096

18.908

18.592

1.043

1.075

1.113

15

17

20

Doğum İznine Ayrılan ve Doğum İzninden Dönen Çalışanlar

2017

2018

2019

Doğum İznine Hak Kazanan Kadın Çalışan Sayısı

970

986

780

Doğum İzninden Sonra İşe Dönen Kadın Çalışan Sayısı

969

970

Yönetim
Yaklaşımı

Toplam

Çalışanların Eğitim Seviyesine Göre Dağılımı
İlköğretim
Lise
Ön Lisans

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Bölge, Şube Bazında Çalışan Sayısı
Genel Müdürlük

6.235

6.571

7.065

Yüksek Lisans

Şube

17.863

17.204

16.244

Doktora

Bölge
Toplam
Çalışanların Cinsiyet ve Yaşa Göre Dağılımı

Sorumlu
Bankacılık

Üst Yönetim (Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeleri)

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

795

744

24.570

24.053

2017

2018

2019

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

50 yaş üstü

2

14

2

16

3

13

30-50 yaş arası

3

5

3

2

2

2

30 yaş altı

0

0

0

0

0

0

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

50 yaş üstü

4

20

6

23

6

24

30-50 yaş arası

8

45

6

41

6

39

30 yaş altı

0

0

0

0

0

0

Yönetici Pozisyondaki Çalışanlar (Bölüm Müdürü ve üstü)

68

60

3.954

3.730

1.072

Doğum izni sonrası işe dönme oranı

%99,5

Doğum izni sonrası işe devam etme oranı

%96,2

İştiraklerle Yaratılan Toplam İstihdam

2017

2018

2019

İştirak Sayısı

105

110

111

33.222

34.036

34.207

Çalışanlara Sağlanan Eğitimler *

2017

2018

2019

İştiraklerde Çalışan Kişi Sayısı

Çalışanların Yaş Dağılımı

2017

2018

2019

Çalışan Başına Yıllık Ortalama Eğitim Saati

21,3

23,1

25,7

50 yaş üstü

235

271

353

Kadın Çalışanlar Başına Yıllık Ortalama Eğitim Saati

19,00

20,8

22,3

Erkek Çalışanlar Başına Yıllık Ortalama Eğitim Saati

24,2

26,1

29,9

30-50 yaş arası

21.408

21.596

21.510

30 yaş altı

3.225

2.703

2.190

Toplam

24.868

24.570

24.053

* Eğitim sayılarına özel güvenlik yenileme eğitimine katılanlar, fiili çalışan sayılarına Özel Güvenlik Görevlisi ve Hizmetli kadroları dâhil değildir.

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

Etik İlkeler

İnsan Hakları

Sürdürülebilirlik

Kişi Sayısı

7.577

664

260

538

Kişi*Saat

3.115

506

733

4.760

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

770
24.868

77
4.083
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İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

İş Sağlığı ve Güvenliği Verileri

2019

İş Sağlığı ve Güvenliği Verileri
Müteahhit Firma Çalışanı

0

Doğrudan İstihdam

0,131111243

Kadın

0

Kadın

0,088817294

Erkek

0

Erkek

0,042293949

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Yaralanma Oranı

İşle İlgili Ölüm Sayısı

Yönetim
Yaklaşımı
Kusursuz Müşteri
Deneyimi

İlke

İlgili Bölüm

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

Mutlu ve Üretken Çalışanlar, Yönetim Esasları
Mutlu ve Üretken Çalışanlar, Yönetim Esasları

0

Doğrudan İstihdam

0

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Kadın

0

Kadın

0

Çalışma Koşulları

Erkek

0

Erkek

0

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

Mutlu ve Üretken Çalışanlar

Müteahhit Firma Çalışanı

0

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

Mutlu ve Üretken Çalışanlar

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

Mutlu ve Üretken Çalışanlar

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Mutlu ve Üretken Çalışanlar

Doğrudan İstihdam

0

Kadın

0

Kadın

0

Erkek

0

Erkek

0

Müteahhit Firma Çalışanı

0

Doğrudan İstihdam

94

Çevre

Kadın

0

Kadın

63

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

Erkek

0

Erkek

31

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

Müteahhit Firma Çalışanı

0

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.
Yolsuzlukla Mücadele

Kayıp Gün Oranı (LDR)

Sorumlu
Bankacılık

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

Müteahhit Firma Çalışanı

Mesleki Hastalık Oranı (ODR)

Kaza Sayısı

Doğrudan İstihdam

2,909823717

Kadın

0

Kadın

1,463370648

Erkek

0

Erkek

1,446453069

Kaza Sıklık Oranı *

Müteahhit Firma Çalışanı

0

Doğrudan İstihdam

0,397609403

Kadın

0

Kadın

0,266467479

Erkek

0

Erkek

0,131118829

Kazadan Kaynaklı Devamsızlık Gün Sayısı

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

2019

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dâhil her türlü̈ yolsuzlukla savaşmalı.

Sorumlu Bankacılık, Sorumlu Operasyonlar
Kurumsal Üyelikler
Sorumlu Bankacılık, Sorumlu Operasyonlar

Yönetim Esasları

Yüksek Mesleki Hastalık Riski Barındıran
Görevlerde Çalışan Kişi Sayısı

Doğrudan İstihdam

688

Kadın

346

Doğrudan İstihdam

0

Erkek

342

Müteahhit Firma Çalışanı

0

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

(*) Kaza sıklık oranı: Toplam kaza sayısı / (Toplam çalışma saati-Kayıp saat) *
200.000
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Raporlama Kılavuzu
İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Çevresel Göstergeler

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Toplam Enerji Tüketimi (GJ)
• Elektrik Tüketimi (kwh)
• Doğalgaz Tüketimi (m3)

Sorumlu
Bankacılık

Sera Gazı Salımları
• Kapsam 1 (ton CO2e)
• Kapsam 2 (ton CO2e)
• Kapsam 3 (ton CO2e)

Toplam enerji tüketimi hesaplamalarına elektrik, doğalgaz ve ısınma amaçlı motorin, fuel oil, kömür 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 2019 yılı içerisindeki aylık tüketimler m3 cinsinden hesaplandıktan sonra faturalarda
bulunan ay bazlı üst 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. Motorin ve fuel oil tüketimleri ise litre cinsinden GJ cinsine, kömür tüketimi ise kg cinsinden GJ cinsine
dönüştürülmüştür. Bu dönüşümlerde kullanılan dönüşüm faktörleri için IPCC verileri referans alınmıştır.
Raporlama sınırları İş Bankası’nın Türkiye operasyonlarını kapsamakta olup yıl içinde kapanan şubeler bu
hesaplamalara dâhil edilmemiştir.
Sera gazı salımları raporlama dönemi boyunca enerji tüketimlerinden ve soğutucu gazlardan 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 Kurumsal Sera Gazları
Hesaplama ve Raporlama Protokolü’ne (The Greenhouse Gas Protocol: A Revised Corporate Accounting and
Reporting Standard) 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 kâğıt tüketimi için Environmental Paper Network emisyon faktörleri
kullanılmıştır.
Sera gazı salımları hesaplanırken, karbon emisyonuna sebebiyet veren aşağıdaki kaynaklar dikkate alınmıştır:
Kapsam 1 emisyonları:
• Isınma amaçlı doğalgaz, motorin, fuel oil ve kömür tüketimi
• Jeneratörlerde kullanılan yakıtlar (Motorin)
• Şirket Araçları Yakıt Tüketimi (Motorin ve Benzin)
• Soğutucu Gazları (Kurulum ve bakım aşamalarında raporlanan kaçaklar dikkate alınmıştır.)
Kapsam 2 emisyonları:
• Elektrik tüketimi
Kapsam 3 emisyonları:
• Personel Servis Araçları*
• Yurt içi İş Seyahatleri (Uçak, Otobüs, Taksi)
• Yurt dışı İş Seyahatleri (Uçak)
• Kâğıt Tüketimi**
Raporlama sınırları İş Bankası’nın Türkiye operasyonlarını kapsamakta olup yıl içinde kapanan şubeler bu hesaplamalara
dâhil edilmemiştir. Atlas Veri Merkezi ise 2019 yılında kapsama eklenmiştir.

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

*

İş Kuleleri Kule 1, ATOM, TUTOM ve ATLAS binalarında çalışan personeli taşıyan servisleri kapsamaktadır.

Toplum için
Pozitif Değer

Sorumlu
Operasyonlar

**

96

Şubelere ait dekont kâğıt tüketim bilgileri kapsam dışında tutulmuştur.

Araç Yakıt Tüketimleri
• Personel Servisleri Yakıt Tüketimi (lt)
• Şirket Araçları Yakıt Tüketimi (lt)

Personel servisleri, genel müdürlük binalarında (İş Kuleleri Kule 1, ATOM, TUTOM ve ATLAS binaları) çalışan
personeli taşıyan servislerini kapsamaktadır. Yakıt tüketimi verisi personel taşımacılığını üstlenen firma tarafından
sağlanan servis araçlarının rotası dâhilinde kat edilen mesafe bilgisi dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Şirket araçları, nakil araçları da dâhil olmak üzere Banka filosu içerisindeki tüm araçları kapsamaktadır. Yakıt
tüketimi bilgisi için tedarikçi firma tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınmıştır.

Toplam Yıllık Su Tüketimi (m3)
• Toplam şebeke suyu (mavi)
tüketimi (m3)
• Toplam atık su (gri) tüketimi (m3)
• Toplam kaynak suyu (yeşil)
tüketimi (m3)
• Geri kazanılan/tekrar kazanılan
su miktarı (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 bulunmakta olup bina
yönetimi tarafından yapılan sayaç okumaları dikkate alınmıştır. Kaynak suyu tüketimi aynı zamanda geri kazanılan
su miktarını içermektedir.
Raporlama sınırları İş Bankası’nın Türkiye operasyonlarını kapsamakta olup yıl içinde kapanan şubeler bu
hesaplamaya dâhil edilmemiştir.

Sera Gazı Emisyonu Yoğunluğu
• Çalışan Başına Emisyon
(tCO2e/çalışan sayısı)
• Aktif Büyüklüğüne Göre Emisyon
(tCO2e/TL)
• Net Kâra Göre Emisyon (tCO2e/TL)

İş Banka'nın Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının toplam aktiflerine, Türkiye’deki toplam
çalışan sayısına ve net karına bölünmesi ile hesaplanan sera gazı emisyonu yoğunluğu değerlerini içerir. Bankanın
toplam aktifleri ve net kârı bağımsız denetçi tarafından onaylanmış 31 Aralık 2019 finansal tablolarından alınmıştır.

• Geri Dönüştürülen Tehlikeli
Atıkların Miktarı (ton) ve Türü
• Geri Dönüştürülen Tehlikesiz
Atıkların Miktarı (ton) ve Türü
• Geri Dönüştürülen Kâğıt Miktarı (ton)

• Plastik, metal, cam atıklar geri dönüştürülen tehlikesiz atıklar kapsamında değerlendirilmektedir.
• Geri dönüştürülen tehlikeli atıklar batarya, floresan lamba, araba aküleri ve toner kartuşlarını içermektedir.
• Geri dönüştürülen kâğıt atıklar (kâğıt, karton, koli vb.) atıkları içermektedir.
Atıklara ilişkin raporlama sınırları ATOM, TUTOM, Kule-1, Atlas ve Oditoryum binalarını kapsamaktadır.
Geri dönüştürülen atık miktarının hesaplanmasında yetkili geri dönüşüm firmalarından alınan makbuzlar dikkate
alınmıştır.

Yenilenebilir Enerji Portföyü

• 2019 yılında finansman sağlanan
yenilenebilir enerji projelerinin
sayısı, kurulu güç büyüklüğü (MW)
ve bu projelere sağlanan kredi
miktarı (milyon ABD doları)

Raporlama dönemi içerisinde finanse edilmiş olan yenilenebilir enerji projelerinin kapsamı aşağıdaki gibidir:
• Hidroelektrik Enerji Santrali (HES),
• Rüzgar Enerji Santrali (RES),
• Biyokütle Enerji Santrali (BES)
• Güneş Enerjisi Santrali (GES)
• Jeotermal Enerji Santrali (JES)
Yenilenebilir enerji projelerine sağlanan kredi tutarı Banka’nın Kurumsal Krediler Tahsis, Ticari Krediler Tahsis ve
KOBİ Kredileri Tahsis Bölümleri tarafından kullandırılan nakdi ve gayri nakdi 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. Yenilenebilir
enerji projelerinin sayısı, finanse edilen santral sayısını kapsamaktadır. Konsorsiyumlu yapılarda kurulu
güç hesaplanırken banka payları dikkate alınmamakta olup santralin/santrallerin toplam kurulu güç bilgisi
raporlanmaktadır.

Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirmesine İlişkin Göstergeler

Çevresel ve sosyal risk
değerlendirmesine tabi tutularak
finansman sağlanan proje sayısı ve
risk kategorileri

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
10 milyon ABD doları ve üzeri yatırım tutarına sahip raporlama döneminde kredi tahsisi yapılmış ve/veya
taahhüt edilmiş projeler değerlendirilmektedir. 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.

Çevresel ve sosyal risk
değerlendirmesi kapsamında
yapılan saha ziyaretleri

2019 yılı veya öncesinde finanse edilmiş projelerin çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi kapsamında
izlenmesine yönelik olarak raporlama dönemi içerisinde gerçekleştirilmiş saha ziyareti sayısını kapsamaktadır.

Yetenek Yönetimine İlişkin Göstergeler
• Çalışan başına yıllık ortalama
eğitim saati
• Kadın çalışan başına
ortalama eğitim saati
• Erkek çalışan başına
ortalama eğitim saati

Eğitim saatleri, raporlama dönemi içinde çalışanlara verilen özel güvenlik yenileme eğitimleri hariç tüm
eğitimler göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda hesaplamalar raporlama döneminde çalışanlara
verilen toplam eğitim saatinin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla fiili çalışan sayısına (güvenlik görevlileri ve
hizmetli kadroları bu hesaplamalara dâhil edilmemiştir) bölünmesiyle gerçekleştirilmiştir.

• Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele
eğitimi alan çalışan sayısı ve toplam
eğitim süresi
• Etik İlkeler/İş Etiği eğitimi alan
çalışan sayısı ve toplam eğitim
süresi
• İnsan Hakları eğitimi alan çalışan
sayısı ve toplam eğitim süresi
• Sürdürülebilirlik eğitimi
alan çalışan sayısı ve toplam
eğitim süresi
• Bilgi güvenliği eğitimleri katılımcı
sayısı ve toplam eğitim saati

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele, Etik İlkeler/İş Etiği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilirlik eğitimleri, bu konuları
içeren eğitimleri kapsamakta olup göstergenin hesaplanmasında söz konusu eğitimleri alan çalışan sayısı ve
eğitimlerde bu konulara ayrılan süre dikkate alınmıştır. Banka bünyesinde doğrudan Yolsuzluk ve Rüşvetle
Mücadele, Etik İlkeler/İş Etiği ve İnsan Hakları isimlerini taşıyan eğitimler bulunmamakla beraber belirli eğitim
programları içerisinde belirli sürelerde bu konulara yer verilmektedir. Dolayısıyla söz konusu eğitimleri alan
çalışan sayısı ve toplam süre hesaplanırken mevcut eğitim programlarının içerisinde ilgili konu başlıkları
için ayrılan süreler dikkate alınmıştır. Eğitim süreleri hesaplanırken Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Kurul
Üyeleri için düzenlenen eğitim programları içerisinde bu alanlarda verilen eğitimlerin süreleri hesaplamaya
dahil edilmemiştir.
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.
Bilgi güvenliği eğitim saatleri hesaplanırken, bilgi güvenliği kapsamındaki konuları (siber güvenlik, sosyal
mühendislik ve bilgi güvenliği vb.) içeren eğitimleri alan çalışan sayısı ve eğitim saati dikkate alınmıştır.
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Sürdürülebilirlik

Ekler

Finansal
Performans ve
Kârlılık

• İşe yeni başlayan çalışanların ilk
yılda aldığı kişi başına eğitim saati
• Yönetim ve liderlik gelişim
programları kişi başına eğitim saati
• BT yetkinlik gelişimi eğitimleri kişi
başına eğitim saati
• Dijital eğitimlerin toplam eğitimler
içindeki payı (%)

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

İşe yeni başlayan çalışanların ilk yılda aldığı kişi başına eğitim saati, raporlama dönemi içerisinde işe yeni
başlayan çalışanların ilgili dönem içerisinde aldıkları eğitimlerin toplam saatinin işe yeni başlayan çalışan
sayısına oranını ifade etmektedir. İlgili göstergenin hesaplanmasında güvenlik görevlileri, idare meclisi üyeleri
ve hizmetli kadroları hariç tutulmuştur.
Yönetim ve liderlik gelişim programları kişi başına eğitim saati, raporlama döneminde yönetim ve liderlik
gelişim programları toplam eğitim saatinin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yönetici unvanına sahip (II. Müdür ve
üzeri) çalışan sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
BT yetkinlik gelişimi eğitimleri kişi başına eğitim saati, raporlama döneminde “BT İş Kolu Eğitimleri” toplam
eğitim saatinin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bilgi Teknolojileri Bölümü ve Veri Yönetimi Bölümü (güvenlik
görevlileri ve hizmetli kadroları hariç) çalışan sayısına bölünmesi ile hesaplanmaktadır.
Dijital eğitimler içerisinde video, e-eğitim, e-oyun gibi uzaktan eğitimler yer almaktadır. Raporlama
döneminde tamamlanan Dijital Eğitimlere ait toplam eğitim saatinin, tüm eğitimler için hesaplanan toplam
eğitim saatine bölünmesi ile dijital eğitimlerin toplam eğitimler içindeki payına ulaşılmıştır.

İnsan Kaynaklarına İlişkin Göstergeler

Sorumlu
Operasyonlar

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Yönetim
Yaklaşımı

Toplam çalışan sayısı

31 Aralık 2019 itibarıyla Türkiye İş Bankası’nın yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarında çalışmakta olan bütün
çalışanları kapsamaktadır. Stajyerler, alt yüklenicilere bağlı çalışanlar, BASİSEN, T. İş Bank. A.Ş. Mensupları
Emekli ve Munzam Sandık Vakıfları ile yurt içi ve yurt dışı iştiraklerde görevlendirilmiş olan çalışanlar toplam
çalışan sayısına dâhil edilmemiştir.

Kadın-erkek çalışan bazında ve
istihdam türüne göre toplam
çalışanların dağılımı

Cinsiyet dağılımı ve istihdam türüne göre (Tam Zamanlı/Yarı Zamanlı/Kısmi Zamanlı) dağılımını ifade
etmektedir. İstihdam türüne göre dağılım tam zamanlı, yarı zamanlı ve kısmi zamanlı çalışanları içermektedir.
Bu çerçevede yarı zamanlı çalışanlar iş günü süresinin 4 saat olduğu çalışanlardır. Kısmi zamanlı çalışanlar için
ise iş günü süresi 5 saattir. Kısmi zamanlı çalışma statüsü sözleşmeli çalışanlara, doğum izninden dönmüş
olan çalışanlara ve eşlerine tanınabilmektedir.

Çalışan devir oranı (%)

Yıl içerisinde istifa ederek işten ayrılan toplam personel sayısının ortalama çalışan sayısına oranıdır. Ortalama
çalışan sayısı her ay sonu itibarıyla kesinleştirilmiş olan Banka çalışan sayılarının toplamının 12’ye bölünmesi
yöntemiyle hesaplanmaktadır.

Kadın yönetici oranı (%)

31 Aralık 2019 itibarıyla Bankada yönetici unvanına sahip (II. Müdür ve üstü) kadın çalışan sayısının toplam
yönetici (II. Müdür ve üstü) sayısına oranıdır. (II. Müdür ve Üstü Unvanlar; II. Müdür, Bilgi İşlem Yöneticisi,
Yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri unvan gruplarını kapsamaktadır.)
2018 yılı raporlama döneminde göstergenin tanımı müdür yardımcısı ve üstü unvanları kapsamış olup 2019
yılı dönemi içerisinde söz konusu tanım yeniden düzenlenmiştir.

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.

İş Sağlığı ve Güvenliği – Kurulu İSG
Komite Sayısı ve komitelerdeki
toplam üye ile çalışan temsilci sayısı

6331 sayılı İSG kanunu uyarınca 50 üstü çalışanı bulunan Banka hizmet binalarında oluşturulan İSG Kurul
sayıları İSG komite sayısını tanımlamaktadır. Bu çerçevede, söz konusu kanun gereğince belirlenmiş İSG kurul
üye sayılarının toplamı İSG komitelerindeki toplam üye sayısını tanımlamakta olup sendika temsilcileri doğal
çalışan temsilcisidir.

Diğer Göstergeler

Müşteri sayısı

31.12.2019 itibarıyla, iptal/gayri faal müşteriler ve takibe düşmüş müşteriler hariç, aktif olmamakla birlikte
İş Bankası’nda hesabı bulunan bireysel müşteriler dahil olmak üzere olmak üzere tüm tüzel ve gerçek kişi
niteliğindeki müşterileri ve Banka ile ilişkiye geçmiş (para transferi, kredi başvurusu, ek kart sahipliği, müşteri
vekalet ilişkisi) potansiyel müşteri olarak görülen kişileri kapsamaktadır.

Dijital bankacılık müşteri sayısı

Raporlama dönemi içerisinde bireysel İşCep, ticari İşCep, Maximum Mobil, Maximum İş Yerim, bireysel İnternet
Şubesi ya da Ticari İnternet Şubesi kanallarından herhangi birine müşteri numarası ve şifresi ile başarılı bir
biçimde giriş yapmış müşteri sayısıdır.

Mobil bankacılık kullanıcı sayısı

Raporlama dönemi içerisinde bireysel İşCep, ticari İşCep, Maximum İş Yerim ya da Maximum Mobil
kanallarından herhangi birine müşteri numarası ve şifresi ile başarılı bir biçimde giriş yapmış müşteri sayısıdır.

Müşteri memnuniyet skoru
Net tavsiye skoru

Raporlama dönemi için bağımsız araştırma şirketleri tarafından gerçekleştirilen bireysel ve ticari müşteri
deneyimi araştırmalarında ortaya konan skorları kapsamaktadır.

Tarım sektörüne kullandırılan nakdi
kredilerin toplam tutarı (milyar TL)

Raporlama dönemi içerisinde tarım ve hayvancılık sektörüne kullandırılan bireysel ve ticari nakdi kredilerin
toplam tutarını kapsamakta olup NACE A kodu kapsamına giren kredileri içermektedir. Kredilerin sistem
üzerindeki etiketlendirme ve sınıflandırma biçimi kontrol ve test edilmiştir.

KOBİ’lere sağlanan kredilerin
toplam tutarı (milyar TL)

Önceki yıllarda KOBİ’lere sağlanan bireysel ve ticari nakdi kredileri içerecek şekilde düzenlenmiş olan bu
göstergenin tanımı, 2019 raporlama döneminde KOBİ’lere sağlanan bireysel ve ticari nakdi ve gayri nakdi tüm
kredileri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

İŞ'TE KOBİ görüntülenme sayısı

İş Bankası’na ait olup ve 2008 yılından bu yana aktif olan www.istekobi.com.tr sitesine raporlama dönemi
içerisinde giriş yapan kullanıcı sayısını içermekte olup, Google Analytics verileri dikkate alınmaktadır.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası’na (BASİSEN) üye olan çalışanların
toplam çalışan sayısına oranıdır.

Doğum iznine hak kazanan
çalışan sayısı

Raporlama dönemi içerisinde ücretli veya ücretsiz doğum iznine ayrılan kadın çalışan sayısını ifade etmektedir.

Doğum izninden dönen çalışan sayısı

Raporlama dönemi içerisinde ücretli veya ücretsiz doğum izninden dönen kadın çalışan sayısını ifade etmektedir.

Doğum izni sonrası işe dönen
çalışan sayısı oranı (%)

Doğum izninden (ücretli veya ücretsiz) dönüş tarihi raporlama dönemi içerisinde olup çalışma hayatına
dönenlerin, doğum izninden (ücretli veya ücretsiz) dönüş tarihi raporlama dönemi içerisinde olan toplam kadın
çalışan sayısına oranı.

Bankamatik sayısı

Raporlama dönemi itibarıyla İş Bankası’na ait olup Türkiye ve KKTC’de bulunan bankamatiklerin toplam
sayısını içermektedir. Yapılan incelemelerde Bankalararası Kart Merkezi’nin 2019 yılı Aralık ayına ait verileri
dikkate alınmıştır.

Engelli dostu Bankamatik sayısı

Doğum izni sonrası
işe devam etme oranı (%)

Doğum izni sonrası işe devam etme oranı, raporlama dönemi yerine bir önceki yıl için hesaplanan, raporlanan
ve raporlama dönemi sonu itibarıyla doğum izninden sonra halen İş Bankası’nda çalışan kadın çalışanlar
olarak tanımlanmaktadır. 2019 yılı için raporlanan oran; ücretli veya ücretsiz doğum izninden 2018 yılı içinde
işe dönen ve işe dönüş tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Banka’da çalışmaya devam eden kadın çalışanların,
ücretli veya ücretsiz doğum izninden 2018 yılı içinde işe dönen toplam kadın çalışan sayısına oranıdır.

Raporlama dönemi itibarıyla İş Bankası’na ait olup Türkiye ve KKTC’de bulunan tekerlekli sandalyeye uygun
ve/veya kulaklık girişi bulunan bankamatiklerin toplam sayısını içermektedir.

Dijitalleşen süreçlerle
sağlanan kâğıt tasarrufu (basılan
sayfa adedi)

İş Bankası şubelerinde bulunan aynı marka yazıcılarda raporlama dönemi içerisinde basılan toplam sayfa
sayısının bir önceki yıla kıyasla farkını ifade etmekte olup, yazıcı tarafından sağlanan baskı adedi raporları
dikkate alınmıştır.

TEMA Vakfı ile yürütülen proje
kapsamında yıl içinde dikilen fidan
sayısı

1 Şubat 2019 – 29 Şubat 2020 dönemi boyunca İş Bankası tarafından TEMA’ya bağışlanan kağıt atık
(arşivlerden toplanan zaman aşımına uğramış dosyalara ait kağıtlar) karşılığı 2020 yılı içinde dikilecek olan
fidan sayısını kapsamakta olup bağışlanan her 100 kg kağıt atık için 1 fidan dikilmektedir. Bu çerçevede,
arşivlerden yapılan kağıt alımına ilişkin makbuzlar incelenmiştir.

Darüşaffaka ile yürütülülen 81 İlden
81 Öğrenci Projesi mezun sayısı

İş Bankası’nın Darüşşafaka Cemiyeti ile yürütmekte olduğu 81 ilden 81 öğrenci burs programı kapsamında
raporlama dönemi içerisinde Darüşşafaka’dan mezun olan İş Bankası bursiyeri öğrenci sayısını kapsamakta
olup, Darüşşafaka tarafından sağlanan resmi yazı dikkate alınmıştır.

Kaza sayısı

Toplum için
Pozitif Değer

Kayıp gün oranı

Sendikalılık oranı (%)

Kadın ve erkek çalışanlar bazında İSG verileri

Kazadan kaynaklı devamsızlık

98

Kaza sıklık oranı

Yıl içerisinde görülen kazaların toplam çalışma süresine oranı hesaplanmıştır. Bu bağlamda hesaplamalarda,
“Toplam Kaza Sayısı / (Toplam Çalışma Saati - Kayıp Saat) * 200.000” formülü dikkate alınmıştır. Bu formülde
bulunan kaza sayısı verileri çalışanların doldurdukları kaza bildirim formlarından temin edilmiştir. Toplam
insan*saat çalışma verileri hesaplanırken 1 faaliyet yılı içerisindeki resmi tatil günleri çıkartılarak iş günü sayısı
bulunmuş 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.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili veriler Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilindeki İş Bankası çalışanlarını
kapsamaktadır.
6331 ve 5510 sayılı kanunlardaki iş kazası tanımını kapsamaktadır. Bu bağlamda hesaplamalar iş kazası
bildirimi yapan çalışanların olayın oluş şeklini aktaran ifadeleri, hastane raporları, işyeri hekimi veya kurum
hekimi raporları dikkate alınarak yapılmıştır.
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 istirahat süreleri dikkate alınarak yapılmıştır.
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• İş Sağlığı ve Güvenliği – Kurulu İSG Komite Sayısı ve komitelerdeki toplam üye ile çalışan temsilci sayısı

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Kpmg Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri, Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel: +90 212 316 60 00
Faks: +90 212 316 60 60
www.kpmg.com.tr

Yönetim
Yaklaşımı

Türkiye İş Bankası Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu’na

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Bağımsız Güvence Raporu

Güvence kapsamımız, aşağıda listelenen ve Raporlama Kılavuzu’nda açıklamaları yer alan Seçilmiş Bilgiler’le
sınırlıdır:

Türkiye İş Bankası A.Ş. (“Şirket” veya “İş Bankası”) tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıl itibarıyla
Entegre Faaliyet Raporu’nda (“Rapor”) Raporlama Kılavuzu kısmında yer alan “Seçilmiş Bilgiler”e ilişkin bağımsız
sınırlı güvence çalışması yürütmek üzere görevlendirilmiş bulunuyoruz.

• Yıl içinde finansman sağlanan yenilenebilir enerji projelerinin sayısı, kurulu güç büyüklüğü (MW) ve bu projelere
sağlanan kredi miktarı (milyon ABD Doları)
• Tarım sektörüne kullandırılan nakdi ticari kredilerin toplam tutarı (milyar TL)
• KOBİ’lere sağlanan kredilerin toplam tutarı (milyar TL)

Sorumlu
Bankacılık

• Çevresel ve sosyal değerlendirmeye tabi tutularak finansman sağlanan proje sayısı ve risk kategorileri
• Çevresel ve sosyal risk yönetimi kapsamında yapılan saha ziyareti sayısı
• TEMA Vakfı ile yürütülen proje kapsamında yıl içinde dikilen fidan sayısı
• Toplam çalışan sayısı

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

• Kadın-erkek çalışan bazında ve istihdam türüne göre toplam çalışanların dağılımı
• Çalışan devir oranı (%)
• Kadın yönetici oranı (%)
• Sendikalılık oranı (%)
• Doğum iznine ayrılan çalışan sayısı
• Doğum izninden işe dönen çalışan sayısı
Sorumlu
Operasyonlar

• Doğum izni sonrası işe dönme oranı (%)
• Doğum izni sonrası işe devam etme oranı (%)

Toplum için
Pozitif Değer

• Kadın ve erkek çalışanlar bazında İSG verileri
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• Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati (cinsiyet bazında dağılımı ile birlikte)
• İşe yeni başlayan çalışanların ilk yılda aldığı kişi başına eğitim saati
• "Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele", "Etik İlkeler/İş Etiği", "İnsan Hakları" ve "Sürdürülebilirlik" alanlarında eğitim
alan çalışan sayısı ve toplam eğitim süresi
• Bilgi güvenliği eğitimleri katılımcı sayısı ve toplam eğitim saati
• Dijital eğitimlerin toplam eğitimler içindeki payı (%)
• Yönetim ve liderlik gelişim programları kişi başına eğitim saati
• Bilgi Teknolojileri (BT) yetkinlik gelişimi eğitimleri kişi başına eğitim saati
• Sera Gazı Emisyonları
• Kapsam 1 (ton CO2e)
• Kapsam 2 (ton CO2)
• Kapsam 3 (ton CO2e)
• Elektrik tüketimi (kwh)
• Doğalgaz tüketimi (m3)
• Tüketilen toplam enerji (GJ)
• Araç yakıt tüketimleri (şirket araçları ve personel servisleri)
• Toplam su tüketimi (m3)
• Toplam şebeke suyu tüketimi – Mavi (m3)
• Toplam kaynak suyu tüketimi – Yeşil (m3)
• Toplam atık su tüketimi – Gri (m3)
• Geri kazanılan/tekrar kullanılan su miktarı (m3)
• Kağıt tüketim miktarı (ton)
• Geri dönüştürülen kağıt miktarı (ton)
• Geri dönüştürülen tehlikeli atıkların miktarı (ton) ve türü
• Geri dönüştürülen tehlikesiz atıkların miktarı (ton) ve türü
• Emisyon yoğunluğu
• Çalışan başına emisyon yoğunluğu, (ton CO2e/ çalışan sayısı)
• Konsolide aktif büyüklüğe göre emisyon yoğunluğu, (ton CO2e/TL)
• Konsolide net kara göre emisyon yoğunluğu, (ton CO2e/TL)
• İŞ'TE KOBİ görüntülenme sayısı
• Müşteri Sayısı
• Net Tavsiye Skoru

• Kaza sayısı

• Müşteri memnuniyet skoru

• Ölümlü vaka sayısı

• Bankamatik sayısı

• Meslek hastalığı sayısı

• Engelli dostu Bankamatik sayısı

• Kazadan kaynaklı devamsızlık

• Dijital bankacılık müşteri sayısı

• Kaza sıklık oranı

• Mobil bankacılık kullanıcı sayısı

• Kayıp gün oranı,

• Dijitalleşen süreçlerle sağlanan kağıt tasarrufu (sayfa)

• Meslek hastalığı oranı,

• 81 İlden 81 Öğrenci mezun sayısı
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Yönetimin Sorumlulukları

Finansal
Performans ve
Kârlılık

Seçilmiş Bilgiler’in İş Bankası’nın oluşturduğu Rapor’da yer alan Raporlama Kılavuzu’na uygun olarak
hazırlanması ve raporlanması ve içerdiği bilgi ve iddialar; paydaşların belirlenmesi ve önemli konular da
dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma performansı ve raporlaması açısından İş Bankası’nın hedeflerinin
belirlenmesi; ve raporlanan performans bilgilerinin elde edildiği uygun performans yönetimi ve iç kontrol
sistemlerinin kurulması ve sürdürülmesinden Şirket Yönetimi sorumludur.
Yönetim, hata ve hileyi önleme ve tespit etme ile İş Bankası faaliyetlerine ilişkin kanun ve yönetmelikleri
tanımlamak ve bunlara uyulmasını sağlamaktan sorumludur.

Yönetim
Yaklaşımı

Yönetim, açıklamaların ve Seçilmiş Bilgiler’in hazırlanması ve sunumunda yer alan personelin düzgün bir şekilde
eğitildiğinden, bilgi sistemlerinin düzgün şekilde güncellendiğinden ve raporlamadaki tüm değişikliklerin önemli iş
birimlerini içerdiğinden emin olmakla sorumludur.

Sorumluluğumuz

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

Sorumluluğumuz, sınırlı güvence çalışması yürüterek gerçekleştirilen işlemler ve elde edilen kanıtlara dayanılarak
bağımsız bir sınırlı güvence sonucuna ulaşmaktır. Güvence çalışmamız, Uluslararası Güvence Standartları ve
bilhassa Tarihsel Finansal Bilgilerin Denetlenmesi ve Gözden Geçirilmesi Dışındaki Güvence Hizmetleri’ne ilişkin
Uluslararası Standart’a (ISAE 3000) göre gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Standart, Seçilmiş Bilgiler'in önemli
hata ve yanlışlık içermediği konusunda sınırlı güvence sağlamak için çalışmamızı planlamamızı ve yürütmenizi
gerektirir.

Sorumlu
Bankacılık

Kalite Kontrole İlişkin 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
kapsamlı bir kalite kontrol sistemi muhafaza etmekteyiz.
Dürüstlük, tarafsızlık, profesyonel yetkinlik ve gerekli özen gösterilmesi, gizlilik ve profesyonel davranış temel
ilkelerini belirleyen Muhasebe Meslek Mensupları için Uluslararası Etik Standartları Kurulu’nun yayınlandığı
Profesyonel Muhasebeciler için Etik Kurallar’ın bağımsızlık ve diğer etik gerekliliklerine uyum göstermekteyiz.

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Uygulanan Prosedürler
Seçilmiş Bilgiler ile ilgili sunulan sınırlı güvence, başta Seçilmiş Bilgiler'e sunulan bilgilerin hazırlanmasından
sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması, analitik prosedürler ve gerektiğinde diğer kanıt toplama
prosedürlerini uygulamayı içermektedir. Bu prosedürler şunları içermektedir:

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

Sınırlı güvence çalışması kapsamında yapılan işlemler, doğası ve zamanlaması gereği – ve daha az kapsamlı
olarak – makul bir güvence çalışmasından farklılık göstermektedir. Dolayısıyla sınırlı bir güvence çalışmasında
elde edilen güvence düzeyi, makul bir güvence çalışması kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır.

Sınırlamalar
Herhangi bir iç kontrol yapısının doğasında olan sınırlamaları nedeniyle, Seçilmiş Bilgiler'de sunulan bilgiler
hataları veya usulsüzlükleri içerebilir ve tespit edilemeyebilir. Çalışmalarımız, yıl boyunca sürekli olarak
gerçekleştirilmediğinden ve uygulanan prosedürler örnekleme bazında yapıldığından, iç kontrollerin Rapor'un
hazırlanması ve sunumu üzerindeki tüm eksikliklerini saptamak için düzenlenmemiştir.

Sonuç
Sonucumuz bu raporda açıklanan konularda oluşturulmuştur ve bunlara tabidir. Elde ettiğimiz kanıtların
sonuçlarımıza dayanak oluşturmak için yeterli ve uygun olduğuna inanıyoruz.
Yapılan çalışma ve elde edilen kanıtlar neticesinde, yukarıda belirtildiği üzere, İş Bankası Entegre Raporu'nda
Raporlama Kılavuzu kısmında yer alan Seçilmiş Bilgiler’in tüm önemli yönleriyle Raporlama Kılavuzu kısmında
açıklamaları yer alan raporlama kriterlerine uygun olarak sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak
herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Sözleşme şartlarımıza uygun olarak, Seçilmiş Bilgiler üzerine bu bağımsız sınırlı güvence raporu, İş Bankası’na
raporlamak amacıyla hazırlanmıştır ve başka herhangi bir amaçla kullanılmak amacıyla hazırlanmamıştır.

Kullanım kısıtlaması
Raporumuz, İş Bankası’ndan başka herhangi bir amaçla veya herhangi bir bağlamda hak kazanmak isteyen başka
kişi veya kurumlar tarafından kullanılmasına veya dayanak oluşturulmasına uygun değildir. Raporumuza veya
bir kopyasına erişimi olan ve raporumuzu (veya herhangi bir bölümünü) dayanak kabul eden İş Bankası dışındaki
herhangi bir tarafın sorumluluğu kendisine aittir. Kanunların izin verdiği ölçüde yürütmüş olduğumuz bağımsız
güvence raporumuzla veya ulaşmış olduğumuz sonucumuzla ilgili olarak İş Bankası haricinde hiçbir kişi veya
kuruma karşı sorumluluk kabul etmemekteyiz.
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of KPMG International Cooperative

• Seçilmiş Bilgiler’de yer alan bilginin sağlanmasından sorumlu kurumsal ve iş birimi düzeyindeki ilgili personelle
yapılan görüşmeler,

Sorumlu
Operasyonlar

• Raporda yer alan Raporlama Kılavuzu’nu Seçilmiş Bilgiler’i ölçmek ve değerlendirmek için kullanmak,
• Seçilmiş Bilgiler’e ilişkin temel süreç ve kontrollerin tasarımını ve uygulamasını değerlendirmek,
• Seçilmiş Bilgiler’in raporlama dönemine yönelik olarak hazırlanması amacıyla yapılan hesaplamaları örneklem
bazında yeniden gerçekleştirilmek,

Toplum için
Pozitif Değer

• Rapor’da Seçilmiş Bilgiler’in açıklama ve sunma biçiminin, İş Bankası’nın sürdürülebilirlik performansına yönelik
genel bilgi ve tecrübemizle uyumlu olup olmadığını değerlendirmek,

Şirin Soysal,
Sorumlu Ortak
İstanbul, 03 Temmuz 2020

• Seçilmiş Bilgiler’de sunulan bilgileri ilgili bilgi kaynakları ile karşılaştırmak ve ilgili bilgi kaynaklarında yer alan tüm
bilgilerin Seçilmiş Bilgiler’e dahil edilip edilmediğini belirlemek,
• Seçilmiş Bilgiler’de sunulan bilgileri İş Bankası’nın sürdürülebilirlik performansıyla ilgili genel bilgi ve
tecrübemizle uyumlu olup olmadığını belirlemek amacıyla okumak.
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GRI 101: Temel 2016
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Açıklamalar ve Sayfa Numaraları

102-31

102-1

Rapor Hakkında, Sayfa: 3

102-2

İş Bankası Hakkında, Sayfa: 10-11
https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/bizi-taniyin/Sayfalar/bizi-taniyin.aspx

102-3

https://www.isbank.com.tr

102-4

İş Bankası Hakkında, Sayfa: 10-11

102-32
102-33
102-34

102-5

İş Bankası Hakkında, Sayfa: 10-11
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/ortaklik-yapisi

102-35

102-6

https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/bizi-taniyin/istiraklerimiz/Sayfalar/
istiraklerimiz.aspx

102-7

İş Bankası Hakkında, Sayfa: 10-11

102-8

Fırsat eşitliği ve çeşitlilik, Sayfa: 68; İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 92

102-9

Sorumlu Tedarik,Sayfa: 74-76; Tedarikçi Yönetim İlkeleri
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/politikalarimiz

102-10

GRI İçerik İndeksi: İş Bankası’nın boyutu, yapısı, mülkiyeti ve tedarik zinciri konularında
raporlama sürecinde herhangi bir belirgin değişiklik gerçekleşmemiştir.

102-11

Risk Yönetimi ve Uyum, Sayfa: 40-41

102-12

Kurumsal Üyelikler, Sayfa: 88

102-13

Kurumsal Üyelikler, Sayfa: 88

102-14

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı, Sayfa: 4-5; Genel Müdür’ün Mesajı, Sayfa: 6-9

102-15

Risk Yönetimi ve Uyum, Sayfa: 40-41; Riskler ve Fırsatlar, Sayfa: 26-27

102-16

İş Etiği, Sayfa: 38-39; Etik İlkeler,
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/kurumsal-yonetim

102-17

İş Etiği, Sayfa: 38-39; Etik İlkeler,
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/kurumsal-yonetim

102-18

2019 Faaliyet Raporu, Sayfa: 80-84
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/finansal-bilgiler

102-19

Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sayfa: 16

102-20

Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sayfa: 16

102-21

İş Bankası'nda Sürdürülebilirlik, Sayfa: 12-14, Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa 16-17

102-22

2019 Faaliyet Raporu, Sayfa: 80-90
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/finansal-bilgiler

102-23

GRI İçerik İndeksi: İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı’nın icra görevi bulunmamaktadır.

102-24

2019 Faaliyet Raporu, Sayfa: 94-103
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/finansal-bilgiler

102-25

Kurumsal Yönetim, Sayfa: 38; 2019 Faaliyet Raporu, Sayfa: 94-98
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/finansal-bilgiler

102-26

Kurumsal Yönetim, Sayfa: 38; 2019 Faaliyet Raporu, Sayfa: 94-98
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/finansal-bilgiler

102-27

Kurumsal Yönetim, Sayfa: 38; 2019 Faaliyet Raporu, Sayfa: 94-98
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/finansal-bilgiler

102-36

102-37

102-38

Sorumlu
Bankacılık

Strateji
102-39

Etik ve Dürüstlük
Paydaş Analizi
102-40
102-41
102-42
102-43
102-44

Sorumlu
Operasyonlar
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Çalışanlar

Yönetişim

Toplum için
Pozitif Değer

Kurumsal Yönetim, Sayfa: 38; 2019 Faaliyet Raporu, Sayfa: 94-98
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/finansal-bilgiler
Kurumsal Yönetim, Sayfa: 38; 2019 Faaliyet Raporu, Sayfa: 104-105, 107-110
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/finansal-bilgiler
Risk Yönetimi ve Uyum, Sayfa: 40-41; 2019 Faaliyet Raporu, Sayfa: 104-105, 107-110
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/finansal-bilgiler
İş Bankasında Sürdürülebilirlik, Sayfa: 12-14; Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16-17;
Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sayfa:16; 2019 Faaliyet Raporu, Sayfa: 104-105, 107-110
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Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sayfa: 16
Paydaş Diyaloğu, Sayfa: 42
Paydaş Diyaloğu, Sayfa: 42
Ücretlendirme Politikası,
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/kurumsal-yonetim;
2019 Faaliyet Raporu, Sayfa: 97
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/finansal-bilgiler
Ücretlendirme Politikası
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2019 Faaliyet Raporu, Sayfa: 97
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2019 Faaliyet Raporu, Sayfa: 97
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/finansal-bilgiler
Paydaşlarla İletişim, Sayfa: 91
Çalışan Hakları ve Memnuniyeti, Sayfa: 66
Paydaş Diyaloğu, Sayfa: 42; Paydaşlarla İletişim, Sayfa: 91
Paydaş Diyaloğu, Sayfa: 42; Paydaşlarla İletişim, Sayfa: 91
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16-17; Paydaşlarla İletişim, Sayfa: 91

Raporlama Uygulaması
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

Rapor Hakkında, Sayfa: 3
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/finansal-bilgiler
Rapor Hakkında, Sayfa: 3
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16-17
GRI İçerik İndeksi: Yeniden düzenlenen bir veri bulunmamaktadır.
GRI İçerik İndeksi: Önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.
Rapor Hakkında, Sayfa: 3
GRI İçerik İndeksi: Bu rapor, İş Bankası’nın ikinci Entegre Raporu’dur. Bir önceki rapor,
2018 Entegre Raporu olarak yayınlanmıştır.
Rapor Hakkında, Sayfa: 3
surdurulebilirlik@isbank.com.tr
Rapor Hakkında, Sayfa: 3
GRI İçerik Endeksi, Sayfa: 104-110
Bağımsız Güvence Beyanı, Sayfa: 100 - 103

"GRI Hizmetler Birimi, Materiality Disclosures Service kapsamında, GRI İçerik İndeksi’nin açıkça sunulduğunu ve 102-40 ve 102-49 arası Açıklamaların raporun uygun
bölümlerinde yer aldığını değerlendirmiştir. Bu hizmet, raporun Türkçe versiyonu üzerinden gerçekleştirilmiştir"
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GRI İçerik Endeksi

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Öncelikli Konular
Standart

Öncelikli Konular
Açıklama

Açıklamalar ve Sayfa Numaraları

Finansal Performans ve Kârlılık

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16-17; Finansal Performans ve Kârlılık, Sayfa: 32-35

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16-17; Finansal Performans ve Kârlılık, Sayfa: 32-35
ve Bileşenleri

Finansal
Performans ve
Kârlılık

103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16-17; Finansal Performans ve Kârlılık, Sayfa: 32-35
Değerlendirmesi

GRI 201: EKONOMİK
PERFORMANS 2016

201-1

Değer Yaratma Modeli, Sayfa: 18; Finansal Performans ve Kârlılık, Sayfa :32-35

201-4

GRI İçerik İndeksi, Sayfa: 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, 2019 yılına ilişkin 27.565 bin TL AR-GE indiriminden
yararlanılmıştır.

Yönetim
Yaklaşımı

İş Etiği

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

Standart
GRI 206: REKABETE AYKIRI
DAVRANIŞ 2016

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

Sorumlu
Bankacılık

GRI 408: ÇOCUK İŞÇİLİĞİ
2016

307-1

GRI İçerik İndeksi, Sayfa: Çevresel uyum kapsamında uygulanan önemli para cezası
veya yaptırım bulunmamaktadır.

GRI 419: UYUM 2016

419-1

GRI İçerik İndeksi, Sayfa: Raporlama döneminde Banka'ya yönelik açılmış olan
yolsuzluk ve rüşvetle ilgili görülen bir dava bulunmamaktadır.

103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Paydaş Diyaloğu, Sayfa: 42

Paydaş Diyaloğu

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Paydaş Diyaloğu, Sayfa: 42
Değerlendirmesi

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16-17; Yönetim Yaklaşımı, Sayfa: 36-39

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16-17; Yönetim Yaklaşımı, Sayfa: 36-39
ve Bileşenleri

205-1

İş Etiği, Sayfa: 38-39

205-2

İş Etiği, Sayfa: 38-39

205-3

İş Etiği, Sayfa: 38-39

408-1

GRI İçerik İndeksi: İş Bankası’nın çocuk işçilik riski taşıyan operasyonu
bulunmamaktadır.
GRI İçerik İndeksi: İş Bankası’nın zorla/zorunlu işçilik riski taşıyan operasyonu
bulunmamaktadır.

GRI 410: GÜVENLİK
UYGULAMALARI 2016

410-1

GRI İçerik İndeksi: 2019 yılında güvenlik personelinin %25'i yenileme eğitimine
katılmıştır.

GRI 412: İNSAN HAKLARI
DEĞERLENDİRMESİ 2016

412-2

İş Etiği, Sayfa: 38-39

GRI 415: KAMU
POLİTİKALARI 2016

415-1

GRI İçerik İndeksi, Sayfa: İş Bankası herhangi bir partiye yardımda bulunmaz.

Risk Yönetimi
103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16-17; Risk Yönetimi ve Uyum, Sayfa: 40-41
ve Bileşenleri

Sorumlu
Operasyonlar

201-2

Çevresel Etki, Sayfa: 77-78; Küresel Eğilimler, Riskler ve Fırsatlar, Sayfa: 26-27

Toplum için
Pozitif Değer

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16-17; Risk Yönetimi ve Uyum, Sayfa: 40-41

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16-17; Risk Yönetimi ve Uyum, Sayfa: 40-41
ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16-17; Risk Yönetimi ve Uyum, Sayfa: 40-41
Değerlendirmesi
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Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa; 16,17; Şeffaflık ve Raporlama, Sayfa: 42

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa; 16,17; Şeffaflık ve Raporlama, Sayfa: 42
ve Bileşenleri

Dijital Bankacılık

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Dijital Dönüşüm, Sayfa: 44

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Dijital Dönüşüm, Sayfa: 44
ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Dijital Dönüşüm, Sayfa: 44
Değerlendirmesi

Müşteri Odaklılık

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Müşteri Odaklılık , Sayfa: 49-50

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Müşteri Odaklılık , Sayfa: 49-50
ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Müşteri Odaklılık , Sayfa: 49-50
Değerlendirmesi

GRI 417: PAZARLAMA VE
ETİKETLEME 2016

417-1

İş Bankası Bankacılığı, Sayfa: 12-14; Sorumlu Bankacılık, Sayfa: 57-60

417-2

GRI İçerik İndeksi, Sayfa: Raporlama döneminde ürün ve hizmet bilgileri ve
etiketlemeyle ilgili yönetmeliklere ve kurallara uyumsuzluk vakası bulunmamaktadır.

417-3

GRI İçerik İndeksi, Sayfa: Raporlama döneminde pazarlama iletişimiyle ilgili
yönetmeliklere ve kurallara uyumsuzluk vakası bulunmamaktadır.

103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Veri Güvenliği ve Gizliliği, Sayfa: 50

Veri Güvenliği

Düzenlemelere Uyum
103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa; 16,17; Şeffaflık ve Raporlama, Sayfa: 42
Değerlendirmesi

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16-17; Risk Yönetimi ve Uyum, Sayfa: 40-41

103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16-17; Risk Yönetimi ve Uyum, Sayfa: 40-41
Değerlendirmesi
GRI 201: EKONOMİK
PERFORMANS 2016

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Paydaş Diyaloğu, Sayfa: 42
ve Bileşenleri

Şeffaflık ve Raporlama
103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

GRI 409: ZORLA/ ZORUNLU
409-1
ÇALIŞTIRMA 2016

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

206-1

Açıklamalar ve Sayfa Numaraları
GRI İçerik İndeksi, Sayfa: Raporlama döneminde rekabete aykırı davranış, tröstleşme
veya tekelcilik faaliyetleri hakkında açılan dava bulunmamaktadır.

GRI 307: ÇEVRESEL UYUM
2016

103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16-17; Yönetim Yaklaşımı, Sayfa: 36-39
Değerlendirmesi
GRI 205: YOLSUZLUKLA
MÜCADELE 2016

Açıklama

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Veri Güvenliği ve Gizliliği, Sayfa: 50
ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Veri Güvenliği ve Gizliliği, Sayfa: 50
Değerlendirmesi

GRI 418: MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ
418-1
2016

GRI İçerik İndeksi: Şikâyet adedi veri gizliliği nedeniyle paylaşılmamaktadır.
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GRI İçerik Endeksi

İş Bankası 2019 Entegre Raporu

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Öncelikli Konular

Öncelikli Konular

Standart
Açıklama
ÇSY Kriterlerini Gözeten Finansman

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Açıklamalar ve Sayfa Numaraları
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Kredilerde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi,
Sayfa: 55-56

103-2 Yönetim Yaklaşımı Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Kredilerde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi,
ve Bileşenleri
Sayfa: 55-56

Finansal
Performans ve
Kârlılık

103-3 Yönetim Yaklaşımı Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Kredilerde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi,
Değerlendirmesi
Sayfa: 55-56
GRI 304: BİYOLOJİK
ÇEŞİTLİLİK 2016

304-2

Kredilerde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi, Sayfa: 55-56

GRI 412: İNSAN HAKLARI
DEĞERLENDİRMESİ 2016

412-3

Kredilerde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi, Sayfa: 55-56

GRI 413: YEREL HALKLAR
2016

413-2

Kredilerde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi, Sayfa: 55-56

Standart
Açıklama
GRI 402: İŞ GÜCÜ/ YÖNETİM
402-1
İLİŞKİLERİ 2016
GRI 403: İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ 2016
GRI 407: TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ HAKKI 2016

Yönetim
Yaklaşımı
Kusursuz Müşteri
Deneyimi

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Sorumlu Ürün ve Hizmetler, Sayfa: 57-60
Değerlendirmesi
Sorumlu Pazarlama

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Sorumlu Pazarlama, Sayfa: 63

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Sorumlu Pazarlama, Sayfa: 63
ve Bileşenleri

Sorumlu
Bankacılık

103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Sorumlu Pazarlama, Sayfa: 63
Değerlendirmesi
Finansal Kapsayıcılık

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Sorumlu
Operasyonlar
Toplum için
Pozitif Değer

GRI 201: EKONOMİK
PERFORMANS 2016
GRI 202: PİYASALAR 2016

GRI 401: İSTİHDAM 2016
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2019 Faaliyet Raporu, Sayfa: 201-203 https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/
finansal-bilgiler

202-1

Fırsat eşitliği ve çeşitlilik, Sayfa: 68-69; Çalışanlara Sağlanan Haklar, Sayfa: 66;
Ücretlendirme Politikası https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/kurumsalyonetim

401-1

İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 93

401-2

İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 93

401-3

İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 93

103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Fırsat eşitliği ve çeşitlilik, Sayfa: 68-69

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Fırsat eşitliği ve çeşitlilik, Sayfa: 68-69
ve Bileşenleri

İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 92

405-2

GRI İçerik İndeksi: Cinsiyete dayalı ücret ayrımı yapılmadığı için bu oran 1’dir.

406-1

GRI İçerik İndeksi: 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.

103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Yetenek Yönetimi, Sayfa: 69-72

GRI 406: AYRIMCILIK
YAPMAMA 2016
Yetenek Yönetimi

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Yetenek Yönetimi, Sayfa: 69-72
ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Yetenek Yönetimi, Sayfa: 69-72
Değerlendirmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi

201-3

Çalışanlara Sağlanan Haklar, Sayfa: 66

405-1

103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Finansal Kapsayıcılık, Sayfa: 61-62
Değerlendirmesi

103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Çalışan hakları ve memnuniyeti, Sayfa: 64-68
Değerlendirmesi

407-1

GRI 405: ÇEŞİTLİLİK VE
FIRSAT EŞİTLİĞİ 2016

GRI 404: EĞİTİM VE
ÖĞRETİM 2016

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Çalışan hakları ve memnuniyeti, Sayfa: 64-68
ve Bileşenleri

İş Sağlığı ve Güvenliği, Sayfa: 67

Fırsat eşitliği ve çeşitlilik, Sayfa: 68-69; Çalışanlara Sağlanan Haklar, Sayfa: 66;
Ücretlendirme Politikası https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/kurumsalyonetim

Çalışan Hakları ve Memnuniyeti

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 94

403-4

202-1

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Finansal Kapsayıcılık, Sayfa: 61-62

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Çalışan hakları ve memnuniyeti, Sayfa: 64-68

İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 94

403-3

GRI 202: PİYASALAR 2016

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Finansal Kapsayıcılık, Sayfa: 61-62
ve Bileşenleri

103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

İş Sağlığı ve Güvenliği, Sayfa: 67, İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 94

403-2

103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Fırsat eşitliği ve çeşitlilik, Sayfa: 68-69
Değerlendirmesi

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Sorumlu Ürün ve Hizmetler, Sayfa: 57-60

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Sorumlu Ürün ve Hizmetler, Sayfa: 57-60
ve Bileşenleri

403-1

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

Sorumlu Ürün ve Hizmet Portföyü
103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Açıklamalar ve Sayfa Numaraları
GRI İçerik İndeksi: Önemli operasyonel değişiklikler olması durumunda yasal ihbar
sürelerine uyulmaktadır.

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

404-1

İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 94

404-2

Yetenek Yönetimi, Sayfa: 69-72

404-3

İnsan Kaynakları Verileri, Sayfa: 94

103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Sorumlu Tedarik , Sayfa: 74-76

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Sorumlu Tedarik , Sayfa: 74-76
ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Sorumlu Tedarik , Sayfa: 74-76
Değerlendirmesi

GRI 204: SATINALMA
UYGULAMALARI 2016

204-1

Sorumlu Tedarik, Sayfa: 74-76

308-1

Sorumlu Tedarik, Sayfa: 74-76

308-2

Sorumlu Tedarik, Sayfa: 74-76

GRI 414: TEDARİKÇİLERİN
414-1
SOSYAL BAKIMDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ 2016 414-2

Sorumlu Tedarik, Sayfa: 74-76

GRI 308: TEDARİKÇİ ÇEVRE
DENETİMLERİ 2016

GRI İçerik İndeksi: Olumsuz sosyal etki barındıran tedarikçi bulunmamaktadır. .
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GRI İçerik Endeksi

İş Bankası’nda
Sürdürülebilirlik

Öncelikli Konular
Standart

Açıklama

Açıklamalar ve Sayfa Numaraları

103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Çevresel Etki, Sayfa: 77-78; Çevresel ve
Sosyal Etkiler Politikası
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/politikalarimiz

Banka'nın Çevresel Ayak İzi

Finansal
Performans ve
Kârlılık

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Çevresel Etki, Sayfa: 77-78; Çevresel ve
103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sosyal Etkiler Politikası
ve Bileşenleri
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/politikalarimiz
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Çevresel Etki, Sayfa: 77-78; Çevresel ve
103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sosyal Etkiler Politikası
Değerlendirmesi
https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/politikalarimiz
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

303-1

Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79

303-2

GRI İçerik İndeksi: İş Bankası operasyonlarından belirgin ölçüde etkilenen su kaynakları
bulunmamaktadır.

303-3

Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79

305-1

Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79

305-2

Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79

GRI 305: EMİSYONLAR 2016 305-3

Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79

305-4

Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79

305-5

Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79

306-1

Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79

306-2

Çevresel Etki/Performans Göstergeleri, Sayfa: 79

Yönetim
Yaklaşımı

GRI 302: ENERJİ 2016

Kusursuz Müşteri
Deneyimi

GRI 303: SU 2016

GRI 306: ATIKSULAR
VE ATIKLAR 2016
Sorumlu
Bankacılık

Toplumsal Yatırımlar
103-1 Öncelikli Konunun
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Toplum İçin Pozitif Değer, Sayfa: 80
Açıklaması ve Bağlayıcılığı
GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Toplum İçin Pozitif Değer, Sayfa: 80
ve Bileşenleri

Mutlu ve Üretken
Çalışanlar

103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Toplum İçin Pozitif Değer, Sayfa: 80
Değerlendirmesi
GRI 203: DOLAYLI
EKONOMİK ETKİLER 2016
GRI 413: YEREL HALKLAR
2016

203-1

Finansal Performans ve Kârlılık, Sayfa: 32-35

203-2

Finansal Performans ve Kârlılık, Sayfa: 32-35

413-1

Kredilerde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi, Sayfa: 55-56

103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Toplum İçin Pozitif Değer, Sayfa: 80

Sorumlu
Operasyonlar

Finansal Okuryazarlık

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Toplum İçin Pozitif Değer, Sayfa: 80
ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa: 16,17; Toplum İçin Pozitif Değer, Sayfa: 80
Değerlendirmesi

Toplum için
Pozitif Değer

İklim Değişikliği ile Mücadele

GRI 103: YÖNETİM
YAKLAŞIMI 2016

103-1 Öncelikli
Konunun Açıklaması ve
Bağlayıcılığı

Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa, 16,17; İklim Değişikliği ile Mücadele, Sayfa: 52-54

103-2 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa, 16,17; İklim Değişikliği ile Mücadele, Sayfa: 52-54
ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik Öncelikleri, Sayfa, 16,17; İklim Değişikliği ile Mücadele, Sayfa: 52-54
Değerlendirmesi
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