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1953 yılında kırsal kalkınmayı ve tarım
sektörünü desteklemek amacıyla
kurulduk. Anadolu Bankacılığı
misyonumuzla zaman içinde kalkınmanın
kilit oyuncularından biri olduk. Bu
doğrultuda Türk bankacılık sektöründe
ilk olan çok sayıda girişime imza attık.
Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle,
ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını
desteklemek için çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Sürdürülebilir Bankacılık
yaklaşımımızla başarılarımızı geleceğe
taşırken, insana, topluma, çevreye
kattığımız değeri artırıyor, üreten, gelişen,
yükselen Anadolu’nun güven duyduğu bir
banka olmanın sorumluluğuyla ilerliyoruz.
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RAPOR
HAKKINDA
Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli bir dönüm
noktası niteliği taşıyan ve entegre raporlama yaklaşımı
benimseyerek 2020-2021 Çevresel, Sosyal ve Yönetişim
odaklı finansal performansımızı paylaştığımız ilk entegre
raporumuzu paydaşlarımızın görüşüne sunmaktan
mutluluk duyuyoruz.

68 yıl önce, kırsal kalkınmayı ve tarımsal
sanayiyi destekleme hedefiyle sürdürülebilir
kalkınmanın finansmanı için bir kooperatif
bankası olarak kurulan Şekerbank, Türkiye’de
kapsayıcı bankacılık alanında örnek bir model
sunmaktadır. Banka’nın özellikle tarımsal
faaliyetlerin yoğun olduğu kırsal bölgeler başta
olmak üzere köklü şube ağının bulunduğu
yerlerdeki kuvvetli müşteri tabanı ve yerel
bankacılık yetkinliği yüksek çalışanları yanında
kolektif sermaye yapısı da bu kendine has rolü
pekiştirmektedir.
Bu sağlam kökler sayesinde Türkiye’de
sürdürülebilir kalkınma bankacılığı alanında
birçok ilke imza atan Şekerbank, Anadolu
bankacılığı geleneğinden gelen üretim ve
toplum odaklı faaliyetlerini 2000’li yılların
ikinci yarısı itibariyle çevresel ve sosyal
açıdan uluslararası uygulamalara uyumlu hale
getirmeye başlamıştır. Bu kapsamda stratejisini
ve bankacılık faaliyetlerini, çevresel, sosyal
ve yönetişim odaklı bir yaklaşımla yeniden
şekillendiren ve bu kapsamdaki politikalarını
Yönetim Kurulu seviyesinde belirleyen Banka,
iş hedefleriyle uyumlu olan sürdürülebilir
bankacılık faaliyetlerine ilişkin performansını
takip ettiği bir raporlama prensibi
benimsemiştir. Bu bağlamda Banka’nın entegre
raporlama yolculuğunun temelleri ilk olarak
2013 yılında atılmış; 2015 yılında Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın
ilan edilmesiyle
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Şekerbank’ın sürdürülebilir bankacılık
faaliyetleri ilgili global hedeflerle uyumlu
olacak şekilde 4 grup altında toplanmıştır:
•
•
•
•

Sürdürülebilir tarım,
Enerji verimliliği ve iklim değişikliğiyle
mücadele,
Finansal kapsayıcılık ve kadın bankacılığı,
Üretimin ve istihdamın desteklenmesi.

Şekerbank, bu başlıklardaki iş hedeflerini
finansal performansının ölçütü haline getirirken
ilgili alanlarda yarattığı toplumsal, ekonomik ve
çevresel değeri çok daha kapsamlı bir şekilde
ölçmek ve raporlamak hedefiyle entegre
raporlama sürecine adım atmıştır.
Bu bağlamda Şekerbank için ayrılmaz bir
bütünü ifade eden finansal hedefler ile bu
hedeflere ulaşırken oluşturulan toplumsal
ve çevresel etki/değer performansı, daha
çok birbirleriyle konuşacak şekilde, entegre
düşünce sistemine uygun bir bakış açısıyla bu
raporda sunulmuştur.
Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli bir
dönüm noktası niteliği taşıyan ve entegre
raporlama yaklaşımı benimseyerek 20202021 Çevresel, Sosyal ve Yönetişim odaklı
finansal performansımızı paylaştığımız ilk
entegre raporumuzu paydaşlarımızın görüşüne
sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
Entegre Raporumuz 1 Ocak 2020-31 Aralık
2021 tarihleri arasındaki bankamızın çevresel,
sosyal ve yönetişime dair performansını
içermektedir. Raporda geçen “Banka” ve

“Bankamız” ifadeleri, Şekerbank T.A.Ş. anlamına
gelmektedir ve raporda yer alan veri ve bilgiler,
aksi belirtilmediği sürece, Şekerbank T.A.Ş.’nin
Türkiye’deki bankacılık faaliyetlerini ve 238
şube, 7 bölge müdürlüğünü ve İstanbul’da
bulunan genel müdürlük operasyonlarını
kapsamaktadır.

Bu rapor, GRI Standartları: “Temel” seçeneğine
uygun olarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda
Entegre Düşünce Prensiplerini temel alarak
imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ilkelerinin
gerekliliklerini sağlarken aynı zamanda
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarına (SKA) ve bu amaçların alt
hedeflerine doğrudan sağladığımız faaliyet ve
katkı alanlarını içermektedir.
Rapor hakkındaki soru ve görüşleriniz için
surdurulebilirlik@sekerbank.com.tr adresinden
bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN
MESAJI
2020 ve 2021 yıllarında küresel ölçekte yaşadığımız
toplumsal ve çevresel gelişmeler, Şekerbank’ın yıllar
önce, Sürdürülebilir Bankacılık kavramı henüz bu
kadar gündemde değilken, ülkemizde bir öncü olarak,
faaliyetlerini sosyal ve çevresel etkileriyle birlikte
değerlendirme vizyonunun doğruluğunu ortaya
koymaktadır.
2020 yılı itibarıyla Covid-19 salgınının su
yüzüne çıkardığı küresel ölçekteki toplumsal ve
çevresel sorunlar, 2022 yılının başında zuhur
eden Ukrayna Savaşı ile çözülmesi daha zor bir
hal almış ve içinden geçtiğimiz global süreç,
iklim değişikliği ve gıda güvenliği kaynaklı
olası küresel kriz beklentilerinin daha yakın bir
gelecekte gerçekleşme ihtimalini doğurmuştur.
Bu durum, özellikle küresel finans sektörü
için, son yıllarda önemli yol kat edilen
iklim kaynaklı risklerin ve çevresel etkilerin
ölçümlenmesi ve raporlanması konusunda,
entegre bir düşünce yapısı benimsenmesini
daha kritik hale getirmiştir. Bu noktadan
hareketle, sürdürülebilir bankacılık misyonunu,
kurucularından miras olarak alan ve 68
yıldır faaliyetlerini bu doğrultuda yürüten
Bankamız için entegre raporlama sistemine
adım atmamız, orta ve uzun vadede
karşılaşabileceğimiz dış faktörler kaynaklı
riskleri tanımlama ve bu riskleri yönetme
kapasitemizi geliştirmek açısından önemli bir
kazanım sağlamıştır.
20. yüzyılın son çeyreği itibariyle hızlanan
küresel dönüşüm, çevresel risklerin giderek
artması, gelir dağılımının bozulması ve
toplumsal dengelerin hemen her ülkede
yeniden şekillenmesiyle ivmelenmeye devam
ediyor. 2015 yılında tüm dünya ile birlikte coşku
ile karşıladığımız, daha yaşanabilir bir gelecek
için ilan edilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçlarına ulaşılması için belirlenen
sürenin bitimine yalnızca 8 yıllık bir süre kaldı.
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2021 yılında Glasgow’da gerçekleşen COP26
Zirvesi kapsamında oluşturulan ve yaklaşık
200 ülkenin imzaladığı Glasgow İklim Paktı
(Climate Pack) ile küresel ısınmayı 1.5 derecede
tutma hedefinde kalınırken, bunu sağlamak
için ülkelerin hızla ve ciddiyetle harekete
geçmeleri ve aynı zamanda 2030 hedeflerinin
de iyileştirilmesi bekleniyor. Zirve kapsamında
birçok gelişmiş ülke, çevresel iyi uygulamalarını
destekleme amacıyla gelişmekte olan
ülkelere finansal anlamda destek sağlama
taahhütlerinde bulundular.
Yalnızca hükümetlerin çözebileceği bir sorun
olmaktan çok uzakta olan iklim risklerini
yönetmek için küresel finans sektörü de 2021
yılında her zamankinden daha aktif olarak
uluslararası platformda yer aldı. 130 trilyon
doları kontrol eden yaklaşık 450’den fazla
finans kuruluşu sürdürülebilirlik kaynaklı
yatırımları destekleyeceklerini ve iklim fonlarına
destekte bulanacaklarını açıkladılar.
2020 ve 2021 yıllarında küresel ölçekte
yaşadığımız toplumsal ve çevresel gelişmeler,
Şekerbank’ın yıllar önce, Sürdürülebilir
Bankacılık kavramı henüz bu kadar gündemde
değilken, ülkemizde bir öncü olarak,
faaliyetlerini sosyal ve çevresel etkileriyle
birlikte değerlendirme vizyonunun doğruluğunu
ortaya koymaktadır.
Türkiye’nin ilk enerji verimliliği finansmanı
ürünü olan EKOkredi’den yine bugün ülkemizde
tek olan mikro finansman projemize, tarımsal
üretimin desteklenmesinde üstlendiğimiz
tarihsel role kadar birçok başlıkta sürdürülebilir
bankacılık geleneğini temsil etmenin haklı
gururunu yaşıyoruz.

%30

Enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji
yatırımlarına sağlanmak
üzere edinilen yabancı
kaynak payı

Uluslararası finans kuruluşları nezdinde
takdir edilen çalışmalarımız sayesinde
bilançomuzdaki yabancı kaynağın yaklaşık
yüzde 30’unu enerji verimliliği ve yenilenebilir
enerji yatırımlarına finansman sağlamak
üzere edinmiş bir kurum olarak; sürdürülebilir
bankacılığın sermaye birikiminin ve
tasarrufların yetersiz olduğu ülkemiz için
yurt dışı kaynaklara ulaşma konusunda da
kilit bir role sahip olduğunu belirtme gereği
duyuyoruz.
Küresel ile yereli, sürdürülebilir bankacılık
perspektifinde birleştiren Şekerbank, bir
Anadolu bankası olarak sürdürülebilirlik
alanındaki birçok uluslararası platformda
yıllardır aktif rol üstlenmeye devam etmektedir.
UNEP FI tarafından hayata geçirilen “Sorumlu
Bankacılık İlkeleri”ne bağlı olmayı taahhüt
eden, toplam aktif büyüklüğü 47 trilyon ABD
dolarını aşan dünya çapındaki 130 kurucu
imzacı bankadan biri olarak Şekerbank,
raporlama döneminde ayrıca iş dünyasında
kadınların temsilini ve liderliğini güçlendirmek
amacıyla United Nations Global Compact
tarafından 44 ülkede hayata geçirilen Target
Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği) programına katılmıştır.

Tüm dünyada zorlu geçen bir dönem olan
2020-2021 yılları, Bankamız için teknolojik
dönüşüm ve yenilenme açısından önemli bir
fırsat sunmuş ve Şekerbank bu dönemde
gerçekleştirdiği “Dijital Transformasyon
Programı” ile 2021 yılı finansal sonuçlarına da
yansıyan büyük bir atılım gerçekleştirmiştir.
“Dijital Transformasyon Programı” kapsamında
da önceliği çiftçi ve KOBİ’lerimize verdik
ve kırsal bölgelerde finansal erişimi dijital
olanaklarla yaygınlaştırdık. Özellikle pandemi
sürecinde finansal desteğe ihtiyacı artan esnaf,
çiftçi ve KOBİ’lerin dijital altyapıyı kullanarak
mekândan bağımsız olarak ve çok daha hızlı
kredi başvurusu yapabilmelerini sağlayan
çalışmalarımızı daha da geliştirmeyi aralıksız
sürdürüyoruz.
Faaliyetlerimizin ve finansman sağladığımız
yatırımların sosyal ve çevresel risklerini ölçmeye
başladığımızdan bu yana geçen yaklaşık
15 yıllık sürede edindiğimiz bilgi birikimi
üzerine 2020-2021 döneminde elde ettiğimiz
kazanımları ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma
Amacı’nın 11’ine ait alt hedeflerle doğrudan
bağlantılı olacak şekilde taahhütlerimizi,
Entegre Raporumuz kapsamında siz değerli
paydaşlarımızın görüşüne sunmaktan
memnuniyet duyuyoruz.
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KURUMSAL
PROFIL
Türkiye genelinde 238 şubesi ve 7 bölge müdürlüğü
ile faaliyet gösteren Şekerbank, 68 yıldır toplumun
tüm kesimlerini içine alan, üretimi destekleyen ve
tabana yaygın tasarrufları teşvik edici bir bankacılık
geleneğini yerine getirmektedir.

1953 yılında Anadolu’da yüzbinlerce
şeker pancarı kooperatifi üyesi çiftçinin
birikimleriyle kırsal kalkınmayı ve tarımsal
sanayiyi desteklemek amacıyla kurulan
Bankamız, 68 yıldır toplumun tüm kesimlerini
içine alan, üretimi destekleyen ve tabana
yaygın tasarrufları teşvik edici bir bankacılık
geleneğini yerine getirmektedir.

Hem nesillerdir
birlikte büyüdüğümüz
çiftçi ve KOBİ müşteri
tabanımızla hem de
yaygın ve sağlam mevduat
yapımızla Türk bankacılık
sektörünün en köklü
markalarından biri
olmanın gururunu
yaşıyoruz.
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Türkiye genelinde %72’si üç büyük il dışında
olmak üzere 238 şubemiz ve 7 bölge
müdürlüğümüz ile faaliyet gösteriyoruz.
Türkiye’nin 67 il ve 90 merkez dışı ilçesine
yayılmış birçoğu yarım asrı aşkın süredir aynı
yerde hizmet veren köklü şube ağımızın da
desteğiyle hem nesillerdir birlikte büyüdüğümüz
çiftçi ve KOBİ müşteri tabanımızla hem de
yaygın ve sağlam mevduat yapımızla Türk
bankacılık sektörünün en köklü markalarından
biri olmanın gururunu yaşıyoruz.
Kuruluş yapısından gelen toplumsal misyon
doğrultusunda tüm faaliyetlerinin ortak
paydasını oluşturan sürdürülebilir bankacılık
olgusunu 2000’li yılların ikinci yarısı itibariyle
küresel bir perspektifte geliştirmeye başlayan
Bankamız, bu alanda birçoğu Türk bankacılık
sektöründe ilk olan çok sayıda girişime imza
atmıştır.
Yalnızca bankacılık faaliyetleri ile değil
yönetişim geleneği ile de sürdürülebilir
bankacılıkta öncü olan Şekerbank, 2008 yılında
Türk bankacılık sektörünün kurumsal yönetim
notu alan ilk bankası olmuştur.

Şekerbank Hakkında

2009 yılında Türkiye’nin ilk enerji verimliliği
finansmanı ürününü geliştirerek bugüne
dek 120 bini aşkın kişiyi enerji tasarrufu ile
tanıştırdığımız EKOkredi kapsamında hem
finansman sağlama hem de enerji verimliliği
ile ilgili toplumsal farkındalık sağlama
çalışmalarımız kamu otoritelerince de takdir
edildi. Kalkınma Bakanlığı nezdinde en iyi
sürdürülebilir bankacılık uygulamalarından
biri olarak seçilen EKOkredi ile 2012’de Rio+20
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansı’nda Türk Bankacılık sektörünü temsil
etmenin haklı gururunu yaşadık.
Bankamızın kırsal bölgelerdeki kapsayıcı
bankacılık faaliyetleri, kalkınma odaklı
uluslararası finans kuruluşları tarafından her
dönem küresel finansman olanaklarını yerel
halklara ulaştırmak açısından anahtar banka
olarak konumlanmamızı sağladı. Bu kapsamda
2011 yılında gerçekleştirdiğimiz “Dünyanın
ilk KOBİ Kredileri teminatlı Menkul Kıymet
(VTMK)” ihracı ile uluslararası finans kuruluşları
ve Türkiye’nin KOBİ’leri arasında önemli bir
finansman köprüsü kurduk.

2014 yılında Türkiye’de yine bir ilk olarak
başlattığımız Aile Çiftçiliği Bankacılığı projesi
ile tarımsal üretimin devamlılığını, kolektif
tarımı ve küçük üreticiyi desteklerken yerel
kültürün devam etmesi için de çalıştık. Böylece,
finansal tabana yaygınlık anlamında birçok
öncü girişime imza attık ve stratejimizi Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile
uyumlu hale getirdik.
2018 yılında bu köklü mirası geleceğe taşımak
için başlattığımız ve Bankamızın tüm teknolojik
altyapısını, süreç ve kanallarını uçtan uca
yenileyerek dijitalleştirdiğimiz “Transformasyon
Programı” kapsamında da yine sürdürülebilir
bankacılık misyonumuzu yerine getirdik ve
kırsal dijital bankacılık uygulamaları ile finansal
erişimi daha da yaygınlaştırdık.
Geleceğin bankacılığındaki yerimize
hazırlanırken, köklerimize sahip çıkarak
sürdürülebilir tarım, finansal kapsayıcılık ve
kadın bankacılığı, yerli üretimin ve istihdamın
desteklenmesi, enerji verimliliği ve iklim
değişikliğiyle mücadele başlıkları altında
grupladığımız faaliyetlerimizle çevresel açıdan
sürdürülebilir ve sosyal açıdan kapsayıcı
büyümenin finansmanına odaklanmaya devam
ediyoruz ve edeceğiz.
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KURUMSAL
PROFIL
Şekerbank Ortaklık Yapısı

Pay Adedi

Toplam Nominal
Değer (TL)

Pay Oranı (%)

576.786.000,80

576.786.000,80

31,01

Samruk Kazyna Invest LLP

224.353.417,47

224.353.417,47

12,06

Şekerbank T.A.Ş. Personel Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı

119.730.103,73

119.730.103,73

6,44

939.130.478,00

939.130.478,00

50,49

1.860.000.000,00

1.860.000.000,00

100,00

Pay Sahipleri
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı

Diğer
Toplam

31.12.2021 tarihi itibarıyla Bankamız sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Bankamızda %5’ten fazla paya sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

Diğer
%50,49

Şekerbank T.A.Ş.
Personeli Munzam
Sosyal Güvenlik ve
Yardımlaşma
Sandığı Vakfı
%31,01

%100
Samruk
Kazyna
Invest
LLP
%12,06
Şekerbank T.A.Ş.
Personel Sosyal
Sigorta Sandığı Vakfı
%6,44
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İştirakler:
Şeker Yatırım
Şeker Faktoring
Şeker Leasing
Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.
Şeker Finans
Şeker GYO
Şekerbank International Banking Unit Ltd.
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misyonumuz
“Anadolu Bankacılığı” anlayışıyla
köyden kente; yerel özellikleri ve
ihtiyaçları dikkate alan, bankası
olmayanları da bankacılık
hizmetleriyle tanıştıran, mutlu
müşteri, çalışan ve ortaklarıyla
değer yaratarak birlikte büyüyen,
gücünü köklü geçmişinden alan
çağdaş bir bankayız.

vizyonumuz
Türkiye’de, aktif büyüklükte
ilk 10 özel banka arasında,
“küçük işletmelerin
finansmanında lider banka”
olarak yer almak.
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2020-2021
EKONOMIK GÖRÜNÜM
Şekerbank, 2021 yılında kurduğu dijital kanal
altyapısı ile finansal hizmetleri daha da kırsal
bölgelere taşıyarak kapsayıcı finansmandaki
tarihsel öncülüğünü geleceğe taşıyacak projeleri
hayata geçirmiştir.

2020-2021 yıllarına, dünya genelinde insanların
hayatlarını büyük ölçüde etkileyen ve küresel
ekonomiyi neredeyse kilitlenme noktasına
getiren Covid-19 salgını damgasını vurmuştur.
IMF tarafından hazırlanan “2021 Dünya
Ekonomik Görünümü Raporuna” göre küresel
ekonomi, 2020’de %3,2 seviyesinde daralma
yaşamıştır. Pandemi sürecinin yadsınamayacak
şekilde yaşanmaya başlandığı 2020 yılının mart
ayı ve devamındaki dönemde, dünya genelinde
hükümetler salgının etkilerini azaltabilmek,
üretimi desteklemek ve oluşması muhtemel gelir
adaletsizliğini ortadan kaldırabilmek adına
bir dizi mali tedbirler alırken merkez bankaları
tarafından uygulanan para politikaları ile de
bu genişleyici adımlar desteklenmiştir.
Türkiye ekonomisi, salgın önlemlerinin en üst
seviyede uygulandığı 2020 yılı ikinci çeyrekte
%9,9’luk daralma yaşamış, 1 Haziran’dan
itibaren başlayan normalleşme süreci ve
hükümetin ekonomiyi canlandırmak için aldığı
tedbirler sayesinde üçüncü çeyrekte %6,7’lik
büyüme göstermiştir. Türkiye bu performansıyla
G-20 ülkeleri içinde 3’üncü çeyrekte en hızlı
büyüyen ülke olurken, 2020 yılının tamamını
%1,8 büyüme ile kapatarak dünyada 2020
yılını en yüksek büyüme performansı ile bitiren
ülkelerden biri olmuştur.
2021 yılına geldiğimizde, Covid-19’un yeni
dalgalarının ortaya çıktığını ancak diğer
taraftan ekonomide toparlanmaya geçilen
bir yıl olduğunu gördük. Ülkemizde güçlü bir
aşılama kampanyasıyla ve aşıya rahat erişim
ile nüfusun aşılanma oranının hızla %60
seviyelerinin üzerine çıkması, salgının ekonomi
üstünde yaratabileceği hasarın minimum
seviyede tutulmasına büyük katkı sağlamıştır.
Türkiye ekonomisi, sanayi sektöründeki güçlü
10

ivme ile girdiği 2021 yılının ilk çeyreğinde %7,4
büyüme yakalarken, ikinci çeyrekte baz etkisi ile
birlikte %23,3 gibi rekor seviyede yıllık büyüme
ile OECD ülkeleri içinde en yüksek büyümeyi
kaydeden ikinci ülke olmuştur. Üçüncü çeyrekte
de %7,4 ile güçlü büyüme performansını koruyan
Türkiye ekonomisinde büyümeye ihracattan
gelen destek özellikle dikkat çekmiştir. Finansal
piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen
ekonomimizdeki ivme son çeyrekte de %9,1 yıllık
büyüme ile korunmuş ve Türkiye, 2021 yılında %11
büyüme ile G20 ülkeleri içinde en güçlü büyüme
performansını ortaya koyan ülke olmuştur.
Bununla birlikte, pandeminin etkilerini azaltmak
üzere küresel ölçekte benzeri görülmemiş
büyüklükte atılan genişleyici adımların etkisiyle
ve aşılanma ile birlikte gelen talep artışı,
gelişmiş ülkelerde yakın tarihin en yüksek
seviyelerine ulaşan enflasyon oranlarının
görülmesine neden olmuştur. Bu doğrultuda,
FED öncülüğünde önümüzdeki dönemin küresel
ana temasının parasal sıkılaşma olacağı ve
bunun gelişmekte olan ekonomilerde önemli
baskı yaratacağı genel bir kabul halini almıştır.
2020-2021 döneminde bankalar karşı karşıya
kaldıkları ekonomik gerçeklere uyum sağlamak
için çalışanlarının çalışma faaliyetlerinde
farklılaşmaya gitme, teknoloji ve inovasyon
uygulamalarını arttırma ve değişik müşteri
profillerine uygun özgün uygulamalar
geliştirme gibi kararlar alarak uzun yıllar içinde
oluşabilecek bir dönüşümü çok kısa sürede
tecrübe etmişlerdir. Bu zorlu koşullara rağmen
bankacılık sektörü, iş gücü üzerinde sürmekte
olan pandemi kaynaklı strese karşın çalışanların
refahına ve üretkenliğine odaklanmayı
sürdürmüş ve insana yakışır bir iş modeli
oluşturmayı amaçlamıştır.

Şekerbank Hakkında

Diğer yandan pandemi sürecinin sadece
ülkemizde değil tüm dünyada daha görünür
kıldığı iklim değişikliğine bağlı sorunlar ve
bu süreçte dünyanın hemen her ülkesindeki
refah dağılımına ilişkin dengesizliklerin daha
çok su yüzüne çıkması, küresel iş dünyasıyla
birlikte bankacılık sektörünün gündeminde de
“sürdürülebilirlik” kavramının her zamankinden
daha çok yer alması sonucunu doğurmuştur.
2020 yılında Şekerbank, kuruluş felsefesi olan
Sürdürülebilir Bankacılık kapsamında
68 yıldır gerçekleştirdiği faaliyetleri çok daha
stratejik bir şekilde ele almıştır. Sürdürülebilir
tarım, enerji verimliliğinin desteklenmesi, iklim
değişikliğiyle mücadele, finansal kapsayıcılık
ve kadın bankacılığı, üretimin, ihracatın
ve istihdamın desteklenmesi başlıkları
altında grupladığı Sürdürülebilir Bankacılık
faaliyetlerine ilişkin hedefler belirleyen Banka,
ulusal ölçekte düzenlediği kampanyalarla
sürdürülebilir finans konusunda farkındalığı
artırıcı başarılı çalışmalara imza atmıştır.
Pandeminin etkisini görece ağır şekilde
hisseden esnafın, küçük üreticinin, çiftçi
ve KOBİ’lerin bu zorlu süreci en az hasarla
atlatmalarına destek olan Banka, salgından
etkilenen sektörlere ve tüm müşterilerine ihtiyaç
duydukları desteği kesintisiz sağlamıştır.
Şekerbank için 2021 yılı ayrıca dijitalleşme
yolculuğunda da önemli bir dönüm noktası
olmuştur. Şekerbank’ın kuruluş felsefesinden
gelen insan, doğa ve toplumsal refah odaklı
iktisadi kalkınma anlayışının güncel ifadesi
olan sürdürülebilir bankacılık misyonu,
dijitalleşme stratejisinin de temelinde yer
almıştır. Şekerbank, kurduğu dijital kanal
altyapısı ile finansal hizmetleri daha da kırsal
bölgelere taşıyarak kapsayıcı finansmandaki
tarihsel öncülüğünü geleceğe taşıyacak
projeleri hayata geçirmiştir.
Şekerbank, ayrıca yılın son aylarında açıklanan,
istihdam ve ihracata dayalı, aynı zamanda
katma değeri ve teknolojisi yüksek yatırım
modeli ile büyümeyi hedefleyen Yeni Ekonomik
Program kapsamında, üretime verdiği desteği
daha da artırırken, özellikle Türk Lirası’nın temel
tasarruf aracı olması hedefine odaklanarak
“Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı”
ürününü, ilgili tüm altyapı ve süreçlerini
tamamlayarak müşterilerinin kullanımına sunan
ilk bankalardan biri olmuştur.

%11

Türkiye’nin 2021 yılı
büyümesi

Özet olarak, 2020 ve 2021 yılları getirdiği
her türlü zorluğa rağmen ‘sürdürülebilirlik’
kavramı ile ilgili on yıllar boyunca sağlanacak
farkındalığın kısa bir sürede küresel gündemin
zirvesine taşındığı bir dönem olmuştur.
2022 yılına girdiğimiz aylarda ortaya çıkan
Ukrayna Savaşı, bu farkındalığın stratejilere
ve uygulama planlarına adapte edilmesinde
kısa süreli bir yavaşlamaya işaret ediyor
olsa da küresel bankacılık sektörü, Çevresel,
Sosyal ve Yönetişimsel holistik bir bakış
açısıyla sermayeyi sorumlu yönetme, küresel
ısınma risklerini azaltma ve bu kapsamda
risk çerçevelerini genişletme, taahhütlere
ilişkin raporlamaları daha şeffaf bir şekilde
uluslararası standartlara doğru yükseltme
başlıklarında sağlanacak ilerlemenin, geleceğin
bankacılığında yer alabilmek için tek yol olduğu
konusunda fikir birliğine varmıştır.
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Herkes için,
her yerde güven
68 yıldır kapsayıcı büyümenin
finansmanında köklü uzmanlığa sahip
bir bankayız. %72’si Anadolu’da bulunan
ve çoğu yarım asırdır aynı yerde faaliyet
gösteren köklü şube ağımızla bankacılık
hizmetleriyle tanışmamış ya da finansal
kaynaklara erişimi kısıtlı olan kesimlere
ulaşmaya devam ediyor, nerede
olursa olsun, üretene destek vermeyi
sürdürüyoruz.

%6
Özel mevduat
bankaları arasında
tarımın finansmanı ve
sürdürülebilir tarım
pazar payı
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YARATTIĞIMIZ
EKONOMIK DEĞER
Esnaf, KOBİ ve çiftçilere desteğimizi aralıksız
sürdürdük ve 2020 yılında gösterdiğimiz pozitif
ivmeyi 2021 yılında da bir üst seviyeye taşıyarak
yıl boyunca artan bir finansal performans
gösterdik.

Bundan 68 yıl önce kırsal kalkınmanın
finansmanı amacıyla kurulan Bankamız, kuruluş
yapısından gelen kolektif kültürün bir yansıması
olarak Türk bankacılık sektöründe her dönem
küçük üreticinin desteklenmesi, tabana yaygın
tasarrufların teşvik edilmesi ve üretimin
finansmanı konusunda öncü bir rol üstlenmiştir.
Pandemi döneminde de bu misyonu yerine
getirerek esnaf, KOBİ ve çiftçilere desteğimizi
aralıksız sürdürdük ve 2020 yılında
gösterdiğimiz pozitif ivmeyi 2021 yılında
da bir üst seviyeye taşıyarak yıl boyunca
artan bir finansal performans gösterdik. Bu
gelişimin devamlılığı için etkin bir risk yönetimi
anlayışıyla sürdürülebilir karlılık yönündeki
odağımızı koruyoruz.
Önümüzdeki dönemde üretimin finansmanı
ve ihracatın desteklenmesi başlıkları öncelikli
olmak üzere kurumsal/ticari kredi portföyümüzü
daha da tabana yayarken, esnaf, çiftçi ve
KOBİ müşterilerimize sağladığımız finansman
desteğini artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’de
özel mevduat bankaları arasında tarımın
finansmanı ve sürdürülebilir tarım alanlarında

%6’lık pazar payımız ile kilit rolümüzü koruyor
ve gıda güvenliğinin giderek daha önemli hale
geldiği günümüzde tarımsal üretime destek
vermeye devam ediyoruz. Müşterilerimize
ihtiyaç duydukları desteği doğru zamanlama,
doğru program ve kapsamda vererek; çiftçileri,
KOBİ’leri ve esnafı sektörlerine, ihtiyaçlarına
ve beklentilerine göre analiz edip her bir alt
segmente uygun ayrı çözümler geliştiriyoruz.
Tabana yaygın mevduat portföyümüzü
Bankamızın köklü şube ağının ve marka
algısının bir göstergesi olarak görüyoruz.
KOBİ ve tarım bankacılığındaki uzmanlığımıza
ilişkin uluslararası finans kuruluşları nezdindeki
itibarımız doğrultusunda sürdürülebilir
kalkınma odaklı yurt dışı fon edinimini artırarak
borçlanma yapımızı da çeşitlendirmeyi
hedefliyoruz.
“Transformasyon Programı”mız sayesinde
aktif kalitemizi geliştiriyor, fonlama
maliyetini düşürüyor, müşteri deneyimini
mükemmelleştiriyor ve sağlıklı büyüme
kapasitemizi maksimize ediyoruz.

Konsolide Seçilmiş Finansal Göstergeler
(Bin TL)

2020

2021

Değişim

Toplam Aktifler

39.538.664

54.045.003

%37

Toplam Krediler (Brüt)

27.123.906

32.459.351

%20

2.764.791

3.366.128

%22

30.096.017

37.432.707

%24

205.550

430.728

%110

Özkaynaklar
Toplam Mevduat
Net Kâr/Zarar
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Şekerbank olarak,
2021 yıl sonu itibarıyla
bir önceki yıla kıyasla
finansal performansımızı
ivmelendirerek aktif
büyüklüğümüzü
%35 artırdık ve
50,8 milyar TL’ye
yükselttik.

Konsolide Olmayan Seçilmiş Finansal Göstergeler
(Bin TL)

2020

2021

Değişim

Toplam Aktifler

37.504.455

50.764.830

%35

Toplam Krediler (Brüt)

25.926.705

30.780.924

%19

2.636.078

2.986.569

%13

30.743.678

38.498.975

%25

52.617

254.789

%384

Özkaynaklar
Toplam Mevduat
Net Kâr/Zarar
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SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
YÖNETIŞIMİ
Şekerbank olarak, sürdürülebilir iş
uygulamalarımızı en üst seviyede ele almak ve
geliştirmek amacıyla Yönetim Kurulumuza bağlı
“Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi”ni 2020
yılında kurduk.

Sürdürülebilirlik stratejisinin iş modellerine
entegre edilmesinde iyi bir yönetişim yapısına
sahip olmanın öneminin bilincindeyiz. Bu
doğrultuda Yönetim Kurulumuz seviyesinde
belirlenen politikalarla yerine getirdiğimiz
sürdürülebilir bankacılık misyonumuzla
tüm paydaşlarımız için uzun vadede değer
yaratmak ve yerel-küresel hedeflere katkı
sağlamak için yönetişim yapımızı daha da
güçlendiriyoruz.
Sürdürülebilir iş uygulamaları, günümüzde
önemini daha da artırarak finansal
performansın istikrarı için ön koşullardan biri
haline geldi. Şekerbank olarak, sürdürülebilir iş
uygulamalarımızı en üst seviyede ele almak ve
geliştirmek amacıyla Yönetim Kurulumuza bağlı
“Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi”ni 2020
yılında kurduk.

Sürdürülebilirlik
stratejisinin iş
modellerine entegre
edilmesinde iyi bir
yönetişim yapısına
sahip olmanın öneminin
bilincindeyiz.
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Sürdürülebilir Bankacılıkta 68 Yıl

Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi
Genel Müdür ya da Vekili Başkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gözlemci Üye

KOBİ, Perakende ve
Tarım Bankacılığından sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı- Üye

Strateji, Transformasyon ve Finansal
Kurumlar’dan sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı – Başkan Yardımcısı

Hazine’den sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı- Üye
Kredi Yönetimi’nden sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı– Üye
İnsan Kaynakları’ndan sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı- Üye
Mali Kontrol, Raporlama ve
Bütçe Yönetimi’nden sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı- Üye
Kurumsal ve Ticari Bankacılık
Grup Başkanı- Üye

Risk Yönetimi Başkanı– Üye

Operasyon Grup Başkanı- Üye

Finansal Kurumlar ve Yatırımcı
İlişkileri Müdürlüğü Birim
Müdürü – Üye
Kurumsal İletişim ve Reklam
Müdürlüğü Birim Müdürü- Üye
Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı
Servis Müdürü- Üye (Sekreter)

Sürdürülebilir Bankacılık Komitemiz, Yönetim
Kurulunca belirlenen ana stratejinin devamı
olarak Bankamızın ekonomik, çevresel ve sosyal
unsurlar çerçevesinde uygulama stratejilerini
belirleme, sürdürülebilirlik kapsamındaki tüm
operasyonlarımızı koordine ederek Bankamız
bünyesindeki çalışmaların geliştirilmesi,
faaliyetlerin sürdürülebilirlik stratejisi ile
uyumlu ilerlemesi ve sürdürülebilir kalkınma
anlayışının tüm faaliyetlerimize entegre
edilmesi konularında önemli rol üstlenmektedir.

Yılda en az bir defa toplanma kuralı bulunan
ancak yıl içinde farklı konu başlıklarına özel
toplantılar da gerçekleştiren Sürdürülebilir
Bankacılık Komitesi, Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda
Bankamızın sürdürülebilirlik stratejisinin
güçlendirilmesine ve Banka yapısına entegre
edilmesine yönelik sosyal ve çevresel politikalar
ile projeleri Yönetim Kurulu’na sunarak ana
strateji ve uygulamalar arasındaki bağı
kuvvetlendirmektedir.
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SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
STRATEJISI
Sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı için bir
kooperatif bankası olarak kurulan Şekerbank,
kuruluş felsefesini ifade eden “Anadolu
Bankacılığı” misyonunu, bugün uluslararası
bir vizyonla “Sürdürülebilir Bankacılık”
perspektifinde geliştiriyor.

12 Ekim 1953’te, Anadolu’daki yüzbinlerce
pancar kooperatifi üyesi çiftçi girişimci
tarafından, kırsal kalkınmayı ve tarımsal
sanayiyi destekleme hedefiyle sürdürülebilir
kalkınmanın finansmanı için bir kooperatif
bankası olarak kurulan Bankamız, kuruluş
felsefesini ifade eden “Anadolu Bankacılığı”
misyonunu, bugün uluslararası bir vizyonla
“Sürdürülebilir Bankacılık” perspektifinde
geliştiriyor. Bu misyonumuz ile bankacılık
alanında Türkiye’de örnek bir model
oluştururken özellikle tarımsal faaliyetlerin
yoğun olduğu kırsal bölgeler başta olmak
üzere köklü şube ağımızın bulunduğu yerlerdeki
kuvvetli müşteri tabanımız ve yerel bankacılık
yetkinliği yüksek çalışanlarımızın yanında
kolektif sermaye yapımız da bu kendine
has rolü pekiştirmektedir. Bu bağlamda,
sosyal açıdan kapsayıcı ve çevresel açıdan
sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemeye
yönelik tüm faaliyetlerimizi;
· Sürdürülebilir tarım,
· Enerji verimliliği ve iklim değişikliğiyle
mücadele,
· Finansal kapsayıcılık,
· Kadın bankacılığı ile üretimin ve istihdamın
desteklenmesi
olmak üzere dört stratejik alanda topladık.

Finans Girişimi (UNEP FI) gibi uluslararası
platformları destekliyor ve faaliyetlerimizi bu
girişimlerce belirlenen ilkeler ile uyumlu hale
getirmeye çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimiz ile uyumlu olarak
geliştirdiğimiz değer üretme modelimiz ise
Bankamızın sürdürülebilir bankacılık yaklaşımını
tamamlayıcı niteliktedir. Sürdürülebilirlik
alanında temel aldığımız ve aynı zamanda
birer üyesi olduğumuz Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Karbon
Saydamlık Projesi (CDP), İklim Değişikliği ve Su
Programları, Kadının Güçlenmesi Prensipleri
(WEPs) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı

Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi
2021 yılında, yeşil, sosyal ve sürdürülebilir
tahvil ihracı gerçekleştirilmesine baz oluşturan
“Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi”ni
oluşturduk. Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi,
Şekerbank`ın iş stratejisi ve sürdürülebilirlik
yaklaşımını baz alarak sürdürülebilir finansal
ürünler ve hizmetleri sınıflandırmak için ona
bağlı sosyal ve ekolojik ilkeleri ana hatlarıyla
belirlemektedir. Ayrıca, bu çerçevenin projeye
uygunluk kriterleri Şekerbank`ın genel
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2009 yılında kurduğumuz ve Dünya Bankası
kuruluşu International Finance Corporation
(IFC) rehberliğinde yıllar içinde geliştirdiğimiz
Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemi ile
Türkiye’de kredilendirme kararlarında çevresel
ve sosyal etkileri dikkate alan ilk bankalardan
biri unvanını taşıyoruz. Sürdürülebilir bankacılık
konusunda bugüne kadar sektörümüze de
örnek olan birçok ilke imza atmaya devam
ediyoruz.
“Dijital Transformasyon Programı”mız
kapsamında yaptığımız dijital kanal
yatırımlarında da ana stratejimiz ile uyumlu
bir şekilde önceliği çiftçi ve KOBİ müşterilerine
vererek kırsal bölgelerde finansal erişimi
dijital olanaklarla yaygınlaştırıyoruz. Özellikle
pandemi dönemiyle finansal desteğe ihtiyacı
artan esnaf, çiftçi ve KOBİ’ler için, tüm kredi
değerlendirme ve tahsis altyapısını mobil
ve tablet kanallarına taşıyan Bankamız,
dijital transformasyon ile finansal erişimi
yaygınlaştırmayı aralıksız sürdürüyor.

Sürdürülebilir Bankacılıkta 68 Yıl

Şekerbank, çevresel
açıdan sürdürülebilir ve
sosyal açıdan kapsayıcı
yatırımları destekleyerek
“Türkiye’nin Sürdürülebilir
Bankası” unvanını
geleceğe taşımayı
hedeflemektedir.

sürdürülebilirlik stratejisiyle uyum sağlayarak
Banka`nın sürdürülebilir bankacılık yaklaşımını
da tamamlamaktadır.
Şekerbank olarak, değer üretme yaklaşımına
uyumlu şekilde oluşturduğumuz sürdürülebilir
finansman çerçevesi ile çiftçi, KOBİ, küçük
esnaf ve işletmeler ile kadın girişimciler ve
genel olarak bankacılık hizmetlerine erişimi
sınırlı olan geniş bir hedef kitleye; ayrıca iklim
değişikliğiyle mücadele kapsamında enerji
verimliliğinin finansmanına desteğimizi devam
ettireceğimizi taahhüt ettik. Bu hedef grupların
ihtiyaçlarına özel krediler sunarak, bu grupların
ekonomiye daha aktif entegre olmasına,
üretimin artmasına, istihdam artışına, tüm
segmentlerde enerji verimliliği yatırımlarının
teşvik edilmesine katkı sağlamaya devam
ediyoruz.

Diğer taraftan Sürdürülebilir Tahvil ihracı
kapsamında finansman/refinansman
sağlanacak proje ve kredilerin seçimi,
değerlendirilmesi ve Sürdürülebilir Bankacılık
Komitesi’ne raporlanmasından sorumlu olacak
yeni bir “Sürdürülebilir Bono Çalışma Grubu”nun
kurulması çalışmalarına da faaliyet dönemi
içerisinde başladık.
Bankamız, Sürdürülebilir Bankacılık yaklaşımıyla
sektöre yön vermekte, çevresel açıdan
sürdürülebilir ve sosyal açıdan kapsayıcı
yatırımları destekleyerek “Türkiye’nin
Sürdürülebilir Bankası” unvanını geleceğe
taşımayı hedeflemektedir.
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KURUMSAL
YÖNETIM
Türkiye’de 2008 yılında Borsa İstanbul
Kurumsal Yönetim Endeksi’ne giren ilk banka
olarak faaliyetlerimizi adillik, şeffaflık, hesap
verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine göre
yürütüyoruz.

Şekerbank, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim
İlkelerini Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi ile
ölçen ve Türkiye’nin kurumsal yönetim notu alan
ilk bankasıdır. Türkiye’de 2008 yılında Borsa
İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’ne giren ilk
banka olarak, faaliyetlerimizi adillik, şeffaflık,
hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine
göre yürütüyoruz. Günümüz şartlarında
sürdürülebilir kalkınmanın başarılması için bu
dört ilkenin takibinin bir zorunluluk olduğuna
inanıyoruz.
Kurumsal yönetim alanındaki sürekli gelişme
çabamız ve sürdürülebilir kalkınmanın
finansmanı doğrultusunda Yönetim Kurulu
her yıl Kurul’un ve Komitelerinin kurul-içi
değerlendirmelerini yapmaktadır. Yönetim
Kurulu Öz-Değerlendirme Sürecinin amacı, Kurul
ve Kurumsal yönetim alanındaki sürekli gelişme
Komite toplantılarında görüşme ve görüşmenin
etkinliği; Kurul ve Komitelerin süreçlerinin ve
icra yöneticileriyle olan ilişkilerin etkinliği;
toplantı gündemlerinin kalitesi ve zamanlaması,
Yönetim Kurulu ve komite belgelerinin yeterliliği
ve tamamlanması; beceriler, deneyim,
bağımsızlık ve Banka hakkındaki bilgileri
odaklayarak Yönetim Kurulu ve her komitenin
oluşumu ve coğrafi yerleşmesi, uyruğu ve
cinsiyeti de dâhil olmak üzere çeşitliliği
değerlendiriyoruz.
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Bu hedefleri en iyi şekilde gerçekleştirmek için
dört alana odaklanıyoruz:
•
•
•
•

Kurul Yapısı ve Oluşumu
Strateji, Risk ve Kontrol Gözetimi
Karar alma ve Hesap Verebilirlik
Gelişim ve Kültür

Türkiye’de SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne
uygun olarak derecelendirme yapmak
üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme
kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi
Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından
“Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel
Revizyon Raporu” 25 Ocak 2022 tarihinde
tamamlanmıştır. 2020 yılında 9,43 (%94,31) olan
Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz
2021 yılı için yapılan değerlendirmede 9,46
(%94,60) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.
Kurumsal yönetim ilkelerine uyumumuzu
Yönetim Kurulu düzeyinde takip ediyor ve
iyileştirmek için çalışıyoruz.
Yatırımcılara yönelik olarak, Kurumsal Yönetim
bölümü içeren bir kurumsal web sitemiz ve
Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmış
bir bilgilendirme politikamız bulunuyor. Bu
politikamızı web sitemizde yayımlıyoruz. Genel
Kurullar ile ilgili dokümanları, ana sözleşmemizi,
yıllık faaliyet raporlarımızı, bağımsız denetim
raporlarımızı, kredi derecelendirme notlarımızı,
yatırımcı ilişkileri sunumlarımızı ve kurumsal
yönetim ile ilgili tüm dokümanları en güncel
şekilde kamuoyuna açık biçimde paylaşıyoruz.

Şekerbank’ta Kurumsal Yönetim

2020 yılında 9,43
(%94,31) olan Kurumsal
Yönetim Derecelendirme
notumuz 2021 yılı için
yapılan değerlendirmede
9,46 (%94,60) olarak
yukarı yönlü revize
edilmiştir.

Etik kuralları ve içerden öğrenenler ticaretini
önlemeye yönelik politikaları kamuya açık
bir şekilde kurumsal internet sitemizde
yayımlıyoruz. Bağımsız denetçi tarafından
yapılan açıklama; denetim hizmeti veren
bağımsız denetçinin bankaya danışmanlık
hizmeti sunmadığını, bağımsız denetçinin
düzenli rotasyona tabi olduğunu ortaya
koymaktadır. Bağımsızlık ilkesi çerçevesinde her
geçen yıl uygulamalarımızı geliştiriyoruz.
Şekerbank olarak “Menfaat Sahipleri”nin
hakları konusuna azami özeni gösteriyor ve bu
konuya sistemli biçimde yaklaşıyoruz. Menfaat
Sahiplerinin hakları ile ilişkili konularda gelen
taleplere Yatırımcı İlişkileri Bölümü yazılı veya
sözlü olarak cevap vermektedir.
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YÖNETIM
KURULUMUZ
Dr. Hasan Basri GÖKTAN - Yönetim Kurulu
Başkanı, Murahhas Üye
Mühendislik, iktisat ve hukuk öğrenimi gördü,
iktisat doktorası yaptı. Meslek yaşamına
1973 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’de
başladı. 1983-1993 yılları arasında Pankobirlik
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü
yaptı. 1988-1993 yılları arasında Pankobirlik
Genel Müdürlüğü, Şekerbank T.A.Ş. ve Konya
Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevlerini birlikte yürüttü. Bu süreçte Türkiye
şeker sektöründe bir ilk olarak Konya Şeker
Fabrikası’nın özelleştirilmesini başarıyla
gerçekleştirdi. 1993-2002 yıllarında Şekerbank
T.A.Ş. Genel Müdürlüğü göreviyle birlikte T. Şeker
Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir
süre Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
yaptı. 2002-2007 yıllarında Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevlerini yürüttü. 1 Şubat 2008 tarihinden bu
yana Şekerbank T.A.Ş. ve finansal iştiraklerin
Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. Hasan Basri
Göktan, aynı zamanda Yönetim Kurulu Murahhas
Üyesi’dir.
Yernar ZHANADIL - Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Kazakistan Yönetim, Ekonomi ve Stratejik
Araştırma Enstitüsü İşletme ve Muhasebe
Bölümü’nden 2006 yılında mezun olan Zhanadil,
2009 yılında Manchester Üniversitesi’nde
Muhasebe ve Finans Yüksek Lisansı’nı tamamladı.
Halen Columbia Üniversitesi’nde eMBA
programını sürdürmektedir. Kariyerine 2006
yılında PwC’de Uzman olarak başlayan Zhanadil,
2010 ve 2016 yılları arasında Samruk Kazyna
Kazakistan Ulusal Varlık Fonu’nda İç Denetim
Başkanı olarak görev yaptı. Ardından yine Samruk
Kazyna Kazakistan Ulusal Varlık Fonu’nda
2016 ve 2018 yılları arasında Mali Kontrolör
ve Finans ve Operasyonlardan Sorumlu Genel
Müdür olarak, 2018-2021 yılları arasında Finans
ve Ekonomi Eş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
üyesi olarak görev yaptı. Halen Samruk Kazyna
Ulusal Varlık Fonu’nda Yatırımlar, Özelleştirme
ve Uluslararası İş Birliği Genel Müdürü olarak
görev yapmaktadır. Samruk Kazyna Invest LLP’de
Denetim Kurulu Başkanı, Kazakistan Demiryolları
A.Ş., NAK Kazatomprom A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi ve Tau- Ken Samruk A.Ş.’de Yönetim Kurulu
Başkanı’dır. 30 Nisan 2021 tarihinde Şekerbank
T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.
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Nariman ZHARKINBAYEV - Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesi, Genel Müdür Vekili
Nariman Zharkinbayev, T. Rıskulov Kazakistan
Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.
2002-2008 yılları arasında Kazakistan’da ve
yurt dışında, BTA Bank JSC, Alliance Bank JSC,
GarantiBank International N.V. dâhil olmak
üzere, çeşitli kurum ve bankalarda çalıştı. Mayıs
2008’de BTA Bank JSC’ye Finansal Kurumlar Birim
Müdürü olarak katıldı. Nariman Zharkinbayev
Kasım 2012’de Şekerbank T.A.Ş.’ye Yönetim Kurulu
Üyesi olarak, 27 Nisan 2020 tarihinde Şekerbank
T.A.Ş.’ye Genel Müdür Vekili olarak atandı.
Nariman Zharkinbayev aynı zamanda Şeker
Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili’dir.
Orhan KARAKAŞ - Yönetim Kurulu Murahhas
Üyesi
Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden
mezun oldu. Şekerbank’taki kariyerine 1983
yılında başladı ve çeşitli kademelerde görev
aldı. 2006-2017 yılları arasında Şekerbank Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Karakaş,
2017-Haziran 2020 tarihleri arasında Şeker
Faktoring A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev
yaptı. Haziran 2020 tarihinde Şekerbank Yönetim
Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Orhan Karakaş aynı
zamanda Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Mehmet ERTÜRKMEN - Yönetim Kurulu Üyesi
1967 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Mehmet
Ertürkmen, lisans eğitimini 1987 yılında Anadolu
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde
tamamladı. Bir süre özel sektör deneyiminden
sonra, bankacılık kariyerine 1991 yılında Ziraat
Bankası Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı
olarak başlayan Ertürkmen, 2014 yılına kadar
Başkan Yardımcısı, Bölüm Başkanlığı ve Daire
Başkanlığı gibi birçok üst düzey pozisyonda
görev aldı. 2014 yılında Ziraat Katılım Bankası’nın
kurucu ekibinde yer aldı ve buradaki görevine
2015-2016 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanı
olarak devam etti. 2016-2019 yılları arasında
Ziraat Bankası’nda Şube Müdürlüğü görevinde
de bulunan Ertürkmen, ayrıca, 2001-2003 yılları
arasında Başak Emeklilik A.Ş. Denetim Kurulu
Üyesi, 2005-2010 yılları arasında KZI-Kazakistan
Ziraat International Bank Denetim Kurulu Üyesi,
2010-2011 yıllarında Turkish Ziraat Bank Bosnia
D.D. Teftiş Kurulu Üyesi ve 2019-2021 yıllarında
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde Genel
Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. Serbest
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Muhasebeci ve Mali Müşavir belgesi ile Bağımsız
Denetçi sertifikasına da sahiptir. 2020 yılı
Haziran ayında yapılan Genel Kurul’da Şekerbank
T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.
Levend TORUSDAĞ - Yönetim Kurulu Üyesi
1967 yılında Van’da doğan Levend Torusdağ,
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine
Bölümü’nden mezun oldu. Türkiye Halk Bankası
A.Ş.’de, Mühendis, Baş Mühendis, Bölüm Müdürü,
Şube Müdürü, Daire Başkanı, Bölge Koordinatörü
ve KOBİ ve Esnaf Bankacılığından sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı ve 19 Ekim
2018 yılında emekliye ayrıldı. 2016 – 2018 yılları
arasında Halk Faktoring A.Ş.’de Yönetim Kurulu
Başkan Vekili, Halkbank AD Skopje’de Yönetim
Kurulu Başkanı olarak görev yapan Torusdağ,
2020 yılı Haziran ayında yapılan Genel Kurul’da
Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.
Mehmet Ayhan ALTINTAŞ - Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Lisans eğitimini Ankara’da Hacettepe Üniversitesi
İşletme Bölümü’nde tamamladı. Londra’da
University of Westminster’dan yüksek lisans,
Ankara’da Başkent Üniversitesi’nden Muhasebe
ve Finansman alanında doktora derecesi aldı.
Meslek yaşamına Hazine Bankalar Yeminli
Murakıpları Kurulu’nda başladı. Kurul’da Murakıp
Yardımcısı ve Murakıp olarak 10 yıl çalıştı.
Sonrasında, Hazine Müsteşarlığı Bankacılık
Dairesi Başkanlığı, Londra Büyükelçiliği nezdinde
Ekonomi Müşavirliği, TMSF Finansman Dairesi
Başkanlığı, BDDK İzleme Dairesi Başkanlığı,
BDDK Araştırma Dairesi Başkanlığı, T.C. Ziraat
Bankası A.Ş. Risk Yönetimi Grup Başkanlığı,
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi
Risk ve Teminat Yönetimi Grubu Direktörlüğü
görevlerinde bulundu. 2018 yılı Mart ayında
yapılan Genel Kurul’da Şekerbank T.A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Yönetim Kurulu’nda
aynı zamanda Risk Yönetimi ve İç Kontrol
Sistemlerinden Sorumlu Üye olarak görev
yapmaktadır. Mehmet Ayhan Altıntaş aynı
zamanda Şekerbank International Banking Unit
Ltd. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Çetin AYDIN - Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu.
Şekerbank’taki görevine, 1988 yılında Müfettiş
Yardımcısı olarak başladı. Şekerbank bünyesinde
çeşitli görevlerde yer aldı. 2005-2016 tarihleri
arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev
yaptı. 2018 yılı Mart ayında yapılan Genel
Kurul’da Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyeliği’ne seçildi. Çetin Aydın aynı zamanda
Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Almat ZHAMIYEV - Yönetim Kurulu Üyesi
Almat Zhamiyev, Al Farabi Kazakistan Ulusal
Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 2001 yılında
onur derecesi ile mezun oldu. 2003 yılında
aynı üniversiteden Hukuk yüksek lisansını alan
Zhamiyev, 2019 yılında Nazerbayev Üniversitesi
İşletme Fakültesi (ABD, Duke Üniversitesi ile ortak
program) finans yüksek lisansını tamamladı.
2003-2004 arası ATF Bank JSC’de, 2004-2005
arası Transtelecom JSC’de çalıştıktan sonra 20052008 yılları arasında Kazkommertsbank JSC’de
Kredi Komitesi Üyeliği ve Hukuk Müşavirliği
görevlerinde bulundu. 2008 yılından bu yana
Ulusal Varlık Fonu Samruk Kazyna JSC’de Hukuk
Departmanı Lideri ve Yatırım ve Stratejik Komitesi
Üyesi olarak görev yapmaktadır. Almat Zhamiyev,
Mart 2017’de Şekerbank T.A.Ş.’ye Yönetim Kurulu
Üyesi olarak atandı.
Andrey KRAVCHENKO - Yönetim Kurulu Üyesi
Kazak Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden
1991 yılında mezun olan Kravchenko, 2011 yılında
Moskova Teknoloji Enstitüsü’nde İşletme Yüksek
Lisansı’nı tamamladı. 1991 ve 1994 yılları arasında
Devlet Vergi Müfettişliği’nde Kıdemli Müfettiş
olarak görev yaptıktan sonra 1994 ve 2006 yılları
arasında Savcı olarak görevini sürdürdü. 2006
ve 2011 yılları arasında Kazakistan Cumhuriyeti
Başsavcılığı’nda Sosyal ve Ekonomik Alan
Denetleme Dairesi Başkanı olarak görev aldıktan
sonra, 2011 ve 2017 yılları arasında Kazakistan
Cumhuriyeti Başsavcılığı’nda Kazakistan
Cumhuriyeti Başsavcı Yardımcısı olarak çalıştı.
Kazpost A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Air
Astana A.Ş. ve Kazakistan Demiryolları A.Ş.’de
Yönetim Kurulu Üyesi’dir. 30 Nisan 2021’de
tarihinde Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyeliği’ne atandı.
Hikmet Aydın SİMİT - Yönetim Kurulu Üyesi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu.
Kariyerine Yaşarbank A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı
olarak başlayan Simit, Müfettişlik, Müdür
Yardımcılığı ve Şube Müdürlüğü görevlerinde
bulundu. 1999-2007 yılları arasında Türkiye
Finans Katılım Bankası A.Ş.’de Krediler Müdürü
ve Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2007-2013
yılları arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye
Halk Bankası A.Ş., Kredi Garanti Fonu A.Ş., Arap
Türk Bankası A.Ş. ile Ziraat ve Halkbank’ın yurt içi
ve yurt dışı iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
yaptı. 2013-2021 yılları arasında ise Türkiye Emlak
Katılım Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.,
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Eğitim Kuruluşu
A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şeker Faktoring
A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nde
Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Simit, 31 Mart
2021 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyeliği’ne seçildi.
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ÜST
YÖNETIMIMIZ
Nariman ZHARKINBAYEV
Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesi
Nariman Zharkinbayev’in özgeçmişine Yönetim
Kurulumuz sayfasında yer verilmiştir.
Aybala ŞİMŞEK
Genel Müdür Yardımcısı – Strateji,
Transformasyon ve Finansal Kurumlar
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden
MBA yüksek lisans ve Oxford Üniversitesi
Said Business School’dan master seviyesinde
Finansal Strateji diploma dereceleri bulunan
Aybala Şimşek, lisans eğitimini Ankara
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlamıştır.
Şimşek ayrıca, Harvard Business School
General Management Programı mezunudur.
Şekerbank’taki kariyerine 2007 yılında Birim
Müdürü olarak başlayan Aybala Şimşek,
2013 yılı itibarıyla Grup Başkanı olarak
atanarak Banka’nın Strateji, Kurumsal İletişim,
Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı ve Mikro
Finansman kredileri yönetimi görevlerini
üstlenmiştir. Aybala Şimşek, 2016 yılında
atandığı Genel Müdür Yardımcılığı görevi
kapsamında bugüne kadar Strateji, Dijital
Bankacılık, Kurumsal İletişim, Sürdürülebilir
Kalkınma Bankacılığı, Pazarlama ve Risk
Analitiği, Finansal Kurumlar, Hazine, İnsan
Kaynakları dahil birçok alanın yönetimini
üstlenmiş olup halen Strateji, Transformasyon
ve Finansal Kurumlar’dan sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Şekerbank’ın 2018 yılında başlattığı ve tüm
teknolojik altyapı ve süreçlerin uçtan uca
yenilenerek dijitalize edildiği “Transformasyon
Programı”nı yöneten Şimşek, aynı zamanda
Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi ve
Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı’dır.
Burak Latif LATİFOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı - Mali Kontrol,
Raporlama ve Bütçe Yönetimi
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat (İngilizce) Bölümü’nden 2004
yılında mezun olan Burak Latif Latifoğlu,
kariyerine 2005 yılında İdari Yargı Hakimi olarak
başladı. Daha sonra Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK)’na geçerek Bankalar
Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak 2006 yılında
başladığı görevinden 2017 yılında Bankalar
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Yeminli Başmurakıbı unvanı ile ayrıldı. Bu süre
içerisinde Türkiye ve yurt dışında çok sayıda
banka ve banka dışı finansal kurum denetimi
gerçekleştirmiş olup 2014-2017 yıllarında
da Denetim Grup Başkanlığı ve Vekil Daire
Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ekim 2017
-Eylül 2019 tarihleri arasında Şeker Finansal
Kiralama A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini
yürüttü. Latifoğlu, Ekim 2019’da Şekerbank
T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış
olup, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim
Kurulu Başkan Vekili ve Şeker Finansman
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev
yapmaktadır.
Mehmet AK - Genel Müdür Yardımcısı
Bilgi Teknolojileri
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra,
meslek hayatına 1999 yılında Şeker Bilişim
San. Tic. A.Ş.’de Yazılım Analisti olarak başladı.
Kariyerine 2002-2004 yılları arasında Şekerbank
T.A.Ş.’de Yazılım Analisti olarak devam ettikten
sonra 2004-2007 yılları arasında Şeker Bilişim
San. Tic. A.Ş.’de Proje Müdürü olarak görev aldı.
Mehmet Ak, 2007 yılından itibaren Şekerbank
T.A.Ş.’de Yazılım ve Proje Yönetimi, Bölüm
Yöneticisi ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı
olarak hizmet ettikten sonra, Kasım 2019’da
Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 30
Nisan 2021 tarihi itibari ile Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
aldı.
Şükrü Tuğbay KUMOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı - KOBİ, Perakende ve
Tarım Bankacılığı
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Şükrü
Tuğbay Kumoğlu, bankacılık kariyerine
1999 yılında Garanti Bankası’nda başladı.
Bankanın şube, bölge ve genel müdürlük
organizasyonlarında farklı görevler üstlenen
Kumoğlu, 2006 yılında Türk Ekonomi
Bankası A.Ş.’de (TEB) Bölge Direktörlüğü
görevini üstlendi. Bir yıl sürdürdüğü Bölge
Direktörlüğü görevinin ardından 2007 yılında
yine aynı bankanın Perakende Bankacılık
Satış Direktörlüğü pozisyonuna atandı. Satış
Direktörlüğü görevine ilave olarak, 2013-2018
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yılları arasında TEB Sha Kosova’da perakende
bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasından
sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde
bulunan Kumoğlu, son olarak TEB Perakende
Bankacılık Satış ve Çağrı Merkezi Grup Direktörü
olarak görev yaptı. Şükrü Tuğbay Kumoğlu,
Aralık 2019’da Şekerbank Perakende ve Tarım
Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
olarak atanmış olup, Temmuz 2020’den bu
yana KOBİ Bankacılığının da sorumluluğunu
üstlenmiştir. Kumoğlu aynı zamanda Kredi Kayıt
Bürosu A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi
Garanti Fonu A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapmaktadır.
Ahmet Hakan EKEN*
Genel Müdür Yardımcısı - Kredi Yönetimi
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu
olan A. Hakan Eken, kariyerine 1986 yılında
Yapı Kredi Bankası’nda Müfettiş olarak
başladı. Yapı Kredi Bankası’nda Teftiş Kurulu
Başkan Yardımcılığı, Kredi-Risk Yönetimi Bölüm
Başkanlığı, Yapı Kredi Moscow’da Teftiş Kurulu
Başkanlığı, Yapı Kredi Leasing’de Kredilerden
sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı olmak üzere
uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Eken,
daha sonra turizm ve medya gruplarında CFO
ve CEO olarak görev aldı. Eken, Eylül 2014’te
Şekerbank T.A.Ş.’ye katıldı. Kredi İzleme ve İdari
Takip Grup Başkanlığı görevinde bulunan A.
Hakan Eken, Aralık 2016’dan itibaren, Şekerbank
Kredi Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı
zamanda Eken, Şeker Faktoring A.Ş.’de Yönetim
Kurulu Üyesi ve Seltur Turistik İşletmeler Yatırım
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili’dir.
Hüseyin ÜST
Genel Müdür Yardımcısı - Kredi İzleme ve
Sorunlu Alacak Yönetimi
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Hüseyin
Üst, kariyerine 1995 yılında Şekerbank’ta Uzman
Yardımcısı olarak başladı. Şekerbank’ta 19961999 yılları arasında Müfettiş Yardımcısı ve
Yetkili Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptıktan
sonra Pazarlama Yönetmeni, Kurumsal Şube
Müdürü ve Bölge Müdürü olarak hizmet verdi.
Üst, Kasım 2017’de Genel Müdür Yardımcısı
olarak atanmış olup, Şeker Finansal Kiralama
A.Ş. ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam
Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı’nda
Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank T.A.Ş. Personeli
Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı’nda da Yönetim
Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Çiğdem ÜNSAL
Genel Müdür Yardımcısı – İnsan Kaynakları
Çiğdem Ünsal, 1995 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında
Yapı ve Kredi Bankası’nda Yönetici Yetiştirme
Programı kapsamında uzman olarak bankacılık
kariyerine başladı. 1998 yılında İnsan Kaynakları
Projelerinden sorumlu olarak Türk Ekonomi
Bankası’na geçiş yaptı. 2006 yılına kadar
İnsan Kaynaklarının tüm süreç ve projelerinde
görev almış olup, İnsan Kaynakları Ücret ve
Performans Yönetimi Müdürü olarak görev
yaptı. 2006 yılı itibarıyla İnsan Kaynakları
Stratejik Planlama, Organizasyonel Gelişim ve
Ücret Yönetimi Direktörlüğü görevini üstlendi.
2015 yılından itibaren tüm insan kaynakları
süreçlerinin yönetiminden sorumlu İcra Direktörü
görevini sürdürdü. 2020 Ekim itibarıyla TEB
Holding Koordinatör görevini üstlenmiş olup,
Şubat 2021’de Şekerbank İnsan Kaynaklarından
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanarak
Şekerbank Ailesi’ne katıldı.
Zehra Karaca IŞIK**
Genel Müdür Yardımcısı – Kurumsal ve
Ticari Bankacılık
Zehra Karaca Işık, 2003 yılında Hacettepe
Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun
oldu. 2004 yılında Şekerbank Teftiş Kurulu
Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak
bankacılık kariyerine başladı. Kariyeri boyunca
Şekerbank Genel Müdürlüğü ve şubelerinde
Yöneticilik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde
bulundu. 2020 yılında Kurumsal ve Ticari
Bankacılık Grup Başkanı görevini üstlenmiş olup,
2021 yılında Kurumsal ve Ticari Bankacılık’tan
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Zehra Karaca Işık, Şekerbank T.A.Ş. Personeli
Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Sekar Oto Filo
Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim
Kurulu Üyesi’dir.

*Sn Ahmet Hakan EKEN, 04.03.2022 tarihi itibariyle
görevinden ayrılmıştır, 30.03.2022 tarihi itibariyle
Yönetim Kurulumuz tarafından, Ender DİLEKÇİ’nin
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun onayı
kaydıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına
karar verilmiştir.
**Sn Zehra Karaca IŞIK, 04.03.2022 tarihi itibariyle
görevinden ayrılmıştır.
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KOMITELERIMIZ
Denetim Komitesi
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 24’üncü
maddesi gereği kurulan Denetim Komitesi,
Yönetim Kurulu’nca, denetim ve gözetim
faaliyetlerinin yerine getirilme sürecinde
kendisine yardımcı olmak üzere üyeleri
arasından seçeceği, icrai görevi bulunmayan
ve Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki
Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen
nitelikleri taşıyan komitedir.
Komite Başkanı Levend TORUSDAĞ (Yönetim
Kurulu Üyesi), komite üyeleri Hikmet Aydın
SİMİT (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Mehmet
ERTÜRKMEN (Yönetim Kurulu Üyesi)’den
oluşmaktadır. Denetim Komitesi, 2021 yılında 4
defa toplanmıştır.
Kredi Komitesi
Bankanın kredi işlemlerinin, oluşturulan strateji
ve Yönetim Kurulu’nun belirlediği limitler
çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlar.
Buna ek olarak, Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen limitler dahilinde Banka genelinde
kredi önerilerini değerlendirir. Kendi yetki
sınırları içinde olanları onaylar, reddeder veya
Yönetim Kurulu’na sevk eder. Ayrıca, kredi
süreç ve kalitesinin gelişmesi ile ilgili sistemleri
görüşerek Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde
bulunur. 2021 yılında 51 defa toplantı
yapılmıştır. Komite üyeleri; Orhan KARAKAŞ
(Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi), Nariman
ZHARKINBAYEV (Genel Müdür Vekili, Yönetim
Kurulu Murahhas Üyesi), Çetin AYDIN (Yönetim
Kurulu Murahhas Üyesi)’dan, komite yedek
üyeleri; Dr. Hasan Basri GÖKTAN (Yönetim
Kurulu Başkanı, Murahhas Üye), Yernar
ZHANADIL (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı),
Hikmet Aydın SİMİT (Yönetim Kurulu Üyesi)’ten
oluşmaktadır.
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Ücret Komitesi
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı
“Kurumsal Yönetim Tebliği” çerçevesinde
ücret komitesi, BDDK’nın Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne ilişkin yönetmeliğinin 6’ncı ilkesi
kapsamında faaliyet göstermek amacı ile
Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu
bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde
kullanılacak ilke, kriter ve uygulamalarının
şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate
alarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin
yapılması, ücretlendirmede kullanılan
kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak,
Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu
bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin
önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak üzere
oluşturulmuştur. Banka’nın ücret sistemi
hakkındaki politikalarının ve uygulamalarının
Yönetimi Kurulu altında izlenmesi ve
denetlenmesi amacıyla kurulmuştur. Dr.
Hasan Basri GÖKTAN (Yönetim Kurulu Başkanı
Murahhas Üye), Yernar ZHANADİL (Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı), Çetin AYDIN
(Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi) komite
üyeleridir. Nariman ZHARKINBAYEV (Genel
Müdür Vekili, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi)
gözlemci olarak katılmaktadır. Ücret Komitesi,
2021 yılında 1 kez toplanmıştır.
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Kurumsal Yönetim Komitesi
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı
“Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca, Bankamız
Kurumsal Yönetim Komitesi, Bankada kurumsal
yönetim ilkelerinin en uygun şekilde uygulanıp
uygulanmadığını tespit etmek, çıkar çatışması
politikasını uygulamak, ilkelere ve politikalara
uyumu gözetmek, yönetim kuruluna kurumsal
yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde
bulunmak ve yatırımcı ilişkileri bölümünün
çalışmalarını gözetmek üzere oluşturulmuştur.
Yönetim Kurulu’nun yapılanması gereği ayrı
bir aday gösterme komitesi oluşturulmadığı
için, kurumsal yönetim komitesi bu komitenin
görevlerini de yerine getirir. Bu çerçevede;
Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu
ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik
pozisyonları için uygun adayların saptanması,
değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında
şeffaf bir sistemin oluşturulması, bu
hususta politika ve stratejilerin önerilmesi
hususlarında çalışmaların yapılması, Yönetim
Kurulu’nun yapısı ve etkinliği hakkında düzenli
değerlendirmelerin yapılması ve bu konulardaki
gelişimlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na
sunma görevlerini yerine getirir. Komite üyeleri;
Dr. Hasan Basri GÖKTAN (Yönetim Kurulu
Başkanı, Murahhas Üye), Mehmet Ayhan
ALTINTAŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
Almat ZHAMIYEV (Yönetim Kurulu Üyesi)’den
oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2021
yılında 6 defa toplanmıştır.

Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi
Sürdürülebilir Bankacılık Komitemiz, Yönetim
Kurulunca belirlenen ana stratejinin devamı
olarak Bankamızın ekonomik, çevresel ve sosyal
unsurlar çerçevesinde uygulama stratejilerini
belirleme, sürdürülebilirlik kapsamındaki tüm
operasyonlarımızı koordine ederek Bankamız
bünyesindeki çalışmaların geliştirilmesi,
faaliyetlerin sürdürülebilirlik stratejisi ile
uyumlu ilerlemesi ve sürdürülebilir kalkınma
anlayışının tüm faaliyetlerimize entegre
edilmesi konularında önemli rol üstlenmektedir.
Yılda en az bir defa toplanma kuralı bulunan
ancak yıl içinde farklı konu başlıklarına özel
toplantılar da gerçekleştiren Sürdürülebilir
Bankacılık Komitesi, Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda
Bankamızın sürdürülebilirlik stratejisinin
güçlendirilmesine ve Banka yapısına entegre
edilmesine yönelik sosyal ve çevresel politikalar
ile projeleri Yönetim Kurulu’na sunarak ana
strateji ve uygulamalar arasındaki bağı
kuvvetlendirmektedir. Sürdürülebilir Bankacılık
Komitesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye raporumuzun
Sürdürülebilirlik Yönetişimi bölümünden
ulaşabilirsiniz.
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RISK
YÖNETIMI
Çevreyi ve toplumu odağına alan düşük karbonlu
sürdürülebilir ekonomiye geçiş süreci temelli
bir stratejiye sahip olan bir banka olarak, risk
yönetim sistemini bir bütün olarak ele alıyoruz.

Küresel ekonomik ortam, özellikle kalkınma ve
iklim değişikliği sorunlarıyla bağlantılı risklere
atıfta bulunarak, risk yönetimi anlayışında bir
dönüşüme işaret etmektedir. Dünya Ekonomik
Forumu tarafından hazırlanan “Küresel Riskler
Raporu*“na göre, son on yılda risklerin doğası,
ekonomik-finansal alandan çevre ile bağlantılı
konulara doğru evrildi. Özellikle gıda güvenliği
ve salgın hastalıklar ile jeopolitik riskler ya da
deprem, yangın ve aşırı hava olayları gibi iklim
değişikliği kaynaklı risklerin akut ve uzun vadeli
sonuçları, dünya üzerinde ticaret ve finansal
rejimleri etkiliyor.

Çevreyi ve toplumu odağına alan düşük
karbonlu sürdürülebilir ekonomiye geçiş
süreci temelli bir stratejiye sahip olan bir
banka olarak, risk yönetim sistemini bir
bütün olarak ele alıyoruz. Bankamızda risk
yönetim yapısı örgütsel, yönetsel ve işlemsel
süreçler ile bilgi sistemleri süreçlerini de
içerecek şekilde yapılandırılmakta ve risk
farkındalığı sağlanmaktadır. Sistemin etkin bir
şekilde işlemesi, Bankamızın her kademedeki
personelinin sorumluluğundadır.
Risk Yönetimi Sistemi ile Bankamızda ulaşılması
planlanan hedefler:
•
•
•
•
•
•
•

Etkin risk yönetimi strateji ve politikalarının
uygulanmasıyla, ortak bir risk kültürünün
yerleştirilmesi,
Risk Limitleri’nin tesisi ve uygulama
usullerinin etkin bir biçimde yönetilmesi,
Bankanın aktif kalitesinin yükseltilmesi,
Bankanın yükümlülüklerinin eksiksiz bir
biçimde yerine getirilmesi,
Bankanın risk iştahının, strateji ve
faaliyetleri ile uyumlu bir biçimde
belirlenmesi,
Bankanın sermaye seviyesinin risk iştahına
göre belirlenmesi,
Banka faaliyetlerinin toplumsal ve çevresel
etkilerinin temel karar süreçlerinde göz
önünde bulundurulması.

*2021 risk ortamı (Dünya Ekonomik Forumu)
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Risk Yönetimi Sistemi’nin yapısı, Yönetim Kurulu,
Üst Düzey Yönetim, İç Sistemler kapsamındaki
birimler, Yönetim Kurulu’nun ve üst yönetimin
Risk Yönetimi Sistemi kapsamında oluşturduğu
komiteleri kapsar. Ek olarak, Bankanın ve
konsolidasyon kapsamındaki mali iştiraklerinin
risk kapasitesi, risk iştahı ve limitleri ile mevcut
risklilik düzeyini görüşmek üzere, üst yönetimin
Risk Yönetimi Sistemi kapsamında oluşturduğu,
tavsiye niteliğinde kararlar alabilen Risk
İstişare Komitesi bulunmaktadır.

Kredi Riski
Kredi riski, krediyi kullanan kişinin ya da
kuruluşun, yapılan sözleşme gereklerine
uymayarak yükümlülüğünü kısmen
veya tamamen, zamanında yerine
getirememesinden dolayı Bankanın
maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Bankanın kredilendirme faaliyetleri;
yasal mevzuata ve Banka Yönetim
Kurulu politikalarına uygun olarak
“görevler ayrılığı” ilkesi çerçevesinde
yürütülmektedir. Pazarlama, tahsis,
izleme, kontrol ve denetim işlevleri
birbirinden bağımsız bir şekilde
gerçekleştirilmektedir. Kredi tahsis
sürecinde risk derecelendirme (rating/
scoring) sistemleri etkin olarak
kullanılmaktadır. Borçluların kredi
değerliliği düzenli aralıklarla izlenmekte;
kredi limitleri yılda 1 veya ekonomik
koşullara paralel olarak, gerekli
görüldüğünde güncellenmektedir.
Bankanın kredi riski profili ise Risk
Yönetimi Başkanlığı tarafından
izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Risk
Yönetimi Başkanlığı, Risk Limitleri’ne
uyumun yanı sıra izleme ve değerlendirme
sürecinde elde ettiği bulguları,
haftalık bazda Aktif Pasif Komitesi’ne
ve aylık bazda Yönetim Kurulu’nun
değerlendirmesine sunmaktadır.

Risk Yönetimi Sistemi hakkında daha detaylı bilgi
edinmek için Faaliyet Raporumuzun “Risk Yönetimi ve
Sistemi ve Stratejisi” bölümünü veya web sitemizi
ziyaret edebilirsiniz.

Risk Yönetimi Başkanlığımız ve Yönetim
Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler
sonucunda belirlenmiş olan risk kategorilerimiz
aşağıdaki gibidir:

Piyasa Riski
Piyasa riski, alım satım hesaplarında
izlenen finansal enstrümanların
değerinde, piyasa fiyatlarındaki
hareketliliğe bağlı olarak meydana
gelebilecek değişikliklerden dolayı
Bankanın maruz kalabileceği zarar
olasılığıdır.
Şekerbank olarak maruz kalabileceğimiz
piyasa risklerine karşılık hem nominal
bazda limitler (işlem, işlemci, masa, zarar
durdurma limitleri) hem de risk bazında
limitler (Riske Maruz Değer limitleri)
belirlemiş olup, bunlara uyum günlük
olarak izlenmekte ve ekonomik koşullar
ile Banka stratejisindeki değişikliklere
göre yılda en az 1 kez gözden geçirilerek,
gerekli görüldüğünde güncellenmektedir.
Bankamızın piyasa riski profili ise
Risk Yönetimi Başkanlığı tarafından
izlenmekte ve değerlendirilmektedir.
Risk Yönetimi Başkanlığı tarafından
Risk Limitleri’ne uyuma ek olarak
değerlendirme sürecinde elde edilen
bulgular, haftalık bazda Aktif Pasif
Komitesi’ne ve aylık bazda Yönetim
Kurulu’nun değerlendirmesine
sunulmaktadır.
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RISK
YÖNETIMI
Şekerbank, faiz oranı riskinin gerek gelirlerine
gerekse özkaynaklarına etkisini ölçmek ve
izlemek amacıyla “gelirler yaklaşımı” ve
“ekonomik değer yaklaşımı” olarak iki ayrı
yaklaşım kullanmaktadır.

Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riski
Banka; aşağıda sıralanan unsurlara
bağlı olarak bankacılık hesaplarından
kaynaklanan faiz oranı riskine maruz
kalabilmektedir:
•

•

•

•
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Bankanın aktif ve pasif kalemleri ile
faize duyarlı bilanço dışı kalemlerin
vadeleri (sabit faizli kalemler)
ve yeniden fiyatlama dönemleri
(değişken faizli kalemler) arasındaki
uyumsuzluklardan doğan yeniden
fiyatlama riski,
Piyasa faiz oranlarındaki değişimin
farklı vade dilimleri itibarıyla farklı
düzeylerde gerçekleşmesi sonucu verim
eğrisinin eğiminin ve/veya şeklinin
değişmesinden doğan verim eğrisi riski,
Bankaca yapılan ikili veya çok taraflı
işlemlerde baz olarak kullanılan farklı
faiz oranlarından birinin diğerine göre
artması veya azalmasının Bankanın net
faiz gelirlerini veya ekonomik değerini
olumsuz etkilemesinden doğan baz
riski,
Bankaca taraf olunan, gömülü
olanlar da dahil olmak üzere opsiyon
hakkı/yükümlülüğü içeren finansal
ürünlerin Bankanın net faiz gelirlerini
veya ekonomik değerini olumsuz
etkilemesinden doğan opsiyonalite
riski.

Banka Yönetim Kurulu tarafından, alım
satım hesapları haricindeki bankacılık
hesaplarından doğan faiz oranı riski
ile ilgili olarak özkaynaklarla ilişkili
Risk Limitleri kabul edilmiş ve belirli
vade dilimleri içinde oluşabilecek faiz
oranı uyumsuzluğunun, özkaynakların
hangi oranında tolere edilebileceği
belirlenmiştir. Bu koşullara uyum
haftalık olarak izlenmekte ve ekonomik
koşullar veya Banka stratejisindeki
değişikliklere göre yılda en az 1 kez
gözden geçirilerek gerekli görüldüğü
takdirde güncellenmektedir. Banka,
faiz oranı riskinin gerek gelirlerine
gerekse özkaynaklarına etkisini ölçmek
ve izlemek amacıyla “gelirler yaklaşımı”
ve “ekonomik değer yaklaşımı” olarak
iki ayrı yaklaşım kullanmaktadır. Piyasa
faiz oranlarındaki dalgalanmanın
etkilerinden korunmak, Banka Aktif Pasif
Yönetimi’nin önceliğidir. Bu çerçevede
de boşluk (GAP) analizleri, durasyon ve
ekonomik değer analizleri ile duyarlılık
analizleri, Aktif Pasif Komitesi bünyesinde
haftalık olarak değerlendirilmektedir.
Bankanın faiz oranı profili ise Risk
Yönetimi Başkanlığı tarafından izlenmekte
ve değerlendirilmektedir. Risk Yönetimi
Başkanlığı, Risk Limitleri’ne uyumun yanı
sıra izleme ve değerlendirme sürecinde
elde ettiği bulguları haftalık bazda
Aktif Pasif Komitesi’ne ve aylık bazda
Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine
sunmaktadır.

Şekerbank’ta Kurumsal Yönetim

Likidite Riski
Likidite riski, nakit akışlarındaki
dengesizlik sonucu nakit çıkışlarını
tam olarak ve zamanında karşılayacak
düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna
veya nakit girişine sahip olunmaması
sonucu Bankanın maruz kalabileceği zarar
olasılığıdır.
Banka Yönetim Kurulu tarafından,
likidite riski ile ilgili olarak yasal
“Likidite Yeterliliği” rasyolarına uyumu
gözetecek şekilde, özkaynaklarla ilişkili
risk limitleri kabul edilmiş ve belirli vade
dilimleri içinde oluşabilecek likidite
uyumsuzluğunun, özkaynakların hangi
oranda tolere edilebileceği belirlenmiştir.
Bu koşullara uyum haftalık olarak
izlenmekte ve ekonomik koşullar veya
Banka stratejisindeki değişikliklere göre
yılda en az 1 kez gözden geçirilerek gerekli
görüldüğü takdirde güncellenmektedir.
Banka, likidite riskinin etkisini ölçmek
ve izlemek için mevcut ve gelecek
dönemdeki likidite ihtiyacını gösteren
GAP analizlerini kullanmaktadır. Bu
analizler, Aktif Pasif Komitesi bünyesinde
haftalık olarak değerlendirilmektedir.
Bankanın likidite riski profili ise Risk
Yönetimi Başkanlığı tarafından izlenmekte
ve değerlendirilmektedir. Risk Yönetimi
Başkanlığı, Risk Limitleri’ne uyumun yanı
sıra izleme ve değerlendirme sürecinde
elde ettiği bulguları haftalık bazda
Aktif Pasif Komitesi’ne ve aylık bazda
Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine
sunmaktadır.

Operasyonel Risk
Operasyonel risk, iç süreçlerin, sistemlerin
veya insan unsurunun yetersizliğinden,
toplumsal olaylar, gıda güvenliği ve
salgın hastalıklar ile jeopolitik riskler
ya da deprem, yangın ve aşırı hava
olayları gibi iklim değişikliği kaynaklı
dış etkenlerden dolayı Bankanın maruz
kalabileceği yasal riski de kapsayan
zarar olasılığıdır.
Banka bünyesindeki operasyonel
kayıplar sınıflandırılmakta; operasyonel
risklerin kök nedenlerinin belirlenmesi
için risk analiz ve değerlendirmeleri
yapılmaktadır. Bankacılık süreçleri
üzerinde gerekli kontrol noktaları
geliştirilmekte ve etkinliklerini güvence
altına almak amacıyla performansları
düzenli olarak izlenmektedir. Bankanın
operasyonel riskleri Risk Yönetimi
Başkanlığı tarafından izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Banka birimlerinin
operasyonel risklere ilişkin olası tehdit
öngörüleri analiz edilmekte; ortaya çıkan
gereksinime göre ilgili Banka birimlerine
öneriler sunulmaktadır. Risk Yönetimi
Başkanlığı, Risk Limitleri’ne uyum
kapsamında aylık döngülerde raporunu
Yönetim Kurulu’na sunar.
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RISK
YÖNETIMI
Özellikle tarım kredi portföyü zengin bir banka
olarak, Türkiye genelinde iklim değişikliği
ile mücadele kapsamında bir kredilendirme
politikası oluşturmak üzere ilerliyoruz.

İklim Bağlantılı Riskler
İklim değişikliğinden kaynaklanan fiziksel
ve geçiş risklerinin tanımlanmasını ve bu
risklerin yönetimini, Sürdürülebilir Bankacılık
stratejimizin bir parçası olarak en üst
seviyede ele alıyor ve söz konusu risklerin
Bankamızın ana risk yönetimi süreçlerine
entegrasyonu konusunda uluslararası
uygulamaları örnek alarak çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Bu risklerin aynı zamanda kredi, piyasa,
operasyonel, likidite ve itibar riskine
doğrudan etkilerini dikkate alarak senaryo
çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
Fiziksel riskler olarak, fırtına, kuraklık, sel
gibi doğa olaylarının hem faaliyetlerimiz
üzerindeki etkisini hem de müşterilerimizin
varlıkları üzerindeki etkisini dikkate alıyoruz.
Özellikle tarım kredi portföyü zengin bir
banka olarak, iklim değişikliğine bağlı doğa
olaylarının müşterilerimizin finansal geri
ödeme kapasitelerinde ya da teminatlarında
oluşturabileceği güçlükleri ölçümlemek
ve azaltmak için Türkiye genelinde iklim
değişikliği ile mücadele kapsamında bir
kredilendirme politikası oluşturmak üzere
ilerliyoruz.
Fiziksel risklerin kendi faaliyet binalarımızda
oluşturabileceği hasarlara ilişkin tüm altyapı
ve sigortalama çalışmalarını gerçekleştirdik.
Ayrıca yeni şube konumlarının seçiminde sel/
taşkın riski olan alanları dikkate alıyor ve
düşük riskli bölgeleri seçiyoruz. Bu risklerle
ilgili olarak yıl bazında yapılan yenileme
planlarımız bulunuyor ve çalışanlarımızı her
zaman düzenli bilgilendirmeler ve eğitimlerle
riskler konusunda bilinçlendiriyoruz.
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Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz risk
yönetimi araçlarımız ve iklim değişikliği
risklerine dayalı müşterilerimize sunduğumuz
özel ürünler ile iklim bağlantılı riskleri
takip etmeye ve yönetmeye çalışıyor,
2009 yılından bu yana IFC rehberliğinde
hazırladığımız Sosyal ve Çevresel Yönetim
Sistemimiz (SEMS) ile kullandırdığımız
kredilerin çevresel ve sosyal etkilerini
kredi kararlarının ana unsurlarından biri
olarak Risk Yönetimi kapsamında dikkate
alıyoruz. Bu alanda ülkemizde ilk adımı atan
bankalardan biri olarak çevresel ve sosyal
açıdan sürdürülebilir bir kredi portföyü
oluşturuyoruz.
Diğer taraftan, geçiş riskleri olarak, müşteri
tutum ve davranışlarındaki değişikliklerden
kaynaklanabilecek talep düşüşleri, regülatif
düzenlemelerle oluşabilecek ilave maliyetler
gibi başlıkları değerlendiriyor; bu başlıkları
daha sistematik bir şekilde Kurumsal Risk
Yönetimi süreçlerimize entegre etmek üzere
çalışıyoruz.
Tüm paydaşlarımızı kapsayan bir risk
yönetimi anlayışıyla tedarikçilerimizin
de sürdürülebilirlik kriterlerine uyumunu
gözetiyor; faaliyetlerinin hem diğer tüm
paydaşlarla ilişkiler hem de Bankamızın
itibarı açısından oldukça önemli olduğunun
bilincinde olarak tedarikçilerimizin
sürdürülebilirlik taahhüdümüze uymalarını,
gerekli kılıyoruz. Bu riski yönetmek için
tedarikçilerimizi takip ediyor ve bu
kapsamdaki prensiplerimizi web sitemizde
Bankamızın sürdürülebilirlik yaklaşımının bir
parçası olarak paydaşlarımızın erişimine
sunuyoruz.

Şekerbank’ta Kurumsal Yönetim

İklim değişikliğinden
kaynaklanan fiziksel
ve geçiş risklerinin
tanımlanmasını ve bu
risklerin yönetimini,
Sürdürülebilir Bankacılık
stratejimizin bir parçası
olarak en üst seviyede
ele alıyoruz.
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ŞEKERBANK
DEĞER YARATMA MODELI

Girdiler

Çıktılar (KPI’lar)

Güçlü finansal yapı
254,8 milyon TL Net Kâr
50,8 milyar TL Aktif Büyüklük

Finansal Sermaye

Finansman çeşitliliği

%16,67 Sermaye Yeterlilik Rasyosu
%99 Kredi portföyünde tüzel
müşterilere ayrılan pay

Tabana yaygın müşteri
portföyü ve likit fonlama
yapısı

%52 KOBİ-Tarım kredilerinin kredi
portföyü içindeki payı
%9 Tarım kredilerinin kredi portföyü
içindeki payı
%6 Özel bankalar arasındaki tarım
kredileri pazar payı

Müşteri odaklı bankacılık
çözümleri

“Aile Çiftçiliği Programı” ile 20142021 yılları arası 136 bini aşkın çiftçi
ailesine 12,3 milyar TL finansman
3 nesildir banka ile çalışan
müşteri portföyü

Sürdürülebilirlik temalı
dış kaynak temini
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Şekerbank Değer Yaratma Modeli

Yaratılan Değer

Etkilenen Paydaş Grubu

SKA İLİŞKİSİ

Hissedarlar

Finansal
İştirakler ve
Bağlı Ortaklıklar

• Sürdürülebilir büyüme
• Güçlü bilanço
• Ülke ekonomisine katkı

Kamu Kurumları
ve Düzenleyici
Kuruluşlar

• “Anadolu Bankacılığı”
misyonuna katkı
• KOBİ’lerin finansmanına ve
istihdama katkı
• Yatırımcılarla açık iletişim

Uluslararası
Finans Kuruluşları
ve Kreditörler

Müşteriler

Kredi
Derecelendirme
Kuruluşları
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ŞEKERBANK
DEĞER YARATMA MODELI

Girdiler

Çıktılar (KPI’lar)

Paydaşlarla ilişkiler

Kültür ve sanatta
kapsayıcılık

Sosyal ve İlişkisel Sermaye

Müşteri ilişkileri

Müşteri deneyimi

Gönüllülük faaliyetleri/
Sosyal sorumluluk projeleri

Web site ziyaretleri

Eğitim ile kalkınmaya
destek

Üretimin finansmanı

Kapsayıcı hizmetler
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Yatırımcı görüşmeleri sayısı: +50 çevrimiçi
etkinlik ve konferansa katılım;
+200 yurtiçi ve/veya yurtdışı yatırımcı/
kreditör ile görüşme
STK iş birlikleri:
7 ulusal iş birliği
6 uluslararası iş birliği
Müşteri bağlılık oranı: 13.685 çağrı dinleme
işlemi, %95 çağrı skoru, 21.996 geri bildirim,
4,26/5 operasyon memnuniyet oranı
Toplam 1.972
müşteri şikâyet çözüm sayısı
Kültür & Sanat etkinlikleri çıktıları:
Açıkekran ile 8 Anadolu şehrinde ve
9 Şekerbank şubesinde
yerel halkla buluşma
2021 yılında “Global Banking and Finance
Awards 2020”de Türkiye’nin “En İyi
Sürdürülebilir Kalkınma Bankası” ve “En İyi
KOBİ Bankası” ödüllerinin sahibi
2021 yılında 1.392 KOBİ “Kazanan KOBİ’ler
Kulübü” üyesi oldu.

Engelli erişimine uygun şube sayısı 37,
Engelli erişimine uygun ATM sayısı 50

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

Yaratılan Değer

Etkilenen Paydaş Grubu

Müşteriler

Tedarikçiler

Sektörel
Kuruluşlar ve
STK’lar

Kamu Kurumları
ve Düzenleyici
Kuruluşlar

Uluslararası
Kurumlar ve
Girişimler

Üniversiteler
ve Araştırma
Merkezleri

SKA İLİŞKİSİ

• Paydaşlar arası etkileşime
katkı
• Toplumun sosyalekonomik-kültürel
yönlerden gelişimine
katkıda bulunulması
• Her kesimin erişebileceği
ürün ve hizmet grupları
• Kapsayıcılık
• Kültür ve sanatın
desteklenmesi
• Sürdürülebilir kalkınmaya
destek verilmesi

Basın-Medya
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ŞEKERBANK
DEĞER YARATMA MODELI

Girdiler

Çıktılar (KPI’lar)

Çalışana yatırım

Çeşitlilik ve fırsat eşitliği

Üst yönetimde kadın oranı %25,7
Kadın çalışan oranı %51,3

İnsan Sermayesi

Yan haklar

Yetkin çalışan

Çalışanların Şeker Akademi online
eğitimlere katılma oranı %98
Şeker Akademi kapsamında çalışan
başına düşen ortalama eğitim
31,22 saat
Engelli çalışan sayısı 77 kişi

Müşteri odaklılık

Doğum izninden sonra işte kalma
oranı %100
Toplam çalışan sayısı 3.554

Şirket kültür ve değerleri

Yeni işe alınan çalışan sayısı 762
Çalışan devir oranı %14,1

68 yıllık köklü sektörel bilgi
birikimi

Yerel istihdam
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Çift emeklilik imkânı

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

Yaratılan Değer

Etkilenen Paydaş Grubu

SKA İLİŞKİSİ

• Kurum kültürünün
sürdürülmesi
• Yerel istihdama katkı
sağlanması

Çalışanlar

• Çağdaş yetkinliklere sahip
insan kaynağı gücü
• Çalışan memnuniyeti ve
bağlılığı
• Güvenli çalışma ortamı

Kamu Kurumları
ve Düzenleyici
Kuruluşlar

• Kariyer gelişimi
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ŞEKERBANK
DEĞER YARATMA MODELI

Girdiler

Çıktılar (KPI’lar)

Coğrafi Dağılım

Genel Müdürlük

Şubelerin %72’si üç
büyükşehir dışında
67 il ile 90 merkez dışı ilçeye yayılmış
238 Şube

Üretilmiş Sermaye

Bölge Müdürlükleri

Türkiye genelinde
7 Bölge Müdürlüğü

Şubeler

Türkiye çapında 400’e yakın
ATM ve 6.500’e yakın İş Bankası
bankamatiği kullanıma imkânı

ATMler

2021 yılında önceki yıla kıyasla
dijital kanallar aktif müşteri
sayısında artış %21
Toplam üye iş yeri sayısı 35.926

Veri Güvenliği Altyapımız

Dijital Platformlar ve
Internet Şubeciliği

IT – Server Altyapısı
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BES’e dâhil edilen müşteri sayısı
17.121
Hizmet verilen çiftçi müşteri sayısı
350 bin

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

Yaratılan Değer

Etkilenen Paydaş Grubu

SKA İLİŞKİSİ

Müşteriler

• Yerel Bankacılık
• Kırsal Kalkınmaya Destek
• Yerel Kültürün Devamlılığı

Kamu Kurumları
ve Düzenleyici
Kuruluşlar

• Finansal Okur
Yazarlık Eğitimleri ile
kırsaldaki müşterilerin
bilgilendirilmesi
Çalışanlar

Tedarikçiler
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ŞEKERBANK
DEĞER YARATMA MODELI

Girdiler

Dijital Transformasyon
Programı

Çıktılar (KPI’lar)

%70 Karar Destek Sistemi projesi ile
tahsis kararlarının otomasyon oranı
“Tüzel Müşteri Açılışı” projesiyle
zamandan tasarruf
-Yeni müşteri kazanım
süresinde %77
-Mikro kredi tahsis süresinde %75
-Kontrol ve istihbarat süresinde %75

Fikri Sermaye

Engelsiz bankacılık

Diji Şube sayesinde
2021 yılında yapılan kısa tekliflerin
%51’i tablet kanalıyla
Dijital bankacılık kanallarının
aktif müşteri sayısı geçen yıla
göre artış oranı %21

Dijital bankacılık çözümleri

Hasat Kart sahibi müşteri sayısı
150.000
Mobil uygulamaya kullanıcı girişi
yapmadan, tarım kredisi başvurusu
alan ilk Banka
Mobil uygulama ile esnaf ve tarım
müşterilerine birden fazla ürünü
paket olarak sunan ilk banka

Bilgi güvenliği
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Şekerbank Değer Yaratma Modeli

Yaratılan Değer

Etkilenen Paydaş Grubu

Çalışanlar

Müşteriler

Kamu Kurumları
ve Düzenleyici
Kuruluşlar

Uluslararası
Finans Kuruluşları
ve Kreditörler

Tedarikçiler

Üniversiteler
ve Araştırma
Merkezleri

SKA İLİŞKİSİ

• Müşteri deneyiminin
iyileştirilmesi
• Aktif kalitesinin
yükseltilmesi
• Veri analizi ile müşteriye
sağlanan hizmetin
geliştirilmesi
• Karar alma süreçlerinin
iyileştirilmesi
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ŞEKERBANK
DEĞER YARATMA MODELI

Girdiler

Kredilendirmede çevresel
etki yönetimi

Çıktılar (KPI’lar)

6,8 milyon ton EKOkredi ile
engellenen toplam karbon emisyonu
(2009-2021 arası)
+1,3 milyar TL Enerji verimliliği
yatırımlarına sağlanan finansman

Bankanın çevresel
etkilerinin yönetimi

Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemi
kapsamında toplam 114 saat eğitim

Doğal Sermaye

Kağıtsız Bankacılık’la sağlanan
156 ton kağıt tasarrufu

Kağıtsız bankacılık

GES yatırımlarında 6 aya kadar
ödemesiz dönem ve 60 aya varan
vadelerle nakit desteği

Enerji verimliliği finansmanı

İstanbul-Merkez, Ankara Küçükesat
ve Kızılay, Tekirdağ Alpullu, Ordu,
İzmir, Bodrum, Mardin ve Edirne
olmak üzere 8 ildeki şubelerimizde
“Çevre Etkileşimli Synthesizer/
Umwelthesizer” isimli video
çalışması ile yerel halkla buluşma
CDP İklim Değişikliği B notu ile
derecelendirme

Sürdürülebilir Finansman
Çerçevesi
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CDP Su Programında B- notu ile
derecelendirme

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

Yaratılan Değer

• Doğal kaynakların
sürdürülebilir yönetimi ve
etkin kullanılması

Etkilenen Paydaş Grubu

SKA İLİŞKİSİ

Kamu Kurumları
ve Düzenleyici
Kuruluşlar

• Çevresel farkındalık
sağlanması
• Kâğıt kullanımının
azaltılması

Kredi
Derecelendirme
Kuruluşları

• Enerji kullanımı ve
verimlilik çalışmalarına
katkı sağlanması
• Sürdürülebilirlik
yatırımlarıyla paydaşların
çevresel etkilerinin
azaltılmasına katkı

Uluslararası
Kurumlar ve
Girişimler

Uluslararası
Finans Kuruluşları
ve Kreditörler
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PAYDAŞLAR ILE DIYALOĞUMUZ VE
ÖNCELIKLENDIRME ANALIZI
Şekerbank’ın Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı
Birimi aracılığıyla sürdürülebilirlik alanında
ürettiğimiz çıktılar konusunda iç ve dış
paydaşlarımızı düzenli olarak bilgilendiriyoruz.

Şekerbank olarak paydaşlarımızın görüş ve
önerilerini esas alıyor, faaliyetlerimizde karar
alma ve uygulama süreçlerinde uyguluyoruz.
Paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına bağlı
olarak paydaş iletişim metodumuzu ve iletişim
sıklığımızı belirliyoruz.
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Bankamızın Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı
Birimi aracılığıyla sürdürülebilirlik alanında
ürettiğimiz çıktılar konusunda iç ve dış
paydaşlarımızı düzenli olarak bilgilendiriyoruz.

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

Uluslararası
Kurumlar ve
Girişimler

Çalışanlar
Müşteriler

Üniversiteler
ve Araştırma
Merkezleri

Hissedarlar

Tedarikçiler

Şekerbank’ın
Paydaşları

Finansal İştiraklar
ve Bağlı Ortaklıklar

Basın/Medya
Kamu Kuruluşları
ve Düzenleyici
Kuruluşlar
Odalar, Sektörel
Kuruluşlar ve STK’lar

Kredi Derecelendirme
Kuruluşları

Uluslararası
Finans
Kuruluşları ve
Kreditörler
Rakipler

Paydaşlarımıza yönelik iletişim metodlarının detaylarına raporun “EK-2: Paydaşlarımızla İletişim Kanallarımız”
başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Değişen paydaş beklentileri, küresel trendler
ve çevresel, sosyal ve yönetişimsel tüm
başlıkları içeren sürdürülebilirlik stratejimiz
doğrultusunda öncelikli konularımızı belirliyor
ve bu öncelikleri iş modelimize daha etkin
bir şekilde entegre etmeyi hedefliyoruz.
Bu doğrultuda 2021 yılı içerisinde öncelikli
konularımızı belirlerken ilk aşama olarak;
sektörel ve küresel raporlar, sürdürülebilirlik
raporlama standartları ve rekabet analizlerini
göz önüne alarak dış faktörleri değerlendirdik.

Çalışma sonucunda belirlenen öncelikli
konu listesini, kilit paydaşlarımıza çevrim
içi anket çalışması ile ulaştırarak onların
değerlendirmelerini aldık. Yürütülen çalışma
kapsamında paydaş gruplarımızın beklentileri
doğrultusunda Çevresel, Sosyal ve Yönetişim
alanlarında öncelikli konularımızı belirleyerek
Şekerbank 2021 Önceliklendirme Matrisimizi
oluşturduk. Matris’te yer alan öncelikli konular,
Banka stratejimiz ile Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları arasındaki bağlantının kurulmasında
çalışmalarımıza yön veriyor.
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2021 ŞEKERBANK
ÖNCELIKLENDIRME MATRISI
2021 yılı içerisinde öncelikli konularımızı
belirlerken ilk aşama olarak; sektörel ve küresel
raporlar, sürdürülebilirlik raporlama standartları
ve rekabet analizlerini göz önüne alarak dış
faktörleri değerlendirdik.

Yüksek

Sürdürülebilir Büyüme ve Güçlü Ekonomik Değer Yaratma
Dijital Transformasyon
Veri Gizliliği ve Siber Güvenlik
Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği

Sorumlu Tedarik Zinciri
Sürdürülebilir Tarım
Engelsiz Bankacılık

Kapsayıcı Finansman ve Kadın Bankacılığı
Üretimin ve İstihdamın Finansmanı
Kredilendirmede Sosyal ve Çevresel Etki
Etkin Risk ve Kriz Yönetimi

Toplumsal Yatırımlar

İş Etiği ve Yasalara Uyum

Orta

Çalışan Hakları, Eğitim ve Gelişim

Kurumsal Yönetim

Orta

Çevresel
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Yüksek

Sosyal

Yönetişim

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

Şekerbank 2021 Yılı Öncelikli Konuları

İlgili SKA

Çevresel
Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği

Sürdürülebilir Tarım
Sosyal
Dijital Transformasyon

Veri Gizliliği ve Siber Güvenlik

Çalışan Hakları, Eğitim ve Gelişim

Engelsiz Bankacılık

Toplumsal Yatırımlar

Sorumlu Tedarik Zinciri
Yönetişim
Kapsayıcı Finansman ve Kadın Bankacılığı

İş Etiği ve Yasalara Uyum

Kredilendirmede Sosyal ve Çevresel Etki

Kurumsal Yönetim

Sürdürülebilir Büyüme ve Güçlü Ekonomik Değer Yaratma

Üretimin ve İstihdamın Finansmanı

Etkin Risk ve Kriz Yönetimi
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Çalışana, insana ve
topluma değer
Çalışanlarımızın memnuniyetini
önemsiyor, kadın istihdamı ve çalışan
hakları konusunda örnek uygulamalar
hayata geçiriyoruz. Verdiğimiz eğitim
desteği ile kariyer gelişimine katkıda
bulunurken, hayata geçirdiğimiz
“Engelsiz Bankacılık” projesi
kapsamında işaret dili eğitimi ile ürün
ve hizmetlerimize erişimi artırıyoruz.
Ekonomik kalkınma kadar toplumsal
kalkınmaya katkı sağlayacak projeleri
desteklemeye devam ediyoruz.

Engelli erişimine
uygun

37 Şube
50 ATM
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ÇEŞITLILIK VE
FIRSAT EŞITLIĞI
Kadın çalışanlarımızı desteklemeyi
önceliklendirmemizden hareketle kadın çalışan
sayımızı artırmayı odak alanlarımız arasında
belirliyoruz.

En önemli sermayemizin çalışanlarımız
olduğunu biliyor ve çalışanlarımıza değer
yaratma ilkesiyle çalışıyoruz. 2021 yılı
itibarıyla 3.554 çalışanımız ile hizmet
veriyoruz. Kadın çalışanlarımızı desteklemeyi
önceliklendirmemizden hareketle kadın çalışan
sayımızı artırmayı odak alanlarımız arasında
belirliyoruz. Bu kapsamda, çalışanlarımızın
%51,3’ünü kadın çalışanlarımız, %48,7’sini ise
erkek çalışanlarımız oluşturuyor.
Şirket yapımız ve iletişimimiz ırk, din, dil,
mezhep, inanç, cinsiyet, zihinsel veya
bedensel engel, yaş, kültürel veya sosyal
sınıf farklılıklarından bağımsız şekillenmiştir.

Şirket yapımız
ve iletişimimiz ırk,
din, dil, mezhep, inanç,
cinsiyet, zihinsel veya
bedensel engel,
yaş, kültürel veya sosyal
sınıf farklılıklarından
bağımsız şekillenmiştir.
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Çalışanlarımızın her birine hiçbir koşul altında
ayrımcılığa maruz kalmayacaklarının teminatını
veriyor ve bu çerçevede oluşturduğumuz
İnsan Kaynakları Politikamız ve buna bağlı
Prim Yönetmeliğimiz ile bu sözümüzü güvence
altına alıyoruz. Bankamız genelinde aynı
unvan ve kıdemdeki çalışanlarımızın ücretleri
cinsiyetten bağımsız olarak birbirine yakın
şekilde belirlenmiştir. Müdür ve üstü kadrolarda
görev yapan kadın çalışanlarımızın maaşları
erkek çalışanlara oranla beş puan fazladır. Tüm
faaliyetlerimizde engelli çalışan istihdamında
yasal gereklilikleri gözetiyoruz. Raporlama
döneminde Bankamızda ayrımcılık kapsamında
herhangi bir şikâyet bildirimi almadık.
Böyle bir durum halinde İnsan Kaynakları
Müdürlüğü ve ilgisi bulunan diğer müdürlüklerle
birlikte en hassas ve dikkatli şekilde konuyu
değerlendiriyor ve gerekli aksiyonları alıyoruz.

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

ÇALIŞAN
HAKLARI
İnsan sermayesi açısından Şekerbank’ı
sektöründe en çok öne çıkaran özellik, tüm
çalışanlarının aynı zamanda Banka’nın
ana hissedarının temsilcisi olmasından ileri
gelmektedir.

Şekerbank ve tüm mensupları olarak; yasalara
ve etik kurallara uyum, adalet, şeffaflık,
dürüstlük ve güvenilirlik değerlerini müşteriler,
toplum ve paydaşlar gözünde korumak,
Bankamızın ve tüm sektörümüzün itibarını
gözetecek bir davranış kodu benimsemek
üzere Şekerbank Etik Taahhüdnamesine imza
atıyoruz. İnsan Kaynakları Yönetmeliğimizin
ayrılmaz bir parçası olan Etik Taahhüdnamemiz
aynı zamanda web sitemizde tüm
paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.
Çalışanlarımızın maddi ve sosyal olarak
mutluluğu için çalışma koşullarını, onları
en tatmin edecek seviyede iyileştirme
sorumluluğumuzun farkındayız ve buna yönelik
adımlarımızı geliştiriyoruz. Tam zamanlı
çalışanlarımız, özel sağlık ve hayat sigortası,
göç tazminatı, evlenme yardımı, doğum yardımı
ve giyim yardımı gibi sosyal yardımlarından
faydalanma haklarına sahipler. Aile-iş hayatı
dengesini kurma süreçlerine esnek doğum
izni gibi uygulamalarımız ile destek oluyoruz.
2021 yılında 96 kadın çalışanımız doğum iznine
ayrılmış ve 93’ü doğum izninden geri dönmüş;
bu çalışanlarımızın 92’si de hala Bankamız
bünyesinde çalışmaya devam etmektedirler.

Covid-19 süreci ile birlikte, normalleşme planına
uygun olarak 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla
Genel Müdürlük çalışanlarımızın dönüşümlü
olarak çalışabileceği esnek çalışma düzenine
geçtik.
Çalışanların sahip oldukları toplu sözleşme
ve sendikal haklarına saygı duyuyor ve banka
içi iletişim sağlanması konusunda destek
oluyoruz. Şekerbank olarak İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesini destekliyor ve
yasalara uyum gösteriyoruz. Bu doğrultuda
hiçbir lokasyonumuzda, alt işverenler de dâhil
olmak üzere zorla, zorunlu ya da çocuk işçi
çalıştırılması söz konusu değildir.

İkinci Emeklilik İmkanı
İnsan sermayesi açısından Şekerbank’ı
sektöründe en çok öne çıkaran özellik,
tüm çalışanlarının aynı zamanda
Banka’nın ana hissedarının temsilcisi
olmasından ileri gelmektedir. Bankamızın
ana hissedarları olan ve üyelerini
çalışanlarımızın ve emeklilerimizin
oluşturduğu SEMVAK (Şekerbank T.A.Ş.
Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve
Yardımlaşma Sandığı Vakfı) sayesinde
edindiğimiz kolektif ve katılımcı çalışma
ortamı, kurum kültürümüzün en öne çıkan
özelliklerinden biridir. SEMVAK sayesinde
çalışanlarımız ikinci emeklilik imkânına
da sahiptir. Söz konusu yapı sayesinde
bir bakıma Bankamızın hissedarları
olan çalışanlarımız, kurum aidiyeti
yüksek bir profile sahip olup katılımcı
iş ortamının sağladığı imkânlardan
faydalanabilmektedir.
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ÇALIŞAN GELIŞIMI VE
YETENEK YÖNETIMI
Tüm çalışanlarımızın performans ve
motivasyonunu artırmak, kişisel gelişimlerine ve
kariyer hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla
sürekli, sistematik ve besleyici yeni eğitim
programları düzenliyoruz.

İşe Alım
Raporlama döneminde tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de etkisini hissettiren pandemi
boyunca Bankamız istihdama desteğini devam
ettirmiştir. 2021 yılında müdür altı unvanlardaki
744 işe alımın %62’sini bankacılık alanında
eğitmek ve kariyer sunmak üzere işe alınan
yeni mezunlar, %38’ini ise deneyimli adaylar
oluşturmuştur. Şubeler için ise, 327 kişilik
toplam yeni işe alım; 9 grup operasyon yetkili
yardımcısı (180 kişi) ve 4 grup satış temsilcisi
(147 kişi) olarak şekillenmiştir. İşe alımlar
kapsamında 5.162 aday insan kaynakları ve
teknik görüşmeden geçmiş, 3.553 aday ise
sınava tabii tutulmuştur.
Kariyer Yönetimi Politikası
İnsan kaynakları politikaları gereği, tüm
çalışanlarına kariyer fırsatlarını eşit olarak
sunmayı öncelik haline getirmiş olan Bankamız,
boş pozisyonların, başvuruda bulunan
çalışan adayların yetkinliklerine ve geçmiş
performanslarına göre objektif kriterler
doğrultusunda değerlendirilmeleri sonucunda
yapılan atamalarla doldurulmasını tercih
etmektedir.
Var olan iç kaynakların etkin kullanımı
kapsamında 2021 yılında Bankamız, insan
kaynağı gereksinimlerini kariyer planlama
hareketleriyle karşılamayı hedefleyerek, Genel
Müdürlük birimlerinde toplamda 105 kariyer
hareketi gerçekleştirdi. 37 çalışan bölge ve
şube kadrolarından, Genel Müdürlük birimlerine
transfer oldu.
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290 çalışan ise, performans raporları
sonucunda üst unvana terfi etti. Kurum
kültürüne ve stratejik hedeflere uygun,
yöneticilik yetkinliklerine sahip, liderlik
potansiyeli yüksek çalışanlar belirleyerek
oluşturduğumuz Şube Müdürü Havuz Programı
ile Bankamız yönetici ihtiyaçlarının yaklaşık
%81’ini kurum içerisinden karşıladık.
Ücretlendirme Politikası
Ücretlendirme Politikamızı, Bankamız
stratejisiyle uyumlu bir şekilde büyümesini
desteklemek üzere, kurumsal yönetim
ilkelerinin yanı sıra Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından
yayımlanan Bankalarda İyi Ücretlendirme
Uygulamalarına İlişkin Rehber’i referans
alarak oluşturduk. Rehber içinde belirtilen
“Banka yönetim kurulu, ücretlendirme
politikasının onaylanmasından, düzenli
gözden geçirilmesinden ve uygulanmasının
gözetiminden sorumludur” maddesini baz
alarak; politika, süreç ve uygulamaları sağlıklı
ve etkin bir risk yönetimi anlayışı çerçevesinde
oluşturmayı ve düzenli olarak gözden geçirmeyi
esas alıyoruz. Ücret ve Yan Haklar Müdürlüğü
tarafından hazırlanan “Bankamız Ücretlendirme
Sistemi ve Politikaları Hakkındaki Gözden
Geçirme Raporu”, Ücretlendirme Komitesi
tarafından değerlendirilip Yönetim Kurulu’na
sunulmaktadır. Çalışanlarımızın deneyim
seviyesi arttıkça performans seviyelerine göre
sektörel rekabet ve tutundurmayı dengelemek
üzere farklı ücret seviyeleri uyguluyoruz.

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

Eğitim
Tüm çalışanlarımızın performans ve
motivasyonunu artırmak, kişisel gelişimlerine
ve kariyer hedeflerine katkıda bulunmak
amacıyla sürekli, sistematik ve besleyici yeni
eğitim programları düzenliyoruz. Bankamızın
vizyon, misyon ve stratejisi doğrultusunda
çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimine
katkı sağlamak üzere farklı öğrenme yöntemleri
ile eğitim ve gelişim olanakları sunuyoruz.

Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak
üzere, sektörel dinamikler ve trendleri dikkate
alarak, çalışanlarımızın görev yaptığı birim ve
unvanları doğrultusunda eğitim faaliyetlerimizi
gerçekleştiriyoruz. Deneyimli ya da deneyimsiz
olarak işe alınan tüm yeni çalışanlarımız
ve görev değişikliği yapan ya da terfi eden
çalışanlarımız için unvan/görev tanımları
doğrultusunda teknik ya da yetkinlik bazlı
donanıma uygun içerikte eğitim programları
düzenliyoruz.

%62

Müdür altı unvanlardaki
alımlarda yeni mezun oranı

%81

Yönetici ihtiyaçlarının kurum
içinden karşılanma oranı
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ÇALIŞAN GELIŞIMI VE
YETENEK YÖNETIMI
2021 yılı sonunda çalışanlarımızın %98’i, sınıf
içi webinar, seminer, simülasyon ya da e-eğitim
türünde en az bir eğitim etkinliğine katılmış olup,
kişi başına düşen eğitim ortalaması 31,22 saat
olarak gerçekleşmiştir.

Bankamızdaki eğitimleri dört ana kategoride
gerçekleştiriyoruz:
1) Pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi,
beceri ve kişisel gelişim alanlarını içeren konu
başlıklarının yer aldığı zorunlu eğitimleri içeren
“Sertifika Programları”;
2) Çalışanlarımızın eğitim ve gelişim
ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırladığımız,
sınıf içi eğitimler, seminerler ve webinarlar
ile seçmeli eğitim programlarından oluşan
“Katalog Eğitimleri”;
3) İhtiyaçlar doğrultusunda çalışanlarla
yaptığımız odak grup çalışmaları/atölyeleri ile
iş hedeflerine uygun olarak güncellediğimiz
“Özel İhtiyaç Eğitimleri”;
4) BDDK, MASAK vb. yasal mercilerin
tamamlamakla yükümlü kıldığı eğitimlerin sınıf
içi veya uzaktan eğitim yöntemiyle aktarıldığı
“Yasal Zorunluluk Eğitimleri”.
Yüz yüze (sınıf içi) ve uzaktan (sanal sınıf)
eğitimlerimizin yanı sıra Şekerbank Akademi
platformunda değişik konular üzerine e-eğitim
atamaları yapıyoruz. 2021 yılı sonunda
çalışanlarımızın %98’i, sınıf içi webinar,
seminer, simülasyon ya da e-eğitim türünde
en az bir eğitim etkinliğine katılmış olup, kişi
başına düşen eğitim ortalaması 31,22 saat
olarak gerçekleşmiştir. Yeni göreve başlayan
müfettiş yardımcıları için 20 gün süren
“Müfettiş Yardımcıları Temel Bankacılık Eğitimi”
gerçekleştirilmiş, yıl içerisinde işe alınan
yönetici adayları için ise kişisel ve mesleki
gelişim eğitimlerinden oluşan, 25 gün süreli
“Yönetici Adayları Gelişim Programı” organize
edilmiştir.
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Dış Ticaret alanında işlem hacmi olan şube
çalışanlarımız için; “Dış Ticaret ve Dış Ticaret
Ürünlerinin Satışı” eğitimlerini verilmiştir.
Şekerbank birim ve servis müdürlerinin liderlik
yetkinlik gelişimini desteklemek üzere ise
“Performanstan Potansiyele” eğitim programını
düzenlenmiştir.
2021 yılı raporlama döneminde çalışan başına
düşen ortalama yıllık eğitim saatleri kadınlar
için 31,99; erkekler için 27,34 saat olarak ve
eğitimler için yaptığımız harcamaların toplam
tutarı ise 1 milyon TL olarak gerçekleşti. Konu
ile ilgili tüm detaylara Eğitim Uygulamaları
Yönetmeliği kapsamında detaylı olarak yer
verilmiştir.
Şekerbank’tan Dünyayı Turuncuya Boya
Kampanyasına Destek
Şekerbank olarak toplumsal cinsiyete dayalı
şiddetin dünyadaki en yaygın insan hakkı
ihlallerinden biri olduğunun bilincindeyiz.
Bu hak ihlalinin karşısında durabilmek için
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından
düzenlenen her yıl 25 Kasım’da (Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve
Dayanışma Günü) başlayıp 10 Aralık’a (İnsan
Hakları Günü) kadar devam eden uluslararası
bir kampanya olan “Cinsiyete Dayalı Şiddete
Karşı 16 Günlük Aktivizm” kampanyasına her
yıl olduğu gibi raporlama dönemi boyunca
2020 ve 2021’de de destek verdik. “Dünyayı
Turuncuya Boya” çağrısına cinsiyete dayalı
şiddet konusunda farkındalık yaratmak
amacıyla 16 gün boyunca Genel Müdürlük
binamızı daha parlak bir geleceği ve kadınlara
ve kız çocuklara yönelik şiddetten arınmış bir
dünyayı temsil eden ‘turuncu’ renk ile bir kez
daha aydınlattık.

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

“Cinsiyete Dayalı
Şiddete Karşı 16 Günlük
Aktivizm” kampanyasına
her yıl olduğu gibi
raporlama dönemi
boyunca 2020 ve 2021’de
de destek verdik.
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İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLIĞI
Şekerbank olarak çalışanlarımıza güvenli ve
sağlıklı bir iş ortamı sunmayı Bankamızın temel
öncelikleri arasında konumlandırıyoruz.

Şekerbank olarak çalışanlarımıza güvenli
ve sağlıklı bir iş ortamı sunmayı Bankamızın
temel öncelikleri arasında konumlandırıyoruz.
Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile
ilgili çalışmalarımızı Şekerbank İSG talimatı
ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
doğrultusunda yürütüyoruz. İş güvenliliğine
ilişkin sorumlulukları Bankamız bünyesinde
Lojistik Birim Müdürlüğü nezdinde yönetiyoruz.
Bu konuda en yüksek sorumlu merci Mali
Kontrol, Raporlama ve Bütçe Yönetimi’nden
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’dır.

2021 yılında verdiğimiz
eğitimleri önemli
derecede artırarak
1.531 çalışanımıza
toplamda 12.248 saat
İSG eğitimi sağladık.
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İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız
doğrultusunda oluşturduğumuz Şekerbank İSG
talimatı ve ilgili kanun kapsamında iş güvenliği
uzmanı, iş yeri hekimi ve tüm birimler arasında
görev dağılımlarını belirliyoruz. İşçi sağlığı
ve güvenliği kapsamında oluşturduğumuz
komitelerimizde 2021 yılı itibarıyla 7’si çalışan
temsilcisi olmak üzere 21 çalışanımız üye olarak
görev alıyor.

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

İş Sağlığı ve Güvenliği Komitelerin Üye Sayısı

2019

2020

2021

5

10

7

Kadın
Erkek

6

6

14

11

16

21

2019

2020

2021

Kadın

2

3

3

Erkek

5

5

4

Toplam

7

8

7

Toplam
İş Sağlığı ve Güvenliği Komitelerin Çalışan Temsilci Sayısı

İSG performansımızı ölçebilmek adına her sene
Banka çalışanlarımız ve taşeron çalışanlar için
kaza sıklık oranı, kaza ağırlık oranı, yaralanma
oranı ve mesleki hastalık oranı verilerini

hesaplayarak kayıt altında tutuyoruz. Bu
kapsamda 2020-2021 döneminde herhangi bir
meslek hastalığı ve ölümle sonuçlanan kaza
meydana gelmemiştir.

Kaza Sıklık Oranı (Toplam iş kazası/Toplam çalışma saati x 1.000.000)

2020

2021

2,11

3,9

7,2

2,4

2020

2021

Çalışanlar

2,11

3,9

Taşeron

0,13

0,18

Çalışanlar
Taşeron
Kaza Ağırlık Oranı (Kayıp gün sayısı/Toplam çalışma günü x 1000)

Yaralanma Oranı

2020

2021

Çalışanlar

0

0

Taşeron

0

0

Kaza sıklık oranı: Tüm personelin 30 gün boyunca günlük 8 saatlik çalışma süresi baz alarak hesaplandı. Hafta
sonu tatilleri, resmî tatiller, yıllık izinler vb. dahil değildir.

Tüm şube, bölge müdürlükleri ve genel
müdürlük çalışanlarımıza 2014 yılından bu yana
katılımı zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
veriyor, bu konuda bilinçlenmelerini sağlıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (kişi x saat)

2020 yılında 612 çalışanımız için 4.896 saat
İSG eğitimi gerçekleştirdik. 2021 yılında
bu kapsamda verdiğimiz eğitimleri önemli
derecede artırarak 1.531 çalışanımıza toplamda
12.248 saat İSG eğitimi sağladık.

2019

2020

2021

2.805

4.896

12.248
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EĞITIM ILE TOPLUMSAL
KALKINMAYA DESTEK
Toplumsal kalkınmanın en önemli yapı
taşlarından birinin eğitim olduğuna
inanıyor, kapsayıcılığı artırmayı ve
toplumun tüm kesimlerine eşit bir şekilde
ulaşmayı hedefliyoruz.

Toplumsal kalkınmanın en önemli yapı
taşlarından birinin eğitim olduğuna inanıyor,
bankacılık faaliyetlerimizin bir uzantısı olarak
eğitimle ilgili projelerde de kapsayıcılığı
artırmayı ve toplumun tüm kesimlerine eşit bir
şekilde ulaşmayı hedefliyoruz.

Üç ayda bir yayınladığımız Şeker Çocuk
Dergisini aynı zamanda 2010 yılından bu yana
Braille Alfabesi ile de yayımlıyor ve görme
engelli okullara ve rehabilitasyon merkezlerine
gönderimini sağlıyoruz.

Şeker Çocuk Dergisi
Şekerbank olarak genç nesillerin temel
eğitimlerine destek olmayı önemsiyoruz. Bu
amaçla 39 yıldır yayınladığımız Şeker Çocuk
Dergisi ile 67 il ve 90 merkez dışı ilçedeki 238
Şekerbank şubesi ile Anadolu’daki yüzlerce köy
okulu, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı çocuk
yuvaları ve hastaneler aracılığıyla Türkiye’nin
dört bir yanındaki yüz binlerce çocuğa
ulaşıyoruz.

Şeker Çocuk
Dergisi ile Anadolu’daki
yüzlerce köy okulu,
Çocuk Esirgeme
Kurumu’na bağlı çocuk
yuvaları ve hastaneler
aracılığıyla Türkiye’nin
dört bir yanındaki
yüzbinlerce çocuğa
ulaşıyoruz.
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KÜLTÜR VE SANATTA
KAPSAYICILIK
Şekerbank, sanatı merkez dışına
taşıyarak Anadolu’ya ulaştırma hedefiyle
2010 yılında Açıkekran Yeni Medya
Sanatları platformunu kurmuştur.

1980’li yıllarda ülkemizin ilk banka sanat
galerilerinden birini açan Şekerbank, sanatı
merkez dışına taşıyarak Anadolu’ya ulaştırma
hedefiyle 2010 yılında Açıkekran Yeni Medya
Sanatları platformunu kurmuştur.
Açıkekran
Yereli küresel ile bütünleştirerek sanat üretimini
desteklemek, toplumu sanata yakınlaştırmak
misyonumuz çerçevesinde Türkiye’nin yeni
medya ve video sanatına odaklı ilk kültür-sanat
girişimi olan Şekerbank Açıkekran Yeni Medya
Sanatları ile çağdaş sanatı destekleyerek
yerel halkı sanat yapıtları ile şubelerimizde
buluşturuyoruz. Bugüne kadar özel monitörler
aracılığıyla Şekerbank şubelerine taşınan sanat

yapıtlarını, İstanbul-Merkez, Ankara Küçükesat
ve Kızılay, Tekirdağ Alpullu, Ordu, İzmir, Bodrum,
Mardin ve Edirne olmak üzere sekiz Anadolu
şehrindeki dokuz Şekerbank şubesinde
sanatseverlerle buluşturduk. Pandemi
sebebiyle verilen ara sonrası çağdaş sanat
fuarı Contemporary Istanbul’da Açıkekran ile
2021 yılında sanatseverlerle bir araya geldik.
Doğayı anlamanın yollarını sanat ile arayan
Volkan Dinçer’in “Çevre Etkileşimli Synthesizer/
Umwelthesizer” isimli video çalışması sanat
fuarı kapsamında Açıkekran standında ve
şubelerimizde sergilendi.

Şekerbank Açıkekran
Yeni Medya Sanatları
ile çağdaş sanatı
destekleyerek yerel
halkı sanat yapıtları
ile şubelerimizde
buluşturuyoruz.
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ENGELSIZ
BANKACILIK
Sorumlu bankacılık anlayışımız odağında
ürün ve hizmetlerimizin erişilebilirliğini
artırmak amacıyla engelleri ortadan
kaldırarak “Engelsiz Bankacılık”
projemizi hayata geçirdik.

Şekerbank’ta tüm müşterilerimize eşit ve
kapsayıcı bir hizmet sunabilmek için farklı
projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Sorumlu
bankacılık anlayışımız odağında ürün ve
hizmetlerimizin erişilebilirliğini artırmak
amacıyla engelleri ortadan kaldırarak “Engelsiz
Bankacılık” projemizi hayata geçirdik. “Engelsiz
Bankacılık” projemiz ile engelli müşterilerimizin
ürün ve hizmetlerimizden ücretsiz ve öncelikli
bir şekilde yararlanabilmesini sağlıyoruz.

“Engelsiz Bankacılık”
projemiz kapsamında
çalışanlarımıza işaret
dili eğitimleri vererek
işitme engelli müşteriler
ile doğrudan iletişim
kurabilmelerini
sağlıyoruz.
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Sağladığımız hizmetlerde Şekerbank
çalışanlarının katılımını ve yarattıkları değeri
önemsiyoruz. Bu nedenle “Engelsiz Bankacılık”
projemiz kapsamında çalışanlarımıza işaret dili
eğitimleri vererek işitme engelli müşteriler ile
doğrudan iletişim kurabilmelerini sağlıyor, şube
ve ATM’lerde erişilebilirliği artırıcı önlemler
alıyoruz. Ayrıca görme engelli müşterilerimizin
ürün ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak
hedefiyle sesli menü çalışmalarımızı
tamamlayarak müşterilerimizin hizmetine açtık.
BlindLook’un Görme Engelsiz Marka
(EyeBrand) Ağı
Engelsiz bankacılık hizmetlerimiz kapsamında
hedefimiz doğrultusunda web ve mobil
kanallarımızı engelsiz marka haline getirdik.
Görme engellilerin toplumsal hayata katılımını
artırmak ve desteklemek üzerine kurulan sosyal
girişim BlindLook’un Görme Engelsiz Marka
(EyeBrand) ağına katıldık.
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TEDARIK
ZINCIRIMIZ
Şekerbank olarak ürün ve hizmet alımını
gerçekleştirirken, ülke ekonomisini
desteklemek için tedarikçi seçim
sürecinde yerel firmalara öncelik
veriyoruz.

Bankamız için tedarik zincirinde sürdürülebilirlik
uygulamalarını gerçekleştirmek, iş risklerini
yönetirken sürdürülebilirliğe dayalı üretkenliği,
verimliliği ve farkındalığı artırma anlamına
geliyor. Şekerbank olarak sera gazı
emisyonları, insan hakları, veri güvenliği,
atıklar gibi konularda tedarikçilerimizin
kurum taahhütlerimize uymasını gerekli
kılarken aynı zamanda yarattığımız pozitif
etkiyi artırmak için tedarikçilerimizi birer elçi
olarak nitelendiriyoruz. Söz konusu risklerin
değerlendirilmesi ve yönetimi konularını
Sürdürülebilir Kalkınma Yönetmeliğinde ele
alıyoruz. Farkındalık ve kapasite geliştirmenin,
değer yaratma ağının temelini teşkil ettiğine
inanıyoruz. Buradan yola çıkarak, tedarikçi
portföyümüzde bulunan firmalara, Etik
İlkelerimiz ve Sürdürülebilirlik Kalkınma
Yönetmeliğimiz hakkında bilgi veriyor ve onların
bu prensiplere uyumunu gözetiyoruz.
Şekerbank olarak ürün ve hizmet alımını
gerçekleştirirken, ülke ekonomisini desteklemek
için tedarikçi seçim sürecinde yerel firmalara
öncelik veriyoruz.
Tedarikçi Yönetimi Anketimiz ile tedarikçilerimizi
aşağıdaki kriterlere uygunluğu konusunda
değerlendirmeye tabi tutuyoruz.
-

Mevcut tüm yasal gerekliliklere uygunluk;
Sera gazı emisyonları, doğal kaynakların
kullanımı ve atık üretimi dahil olmak üzere
çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirilmesi
ve faaliyetlerinin kapsamına ve özelliklerine
göre potansiyel olumsuz etkilerin en aza
indirilmesi;

-

Çalışanlar için fırsat eşitliğini desteklemek,
çalışanların sağlığını korumak ve iş kanun ve
yönetmeliklerine uyumu sağlamak
Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması
konusunda tüm gerekli yasal ve iç süreçlere
sahip olmak
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MÜŞTERI İLIŞKILERI
YÖNETIMI
“Müşteri odaklılık” hedefimiz doğrultusunda
tüm müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını
karşılamayı, ürün ve hizmetleri hızlı ve
güler yüzlü bir şekilde sunarak müşteri
memnuniyetini sağlamayı önemsiyor ve
önceliklendiriyoruz.

Değerlerimiz arasında yer alan “müşteri
odaklılık” hedefimiz doğrultusunda tüm
müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını
karşılamayı, ürün ve hizmetleri hızlı ve güler
yüzlü bir şekilde sunarak müşteri memnuniyetini
sağlamayı önemsiyor ve önceliklendiriyoruz.
Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine hızlı
çözümler geliştirebilmek amacıyla düzenli
iletişim kanalları oluşturuyoruz. Şubelerimiz,
çağrı merkezimiz, web sitemiz üzerinde yer alan
iletişim formu, resmi kurumlar gibi birçok farklı
kanal sayesinde müşterilerimiz ile iletişimde

kalıyoruz. Tarafımıza iletilen tüm talep, şikâyet,
itiraz, öneri ve memnuniyet bildirimlerini
Müşteri İletişim Sistemi Talimatı kapsamında
Müşteri İletişim Sistemi uygulamamız
üzerinde kayda alıyoruz. Bu sistem üzerinden
müşterilerimizle ilişkilerimizi yönetiyor, onlardan
gelen bildirimleri takip ederek hızlı geri
dönüşler sağlıyoruz. Müşteri İletişim Sistemi
Talimatı hedeflerimiz arasında yer alan müşteri
bildirim yönetimi çerçevesinde gelen geri
bildirimler yoluyla sağlanan iyileşme ile toplam
deneyimin kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz.

13.685

çağrı dinleme işlemi

5 üzerinden

%95

4,26

operasyon
memnuniyet oranı

çağrı skoru

Müşteri
memnuniyeti anketi,
çağrı değerlendirmeleri
ve çağrılarda
karşılaşılan
eksiklere yönelik

21.996
geri bildirim
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Müşteri bildirimlerinin büyük bir kısmını
çağrı merkezimiz üzerinden sağlıyoruz.
2021 yılı boyunca birlikte çalışarak
müşterilerimiz ile iletişimimizi daha da
güçlendirmemize yardımcı olan çağrı
merkezi firmasının ISO 9001 Kalite, ISO
14001 Çevre, ISO 45001 İSG, ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti, ISO 18295 Çağrı
Merkezi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
sertifikaları bulunmaktadır.

2021 yılında çağrı merkezi üzerinden tarafımıza ulaşan toplam 1.311.545 adet çağrı olmuştur. Aylık
ortalama çağrı adetimiz 109.295 olarak gerçekleşmiştir. Bu çağrılar üzerinden gerçekleşen işlem
dağılımı aşağıda yer alan grafik üzerindeki gibidir.

Şifre İşlemleri
%32

Diğer
İşlemler
%3
Kayıp Çalıntı
İşlemleri
%7
Kampanya
İşlemleri
%8

Bankacılık
İşlemleri
%12

1.311.545
Toplam Çağrı

Kart İşlemleri
%22

Emekli Bankacılığı
İşlemleri
%17
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Kadının gücü,
ülkemizin geleceği
Kalkınmaya güç katmak için kadınların
finansmana erişimini kolaylaştırmanın
ve kendi işlerini kurarak ekonomiye
dahil edilmelerinin önemli olduğuna
inanıyoruz. Sürdürülebilir Bankacılık
faaliyetleriyle kadınların ekonomiye
daha etkin katılmalarını sağlamak için
farklı projelerle destekler sunuyor, kadın
girişimcilerin de yanında olmaya devam
ediyoruz. Sadece büyük şehirlerdeki
kadınları değil Anadolu’nun her
yerindeki kadınları desteklemek için
sürekli çalışıyoruz.

1.843

Desteklenen
kadın esnaf sayısı
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FINANSAL KAPSAYICILIK VE
KADIN BANKACILIĞI
Şekerbank olarak, kuruluşumuzdan bu yana
merkez dışını da içine alan ve toplumun tüm
kesimlerini kapsayan bir bankacılık anlayışı
benimsiyoruz.

Şekerbank olarak özel sermayeli yerli mevduat
bankaları arasında hem mevduat hem de kredi
portföyümüzün tabana yaygınlığı ile ayrışıyor,
kuruluşumuzdan bu yana merkez dışını da içine
alan ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir
bankacılık anlayışı benimsiyoruz.
Misyonumuzun ana unsurlarından biri
olarak belirlediğimiz bankacılık hizmetleri
ile tanışmamış kesimlere ulaşma hedefini,
uluslararası mikro finansman kredilendirme
yöntemini ülkemizde uygulayarak, kadın
üreticileri destekleyerek ve esnaf ve çiftçiler

Kredilendirme
faaliyetlerimiz aracılığı
ile 1.843 kadın esnafa
toplam 192 milyon TL’lik
finansman sağladık.
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için geliştirdiğimiz dijital bankacılık kanalları ile
yerine getiren Bankamız, finansal kapsayıcılık
alanında Türkiye’de ilk olan uygulamalara imza
atmaya devam etmektedir.
Mikro Finansman
Yapılan çalışmalara göre, Türkiye’de banka ve
finansal hizmetlerden faydalanmamış, kredi
olanaklarına sınırlı erişime sahip 15 milyondan
fazla insan bulunuyor. Büyük çoğunluğunu
esnaf, çiftçi ve kadınların oluşturduğu bu
kitlenin üretim yoluyla ekonomiye dahil olması,
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması açısından
büyük önem taşıyor. Bu amaca hizmet etmek
amacıyla KOBİ tanımı içinde yer alan ancak
yapıları gereği hem KOBİ’lerden hem de
bireysel müşterilerden ayrılan esnaf, çiftçi,
kadın girişimci ve mikro işletme sahiplerine özel
alternatif kredilendirme modelleri geliştirdik.

Üretim ve İstihdam Odaklı Bankacılık

Bu mikro finansman çalışmalarımız sayesinde
kadınların kredi geri ödeme oranlarını erkeklere
göre iki kat yükselttik. Bunun yanında,
uluslararası kurumlardan edindiğimiz bilgi
birikimi ile oluşturduğumuz, yüz yüze iletişimle
gerçekleştirilen, girişimcilik kabiliyetini ve
üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan ve
hane halkının toplam gelirini esas alan nakit
akışına dayalı kredilendirme modelimiz ile kırsal
bölgelerde finansal okuryazarlığın gelişmesine
de katkı sağlıyoruz. Bu kredileri sağlayabilmek
için Dünya Bankası kuruluşu International
Finance Corporation (IFC) ve Alman Kalkınma
Bankası (KfW) tarafından kurulmuş bir
yatırım fonu olan Mikrofinans Kredi Kuruluşu
(Microfinance Enhancement Facility/MEF) ile
3 yıl vadeli 10 milyon dolarlık kredi sözleşmesi
imzaladık.
Kadınların ekonomi ve üretime aktif katılımı
ülkemizin kalkınmasını ileri noktaya taşıması
için önem arz etmektedir. Yapılan araştırmalara
göre Anadolu’da ikamet eden kadınların yüzde
55’i bankacılık sistemi dışında kalmaktadır. Bu
sayının düşürülmesi; kırsaldaki kadın nüfusunun
devamlılığı, kız çocuklarının eğitimi, metropol
bölgelere göçün azaltılması ve üretimin
devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu çıkarımlardan hareketle, finansal
kapsayıcılık alanında kırsalda kadın
girişimciliğini desteklemeye odaklandık.

Finansal Okuryazarlık
Kapsayıcı finansman başlığı altında tüm
bireylerin finansal hizmetlerden eşit bir şekilde
yararlanabilmesi için doğru bilgilendirmelerin
yapılması gerektiğinin ve finansal okuryazarlık
oranlarının artmasını destekleyici faaliyetlerin
öneminin farkındayız. Kapsayıcı finansman
doğrultusunda kadınların işgücüne katılımını
desteklemek, finansman konularında
bilinç düzeyini ve finansal verimliliği
artırmak amacıyla kadınlar için finansal
okuryazarlık eğitim programını başlattık.
Toplumu güçlendirmenin temelinde kadının
güçlendirilmesinin öneminden yola çıkarak
2021 yılında yaklaşık 1.500 kadına “Finansal
Okuryazarlık Eğitimi” sağladık ve onları sosyal
boyutta da desteklemeye devam ederek
birçok ev hanımının temel finansal konularda
bilgi sahibi olmasına ve iş piyasasına katılım
sağlamasına destek olduk.
Kadın Üretici Kooperatiflerine Desteklerimiz
Kuruluş yapımızdan gelen paylaşımcı kültürün
bir yansıması olarak kadınların kooperatifler
yoluyla kolektif bir şekilde üretime dahil
olmasını desteklemekte, kadın üretici
kooperatiflerine özel kredilendirme süreçleri
uygulamaktayız.
Kadınların da kolektif üretimin bir parçası
olmasını desteklemek hedefiyle kadın üretici
kooperatiflerine özel kredilendirme süreçleri
yürütüyoruz. 2021 yılı itibariyle Şekerbank
olarak 39 adet üretici kadın kooperatifinin
destekçisiyiz. Ayrıca kredilendirme
faaliyetlerimiz aracılığı ile 1.843 kadın esnafa
toplam 192 milyon TL’lik finansman sağladık.
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ÜRETIMIN VE
İSTIHDAMIN FINANSMANI
2021 yılında banka segmentasyonumuzda
KOBİ olarak tanımlanmış ve sektörel tanıma
göre mikro ve küçük ölçekli işletmeleri içeren
müşterilere kullandırdığımız nakdi kredilerin
büyüklüğü, bir önceki yıla göre %12 artarak
3,7 milyar TL’ye ulaştı.

İhracat ve istihdamın desteklenmesi konusu,
ülkemiz sürdürülebilir kalınmasına destek için
en öncelikli başlıklar arasındadır. Kuruluşundan
bu yana, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat
gibi ekonomik aktivitedeki payı itibarıyla
ülke ekonomisinin can damarı olma özelliği
taşıyan her ölçekte KOBİ’yi raporlama
döneminde de desteklemeye devam ettik. Kredi
portföyümüzde KOBİ kredilerine ayırdığımız
yüzde 51’lik pay, Türk bankacılık sektörü
ortalamasının iki katıdır.
2021 yılında banka segmentasyonumuzda KOBİ
olarak tanımlanmış müşterilere kullandırdığımız
nakdi kredilerin büyüklüğü, bir önceki yıla
göre %12 artarak 3,7 milyar TL’ye ulaştı. 2021
yılında toplam kredili müşteri sayımızı %9
büyütürken aktif KOBİ müşteri sayımızı ise %15
artırdık. Şekerbank olarak, KOBİ Bankacılığı
faiz dışı gelirlerimizde önceki yıla göre %80
artış gerçekleşti. Kartlı ödeme sistemleri ve
üye işyeri tarafında da oldukça yoğun bir yılı
geride bıraktık. Bankamızdaki ticari kart sahibi
KOBİ müşterilerimizin sayısını %16, çek sahibi
müşterilerimizin sayısını ise %15 artırdık.
KOBİ’ler için KGF Kredileri
Şekerbank olarak, pandemi koşullarından
olumsuz etkilenen KOBİ’lere destek olmayı
2021 yılında da sürdürdük, nakit akışı ve
ödemeler dengesi olumsuz şekilde etkilenen
müşterilerimize hem kendi kaynaklarını hem
de KGF tarafından sağlanan kefalet destekli
finansmanı etkin biçimde sunduk. Ödeme
güçlüğü çeken müşterilerimizin kredilerini
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yapılandırmakla kalmayıp ödemesiz dönemli
ve avantajlı faiz oranlarıyla bu zorlu dönemde
de KOBİ’lerin yanında olmaya devam ettik.
2021 yılında Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF)
Destek Kredisi-2 uygulaması kapsamında KOBİ
müşterilerimize yönelik finansman desteği
sağladık.
İşinize Dost Kredi
Şekerbank olarak, KOBİ’lere yönelik
geliştirdiğimiz ürünlere yenilerini eklemeye
devam ettik. 2021 yılında devam eden pandemi
nedeniyle nakit akışlarında sorun yaşayan KOBİ
müşterilerine özel hazırladığımız “İşinize Dost
Kredi” ürünümüz ile finansman desteği sunduk.
KOBİ’leri ödeme vadeleriyle rahatlatan ürün
kapsamında, 36 aya varan vadeler için ilk 12
aya kadar anapara ödemesiz ödeme planları
yer almaktadır. Avantajlı POS, kredi kartı ve
çek ürünlerinden de faydalanabilen KOBİ’lere
‘İşinize Dost Kredi’ ile 500 bin TL’ye kadar
finansman sunduk.
Kazanan KOBİ’ler Kulübü
KOBİ müşterilerimizle güvene dayanan uzun
vadeli çözüm ortaklığı kurma hedefimiz
doğrultusunda 2021 yılı içinde “Kazanan
KOBİ’ler Kulübü” sadakat programı
uygulamasını başlattık. “Kazanan KOBİ’ler
Kulübü” sadakat programı ile Standart, Gümüş,
Altın ve Platin üyelikler olmak üzere dört farklı
seçeneği program kapsamında paylaştık, üyelik
başlangıcından itibaren bir yıl süre ile KOBİ
müşterilerimize avantajlar sunduk.

Üretim ve İstihdam Odaklı Bankacılık

KOBİ müşterilerimizle
güvene dayanan uzun
vadeli çözüm ortaklığı
kurma hedefimiz
doğrultusunda 2021 yılı
içinde “Kazanan KOBİ’ler
Kulübü” sadakat
programı uygulamasını
başlattık.
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Üretime güneşin
gücüyle destek
Enerji verimliliğinin finansmanı
kapsamında 2009 yılında Türkiye’de
bir ilk olarak sunduğumuz EKOkredi
ile enerji tasarrufuna yönelik her türlü
yatırımı destekliyoruz. Birçok enerji
verimliliği projesinden sonra, üretenlerin
güneşten daha fazla faydalanması
için önemli bir girişime imza atıyoruz.
Çatı GES sistemleri kurulumu için
uygun koşullarda finansman sağlıyor,
ülkemizin güneşin gücünden daha fazla
yararlanmasına katkıda bulunuyoruz.

1,3 milyar TL
EKOkredi ile
sağlanan toplam
finansman
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ÇEVRESEL ETKILERIMIZIN
YÖNETIMI
Şekerbank olarak gerçekleştirdiğimiz
faaliyetlerle meydana gelebilecek
çevresel etkilerimizi izleme ve bu
etkilerimizi azaltma doğrultusunda uzun
yıllardır birçoğu sektörümüzde ilk olan
çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek
için doğal kaynakların verimli kullanımı ve
üreticilerin/tüketicilerin çevresel etkilerini
yönetmeleri hayati öneme sahiptir. Şekerbank
olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle
meydana gelebilecek çevresel etkilerimizi
izleme ve bu etkilerimizi azaltma doğrultusunda
uzun yıllardır birçoğu sektörümüzde ilk olan
çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
İklim Değişikliği ile Mücadele
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında
şirketlerin çevresel etkilerinin izlenebilir olması
ve bu sayede faaliyet alanlarında iyileştirmeler
gerçekleştirmesi oldukça önemlidir. Küresel
ısınmanın başlıca nedeni olan sera gazı
emisyonlarının takip edilmesi ve azaltılması
amacı doğrultusunda 2010 yılından bu yana
faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon ayak
izimizi hesaplıyoruz. Ayrıca hesapladığımız

karbon ayak izimizi küresel boyutta iklim
değişikliği ile mücadele platformlarından
biri olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP),
İklim Değişikliği Programı’na raporluyor ve
performansımızı uluslararası yatırımcılarla
paylaşıyoruz. Gönüllü olarak raporlama
yapmaya devam ettiğimiz projeye 2021 yılında
da katılım göstererek bir önceki raporlama
döneminde B olan CDP İklim Değişikliği
değerlendirme notumuzu koruduk.
2020-2021 dönemi Şekerbank CDP İklim Değişikli
Programı raporlarına link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazlarının
en doğru şekilde takip edilebilir olması için
ölçüm sistemimizin altyapısını güçlendirmeye
devam ediyoruz. Ayrıca ölçümlerini yaptığımız
sera gazlarının doğru şekilde paylaşabilmek
adına emisyon verilerimizi doğrulatıyor ve halka
açık bir şekilde paylaşıyoruz.
Şekerbank 2020 Sera Gazı Emisyonları Verileri
Doğrulama raporlarına link üzerinden ulaşabilirsiniz.
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İklim değişikliği ile mücadelede farkındalığın
artırılması için çalışmalarımızı sürdürmeye
devam ediyoruz. Karbon, su ve atık kaynaklı
çevresel risklerin bilinciyle karbon salımını
azaltma ve su tüketimi verimliliğinin artırılması
konularında çalışanlarımıza her yıl düzenli
eğitimler veriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz

Çevre Eğitimi Alan Çalışan Sayısı
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında
2018 yılını baz alarak 2023 yılına kadar
karbondioksit emisyon oranımızı %5 azaltmayı
hedefliyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda
faaliyetlerimizden direkt olarak kaynaklanan
Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı
hesaplıyoruz. Ayrıca dolaylı yollardan
sebep olduğumuz Kapsam 3 kategorisinde
seyahatlerden kaynaklı emisyonlarımızı da

yıl 218 çalışanımıza çevre eğitimi sağladık.
Sürdürülebilirlik ve Karbon Saydamlık Projesi
(CDP) çevrim içi eğitimlerini görevlerine yeni
başlayan tüm şube ve bölge çalışanlarına
zorunlu olarak atıyoruz.

2019

2020

2021

1.102

97

218

dünyaca kabul gören hesaplama yöntemleri
ve standartlar doğrultusunda hesaplayarak
paylaşıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz
çalışmalar neticesinde faaliyetlerimizden
kaynaklanan Kapsam 1 ve Kapsam 2
emisyonlarımızı bir önceki raporlama dönemine
göre %32 oranında azalttık. Kapsam 3
emisyonlarımızda ise %56 azalma sağladık.

2018

2019

2020

Kapsam 1 Emisyonları (tCO 2e)

3.246

3.292

2.368

Kapsam 2 Emisyonları (tCO2e)

11.329

10.106

6.728

Kapsam 3 Emisyonları (tCO2e)

1.212

944

418

İklim değişikliğiyle mücadele için daha kapsamlı hedefler oluşturabilmek adına CDP-UNGCWRI (World Resources Institute) ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ortak girişimi olan
“Science Based Target – Bilim Temelli Hedef” metodolojisi ile ilgili çalışmaları takip ediyor,
raporlamalarımızı bu yönde geliştirmek üzere yeni adımlar atıyoruz.
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ÇEVRESEL ETKILERIMIZIN
YÖNETIMI
2020-2021 döneminde de gönüllü olarak
yer aldığımız CDP Su Programı projesinde,
hazırladığımız raporumuz B- seviyesinde
derecelendirilmiştir.

Su Yönetimi
Dünyadaki yaşamın devamlılığını sağlayan
en önemli doğal kaynakların başında gelen
su kaynaklarının en doğru şekilde yönetimi
doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Şekerbank olarak, 2010 yılı itibarıyla her yıl
düzenli olarak faaliyetlerimizden kaynaklı su
ayak izimizi hesaplıyoruz. Karbon Saydamlık
Projesi (CDP) Su Programı aracılığı ile su
ayak izi performansımızı raporlayarak
başta kurumsal yatırımcılar olmak üzere
tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz. 2016
yılında, sorumlu su tüketimi kapsamında
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla “CDP Türkiye Su
Liderlik” ödülünü aldık. 2020-2021 döneminde
Su Tüketimi

de gönüllü olarak yer aldığımız CDP Su
Programı projesinde, hazırladığımız raporumuz
B- seviyesinde derecelendirilmiştir.
2021 dönemi Şekerbank CDP Su Programı raporlarına
link üzerinden ulaşabilirsiniz.

CDP Su Programı kapsamında yayınladığımız
su kullanım verilerini bağımsız dış kurumlarca
doğrulatıyor, doğrulama raporlarını internet
sitemiz üzerinden tüm paydaşlarımıza açık bir
şekilde sunuyoruz.
Şekerbank 2019-2020 Su Verileri Doğrulama raporlarına
link üzerinden ulaşabilirsiniz.

2018

2019

2020

Şebeke Suyu (m3)

50.201

55.080

22.520

Toplam Su Tüketimi (m3)

51.727

56.603

23.337

14,58

17,34

6,57

Çalışan Başına Su Tüketimi (m3/çalışan sayısı)

Su yönetimi kapsamında 2018 yılını baz alarak 2023 yılına kadar çalışan başına su tüketimimizi %2
oranında azaltmayı hedefliyoruz.
Atık Yönetimi
Kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için
hammaddelerin verimli kullanımı, ürünlerin
tekrar kullanımı, atıkların geri dönüşümü
ve üretimde döngüselliğin sağlanması
gerekmektedir. Doğal kaynakların kullanımı
azaltma amacıyla Şekerbank olarak
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.
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2021 yılında bankacılık sektöründe en büyük
girdilerin başında gelen kağıt kullanımını
azaltmak için sözleşme ve dokümanlarımızın
önemli bir kısmını dijital platforma taşıdık ve
dijital onay alınarak işlemlerin ilerletilmesine
olanak sağladık. Böylece “Kağıtsız Bankacılık”
kapsamında önemli bir adım atarak, 2020
ve 2021 yıllarında toplamda 156 ton kağıt
tasarrufu sağlamış olduk.

İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevre Odaklı Bankacılık

ENERJI
VERIMLILIĞI
Sürdürülebilir bankacılık alanında
uluslararası bilinirliğimiz sayesinde
bilançomuzdaki yabancı kaynakların
%30’unu enerji verimliliği ve yenilenebilir
enerji yatırımlarına finansman sağlamak
üzere edinmiş bulunuyoruz.

Dünyamızın enerji güvenliğinin sağlanması
için kaynakların verimli kullanılması ve
yenilenebilir enerji gibi alternatif enerji
türlerinin yaygınlaşması kritik hale gelmiştir.
Bu kapsamda enerji verimliliği yatırımlarının
finansmanı da bankacılık sektörünün
odaklanması gereken en öncelikli konulardan
biri haline gelmiştir. Özellikle enerjisinin
büyük bir kısmını ithal eden ülkemizde enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının
desteklenmesi oldukça önem taşımaktadır.
Şekerbank olarak yeni enerji teknolojilerini
herkes için erişebilir kılmak, üretim ve hizmet
kalitesini düşürmeden enerji tüketimini
azaltmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla
Birleşmiş Milletler’in SKA 7: Erişebilir ve Temiz
Enerji, SKA 13: İklim Eylemi ve SKA 17: Amaçlar
için Ortaklık amaçlarına hizmet ediyoruz.

Bireyler ve kurumlar için tasarruf sağlarken
doğal kaynakların da verimli kullanılmasına
destek vermek amacıyla enerji verimliliği
yatırımlarını finanse ediyor, bu alanda yatırım
yapılmasını destekleyen avantajlar sağlıyoruz.
Enerji verimliliği finansmanı alanında öncü
rolümüzle ülke strateji belgeleri ve kalkınma
planlarının hazırlanması süreçlerine dahil
oluyoruz. Ayrıca sürdürülebilir bankacılık
alanında uluslararası bilinirliğimiz sayesinde
bilançomuzdaki yabancı kaynakların %30’unu
enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji
yatırımlarına finansman sağlamak üzere
edinmiş bulunuyoruz.

Bireyler ve kurumlar için
tasarruf sağlarken doğal
kaynakların da verimli
kullanılmasına destek
vermek amacıyla enerji
verimliliği yatırımlarını
finanse ediyoruz.
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ENERJI
VERIMLILIĞI
EKOkredi ile bugüne kadar toplamda 1,3 milyar TL
finansman sağlayarak 109 bini aşkın bireysel ve
10 binden fazla KOBİ, esnaf ve çiftçi olmak üzere
toplamda 120 bine yakın müşterimizi enerji tasarrufu
ile tanıştırdık.

EKOkredi
Şekerbank olarak Dünya Bankası kuruluşu
International Finance Corporation (IFC)
rehberliğinde, kredilendirme faaliyetlerinde
çevresel ve sosyal etkileri dikkate alan
Türkiye’deki ilk bankalar arasında yer alıyoruz.
Enerji verimliliğinin finansmanı kapsamında
2009 yılında Türkiye’de bir ilk olarak
geliştirdiğimiz EKOkredi ile enerji tasarrufuna
yönelik her türlü yatırımı desteklemeyi
amaçladığımız gibi enerji verimliliğinin önemi
hakkında toplumsal farkındalık yaratarak,
doğaya ve ortak geleceğimize sahip çıkıyoruz.

EKOkredi ile yalıtım, güneş ve rüzgar enerjisi
sistemleri, atık arıtma ve atık yönetimi, doğal
gaz dönüşümü, A sınıfı elektrikli cihazlar, verimli
ısıtma ve soğutma sistemleri, modern sulama
ekipmanları gibi enerji verimliliğini artıracak
her türlü projeye finansal destek sağlamaya
devam ediyoruz. EKOkredi ile bugüne kadar
toplamda 1,3 milyar TL finansman sağlayarak
109 bini aşkın bireysel ve 10 binden fazla KOBİ,
esnaf ve çiftçi olmak üzere toplamda 120 bine
yakın müşterimizi enerji tasarrufu ile tanıştırdık.

2020-2021 Döneminde Rakamlarla EKOkredi
2020-2021 Dönemi

Toplam

~3.000

~120.000

Enerji verimliliği yatırımlarına sağlanan finansman

159 milyon 604 bin TL

1,3 milyar TL

EKOkredi kapsamında yalıtımı yapılan konut sayısı

+3.000

+168.000

0,8 milyar kWh

31,8 milyar kWh

0,1 milyon ton

6,8 milyon ton

2,7 milyon m3

143,7 milyon m3

Finanse ettiğimiz müşteri sayısı

Yatırımlarla gerçekleşen enerji tasarrufu
Engellenen karbon emisyonları
Yalıtım yapılan konutlardaki doğal gaz tasarrufu
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Her türlü enerji kaynağının daha verimli
kullanılması, sürdürülebilir ve yerel enerji
kaynaklarının geliştirilmesine yönelik
yatırımların ve işletmelerin finanse edilmesi
amacıyla geliştirdiğimiz EKOkredi ürünümüzle
kurumları ve bireyleri 2021 yılında da enerji
tasarrufuna yönlendirmeye devam ettik.
2021 yılı içerisinde ürün kapsamında bireysel
müşterilerimize özel iki yeni kampanya
düzenledik. A sınıfı elektrikli cihaz ile elektrikli
veya hibrit özellikli araç alacak müşterilerimize
ihtiyaç duydukları finansman desteğini
EKOkredi ile 3 ay taksit öteleme imkanıyla
sunarak hem enerji giderlerinin düşürülmesine
destek olmayı hem de düşük karbon salımına
katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

2020-2021 döneminde EKOkredi ile yapılan
enerji verimliliği yatırımlarıyla yaklaşık
1,6 milyar kilowatt-saat enerji tasarrufu
sağlayarak toplamda 31,8 milyar Kilowattsaat enerjiden tasarruf edilmesine katkıda
bulunduk. Ayrıca bu dönemde finansmanını
sağladığımız enerji tasarrufu yatırımlarıyla 0,3
milyon ton karbondioksit salımını engelleyerek,
2009 yılından bu yana toplamda 6,8 milyon
ton karbondioksitin atmosfere salımının
önlenmesini sağlamış olduk.

EKOkredi ile Engellenen Karbondioksit Emisyonları (CO2 bin ton)

EKOkredi ile Engellenen Karbondioksit Emisyonları
(CO 2 bin ton)

2019

2020

2021

200

200

100

2019

2020

2021

500

800

800

EKOkredi ile Sağlanan Enerji Tasarrufu (milyon kWh)

EKOkredi ile Sağlanan Enerji Tasarrufu (milyon kWh)

Yenilenebilir ve yerel enerji kaynaklarından sürdürülebilir üretim ve enerji verimliliği projelerinin
finansmanını odak faaliyet alanlarımızdan biri olarak tanımlıyor, bu kapsamda ticari faaliyetlerde
bulunan firmalarla iş birliklerimizi sürdürüyoruz.
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye yönelik
üretim yapan ve faaliyet gösteren firmaların
Banka portföyündeki payının artırılmasını
hedefliyoruz. Müşterilerimize ve şube
çalışanlarımıza bu konudaki farkındalıklarının
artmasını sağlayacak kampanya ve eğitimler
düzenliyoruz.

2012 yılında, Kalkınma Bakanlığı
tarafından en iyi sürdürülebilir uygulama
olarak seçilen EKOkredi ile Rio+20
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Zirvesi’nde Türk finans sektörünün tek
katılımcısı olarak ülkemizi temsil ettik.
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SÜRDÜRÜLEBILIR
TARIM
Özel sermayeli bankalar arasında tarımın
finansmanına kredi portföyü içinde en
fazla pay ayıran banka olarak Türkiye
genelinde ulaştığımız 350 binden fazla
çiftçimizin üretimlerine devam etmelerine
destek oluyoruz.

Öncelikli Konu

Tarım Bankacılığında
Dijitalleşme Çalışmaları

2020 Mevcut
Durum

Tarım Fuarlarına Katılarak
Çiftçilerle İş Birliği
Kurulması

2021

2022

Mevcut Durum

Hedefleri

2021 yılında, kısa
tekliflerin %51’i Diji
Şube aracılığı ile
yapılmıştır.

Hasat Mobil’in hizmete
sunulması, geliştirme ve
yaygınlaştırma çalışmalarına
ağırlık verilmesi

Hasat Mobil
çalışmaları
devam etmiştir.

Çiftçilerin FinTech anlaşmalı
tarım bayileri üzerinden
temin edecekleri yem, tohum,
gübre, zirai ilaç, ekipman,
akaryakıt gibi tarımsal
girdilerinin kredilendirilmesi

213 kişi Tarım Müşteri
Temsilcisi olarak görev
almaktadır.

Sahada görev alacak tarım
satış temsilcisi kadrosu
oluşturulması ve sahada
daha aktif şekilde hizmet
verilmesi

2019 yılının Aralık
ayında hayata
geçirilen ve Esnaf/
Mikro işletmeler
ve Çiftçilere tablet
bankacılığı ile
sahada anında
kredi tahsisi imkanı
sunulmaktadır.
2020 yılında kısa
tekliflerin %51’i Diji
Şube aracılığı ile
yapılmıştır.
Hasat Mobil
uygulamasının
hayata
geçirilmesi

Fintech Uygulamaları

Tarım Müşteri Temsilcisi
Sayısının Artırılması

2021
Hedefleri

200 kişi Tarım
Müşteri Temsilcisi
olarak görev
almaktadır.

Pandemi nedeni ile
2020 yılında Fuar
katılımı yapılmadı.

En büyük
3 tarım
fuarına katılım
sağlanması

Gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisinden
aldığı payın yükselmesiyle tüketimin ve merkez
bölgelere göçün artması, tarımsal alanların
azalmasına neden olurken artan dünya
nüfusuna yeterli gıda temini sağlayabilmek en
öncelikli küresel risklerden biri halini almıştır.
Şekerbank olarak gıda güvenliği konusunda,
sürdürülebilir tarımın finansmanındaki tarihsel
öncülüğümüz doğrultusunda, önemli rol alıyor
ve bu alanda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
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3 adet Tarım Fuarına
katılım sağlandı.
Fatura Karşılığı Katkı
Paylı Kredi ürününü
geliştirildi.

14 adet Tarım Fuarına daha
katılım sağlanması

Amaçları arasında yer alan “SKA 2: Açlığa Son”,
“SKA 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”,
“SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim” ve “SKA
15: Karasal Yaşam” başlıklarına destek vermeyi
sürdürüyoruz.
Özel sermayeli bankalar arasında tarımın
finansmanına kredi portföyü içinde en fazla
pay ayıran banka olarak Türkiye genelinde
ulaştığımız 350 binden fazla çiftçimizin
üretimlerine devam etmelerine destek oluyoruz.

İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevre Odaklı Bankacılık

2021 Yılında Rakamlarla
Sürdürülebilir Tarım;
- 350 binden fazla çiftçi müşteri sayısı
- 2,3 milyon TL Tarım kredilerinin hacmi
- %9 Tarım kredilerinin toplam nakit
kredi hacmi içindeki payı
- %6 Tarım kredilerinin özel bankalar
arasındaki pazar payı
- 133 Tarım şubesi
- 213 Tarım Bankacılığı müşteri temsilcisi
- 12 Tarım bölge satış yöneticisi
- 7 yılda 13,2 milyar TL Aile Çiftçiliği
Bankacılığı finansman tutarı
- 150 bin kişi Hasat Kart sahibi müşteri
sayısı

Şekerbank olarak kurucularımız olan
Anadolu çiftçisini destekleme misyonumuzla
çiftçilerimizin daha fazla kaynağa ulaşmasını
ve böylelikle ülkemizin kalkınmasına katkıda
bulunuyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz dijital kanal yatırımlarıyla
öncelikli şube dışı kanal olarak benimsediğimiz
mobil bankacılık ile şubeye erişimi mümkün
olmayan çiftçilerimize hizmet sağlamaya
devam ediyoruz. Üreticilerimize sağladığımız
uygulamaya giriş yapmadan krediye başvuru
imkânı sunan çalışmalarımızla çiftçiler
için mobil bankacılık çözümleri geliştiren
ve küçük işletmelere birden fazla kredi
ürününü mobil uygulama üzerinden sunan
ilk banka olmayı başardık. Bu kapsamda
2020 yılından itibaren çiftçilerimiz, kredi ve
Hasat Kart başvurularını Şekerbank Mobil
üzerinden gerçekleştirebildiler. Müşterilerimize
sağladığımız hizmetin kalitesini artırmak
amacıyla kanal altyapımızı zenginleştirme
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
“Diji Şube” tablet bankacılığı projesi ile banka
şubesi bulunmayan kırsal bölgelerde şubeye
gitmeye gerek kalmadan üreticilerin kredi
desteğine ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Çiftçiler,
tarım bankacılığı müşteri temsilcilerimiz
tarafından bulundukları bölgede ziyaret
edilerek ihtiyaç duydukları finansmana anında
erişebiliyor.

Sürdürülebilir tarım uygulamalarında üreticiye
olan desteğimizi gerçekleştirdiğimiz iş
birlikleriyle artırarak 2021 yılında Türkiye
Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) ile önemli
bir iş birliği protokolü imzaladık. Protokol
kapsamında 1 Temmuz-31 Aralık 2021 tarihleri
arasında Şekerbank’tan Elektronik Ürün Senedi
(ELÜS) teminatlı kredi kullanan üreticilere
ve tarımsal ürün ticaretini yapan firmalara
avantajlı koşullarda nakit desteği sağladık.
Çiftçilerimizle birebir iletişime geçebilmek ve
onların düşüncelerini faaliyetlerimize entegre
edebilmek adına ülke çapında gerçekleştirilen
Tarım Fuarlarına katılım gösteriyoruz. 2021
yılı içerisinde 3 adet fuarda Tarım İşletmeleri/
Firmalarına yaptığımız ziyaretlerle iş birliklerine
yönelik görüşmeler yaparak Bankamızın ve
ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik.
Aile Çiftçiliği Bankacılığı
Tarımın ülke kalkınmasındaki stratejik
öneminin ve istihdamda oynadığı rolün
bilincinde bir banka olarak, Türkiye’de tarımsal
üretimin devamlılığı için kritik öneme sahip
olan çiftçi aileleri desteklemeye devam
ediyoruz. Türkiye’de bir ilk olarak 2014 yılında
başlattığımız Aile Çiftçiliği Bankacılığı projesi
kapsamında küçük arazilerin birleştirilmesinden
kırsal kalkınmaya, tarımsal üretimde verimliliğin
artırılmasından maliyetlerin düşürülmesine
kadar kırsalda tarımsal üretimin devamlılığını
desteklemeye yönelik çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
2014 yılının Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO) tarafından Uluslararası Aile
Çiftçiliği Yılı ilan edilmesiyle başlattığımız bu
projeyle çiftçilerimizin kırsal kesimlerden kentsel
bölgelere göçünü azaltarak sürdürülebilir
üretimi desteklemeyi amaçlıyoruz.

2020-2021 döneminde Aile Çiftçiliği
Bankacılığı kapsamında sağladığımız
3,7 milyar TL finansman desteği ile
projenin başlatıldığı günden bugüne
143 bini aşkın çiftçi ailesine toplamda
13,2 milyar TL finansman sağladık.
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SÜRDÜRÜLEBILIR
TARIM
Tarımda enerji verimliğinin öneminin
bilinciyle enerji verimliliğini finanse
eden “Tarımsal EKOkredi” ürünümüz
ile çiftçilerimizin enerji tüketimlerini
azaltarak daha verimli üretim yapmasına
destek oluyoruz.

Hasat Kart
Çiftçilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak
amacıyla Türkiye’nin çiftçiye özel ilk ticari
kart ürünü olan Hasat Kart’ı çiftçilerimizle
buluşturduk. Hasat Kart ile çiftçiler kısa vadeli
nakit ihtiyaçlarını karşılayarak ve 5 bine yakın
anlaşmalı üye işyerinden mazot, yem, gübre
gibi tarımsal gerekliliklerini temin edebiliyorlar.
2021 yılında geliştirdiğimiz “Sanal Hasat POS”
ürünü ile çiftçilere ekim zamanı nakit sıkıntısı
çekmeden tarımsal ihtiyaçlarını temin etme,
uygun ödeme koşulları, sıfır faiz avantajı ve
online alışveriş yapma gibi imkanlar sunuyoruz.
Çiftçi Destek Kredi Kampanyası
Şekerbank olarak tarım üreticisinin korunması
ve varlığını sürdürebilmesi için ürün ve
uygulamalar sunmaya devam ediyoruz.
Çiftçileri desteklemek, ürünlerinin değerinin
karşılığını alabilmeleri için ihtiyaç duyduğu
finansmanı sağlamak amacıyla Çiftçi Destek
Kredi Kampanyası’nı düzenledik. Kampanya
kapsamında 2021 yılında 10.294 üreticiye
12 bine yakın çiftçi destek kredisi ile
275 milyon TL’ye varan finansman sağladık.
TMO Kart
Üreticilerin ürünlerini Toprak Mahsulleri
Ofisi’ne (TMO) teslim etmelerinde aracılık etme
amacıyla 2017 yılında hizmete sunduğumuz
TMO Kart ile çiftçiler hasatlarından hemen
sonrasında stok maliyeti yükünden kurtularak
ürünlerini TMO alım noktalarına beklemeden
teslim edebilmektedir. 2021 yıl sonu itibarıyla
toplamda 15 binin üzerinde çiftçi müşterimiz
TMO Kart sahibidir.
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Tarımsal EKOkredi
Üretimde verimliliğinin artırılması ve iklim
değişikliğinin etkilerinin azaltılması için
tarımda enerji verimliğinin öneminin bilinciyle
enerji verimliliğini finanse eden “Tarımsal
EKOkredi” ürünümüz ile çiftçilerimizin enerji
tüketimlerini azaltarak daha verimli üretim
yapmasına destek oluyoruz. Bu kapsamda
gerçekleştirdiğimiz Modern Sulama Ekipmanları
Kredisi ile çiftçilerimizin daha az suyu
kullanmalarını gerektiren ve daha verimli
sulama imkânı sağlayan modern sulama
ekipmanlarına ulaşabilmeleri için finansman
sağlıyoruz. Bu sayede üreticiler emek ve
enerjiden tasarruf sağlarken daha fazla
verim alabiliyor ve maliyetlerini düşürerek
kazançlarını artırabiliyorlar.
Tarımsal EKOkredi uygulamalarımızdan Güneş
Enerji Sistemleri Kredisi ile çiftçilerimiz modern
güneş enerjisi sistemleriyle kendi enerjilerini
üretip işletme giderlerini düşürürken, enerjiden
tasarruf ederek doğal kaynaklarımızın
korunmasına katkı sağlıyorlar.
Ayrıca, Organik Tarım ve Sera Kredisi ile
çiftçilerin üretim metotlarını modernleştiren
sera yapımı, işletmesi ve organik tarıma yönelik
harcamalarını karşılayabilmeleri amacıyla
da çiftçi müşterilerimize finansman imkânı
sağlıyoruz.

İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevre Odaklı Bankacılık

Modern Sulama
Ekipmanları Kredisi
ile üreticiler emek ve
enerjiden tasarruf
sağlarken daha fazla verim
alabiliyor ve maliyetlerini
düşürerek kazançlarını
artırabiliyorlar.
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KREDILENDIRMEDE SOSYAL VE
ÇEVRESEL ETKI YÖNETIMI
Şekerbank, uluslararası normlarda
çevreye ve toplumsal hayata zararlı
sektörlere kaynak kullandırmamakta
ve müşterilerine çevreye ve topluma
duyarlı yatırım yapmaları konusunda yol
gösterici olmaktadır.

Şekerbank’ın sosyal ve çevresel etkilerini
yönetme kapsamındaki çalışmaları sadece iç
operasyonlar ile sınırlı değildir. Bankamızda
aynı zamanda, finansman sağladığımız
projelerin çevresel ve sosyal etkilerini de
değerlendirme sürecine alıyoruz. Sağlanan
kredilerin olası çevresel ve sosyal etkilerinin
analiz edilmesini temel alan ve Dünya
Bankası Grubu kuruluşu International Finance
Corporation (IFC) rehberliğinde hazırlanan
Sosyal ve Çevre Yönetim Sistemi’ni (SÇYS) 2009
yılından bu yana kredilendirme süreçlerimizin
ayrılmaz bir parçası olarak uyguluyor ve sürekli
geliştiriyoruz. Müşterilerimize sağladığımız
finansal destekler ile bağlantılı olan projelerin
sosyal ve çevresel etkilerini ve olası risklerini
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Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemi’ni temel
alarak inceliyor, takip ediyor ve böylelikle
müşterilerimizi daha sorumlu yatırımlara teşvik
ediyoruz. Söz konusu sistem, Şekerbank’ın,
Proje Finansmanı, KOBİ Bankacılığı, Tarım
Bankacılığı, Kurumsal ve Ticari Bankacılık
segmentlerini kapsıyor.
Türkiye’de kredilendirme süreçlerinde
Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemi’ni
uygulayan ilk ticari bankalardan biri olan
Bankamız, uluslararası normlarda çevreye ve
toplumsal hayata zararlı sektörlere kaynak
kullandırmamakta ve müşterilerine çevreye ve
topluma duyarlı yatırım yapmaları konusunda
yol gösterici olmaktadır. Bu kapsamdaki
olumsuz sonuçların iyileştirilmesi ve olumlu
sonuçların sürdürülebilmesi için sürekli geri
bildirim ve takipte bulunarak müşterilerimizin
sürdürülebilirlik bilincini arttırarak faaliyetlerini
geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevre Odaklı Bankacılık

Sosyal ve Çevre Yönetim Sistemi’ni (SÇYS) Akış

Kredi talebi, yerel mevzuat ve IFC Yasaklı
Faaliyet Alanları Listesi çerçevesinde
kontrol edilir. Yasaklı faaliyetler
kapsamında yer alan kredi talepleri hiçbir
koşul altında finanse edilmez.

Krediler, mevcut ve potansiyel çevresel ve
sosyal etkileri ışığında, A (yüksek riskli), B
(orta riskli) ve C (düşük riskli) olmak üzere
üç ayrı kategoride sınıflandırılır.

Kredi talebinde bulunan firmanın
mevcut faaliyetleri ile ortaya çıkan farklı
ölçütlere göre çevresel ve sosyal riskler
de bu değerlendirmede göz önünde
bulundurulur.

İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından,
Banka personelinin sürdürülebilir kalkınma,
çevre ve sosyal duyarlılık konularında bilgi ve
duyarlılığını arttırmak üzere eğitim programları
düzenlenmektedir. 2021 yılında 127 çalışanımıza
Kredilendirme Süreçlerinde Sosyal ve Çevresel
Yönetim Sistemi kapsamında toplam 114 saat
eğitim sağladık.

Durum değerlendirme süreçlerinde genel
olarak, iş güvenliği ve sağlığı, çalışan
hakları ve çalışma koşulları, Çevresel Etki
Değerlendirme Raporu (ÇED Raporu), atık
yönetimi, toplumsal ve çevresel faktörler
ve bunların yönetimine ilişkin prosedürler
gibi yasal mevzuat ile belirlenen ölçütler
dikkate alınır.

Kredinin onaylanması sırasındaki
şartlarda olumsuz değişiklik varsa
olumsuz şartların iyileştirilmesi yönünde
Şekerbank’ın standart prosedürleri
uygulanır.

Sosyal ve Çevresel Risk Değerlendirmesine
ait uygulama sonuçları yıllık olarak
Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi’ne
sunulur ve dış kaynaklı kredilerin
temin edildiği kurumların raporlama
talepleri doğrultusunda periyodik olarak
raporlanır.
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Dijital dönüşümle
erişilebilir bankacılık
Yürüttüğümüz “Dijital Transformasyon
Programı”yla, üretimi her yerde
destekliyoruz. Tüm süreç, veri ve
dijital kanal altyapısını yeniliyor,
esnaf, tarım ve KOBİ bankacılığındaki
köklü uzmanlığımızı dijital kanallara
taşıyoruz. Bu sayede finansal imkanları
herkes için erişilebilir kılarak üretimin
sürdürülebilirliğini destekliyoruz.
Aynı zamanda zaman, enerji, kağıt
tasarrufuyla dünyamızın geleceğine
katkıda bulunuyoruz.

%21
Dijital kanallarda
aktif müşteri sayısı artışı

Şekerbank 2021 Entegre Raporu

DIJITAL
TRANSFORMASYON
Bankamızın tüm teknolojik altyapı ve süreçlerini
uçtan uca yeniden inşa ederken, dijital
kanallarımızı sil baştan kurduğumuz “Dijital
Transformasyon Programı”, Şekerbank için
sürdürülebilir başarının temelini oluşturan çok
önemli bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır.

Raporlama dönemine henüz girmeden
başlattığımız ve Bankamızın tüm teknolojik
altyapı ve süreçlerini uçtan uca yeniden
inşa ederken, dijital kanallarımızı sil baştan
kurduğumuz “Dijital Transformasyon Programı”,
Şekerbank için sürdürülebilir başarının temelini
oluşturan çok önemli bir dönüm noktası niteliği
taşımaktadır.

2021 yılında “Dijital Transformasyon Programı”
çerçevesinde öne çıkan faaliyetlerimiz şunlardır:

Bankanın kredi tahsis süreçlerinden fiyatlama
metodolojilerine kadar birçok karar sürecini
kapsayan 50’yi aşkın projeyi içeren programın
finansal sonuçlara olumlu yansıması
raporlama döneminde somut olarak görülmeye
başlanmıştır.

•

Şekerbank, dijitalleşme yolculuğunda da
sürdürülebilir kalkınma misyonunu yerine
getirmiş ve dijital kanal yatırımlarını öncelikle
çiftçi ve esnaf gibi finansal erişimi kısıtlı
olan segmentler için gerçekleştirmiştir.
Böylelikle hem üretime olan desteği artırmış
hem de pandemi döneminde finansal erişimi
yaygınlaştırmayı başarmıştır.

•

•

Esnafa ve Çiftçiye İlk Mobil Şube
Esnaf ve tarım müşterilerine özel
geliştirdiğimiz mobil uygulama, sektörde
ilgili müşteri segmentlerine nakit kredi
yanında kredili mevduat hesabı ve ticari
kredi kartı gibi birden fazla ürünü paket
olarak sunan ‘ilk mobil şube’ olarak öne
çıktı.
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•

Şekerbank’ın yeni mobil şubesini kullanıcı
dostu ekranlarla tasarlayarak, müşterilerin
kanal kullanımındaki işlemlerini iyileştirdik ve
giriş ekranına farklı fonksiyonlar ekleyerek
bu alandan müşterilerin yapabileceği işlem
adedinin artırılmasını sağladık.
Pandemi sürecinde finansal desteğe
ihtiyacı artan esnaf, çiftçi ve KOBİ’lerin
diledikleri anda, istedikleri yerden kredi
başvurusu yapabilmelerini sağlayan bir
dijital kanal altyapısı oluşturduk. “Diji Şube”
adını verdiğimiz tablet projesi ile şubede
gerçekleştirilebilen müşteri açılış, kredi tahsis
ve kullandırım süreçlerini tablet bankacılığına
özel uyarlayarak banka şubesi olmayan kırsal
bölgelerde şubeye gitmeye gerek kalmadan
üreticinin kredi desteğine ulaşmasını
sağladık. Bu sayede 2021 yılında kısa
tekliflerin %51’ini tablet kanalından yaptık.
“Diji Şube” ile müşteri açılışı sonrası “Hoş
geldin SMS bilgilendirmesi” yapılması ve
dijital kanal kullanımının da teşvik edilmesi
amacıyla geçici şifrelerin gönderilmesi
ve taksitli kredi, Kredili Mevduat Hesabı
(KMH), isimsiz Üreten Kart, isimsiz Hasat
Kart ürünlerinin Kredi Talep Formu (KTF)
girişlerinin yapılabilmesiyle kullandırım
işleminin başlatılması imkânı sağladık. Ayrıca
projenin devamı niteliğinde olan, tablet
üzerinden “Müşteri Güncelleme” fonksiyonunu
da tamamladık.
Dijital kanalların şubelerle entegrasyonunu
hızlandırarak, kullandırım adımında bekleyen
ihtiyaç kredilerinin internet şubesi ve çağrı
merkezi aracılığıyla tamamlanmasına olanak
sağladık.

Sürdürülebilir Dijital Bankacılık

Pandemi sürecinde
finansal desteğe
ihtiyacı artan esnaf, çiftçi
ve KOBİ’lerin diledikleri
anda, istedikleri yerden
kredi başvurusu
yapabilmelerini
sağlayan bir dijital
kanal altyapısı
oluşturduk.

•

•
•

•

Sözleşme ve dokümanlarının önemli bir
kısmını dijital ortama taşıdık ve dijital onay
alınarak işlemlerin ilerletilmesine olanak
sağladık. Böylelikle “Kağıtsız Bankacılık” için
önemli bir adım daha atmış olduk.
Şekerbank’ın en önemli iç iletişim kanalı olan
Şeker.net’i yenileyerek tüm Şekerbanklıların
kullanımına sunduk.
KOBİ segmentine yönelik tasarladığımız
“Tüzel Müşteri Açılışı” projemiz ile yeni
müşteri kazanımını 35 dakikadan 8 dakikaya
indirerek %77, mikro kredi tahsisini 4
günden yarım güne indirerek %75, kontrol
ve istihbarat süresini 60 dakikadan 20
dakikaya indirerek %75 zamandan tasarruf
sağladık.
Kredi tahsis süreçlerinde uçtan uca merkezi
yönetim ile risk iştahına uygun otomatik
tahsis ve limit atama altyapısını kurarak,
“Transformasyon Programı” kapsamında
geliştirilen ve istatistiksel analitik
modellere dayanan KOBİ ve tarım kredileri
Karar Destek Sistemi projesini Haziran
2019’da uygulamaya aldık. Kurulan kredi
değerlendirme ve tahsis sistemi ile 2021 yıl
sonunda KOBİ, işletme ve tarım kredilerinde,
“Karar Destek Sistemi”nin devrede
olmadığı 2018 yıl sonuna göre nakdi risk
%32 artarken, takibe intikal tutarının
%56 azalması ile sistemin aktif kalitesinin
artmasındaki olumlu etkilerini gördük.

•

•

•

•

2021 yıl sonu itibarıyla, sistemin
yaygınlaştırıldığı 2019 Haziran ayından
bu yana sistem üzerinden değerlendirilen
kredilerin takibe dönüşüm oranı %1,3 olarak
gerçekleşti. Ayrıca müşteri deneyimini en
iyi uygulamalar seviyesine çıkararak tahsis
kararlarının otomasyon oranını %70’e
yükselttik.
Bankanın gecikmesiz müşterilerinin
gecikmeye düşme ihtimallerini hesaplayan
ve buna göre müşteriye danışmanlık
sağlanmasını öngören “Erken Uyarı
Sistemi”ni, 2021 Mart ayında pilot
uygulamaya aldık.
Gecikmeli müşterilerin Şekerbank’ta ya da
sektördeki diğer bankalarda geçmiş ödeme
performanslarını değerlendirerek doğru
müşteriye doğru tahsilat aksiyonu öneren
“Tahsilat Sistemi”ni 2021 Aralık ayında pilot
uygulamaya aldık.
“Erken Uyarı Sistemi” ve “Tahsilat Sistemi”ne
kredili tüm müşteriler için günlük olarak
ortaya çıkacak yeni sorunları izleyen
yaklaşık 100 adet Günlük Uyarı Sinyali
ekledik.
Bankamızın kuvvetli tabana yaygın
mevduat portföyünü daha da geliştiren
Analitik Mevduat Fiyatlama Modeli
validasyon çalışmaları Aralık 2021 itibarıyla
tamamlayarak, modelin stratejik hedeflerle
uyumlu sistemsel geliştirme sürecine
başladık.
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VERI GIZLILIĞI VE
BILGI GÜVENLIĞI
Bilgi teknolojilerinin daha etkin
kullanılması ile müşterilerimize güvenli ve
daha iyi bir deneyim sunulması amacıyla
otomasyon teknolojilerine yatırım
yapıyoruz.

Pandemi ile hızlanan dijital dönüşüm
ve değişen uzaktan çalışma pratikleri
doğrultusunda ek güvenlik kontrolleri ile
Bankamız çalışanları ve müşterilerine yönelik
güvenlik seviyesini artırdık. Bankamız hedefleri
doğrultusunda “Dijital Transformasyon
Programı” kapsamında müşterilerimizin
dijital güven algısına katkı sağlayacak bilgi
güvenliği yatırımları yapıyoruz. Artan dijital
veri ve regülasyonlar sebebiyle ihtiyaç duyulan
izleme yeteneklerimizi yeni teknolojilere yönelik
yatırımlarımız ile daha etkin hale getiriyoruz.
Bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanılması ile
müşterilerimize güvenli ve daha iyi bir deneyim
sunulması amacıyla otomasyon teknolojilerine
yatırım yapıyoruz.
Dünyada gerçekleşen tedarik zincirine
yapılan siber saldırıların bankacılık sektörüne
etkilerini takip ediyoruz. Bu amaçla Bankamız
tedarikçilerinin risk değerlendirmelerini daha
etkin gerçekleştirmek amacıyla teknoloji
yatırımları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, sürecin
etkin işletilmesi amacıyla nitelikli insan kaynağı
istihdamına yönelik adımlar atmaya devam
ediyoruz.
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Proaktif bir yaklaşım ile sorunlar oluşmadan
olası güvenlik ihlallerine müdahale etmeye
yönelik risk analizleri yapıyor, Bankamız iş
birimlerinin ihtiyaçlarına uygun güvenlik
kontrollerini Security by Design prensibine
göre tasarlıyoruz. Tüm sistemlerde oluşturulan
hesaplara yönelik kontrolleri ve uygun
politikaları sektördeki gelişmelere paralel
olarak uyguluyoruz.
Şekerbank olarak müşterileri ve/veya müşterinin
yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini
koruma konusundaki yüksek disiplinimizi daha
da geliştirmek için sistem altyapı yatırımlarını
aralıksız sürdürüyor, internet sunucularını en
güvenilir seviyede tutuyoruz. Yenilenen ve
dijitalleşen kanallarımızda Kişisel Verilerin
Korunması Kanununa yönelik gerekli uyum ve
kontrollerin yapılmasını sağlıyoruz.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak tüm
çalışanlarımıza bilgi güvenliği konusunda
eğitimler vererek farkındalığın artırılması
konusunda çalışmalar yürütüyoruz. 2020/2021
yılı bilgi güvenliği olaylarının değerlendirmesine
ve 2022 yılındaki beklentilere göre
çalışanlarımız için uygun ve etkin Bilgi Güvenliği

Sürdürülebilir Dijital Bankacılık

Farkındalığı Eğitimleri hazırladık. 2021 yılında,
19 farklı içerik ile Veri Mahremiyeti, Veri
Sızıntısı, Güvenli İnternet Kullanımı gibi bilgi
güvenliği farkındalık artırıcı online eğitim ve
bilgilendirmelerimize iştiraklerimiz ile Banka
çalışanlarımızdan ve dış katılımcılarımızdan
toplamda 3.907 kişi katıldı.
Ayrıca müşterilerimize; ödül bildirimleri veya
telefon ya da mesaj yoluyla kişisel bankacılık
bilgilerinin istenmesi, oltalama (phishing)
saldırıları, şüpheli para transferleri, bilgi
talepleri durumlarında yapılmaması gerekenler
ve güvenli internet bankacılığının kullanımına
yönelik bilgilendirmeler yapıyoruz.
Regülasyonları referans alarak bilgi güvenliği
olgunluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz.
BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Bilgi
Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hakkında

Yönetmelik” ve ilişkili zorunlu mevzuata uyum
çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu kapsamda
ISO/IEC 20000-1 Yönetim Sistemi Sertifikası,
DIN ISO 20002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim
Sertifikası, ISO/IEC 27701 Kişiye Özel Bilgilerin
Yönetimi Sertifikası, DIN EB ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi Sertifikası, DIN ISO/IEC 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası, EN
ISO 22301 Güvenlik ve Esneklik – İş Sürekliliği
Yönetim Sistemi Sertifikası edindik.
Sektördeki gelişmeler doğrultusunda risklerin
azaltılması ve Bankamız dijital kanallarının
etkinliğinin artırılmasına yönelik bilgi güvenliği
seviyesinin daha da yükseltilmesini sağlayacak,
güvenli ve kesintisiz hizmet vermeye yönelik her
türlü önlemi alıyoruz.
Web sitemizde yer alan Bankamızın Gizlilik Politikası’na
link üzerinden bilgi adresinden erişebilirsiniz.
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EK-1
ÜYELIKLER VE DESTEK VERILEN GIRIŞIMLER
Yerli ve Yabancı Dernekler, Oda ve Birlikler
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)
Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD)
Reklam Verenler Derneği (RVD)
Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER)
Şekerbank’ın İmzacısı Olduğu ve Katılım Gösterdiği Girişimler
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)
BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI)
BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (UN WEPs)
Karbon Saydamlık Projesi- İklim Değişikliği ve Su Programları (CDP)
Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu (TBB)
Karbon Fiyatı Konusunda İş Dünyası Liderlik Kriterleri (CPLC)
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi / Sorumlu Bankacılık Prensipleri (UNEP-FI/PRB)
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Ekler

EK-2
PAYDAŞLARIMIZLA İLETIŞIM KANALLARIMIZ
Paydaşlarımız

İletişim Kanallarımız

Müşterilerimiz

İzinli tüm iletişim kanalları, Kamuoyu Aydınlatma
Platformu, e-bültenler, çağrı merkezi, şubeler,
kurumsal internet sitesi, sosyal medya
hesapları, tanıtım kampanyaları, özel müşteri
toplantıları, sanat faaliyetleri

Çalışanlarımız

Çalışan memnuniyet anketi, kurumsal
performans sistemi, toplantılar, e-posta
duyuruları, e-posta bültenleri, Şeker.Net portali,
Personel Şikâyet ve Bildirim Hattı ve Bir Önerim
Var Platformu

Uluslararası Finans Kuruluşları ve Kreditörler

Bilgilendirme ve durum değerlendirme
toplantıları

Hissedarlar

Genel Kurul toplantıları, Kamuoyu Aydınlatma
Platformu, faaliyet raporları, SPK Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ne Uyum Raporu, basın
bültenleri, kurumsal internet sitesi

Kamu Kurumları ve Düzenleyici Kuruluşlar

Toplantılar, yasal uyum ve faaliyet raporları,
bire bir görüşmeler, çeşitli çalışma grupları,
panel, forum ve konferanslar

Kredi Derecelendirme Kuruluşları

Bilgilendirme ve durum değerlendirme
toplantıları, faaliyet raporları, Kamuoyu
Aydınlatma Platformu

Basın- Medya

Basın bültenleri, sosyal medya hesapları,
üyelikler, sponsorluklar, röportajlar, panel,
forum ve konferanslar

Tedarikçiler

Bire bir görüşmeler

Odalar, Sektörler Kuruluşlar ve STK’lar

Bire bir görüşmeler, çeşitli çalışma grupları,
basın bültenleri, sosyal medya hesapları,
üyelikler, panel, forum ve konferanslar

Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri

Ortak projeler, iş birlikleri

Uluslararası Kurumlar ve Girişimler

Üyelikler, ortak projeler, çeşitli çalışma grupları,
iş birlikleri
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EK-3
KREDI KAYNAĞI SAĞLAYAN KURUMLAR
2020 ve 2021 yıllarında KOBİ, tarım, kadın girişimci, enerji verimliliği, mikro finansman ve dış
ticaretin finansmanı kapsamında kredi kurumlarından yaklaşık 600 milyon TL kaynak sağladık.
2011 yılından itibaren sağladığımız bu kaynakların amaçlarına göre dağılımı ve katkıda bulunan
kurumlar aşağıdaki şemada yer alıyor.
Varlık Teminatlı Menkul Kıymet Programı
(VTMK)
FMO - Hollanda Kalkınma Bankası
KfW - Alman Kalkınma Bankası
IFC - Uluslararası Finans Kuruluşu

KOBİ, Tarım, Mikro ve Kadın Girişimci
Finansmanı %100

EIB - Avrupa Yatırım Bankası
EBRD - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
ETDB - EcoTrade and Development Bank
IFC - Uluslararası Finans Kuruluşu
KfW - Alman Kalkınma Bankası

KOBİ, Tarım, Mikro ve Kadın Girişimci
Finansmanı %100

FMO - Hollanda Kalkınma Bankası
EBRD - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
OeEB - Avusturya Kalkınma Bankası
GCPF - Global Climate Partnership Fund

Enerji Verimliliği %100

GGF – Green Growth Fund
TSKB & IBRD - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
MEF – Microfinance Enhancement Facility
AFD - Fransız Kalkınma Ajansı

KOBİ ve Kadın Girişimci Finansmanı %100
Mikro Finansman %100

EK-4
ÖDÜLLER
1.
2.
3.
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“Türkiye’nin sürdürülebilir Bankası Şekerbank” reklam kampanyası ile Effie Türkiye Reklam
Etkinliği Yarışmasında Altın Ödüle değer görüldü.
Türkiye’de bir ilk olarak başlattığı “Aile Çiftçiliği Bankacılığı” projesi ile Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) Ukrayna Yerel Ağı tarafından düzenlenen “2020
Partnership for sustainability Award” yarışmasında birincilik ödülü aldı.
World Economic Magazine’in düzenlediği “World Economic Award 2021” organizasyonunda
“Sürdürülebilir Finans Kategorisinde En İyi Banka” (Best Bank for Sustainable Finance) ödülünü
kazandı.

Ekler

EK-5
PERFORMANS GÖSTERGELERI
EKONOMİK VE İDARİ PERFORMANS
Toplam Aktifler (Bin TL)
Toplam Krediler (Brüt) (Bin TL)
Özkaynaklar (Bin TL)
Toplam Mevduat (Bin TL)
Net Kâr/Zarar (Bin TL)
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
Menkul Kıymetler/Toplam Aktifler
Toplam Krediler/Toplam Aktifler
Toplam Mevduat/Toplam Aktifler
ÇEVRESEL PERFORMANS
Toplam Enerji Tüketimi (MWh)
Toplam Su Tüketimi (m3/ton)
Çalışan Başına Su Tüketimi Oranı
Kapsam 1 Sera Gazı Emisyonları (ton CO2e/yıl)
Kapsam 2 Sera Gazı Emisyonları (ton CO2e/yıl)
Kapsam 3 (Seyahat) (ton CO2e/yıl)
SOSYAL PERFORMANS
Toplam Eğitim (kişi x saat)
Kadın
Erkek
Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi Sağlanan Çalışan
Sayısı
Çevre Eğitimi Sağlanan Çalışan Sayısı
Kadın
Erkek
Minimum Başlangıç Ücretinin Asgari Ücrete Oranı (%)
Raporlama Döneminde Çözümlenen Toplam Şikayet
Sayısı

2019
30.596.129
21.821.692
1.976.583
24.547.812
-684.082
13,40
11,61
71,32
80,23

2020
37.504.455
25.926.705
2.636.078
30.743.678
52.617
14,47
12,60
69,13
81,97

2021
50.764.830
30.780.924
2.986.569
38.498.975
254.789
16,67
11,71
60,63
75,84

2018
31.252,2
51.727
14,58
3.246
11.329
1.212

2019
29.557,8
56.603
17,34
3.292
10.106
944

2020
24.404,5
23.337
6,57
2.368
6.728
418

2019
23,37
22,13
24,60

2020
16,60
17,00
16,20

2021
31,22
31,99
27,34

2.914

2.820

4.541

459
643
110

51
46
110

118
110
109,5

762

1.158

814
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EK-5
PERFORMANS GÖSTERGELERI
ÇALIŞAN DEMOGRAFİSİ
Toplam Çalışan Sayısı
Kadın
Erkek
Cinsiyete Göre Çalışan Oranları (%)
Kadın
Erkek
İstihdam Türüne Göre Çalışanlar
Tam Zamanlı Çalışan Sayısı
Kadın
Erkek
Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı
Kadın
Erkek
Yaş Gruplarına Göre Çalışan Sayıları
30 yaş altı
31-50 yaş arası
50 yaş ve üzeri
Yaş Gruplarına Göre Çalışan Oranları (%)
30 yaş altı
31-50 yaş arası
50 yaş ve üzeri
Üst Düzey Yönetici Sayısı
Kadın
Erkek
Orta Düzey Yönetici Sayısı
Kadın
Erkek
Eğitim Durumuna Göre Toplam İşgücü
Lisans-Kadın
Lisans-Erkek
Lise ve altı-Kadın
Lise ve altı-Erkek
Ön Lisans-Kadın
Ön Lisans-Erkek
Yüksek Lisans ve Üstü-Kadın
Yüksek Lisans ve Üstü-Erkek
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2019
3.265
1.617
1.648

2020
3.272
1.640
1.632

2021
3.554
1.824
1.730

49,5
50,4

50,1
49,8

51,3
48,6

1.613
1.641

1.636
1.625

1.821
1.723

4
7

4
7

3
7

754
2.426
85

711
2.463
98

943
2.506
105

23,09
74,3
2,6

21,73
75,28
3

26,53
70,51
2,95

1
10

1
9

3
6

94
251

92
241

86
251

1.291
1.299
100
182
154
95
72
72

1.309
1.296
90
167
162
89
79
80

1.489
1.389
81
145
170
104
84
92

Ekler

ÇALIŞAN DEMOGRAFİSİ
Unvana ve Cinsiyete Göre Çalışan Sayısı
GM ve GMY- Kadın
GM ve GMY- Erkek
Müdür ve Üzeri- Kadın
Müdür ve Üzeri- Erkek
Yönetmen- Kadın
Yönetmen- Erkek
Yönetmen Altı- Kadın
Yönetmen Altı- Erkek
Yaşa ve Cinsiyete Göre Çalışan Sayısı
30 yaş altı-Kadın
30 yaş altı-Erkek
31-50- Kadın
31-50- Erkek
50 yaş ve üzeri- Kadın
50 yaş ve üzeri- Erkek
İşe Alınan Çalışanların Sayısı
Kadın
Erkek
İşe Alınan Çalışanların Sayısı (Cinsiyet-Yaş Grubu)
Kadın- 30 Yaş altı
Erkek- 30 Yaş altı
Kadın 31-50 Yaş
Erkek 31-50 Yaş
Kadın- 50 Yaş ve Üzeri
Erkek- 50 Yaş ve Üzeri
İşten Ayrılan Çalışanların Sayısı
Kadın
Erkek

2019

2020

2021

1
10
94
251
543
566
979
821

1
9
92
241
528
614
1.019
768

3
6
86
251
594
702
1.141
771

462
292
1.145
1.281
10
75

453
258
1.176
1.287
11
87

619
324
1.187
1.319
18
87

108
117

201
178

410
352

68
63
40
49
0
5

147
89
54
88
0
1

329
220
81
129
0
3

284
245

179
193

225
255
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EK-5
PERFORMANS GÖSTERGELERI
ÇALIŞAN DEMOGRAFİSİ
İşten Ayrılan Çalışanların Sayısı (Cinsiyet-Yaş Grubu)
Kadın- 30 Yaş altı
Erkek- 30 Yaş altı
Kadın 31-50 Yaş
Erkek 31-50 Yaş
Kadın- 50 Yaş ve Üzeri
Erkek- 50 Yaş ve Üzeri
Doğum İzninden Yararlanan Çalışan Sayısı
Çalışan Devir Oranı -Gönüllü (%)
Kadın
Erkek
Toplam
Çalışan Devir Oranı -Gönüllü Olmayan (%)
Kadın
Erkek
Toplam
Sendikalı Çalışan Sayısı
Terfi Alan Çalışan Sayısı
Kadın
Erkek
Yabancı Çalışan Sayısı
Engelli Çalışan Sayısı
Kadın
Erkek
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2019

2020

2021

88
61
190
154
6
30
121

71
48
106
120
2
25
124

83
78
134
150
8
27
90

5,92
6,95
6,44

4,48
5,55
5,02

7,45
10,11
8,76

10,73
7,36
9,04
1.302

6,51
6,22
6,36
1.245

5,54
5,06
5,30
1.564

82
122
0

151
221
2

132
158
2

26
46

21
58

18
59

Ekler

EK-6
BIRLEŞMIŞ MILLETLER KÜRESEL İLKELER
SÖZLEŞMESI (UNGC) İLERLEME BILDIRIMI
Konu

UNGC İlkeleri

Rapor Bölümü

İNSAN HAKLARI

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

Kurumsal Yönetim
İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

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

Kurumsal Yönetim
İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

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

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi
çalıştırma uygulamasına son
verilmeli

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık
Tedarik Zincirimiz

İlke 5: Her türlü çocuk işçi
çalıştırılmasına son verilmeli

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık
Tedarik Zincirimiz

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede
ayrımcılığa son verilmeli

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

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

İklim Değişikliğiyle Mücadele ve
Çevre Odaklı Bankacılık

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

İklim Değişikliğiyle Mücadele ve
Çevre Odaklı Bankacılık

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin
gelişmesini ve yaygınlaşmasını
desteklemeli

İklim Değişikliğiyle Mücadele ve
Çevre Odaklı Bankacılık

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

Kurumsal Yönetim

ÇALIŞMA
STANDARTLARI

ÇEVRE

YOLSUZLUKLA
MÜCADELE
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EK-7
GRI İÇERIK ENDEKSI

GRI Hizmetleri Ekibi, Materiality Disclosures Service kapsamında GRI içerik endeksinin açık bir şekilde raporda
yer aldığını ve 102-40 -102-49 arası bildirimlerin referanslarının rapor içeriğinde ilgili yerlerde bulunduğunu
incelemiştir. Bu hizmet raporun Türkçe versiyonu üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa

GRI 101: Temel Esaslar (2016)
Genel Bildirimler
Kurumsal Profil
102-1

Rapor Hakkında

102-2

Kurumsal Yönetim

20

102-3

İletişim

118

102-4

Şekerbank Hakkında

102-5
102-6
102-7

Şekerbank Hakkında
Rapor Hakkında
Kurumsal Yönetim
Performans Göstergeleri

102-9

Tedarik Zincirimiz

102-10

6
2
20
95-96-97-98
63
Önemli bir değişiklik olmamıştır.

Risk Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Çevresel Etkilerimizin Yönetimi
2021-2021 Ekonomik Görünüm

28-29-30-31-32-33
16-17
74-75-76
10

102-12

Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Üyelikler ve Destek Verilen Girişimler

92

102-13

Üyelikler ve Destek Verilen Girişimler

92

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
GRI 102:
Genel Bildirimler
(2016)

6
Anonim Şirket

102-8

102-11

2

Kurumsal Yönetim
102-14

Risk Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
2021 Şekerbank Önceliklendirme Matrisi

16-17

4-5
20
28-29-30-31-32-33
16-17
48-49

Etik ve Dürüstlük
Şekerbank Etik İlkeler’i (sekerbank.com.tr)
web sitemizde yer alıyor.

102-16
102-17

Vizyon, Misyonumuz
Kurumsal Yönetim

9
20

Yönetişim
102-18
102-19
102-20

Kurumsal Yönetim
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Kurumsal Yönetim
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Kurumsal Yönetim
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Sürdürülebilirlik Yönetişimi

102-21

102-22
102-23

100

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi

20
16-17
20
16-17
20
16-17
16-17
46-47

Yönetim Kurulumuz

22-23

Üst Yönetimimiz

24-25

Yönetim Kurulumuz

22-23

Üst Yönetimimiz

24-25

Ekler

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa

102-24

Faaliyet Raporu Sayfa 86
sekerbank_2021-faaliyet-raporu.pdf

102-25

Şekerbank Çıkar Çatışması Poltikası çıkarçatışması-politikası.pdf (sekerbank.com.tr)

102-26

Kurumsal Yönetim

20

102-27

Kurumsal Yönetim

Faaliyet Raporu Sayfa 78
sekerbank_2021-faaliyet-raporu.pdf

20

Faaliyet Raporu Sayfa 85
sekerbank_2021-faaliyet-raporu.pdf

102-28
102-29

Kurumsal Yönetim
Sürdürülebilirlik Yönetişimi

102-30

Risk Yönetimi

102-31

Sürdürülebilirlik Yönetişimi

16-17

Sürdürülebilirlik Yönetişimi

16-17

102-32

2021 Şekerbank Önceliklendirme Matrisi
Sürdürülebilirlik Yönetişimi

102-33

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi
Üyelikler ve Destek Verilen Girişimler

GRI 102:
Genel
Bildirimler
(2016)

20
16-17
28-29-30-31-32-33

48-49
16-17
46-47
92

102-35

Şekerbank Ücret Politikası Ücret Politikası
(sekerbank.com.tr)

102-36

Şekerbank Ücret Politikası Ücret Politikası
(sekerbank.com.tr)

102-37

Şekerbank Ücret Politikası Ücret Politikası
(sekerbank.com.tr)

102-38

Faaliyet Raporu Sayfa 236
sekerbank_2021-faaliyet-raporu.pdf

102-39

Faaliyet Raporu Sayfa 236
sekerbank_2021-faaliyet-raporu.pdf

Paydaş Katılımı
102-40

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi
Üyelikler ve Destek Verilen Girişimler

92

102-41

Çalışan Hakları

53

102-42

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi

46-47

102-43

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi

46-47

Sürdürülebilirlik Yönetişimi
102-44

46-47

16-17

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi

46-47

Müşteri İlişkileri Yönetimi

64-65

Raporlama Uygulaması
102-45

Rapor Hakkında
Rapor Hakkında

102-46

Sürdürülebilirlik Yönetişimi
2021 Şekerbank Önceliklendirme Matrisi

102-47

Sürdürülebilirlik Yönetişimi
2021 Şekerbank Önceliklendirme Matrisi

102-48

2
2
16-17
48-49
16-17
48-49
Tekrar eden bilgi yoktur.

102-49

Rapor Hakkında

2

102-50

Rapor Hakkında

2

102-51

2018-2019

102-52

İki yılda bir
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EK-7
GRI İÇERIK ENDEKSI

GRI 102: Genel Bildirimler (2016)

Başlık

Bulunduğu bölüm

102-53

İletişim

102-54

Rapor Hakkında

102-55

GRI İçerik Endeksi

102-56

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

Sayfa
118
3
100-101-102-103-104-105
34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

GRI 200: Ekonomik Standart Serileri
Dolaylı Ekonomik Etkiler
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
103-1

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı
(2016)

46-47

2021 Şekerbank Önceliklendirme Matrisi

48-49

Enerji Verimliliği
103-2

Sürdürülebilir Tarım
Fikri Sermayemiz
Enerji Verimliliği

103-3

Sürdürülebilir Tarım
Fikri Sermayemiz
Enerji Verimliliği

203-1

Sürdürülebilir Tarım
Fikri Sermayemiz

GRI 203: Dolaylı Ekonomik Etkiler
(2016)

Enerji Verimliliği
203-2

16-17

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi

Sürdürülebilir Tarım
Fikri Sermayemiz

77-78-79
80-81-82-83
42
77-78-79
80-81-82-83
42
77-78-79
80-81-82-83
42
77-78-79
80-81-82-83
42

Yolsuzlukla Mücadele
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
103-1
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı
(2016)

GRI 205: Yolsuzlukla Mücadele
(2016)

103-2

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi
Kurumsal Yönetim
Performans Göstergeleri

16-17
46-47
20
95-96-97-98

103-3

Kurumsal Yönetim

20

205-1

Kurumsal Yönetim

20

205-2

Kurumsal Yönetim

20

205-3

Kurumsal Yönetim

20

GRI 300: Çevresel Standart Serileri
Enerji
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
103-1
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı
(2016)

103-2
103-3

GRI 302: Enerji (2016)

16-17
46-47

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Performans Göstergeleri

95-96-97-98

302-1

Performans Göstergeleri

95-96-97-98

302-2

Performans Göstergeleri

95-96-97-98

302-3
302-4
302-5

102

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi

Enerji Verimliliği
Performans Göstergeleri
Enerji Verimliliği

77-78-79
95-96-97-98
77-78-79

Performans Göstergeleri

95-96-97-98

Performans Göstergeleri

95-96-97-98

Ekler

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa

Su ve Atık Sular
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
103-1
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı
(2016)

103-2
103-3
303-3

GRI 303: Su ve Atık Sular (2018)
303-4

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi

16-17
46-47

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Performans Göstergeleri
Su Yönetimi
Performans Göstergeleri
Su Yönetimi
Performans Göstergeleri

95-96-97-98
76
95-96-97-98
76
95-96-97-98

Emisyonlar
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
103-1
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı
(2016)

103-2
103-3

GRI 305: Emisyonlar (2016)

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi

16-17
46-47

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Performans Göstergeleri

95-96-97-98

305-1

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Çevre Odaklı
Bankacılık

74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85

305-2

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Çevre Odaklı
Bankacılık

74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85

305-3

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Çevre Odaklı
Bankacılık

74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85

305-4

Performans Göstergeleri

305-5

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Çevre Odaklı
Bankacılık
Enerji Verimliliği
Performans Göstergeleri

95-96-97-98
74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85
77-78-79
95-96-97-98

Atıklar
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
103-1
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı
(2016)

103-2
103-3

GRI 306: Atıklar (2020)

306-3

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi

16-17
46-47

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Performans Göstergeleri
Atık Yönetimi
Performans Göstergeleri

95-96-97-98
76
95-96-97-98

Çevresel Uyum
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı
(2016)

GRI 307: Çevresel Uyum (2016)

103-1

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi

16-17
46-47

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

103-2

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

103-3

Şekerbank Değer Yaratma Modeli

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

307-1

Çevresel Etkilerimizin Yönetimi

76
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Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa

GRI 400: Sosyal Standart Serileri
İstihdam
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
103-1
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı
(2016)

103-2
103-3

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi
İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-6364-65

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-6364-65

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-6364-65

Performans Göstergeleri
401-1
GRI 401: İstihdam (2016)

401-2
401-3

16-17
46-47

Çalışan Hakları
Performans Göstergeleri

95-96-97-98
53
95-96-97-98

Çalışan Hakları

53

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

52

Performans Göstergeleri

95-96-97-98

İş Sağlığı ve Güvenliği
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
103-1
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı
(2016)

103-2
103-3

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi

46-47

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-6364-65

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-6364-65

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-6364-65

Performans Göstergeleri
GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği
(2018)

16-17

95-96-97-98

403-1

İş Sağlığı ve Güvenliği

58-59

403-2

İş Sağlığı ve Güvenliği

58-59

403-3

İş Sağlığı ve Güvenliği

58-59

403-4

İş Sağlığı ve Güvenliği

58-59

Eğitim ve Öğretim
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
103-1
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı
(2016)

103-2
103-3

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi

104

404-1
404-2

46-47

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-6364-65

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-6364-65

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-6364-65

Performans Göstergeleri
GRI 404: Eğitim ve Öğretim
(2016)

16-17

Çalışan Gelişimi ve Yetenek Yönetimi
Performans Göstergeleri
Çalışan Gelişimi ve Yetenek Yönetimi
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

95-96-97-98
54-55
95-96-97-98
54-55
52

Ekler

Başlık

Bulunduğu bölüm

Sayfa

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
103-1

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi
İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı
(2016)

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği
103-2

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği
İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

103-3

GRI 405: Çeşitlilik ve Fırsat
Eşitliği (2016)

405-1
405-2

16-17
46-47
52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-6364-65
52
52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-6364-65
52
52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-6364-65

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

52

Performans Göstergeleri

95-96-97-98

Kurumsal Yönetim

20

Performans Göstergeleri

95-96-97-98

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

52

Ayrımcılığın Önlenmesi
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
103-1

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi
İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı
(2016)
103-2

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

103-3
GRI 406: Ayrımcılığın Önlenmesi
(2016)

406-1

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

16-17
46-47
52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-6364-65
52
52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-6364-65
52
52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-6364-65

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

52

Çalışan Hakları

53

Sendikalaşma ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı
(2016)

GRI 407: Sendikalaşma ve Toplu
Sözleşme Özgürlüğü (2016)

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetişimi

103-2

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi

103-3

İnsan ve Toplum Odaklı Bankacılık

407-1

Çalışan Hakları

16-17
46-47
52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-6364-65
53

Yerel Toplumlar

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı
(2016)

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetişimi

103-2

Paydaşlar ile Diyaloğumuz ve Önceliklendirme
Analizi

103-3
GRI 413: Yerel Toplumlar 2016

16-17
46-47

Sosyal ve İlişkisel Sermayemiz

36

Fikri Sermayemiz

42

413-1

Paydaşlarımızla İletişim Kanallarımız

413-2

Performans Göstergeleri

93
95-96-97-98
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EK-8
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK İLKELERI UYUM
ÇERÇEVESI TABLOSU
Uy ya da Açıkla prensibi kapsamında Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi gerekliliklerini ele aldığımız rapor
bölümlerini aşağıdaki tabloda açıklamaktayız.
İLKELER

UYUM
BEYANI

AÇIKLAMALAR

Evet

Tüm ÇSY politikaları,
Şekerbank’ın kurumsal
internet sitesi üzerinden
kamuyla paylaşılmaktadır.

BAĞLANTILAR

A. Genel İlkeler
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli
konularını, risklerini ve
fırsatlarını belirler ve buna
uygun ÇSY politikalarını
oluşturur. Söz konusu
politikaların etkin bir biçimde
uygulanması bakımından;
Ortaklık içi yönerge, iş
prosedürleri vs. hazırlanabilir.
Bu politikalar için Yönetim
Kurulu kararı alır ve kamuya
açıklar.

ÇSY politikalarına, risk ve
fırsatlarına uygun Ortaklık
Stratejisini belirler. Ortaklık
stratejisi ve ÇSY politikalarına
uygun kısa ve uzun vadeli
hedeflerini belirler ve kamuya
açıklar.

Kurumsal İnternet Sitesi - Politikalar
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/politikacilar
https://sekerbank.com.tr/hakkimizda/ik
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/kurumsalyonetim

Evet

Sürdürülebilir bankacılık
perspektifinde stratejisine
yön veren Şekerbank’ta,
“sürdürülebilir tarım, enerji
verimliliğinin desteklenmesi,
iklim değişikliği ile
mücadele, finansal
kapsayıcılık ve kadın
bankacılığı, üretimin ve
istihdamın desteklenmesi”
ekseninde ürün ve hizmetler
sunulmaktadır.

Evet

ÇSY politikalarının
yürütülmesi, sürdürülebilir
iş uygulamalarının
geliştirilmesi ve karar alma
süreçlerine entegrasyonu
konularında en üst düzey
karar merci Şekerbank
Sürdürülebilir Bankacılık
Komitesi’dir.

2021 Faaliyet Raporu, sayfa 4, 62-65, 99
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/faaliyet-raporlari

A2. Uygulama/İzleme
ÇSY politikalarının
yürütülmesinden sorumlu
komiteleri/birimleri belirler
ve kamuya açıklar. Sorumlu
komite/birim, politikalar
kapsamında gerçekleştirilen
faaliyetleri yılda en az bir kez
ve her halükarda Kurul’un
ilgili düzenlemelerinde yıllık
faaliyet raporlarının kamuya
açıklanması için belirlenen
azami süreler içerisinde kalacak
şekilde Yönetim Kuruluna
raporlar.

Şekerbank’ın sürdürülebilir
bankacılık konusundaki orta
ve uzun vadeli hedefleri
kurumsal internet sitesinde
kamuyla paylaşılmaktadır.
Belirlenen kısa ve uzun vadeli
hedefler doğrultusunda
uygulama ve eylem planlarını
oluşturur ve kamuya açıklar.
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Evet

Sürdürülebilirlik ekseninde
oluşturulan Banka’nın
dört stratejik odak
alanına ilişkin yürütülen
çalışmalar ve performans
göstergelerine faaliyet
raporunda yer verilmektedir.
Bunlara ek olarak, kredi
ürün segmentleri bazında
gelecek yıl hedefleri ilgili
yılın faaliyet raporunda
duyurulmaktadır.

Kurumsal İnternet Sitesi - Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi
https://sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik
surdurulebilirlikkomitesi
2021 Faaliyet Raporu, sayfa 62
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/faaliyet-raporlari

Kurumsal İnternet Sitesi - Sürdürülebilirlik Hedefleri
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
surdurulebilirlikhedef
2021 Faaliyet Raporu, sayfa 62 - 65, 34 - 57
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/faaliyet-raporlari

Ekler

İLKELER

UYUM
BEYANI

AÇIKLAMALAR

BAĞLANTILAR

ÇSY Kilit Performans
Göstergelerini (KPG) belirler ve
yıllar bazında karşılaştırmalı
olarak açıklar. Teyit edilebilir
nitelikteki verilerin varlığı
halinde, KPG’leri yerel
ve uluslararası sektör
karşılaştırmalarıyla birlikte
sunar.

ÇSY performans göstergeleri
yıllar bazında takip edilerek
sürdürülebilirlik raporları ile
kamuya açıklanmaktadır.

2021 Entegre Rapor, sayfa 95-98

Evet

Evet

Şekerbank’ın kendi
operasyonları ve
kredilendirme faaliyetlerinde
sürdürülebilirlik
performansının
geliştirilmesine yönelik
iyileştirici eylemler kamuya
açıklanmaktadır.

İş süreçlerine veya ürün
ve hizmetlere yönelik
sürdürülebilirlik performansını
iyileştirici inovasyon
faaliyetlerini açıklar.

https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

2021 Faaliyet Raporu, sayfa 66 - 71
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/faaliyet-raporlari

A3. Raporlama

Sürdürülebilirlik performansını,
hedeflerini ve eylemlerini
yılda en az bir kez raporlar ve
kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik
faaliyetlerine ilişkin bilgileri
faaliyet raporu kapsamında
açıklar.

Paydaşlar için ortaklığın
konumu, performansı ve
gelişiminin anlaşılabilmesi
açısından önemli nitelikteki
bilgilerin, doğrudan ve özlü bir
anlatımla paylaşılması esastır.
Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal
internet sitesinde ayrıca
açıklayabilir, farklı paydaşların
ihtiyaçlarını doğrudan
karşılayan ayrı raporlar
hazırlayabilir.
Şeffaflık ve güvenilirlik
bakımından azami özen
gösterir. Dengeli yaklaşım
kapsamında açıklama ve
raporlamalarda öncelikli
konular hakkında her türlü
gelişmeyi objektif bir biçimde
açıklar.

Kısmen

Şekerbank’ın sürdürülebilir
bankacılık konusundaki
performansı, hedefleri
ve eylemleri, 2013
yılından bu yana GRI
(Küresel Raporlama
Girişimi) ile uyumlu olarak
hazırlanan sürdürülebilirlik
raporları ile iki yıllık
periyotlarda kamuyla
paylaşılmaktadır. Ayrıca,
her yıl yayımlanan faaliyet
raporları sürdürülebilirlik
faaliyetlerine ilişkin bilgileri
kapsamaktadır.
Şekerbank, 2022 yılından
itibaren, finansal ve
finansal olmayan verilerini
bütüncül bir yaklaşımla
ele aldığı ilk entegre
raporunu yayımlamıştır.
Bundan sonraki dönemde,
performansını yıllık olarak
entegre faaliyet raporları ile
açıklamayı planlamaktadır.

Evet

Faaliyet ve sürdürülebilirlik
raporlamalarının yanı sıra,
ortaklık yapısı ve finansal
ve finansal olmayan
performansa ilişkin bilgilere
Şekerbank’ın kurumsal
internet sitesinde yer
verilmektedir.
Ayrıca, 2010 ve 2015
yılından bu yana karbon
ve su ayak izi sırasıyla
CDP raporları aracığıyla
açıklanmaktadır.

Evet

Şeffaflık ilkesi çerçevesinde,
Şekerbank’ın değer
zincirinde yer alan farklı
paydaş gruplarıyla
birlikte belirlediği öncelikli
konulara ilişkin gelişmelere
sürdürülebilirlik raporlarında
yer verilmektedir.

2021 Entegre Rapor
https://sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/raporlarimiz
2021 Faaliyet Raporu
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/faaliyet-raporlari

Kurumsal İnternet Sitesi > Yatırımcı İlişkileri
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci
CDP Raporları
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

2021 Entegre Rapor
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz
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EK-8
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK İLKELERI UYUM
ÇERÇEVESI TABLOSU
İLKELER
Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler
(BM) 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’ndan
hangileri ile ilişkili olduğu
hakkında bilgi verir.
Çevresel, sosyal ve kurumsal
yönetim konularında aleyhte
açılan ve/veya sonuçlanan
davalara ilişkin açıklama yapar.

UYUM
BEYANI

AÇIKLAMALAR

Evet

Farklı paydaş
gruplarıyla birlikte
belirlenen Şekerbank’ın
öncelikli konuları, BM
Küresel Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları ile
ilişkilendirilmektedir.

Evet

Şekerbank’ın mali
durumunu ve faaliyetlerini
etkileyebilecek nitelikte
aleyhte açılan herhangi bir
dava bulunmamaktadır.

BAĞLANTILAR

2021 Entegre Rapor, sayfa 34-49
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

A4. Doğrulama
Bağımsız üçüncü taraflara
(bağımsız sürdürülebilirlik
güvence sağlayıcılarına)
doğrulatıldığı takdirde,
sürdürülebilirlik performans
ölçümlerini kamuya açıklar
ve söz konusu doğrulama
işlemlerinin artırılması yönünde
gayret gösterir.

Kısmen

CDP raporlamasında yer
alan sera gazı emisyon
ve su tüketim verileri için
bağımsız üçüncü taraftan
alınan doğrulama ve
güvence beyanları her yıl
kurumsal internet sitesinde
kamuya açıklanmaktadır.
Sürdürülebilirlik raporu
GRI Standartları’na uyumlu
olarak hazırlanmaktadır.

CDP Sera Gazı Emisyonları ve Su Verileri Güvence Raporları
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz
2021 Entegre Rapor, sayfa 98-103
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

B. Çevresel İlkeler
Çevre yönetimi alanındaki
politika ve uygulamalarını,
eylem planlarını, çevresel
yönetim sistemlerini (ISO 14001
standardı ile bilinmektedir) ve
programlarını açıklar.

Çevre ile ilgili kanun ve ilgili
diğer düzenlemelere uyum
sağlar ve bunları açıklar.

Sürdürülebilirlik İlkeleri
kapsamında hazırlanacak
raporda yer verilecek çevresel
raporun sınırı, raporlama
dönemi, raporlama tarihi, veri
toplama süreci ve raporlama
koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.
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Kısmen

Çevresel etkilerin yönetimine
ilişkin metodoloji ve
performans göstergeleri
CDP raporları aracılığıyla
kamuyla paylaşılmaktadır.
Banka’da, ISO 14001
Çevre Yönetim Standardı
bulunmamaktadır.

Evet

Şekerbank’ta, faaliyetler
gerçekleştirilirken mevcut
çevre ile ilgili kanun ve
yönetmeliklere uygun
hareket edilmekte ve
gerektiğinde çevre
konusundaki yeni
düzenlemelere yapılan
katkılar kamuya
açıklanmaktadır.

Evet

İlgili raporlama dönemi
içerisinde, Şekerbank’ın
kendi operasyonlarından
kaynaklanan karbon ve
su ayak izi verileri ve bu
verilerin toplanma sürecine
ilişkin bilgiler CDP raporları
aracılığıyla açıklanmaktadır.

CDP İklim Değişikliği Raporu, C1.2a
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz
2021 Entegre Rapor, sayfa 74-79
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

CDP İklim Değişikliği Raporu, C2.2a
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

CDP İklim Değişikliği Raporu, C0.2, C0.5, C1.2a
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

Ekler

İLKELER

Çevre ve iklim değişikliği
konusuyla ilgili ortaklıktaki
en üst düzey sorumluyu, ilgili
komiteleri ve görevlerini açıklar.

Hedeflerin gerçekleştirilmesi
de dâhil olmak üzere, çevresel
konuların yönetimi için sunduğu
teşvikleri açıklar.

Çevresel sorunların iş
hedeflerine ve stratejilerine
nasıl entegre edildiğini açıklar.

İş süreçlerine veya ürün
ve hizmetlerine yönelik
sürdürülebilirlik performanslarını
ve bu performansı iyileştirici
faaliyetlerini açıklar.

Sadece doğrudan operasyonlar
bakımından değil, ortaklık
değer zinciri boyunca çevresel
konuları nasıl yönettiğini ve
stratejilerine tedarikçi ve
müşterileri nasıl entegre ettiğini
açıklar.

UYUM
BEYANI

AÇIKLAMALAR

Evet

Şekerbank’ta iklim
değişikliği ve çevre ile
ilgili konulardan sorumlu
en üst düzey karar mercii
Sürdürülebilir Bankacılık
Komitesi’dir. Komite üyeleri
ve görevleri hakkında
detaylı bilgi CDP raporu ve
kurumsal internet sitesinde
paydaşların bilgisine
sunulmaktadır.

Evet

Şekerbank’ta, performansa
dayalı ödeme sistemi ve
ücretlendirme politikası
kapsamında, iklimle ilgili
hedeflere ulaşılması
yönünde çalışanlara
inisiyatifler sunulmaktadır.

Evet

Şekerbank, iklim
değişikliğinin doğrudan
faaliyetleri, kredi portföyü
ve ürünleri üzerinde
yaratacağı fiziksel
ve geçiş riskleri ve
fırsatlarının farkındadır.
Dolayısıyla, olumlu etkileri
hızlandırmak ve olumsuz
etkilerden korunmak için,
stratejisini iklimle ilgili
riskleri ve fırsatları göz
önünde bulundurarak
şekillendirmektedir.

Evet

Şekerbank’ın direkt
operasyonları ve
kredilendirme faaliyetleri
olmak üzere iki boyutta
ele alınan etkileri, bu
etkilerin nasıl yönetildiği
ve iyileştirildiğine yönelik
yaklaşım ve çalışmaları
CDP raporları ile
açıklanmaktadır.
Satın alma süreçlerinde
çevresel ve sosyal ilkelere
uyum, “Tedarikçiler için
Sosyal, Çevresel ve Etik
İlkeler” çerçevesinde
gözetilmektedir.

Evet

Ayrıca, Şekerbank’ta, IFC
(Uluslararası Finansman
Kuruluşu) rehberliğinde
geliştirilen Kredilerde Sosyal
ve Çevre Yönetim Sistemi
ÇYS) 2009 yılından bu yana
kredilendirme süreçlerinin
ayrılmaz bir parçası olarak
uygulanmakta ve sürekli
geliştirilmektedir.

BAĞLANTILAR
CDP İklim Değişikliği Raporu, C1.
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz
Kurumsal İnternet Sitesi > Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
surdurulebilirlikkomitesi

CDP İklim Değişikliği Raporu, C1.3
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

CDP İklim Değişikliği Raporu, C2.
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

CDP İklim Değişikliği Raporu, C2.1
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

Sürdürülebilir Bankacılık Yönetmeliği, Ek-1: Tedarikçi Sosyal,
Çevresel ve Etik Kuralları
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/politikacilar
CDP İklim Değişikliği Raporu, C3.4
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz
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EK-8
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK İLKELERI UYUM
ÇERÇEVESI TABLOSU
İLKELER

Çevresel konularda (sektörel,
bölgesel, ulusal ve uluslararası)
politika oluşturma süreçlerine
dâhil olup olmadığını; çevre
konusunda üyesi olduğu
dernekler, ilgili kuruluşlar ve
sivil toplum kuruluşları ile
yaptığı iş birliklerini ve varsa
aldığı görevleri ve desteklediği
faaliyetleri açıklar.

Çevresel göstergeler (Sera
gazı emisyonları (Kapsam-1
(Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji
dolaylı), Kapsam-3 (Diğer
dolaylı) 1 ), hava kalitesi, enerji
yönetimi, su ve atıksu yönetimi,
atık yönetimi, biyoçeşitlilik
etkileri) ışığında çevresel etkileri
ile ilgili bilgileri dönemsel
olarak karşılaştırılabilir bir
şekilde raporlar.
Verilerini toplamak ve
hesaplamak için kullandığı
standart, protokol, metodoloji
ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.
Önceki yıllarla karşılaştırmalı
olarak rapor yılı için çevresel
göstergelerin durumunu açıklar
(artış veya azalma).
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UYUM
BEYANI

Evet

AÇIKLAMALAR

BAĞLANTILAR

Çevresel ve sürdürülebilir
finansman konularında
mevzuat ve politika
geliştirilmesi süreçlerinde
Sivil Toplum Kuruluşları
(STK), düzenleyici kurumlar
ve politika yapıcılar ile
aktif iş birliği içinde
çalışılmaktadır.

CDP İklim Değişikliği Raporu, C12.3a

Ayrıca, Sürdürülebilir
Kalkınma Derneği’nin
(SKD) aktif bir üyesi
olan Şekerbank, dernek
bünyesinde oluşturulan
Sürdürülebilir Finans ve Risk
Yönetimi Çalışma Grubu’nun
eş başkanlığını yürütmekte
olup, bu gruba bağlı
oluşturulan İklim Kaynaklı
Risklerin Yönetimi Alt
Çalışma Grubu dâhilindeki
çalışmalara öncülük
etmektedir.

Kısmen

Şekerbank’ın sera gazı
emisyonları dönemler
itibariyle karşılaştırmalı
olarak Kapsam-1, Kapsam-2
ve kısmi olarak Kapsam-3
olarak raporlanmaktadır.
Kredilendirme
faaliyetlerinden
kaynaklanan emisyonların
kapsamının genişletilmesine
yönelik çalışmalara devam
edilmektedir.

Evet

Veri toplama sürecine
ilişkin metodoloji ve
standartlara ilişkin
ayrıntılar CDP raporlarında
detaylandırılmaktadır.

Evet

Sera gazı emisyonları ve
su tüketim verileri yıllara
göre karşılaştırmalı
olarak CDP raporlarında
açıklanmaktadır.

https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz
Üyelikler ve Destek Verilen Girişimler
https://sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/uyeliklervedestek

CDP İklim Değişikliği ve Su Raporları
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

CDP İklim Değişikliği Raporu, C5.
CDP Su Raporu, W5.1a
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz
CDP İklim Değişikliği ve Su Raporları
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

Ekler

İLKELER
Çevresel etkilerini azaltmak için
kısa ve uzun vadeli hedefler
belirler ve bu hedefleri açıklar.
Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Taraflar
Konferansı’nın önerdiği
şekilde Bilime Dayalı olarak
belirlenmesi tavsiye edilir.
Daha önce belirlediği hedeflere
göre rapor yılında gerçekleşen
ilerleme söz konusu ise konu
hakkında bilgi verir.

İklim krizi ile mücadele
stratejisini ve eylemlerini açıklar.

Sunduğu ürünler ve/veya
hizmetlerin potansiyel
olumsuz etkisini önleme veya
minimize etme program ya
da prosedürlerini açıklar;
üçüncü tarafların sera gazı
emisyon miktarlarında azaltım
sağlamaya yönelik aksiyonlarını
açıklar.

UYUM
BEYANI

AÇIKLAMALAR

Kısmen

2018 yılı esas alınarak, 2023
yılına kadar Şekerbank’ın
karbon emisyon oranının
%5 ve su tüketiminin ise
%2 oranında azaltılması
hedeflenmektedir.
Bunun yanı sıra, Bilime
Dayalı Hedefler Girişimi
(SBTi) doğrultusunda
çalışmaların başlatılması
planlanmaktadır.

Evet

Sorumlu bankacılık prensibi
doğrultusunda, Şekerbank’ın
iklim değişikliğine yönelik
strateji ve aldığı aksiyonlar
CDP raporları aracılığıyla
açıklanmaktadır.

Evet

Şekerbank’ta kredilendirme
faaliyetlerinden
kaynaklanan çevresel
ve sosyal etkiler, IFC
rehberliğinde 2009 yılında
hazırlanan Sosyal ve
Çevresel Yönetim Sistemi
(SEMS) kapsamında
yönetilmektedir. 2022
yılında, bu sürece
ilişkin politikanın
kamuyla paylaşılması
planlanmaktadır.
Şekerbank’ta, karbon
ayak izini azaltmak ve
buna bağlı operasyonel
maliyetleri düşürmek
amacıyla enerji verimliliği
uygulamaları geliştirilmekte
ve CDP raporları ile kamuyla
paylaşılmaktadır.

BAĞLANTILAR

CDP İklim Değişikliği Raporu, C4.
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

CDP İklim Değişikliği Raporu, C3.
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

2021 Faaliyet Raporu, sayfa 4, 51-57
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/faaliyet-raporlari

CDP İklim Değişikliği Raporu, sayfa 38

Çevresel etkilerini azaltmaya
yönelik aldığı aksiyonlar,
yürüttüğü projeler ve girişimlerin
toplam sayısını ve bunların
sağladığı çevresel fayda/
kazanç ve maliyet tasarruflarını
açıklar.

Evet

Toplam enerji tüketim verilerini
(hammaddeler hariç) raporlar
ve enerji tüketimlerini Kapsam-1
ve Kapsam-2 olarak açıklar.

Kapsam-1 ve Kapsam-2
tüketim verileri CDP
raporlaması ile
açıklanmaktadır.

CDP İklim Değişikliği Raporu, C4.

Evet

Raporlama yılında üretilen ve
tüketilen elektrik, ısı, buhar ve
soğutma hakkında bilgi sağlar.

İlgili yıla ait tüketim
kalemleri sürdürülebilirlik
raporlarında
detaylandırılmaktadır.

2021 Entegre Rapor, sayfa 95

Kısmen

Ayrıca, müşterilere sunulan
kredi ürünleri ile elde
edilen enerji tasarrufu ve
emisyon azaltımı verileri
de faaliyet raporlarında
duyurulmaktadır

https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz
2021 Faaliyet Raporu, sayfa 98
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/faaliyet-raporlari

https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz
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BAĞLANTILAR
2021 Faaliyet Raporu, sayfa 23, 48 - 51

Yenilenebilir enerji kullanımının
artırılması, sıfır veya düşük
karbonlu elektriğe geçiş
konusunda çalışmalar yapar ve
bu çalışmaları açıklar.

Evet

Şekerbank’ın yenilenebilir
enerji ve enerji verimliliğine
ilişkin hem müşterileri hem
de kendi operasyonları
nezdinde geliştirmiş
olduğu ürün ve çalışmalara
raporlamalarda yer
verilmektedir.

Yenilenebilir enerji üretim ve
kullanım verilerini açıklar.

Evet

Yenilenebilir enerji üretim ve
tüketimine ait bilgiler, CDP
raporunda açıklanmaktadır.

Enerji verimliliği projeleri yapar
ve bu çalışmalar sayesinde
enerji tüketim ve emisyon
azaltım miktarını açıklar.

Evet

Şekerbank’ta, her yıl
aşamalı bir şekilde,
şubelerde kullanılan
klimalar enerji verimli
olanlarla değiştirilmekte,
su alarmları ve depoları
devreye alınmaktadır.

Yer altından veya yer üstünden
çekilen, kullanılan, geri
dönüştürülen ve deşarj edilen
su miktarlarını, kaynaklarını ve
prosedürlerini (Kaynak bazında
toplam su çekimi, su çekiminden
etkilenen su kaynakları; geri
dönüştürülen ve yeniden
kullanılan suyun yüzdesi ve
toplam hacmi vb.) raporlar.

Evet

Su tüketimine ilişkin her türlü
veri CDP Su raporlaması ile
paylaşılmaktadır.

Operasyonlar veya
faaliyetlerinin herhangi bir
karbon fiyatlandırma sistemine
(Emisyon Ticaret Sistemi, Cap
& Trade veya Karbon Vergisi)
dâhil olup olmadığını açıklar.

Evet

Şekerbank’ta mevcut
durumda karbon
fiyatlandırması
uygulanmamakla birlikte,
Türkiye’deki bu konudaki
gelişmeler yakından takip
edilmektedir. Önümüzdeki
dönemde iç karbon fiyatı
uygulamasına yönelik
çalışmalara başlanması
planlanmaktadır.

Raporlama döneminde biriken
veya satın alınan karbon kredisi
bilgisini açıklar.

Evet

Raporlama dönemi
içerisinde karbon kredisi
alımı gerçekleşmemiştir.

Ortaklık içerisinde karbon
fiyatlandırması uygulanıyor ise
ayrıntılarını açıklar.

İlgisiz

Karbon fiyatlandırması
henüz uygulanmamaktadır.

Evet

Şekerbank’ın çevresel
bilgileri, CDP ve
sürdürülebilirlik
raporlamaları ve BİST
Sürdürülebilirlik Endeksi
platformu aracılığıyla
açıklanmaktadır.

İLKELER

Çevresel bilgilerini açıkladığı
tüm zorunlu ve gönüllü
platformları açıklar.
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https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/faaliyet-raporlari
CDP İklim Değişikliği Raporu, sayfa 38
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz
CDP İklim Değişikliği Raporu, C8.2a
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz
CDP İklim Değişikliği Raporu, C2.2
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

CDP Su Raporu
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

CDP İklim Değişikliği Raporu, C11.
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

CDP İklim Değişikliği Raporu, C11.
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

Ekler

İLKELER

UYUM
BEYANI

AÇIKLAMALAR

Kısmen

İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi ve ulusal
yasalara uyum içinde
hareket eden Şekerbank’ın
kurumsal internet sitesinde
yayımlanmakta olan İnsan
Kaynakları Politikası’nın
bu uyumu içerecek
şekilde düzenlenmesi
planlanmaktadır.

BAĞLANTILAR

C. Sosyal İlkeler
C1. İnsan Hakları ve Çalışan
Hakları
İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesine, Türkiye’nin
onayladığı ILO Sözleşmelerine
ve Türkiye’de insan hakları ve
çalışma hayatını düzenleyen
hukuksal çerçeve ve mevzuata
tam uyumun taahhüt edildiği
Kurumsal İnsan Hakları ve
Çalışan Hakları Politikası
oluşturur. Söz konusu politikayı
ve politikanın uygulanması ile
ilgili rolleri ve sorumlulukları
kamuya açıklar.
İşe alım süreçlerinde fırsat
eşitliği sağlar. Tedarik ve
değer zinciri etkilerini de
gözeterek adil iş gücü, çalışma
standartlarının iyileştirilmesi,
kadın istihdamı ve kapsayıcılık
konularına (kadın, erkek,
dini inanç, dil, ırk, etnik
köken, yaş, engelli, mülteci
vb. ayrımı yapılmaması gibi)
politikalarında yer verir.

Belirli ekonomik, çevresel,
toplumsal faktörlere duyarlı
kesimlerin (düşük gelirli kesimler,
kadınlar vb.) veya azınlık
haklarının/fırsat eşitliğinin
gözetilmesi konusunda değer
zinciri boyunca alınan önlemleri
açıklar.

Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan
hakları ihlallerini, zorla
çalıştırmayı önleyici ve
düzeltici uygulamalara ilişkin
gelişmeleri raporlar. Çocuk
işçi çalıştırılmamasına yönelik
düzenlemeleri açıklar.

Evet

Şekerbank, 2021 yılında,
iş dünyasında kadınların
temsilini ve liderliğini
güçlendirmek amacıyla
United Nations Global
Compact tarafından 44
ülkede hayata geçirilen
Target Gender Equality
(Hedef Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği) programına
katılmıştır.

Evet

Türkiye genelindeki
şubelerinin %72’si
Anadolu’da yer alan
Şekerbank’ta, toplumun
tüm kesimlerini kapsayan
bankacılık anlayışı
doğrultusunda esnaf, çiftçi,
kadın girişimci ve mikro
işletme sahiplerine özel
alternatif kredilendirme
modelleri geliştirmeye
devam edilmekte ve bu
konudaki çalışmalara
raporlarda yer verilmektedir.

Evet

Şekerbank’ın tedarikçi
değerlendirme kriterleri
arasında çocuk işçi
çalıştırılmaması şartı
gözetilmektedir. Ayrıca,
Sosyal ve Çevresel
Yönetim Sistemi (SEMS)
kapsamında kredilendirme
faaliyetlerinde IFC
Performans Kriterleri dikkate
alınmaktadır.
Şekerbank’ın hiçbir
lokasyonunda, alt işverenler
de dâhil olmak üzere zorla,
zorunlu ya da çocuk işçi
çalıştırılması söz konusu
değildir.

Kurumsal İnternet Sitesi
https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/ik/ ikpolitikas%C4%B1
2021 Entegre Rapor, sayfa 56-61

2021 Faaliyet Raporu, sayfa 62 - 64, 72 - 73
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/faaliyet-raporlari

2021 Faaliyet Raporu, sayfa 22, 42 - 43
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/faaliyet-raporlari

Tedarikçi Sosyal, Çevresel ve Etik Kuralları
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/politikacilar
2021 Entegre Rapor, sayfa 53, 63
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz
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Çalışanlara yapılan yatırım
(eğitim, gelişim politikaları),
tazminat, tanınan yan haklar,
sendikalaşma hakkı, iş/
hayat dengesi çözümleri ve
yetenek yönetimine ilişkin
politikalarını açıklar. Çalışan
şikayetleri ve anlaşmazlıkların
çözümüne ilişkin mekanizmaları
oluşturarak uyuşmazlık çözüm
süreçlerini belirler. Çalışan
memnuniyetinin sağlanmasına
yönelik olarak yapılan
faaliyetleri düzenli olarak
açıklar.

Evet

Tüm Şekerbank
çalışanlarının kişisel
gelişimlerine katkıda
bulunmak ve kariyerlerinde
ilerlemelerini desteklemek
amacıyla sürekli,
sistematik ve yenilikçi
eğitim programları
hazırlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği
politikaları oluşturur ve kamuya
açıklar. İş kazalarından ve
sağlığın korunması amacıyla
alınan önlemleri ve kaza
istatistiklerini açıklar.

Evet

Çalışanlarına güvenli
ve sağlıklı bir iş ortamı
sunmak Şekerbank’ın temel
önceliklerinden biridir.

Kısmen

Kişisel Verilerin
Korunması Kanununa
İlişkin Bilgilendirme
metni kurumsal internet
sitesinde yayımlanmaktadır.
Banka’nın bilgi güvenliği
politikası ise Banka içi bir
dokümandır.

Evet

Tüm çalışanların uymayı
taahhüt ettiği dürüstlük,
tarafsızlık, güvenilirlik,
saydamlık, toplumsal
yararın gözetilmesi ve
çevreye saygı gibi Banka’nın
kurumsal duyarlılığını
yansıtan Bankacılık Etik
İlkeleri Taahhütnamesi,
kurumsal internet sitesinde
tüm paydaşlarının erişimine
sunulmuştur.

İLKELER

Kişisel verilerin korunması ve
veri güvenliği politikalarını
oluşturur ve kamuya açıklar.

Etik politikası oluşturur (iş,
çalışma etiği, uyum süreçleri,
reklam ve pazarlama etiği, açık
bilgilendirme vb. çalışmaları
dâhil) ve kamuya açıklar.

Toplumsal yatırım, sosyal
sorumluluk, finansal kapsayıcılık
ve finansmana erişim
kapsamındaki çalışmalarını
açıklar.

Çalışanlara ÇSY politikaları
ve uygulamaları konusunda
bilgilendirme toplantıları ve
eğitim programları düzenler.
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Evet

Evet

Sosyal sorumluluk
kapsamındaki yaklaşım
ve geliştirilen projelere
faaliyet raporlarında ve
kurumsal web sitesinde yer
verilmektedir.
Şekerbank’ın dört stratejik
odak alanından biri olan
“Finansal Kapsayıcılık
ve Kadın Bankacılığı”
kapsamındaki çalışmalar
her yıl raporlanmaktadır.
Şekerbank’ın ÇSY
politikaları ve konuları
hakkında çalışanlarına
sunduğu eğitimler
sürdürülebilirlik raporlarında
açıklanmaktadır.

BAĞLANTILAR

2021 Entegre Rapor, sayfa 54-57
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

2021 Entegre Rapor, sayfa 58-59
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

Kurumsal İnternet Sitesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa
İlişkin Bilgilendirme
https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/kisisel-verilerinkorunmasi

Kurumsal İnternet Sitesi, Etik İlkeler
https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/kurumsalyonetim

2021 Faaliyet Raporu, sayfa 42 - 43, 98 – 99
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/faaliyet-raporlari
Kurumsal İnternet Sitesi
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
egitimekatki
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/kultursanat

2021 Entegre Rapor, sayfa 55-56, 95
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

Ekler

İLKELER

UYUM
BEYANI

AÇIKLAMALAR

BAĞLANTILAR

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
Sürdürülebilirlik alanındaki
faaliyetlerini tüm paydaşların
(çalışanlar, müşteriler,
tedarikçiler ve hizmet
sağlayıcılar, kamu kuruluşları,
hissedarlar, toplum ve sivil
toplum kuruluşları vb) ihtiyaç
ve önceliklerini dikkate alarak
yürütür.

Evet

Tüm paydaşları için değer
yaratma vizyonuyla
faaliyetlerini yürüten
Şekerbank’ta, odak
alanların belirlenmesi
sürecindeki kilit
paydaşların rolü
sürdürülebilirlik raporları ile
açıklanmaktadır.

Kısmen

Müşteri memnuniyetinin
artırılmasına ilişkin ilkelere
Şekerbank’ın Etik İlkeler
politikası içinde yer
verilmektedir. Şikâyetlerin
yönetimine ilişkin ayrı bir
politika mevcut değildir.

Paydaş iletişimini sürekli ve
şeffaf bir şekilde yürütür; hangi
paydaşlarla, hangi amaçla, ne
konuda ve ne sıklıkla iletişime
geçtiğini, sürdürülebilirlik
faaliyetlerinde kaydedilen
gelişmeleri açıklar.

Kısmen

İç ve dış paydaşlar
ile iletişim kanalları
raporlanmakla birlikte ne
sıklıkta ve hangi konularda
iletişime geçildiği bilgilerinin
bir sonraki raporlama
döneminde açıklanması
planlanmaktadır.

Benimsediği uluslararası
raporlama standartlarını
(Karbon Saydamlık Projesi
(CDP), Küresel Raporlama
Girişimi (GRI), Uluslararası
Entegre Raporlama Konseyi
(IIRC), Sürdürülebilirlik
Muhasebe Standartları Kurulu
(SASB), İklimle İlişkili Finansal
Açıklamalar Görev Gücü (TCFD)
vb.) ) kamuya açıklar.

Evet

CDP ve GRI gibi uluslararası
raporlama standartları
desteklenmektedir.

Müşteri şikayetlerinin yönetimi
ve çözümüne ilişkin müşteri
memnuniyeti politikası düzenler
ve kamuya açıklar.

2021 Entegre Rapor, sayfa 46-49
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

Kurumsal İnternet Sitesi, Etik İlkeler
https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/kurumsalyonetim

2021 Entegre Rapor, sayfa 46-49, 93
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

Kurumsal İnternet Sitesi, Üyelikler ve Destek Verilen Girişimler
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
uyeliklervedestek

Sürdürebilirlikle bağlantılı
birçok ulusal ve uluslararası
inisiyatif desteklenmektedir.

İmzacısı veya üyesi olduğu
uluslararası kuruluş veya ilkeleri
(Ekvator Prensipleri, Birleşmiş
Milletler Çevre Programı Finans
Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler (UNGC),
Birleşmiş Milletler Sorumlu
Yatırım Prensipleri (UNPRI)
vb.), benimsediği uluslararası
prensipleri (Uluslararası
Sermaye Piyasası Birliği (ICMA)
Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil
Prensipleri gibi) kamuya açıklar.

Evet

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik
Endeksi ve uluslararası
sürdürülebilirlik endekslerinde
(Dow Jones Sürdürülebilirlik
Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY
Endeksleri vb.) yer almak için
somut çaba gösterir.

Evet

Ayrıca, 2021 yılında,
Şekerbank’ın yeşil,
sosyal ve sürdürülebilir
tahvil ihracı veya kredi
borçlanması aracılığıyla
kaynak sağlamasına
olanak sağlayacak olan
Sürdürülebilir Finansman
Çerçevesi, ICMA Prensipleri
doğrultusunda oluşturulmuş
ve kurumsal internet
sitesinde duyurulmuştur.
Şekerbank, 2018 yılından bu
yana BİST Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde işlem
görmektedir.

Kurumsal İnternet Sitesi, Üyelikler ve Destek Verilen Girişimler
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
uyeliklervedestek
Kurumsal İnternet Sitesi, Framework Agreement
https://www.sekerbank.com.tr/en/aboutsekerbank/
sustainablebanking/framework-agreement

2021 Faaliyet Raporu, sayfa 14
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/faaliyet-raporlari
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Evet

II.17.1 sayılı Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim
Tebliği kapsamında,
Şekerbank’ın Kurumsal
Yönetim İlkelerine Uyum
Beyanı, Kurumsal Yönetim
Uyum Raporu (URF) ve
Kurumsal Yönetim Bilgi
Formu (KYBF), Banka’nın
kurumsal internet sitesinde
ve Şekerbank’ın Kamuyu
Aydınlatma Platformu’ndaki
sayfasında duyurulmaktadır.

BAĞLANTILAR

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği
kapsamında zorunlu olarak
uyulması gereken Kurumsal
Yönetim ilkeleri yanında tüm
Kurumsal Yönetim ilkelerine
uyum sağlanması için azami
çaba gösterir.

Sürdürülebilirlik konusunu,
faaliyetlerinin çevresel etkilerini
ve bu konudaki ilkeleri kurumsal
yönetim stratejisini belirlerken
göz önünde bulundurur.

Şekerbank’ın Kurumsal
Yönetim Politikası ve Etik
İlkeleri kapsamında çevrenin
korunması esas olup,
doğanın korunması ilkesi
benimsenmektedir.
Evet

Kurumsal yönetim
stratejisini sürdürülebilirlik
bankacılık perspektifinde
oluşturan Şekerbank’ta,
gerçekleştirilen yatırımlarla,
rekabet gücünün artırılarak
sürdürülebilir, sağlıklı
büyüme ve kârlılık hedefine
odaklanılmaktadır.

Kurumsal İnternet Sitesi, Kurumsal Yönetim
https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/kurumsalyonetim

Kurumsal İnternet Sitesi, Kurumsal Yönetim
https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/kurumsalyonetim
2021 Faaliyet Raporu, sayfa 100
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/faaliyet-raporlari

Şekerbank’ın Kurumsal
yönetim Politikası’nda
menfaat sahiplerinin
haklarını korumayı
amaçlayan denge politikası
ilkesi benimsenmektedir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde
belirtildiği şekilde menfaat
sahiplerine ilişkin ilkelere uyum
sağlamak ve menfaat sahipleri
ile iletişimi güçlendirmek
için gerekli tedbirleri alır.
Sürdürülebilirlik alanındaki
tedbirler ve stratejilerin
belirlenmesinde menfaat
sahiplerinin görüşlerine
başvurur.
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Evet

Yıllık bazda, bağımsız
derecelendirme kuruluşu
tarafından kurumsal
yönetim derecelendirmesi
notu alan Şekerbank’ın
2020 yılında derecelendirme
notu 9,43’e yükselmiş olup
Dünya Kurumsal Yönetim
Endeksi’ne (DKYE) göre
1’inci grup içinde yer
almıştır. SPK Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ne paralel
olarak dört değerlendirme
başlığından biri olan
“Menfaat Sahipleri”
kategorisinden, Şekerbank
100 üzerinden 99,20 puan
ile derecelendirilmiştir.

Kurumsal İnternet Sitesi, Kurumsal Yönetim
https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/kurumsalyonetim

Ekler

İLKELER

UYUM
BEYANI

AÇIKLAMALAR

BAĞLANTILAR

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri
Şekerbank’ta kültür, sanat,
çevre, eğitim ve sağlık gibi
kurumsal sosyal sorumluluk
stratejisi kapsamında
doğal kaynakların, kültürel
değerlerin korunması ve
sürdürülebilir olmasına
ilişkin projeler ve çalışmalar
desteklenmektedir.
Sosyal sorumluluk projeleri,
farkındalık etkinlikleri ve
eğitimler ile sürdürülebilirlik
konusu ve bunun önemi
hakkında farkındalığın
artırılması konusunda çalışır.

Evet

Sürdürülebilirlik konusunda
uluslararası standartlara ve
inisiyatiflere üye olmak ve
çalışmalara katkı sağlamak için
çaba gösterir.

Evet

Şekerbank, ulusal ve
uluslararası bir çok
inisiyatifin imzacısı ve
destekçisi olup katkıda
bulunmaktadır.

Evet

Çalışanlar, dış hizmet alınan
firmalar ve iş ortaklarının,
rüşvet ve yolsuzluk karşıtı
yasal düzenlemeler ile etik
ilkeler ve mesleki ilkelere
uyumunun sağlanması
kapsamında Rüşvet ve
Yolsuzlukla Mücadele
Politikası oluşturulmuştur.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
ile vergisel açıdan dürüstlük
ilkesine yönelik politika ve
programlarını açıklar.

Şekerbank’ın Sürdürülebilir
Kalkınma Yönetmeliği ile
ortaya koyulan vizyonunun
hem üst yönetim hem de
tüm çalışanlar tarafından
içselleştirilmesi amacıyla
çevre ve sosyal duyarlılık
konularında eğitimler
sağlanmaktadır. Sunulan
“Finansal Okuryazarlık
Eğitimleri” ile toplum
nezdinde kadınların
güçlendirilmesine yönelik
çalışmalara devam
edilmektedir.

2021 Entegre Rapor, sayfa 60-61
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz
2021 Faaliyet Raporu, sayfa 98 - 99
https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/faaliyet-raporlari

2021 Entegre Rapor, sayfa 92
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/
raporlarimiz

Kurumsal İnternet Sitesi, Politikalar
https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/politikacilar
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İLETIŞIM BILGILERI

ŞEKERBANK T.A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicil No: 536973
Emniyet Evleri Mahallesi
Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A
34415 Kağıthane-İstanbul
T: 0212 319 70 00
Soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz.
surdurulebilirlik@sekerbank.com.tr
Sürdürülebilirlik ve Raporlama Danışmanı
Deloitte Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetleri
https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/risk/topics/surdurulebilirlik-hizmetleri.html?icid=top_
surdurulebilirlik-hizmetleri
Yasal Uyarı
Şekerbank T.A.Ş. Entegre Raporu’nda (rapor) yer alan bilgiler ve analizler raporun hazırlandığı
zaman diliminde doğru ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklar ve bilgiler kullanılarak, sadece
bilgilendirme amaçlı olarak yazılmıştır.
Banka, yöneticileri, çalışanları ve raporun üretiminde katkıda bulunan diğer tüm şahıslar ve
kurumlar, bu raporda yer alan bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu
tutulamazlar.
Raporun her hakkı Şekerbank T.A.Ş.’ye aittir.
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