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ŞEKERBANK 2011 YILI 2. ÇEYREK FAALİYET RAPORU
GENEL BİLGİLER
Banka’nın Tarihçesi
1953 yılında 14 ortaklı bir Türk bankası olarak Eskişehir’de faaliyetlerine başlayan Pancar
Kooperatifleri Bankası Anonim Şirketi, 1956 yılında Şekerbank T.A.Ş. adını alarak merkezini Ankara’ya
nakletmiştir. Banka 1997 yılında %15 hissesini halka açmış olup, bugün hisselerinin %31.96’lık kısmı
halka arz edilmiş durumdadır. Banka’nın ana hissedarı Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, sosyal güvenlik sistemi içinde üyelerine emeklilik güvenceleri
sağlamaktadır. Şekerbank T.A.Ş.’nin finans ve turizm alanlarında çeşitli iştirak ve bağlı ortaklıkları
bulunmaktadır.
Banka’nın faaliyet alanı her türlü nakdi ve gayri nakdi Türk Lirası ve döviz üzerinden krediler açmak,
sermaye piyasası işlemlerini yapmak, TL ve YP mevduat toplamak ve diğer bankacılık hizmetlerini
yapmaktır.
Banka’nın Sermaye Yapısı

Pay Adedi

Toplam Nominal
Değer (TL)

Pay Oranı (%)

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

339.787.080,00

339.787.080,00

33,98

BTA Securities JSC *

339.787.080,00

339.787.080,00

33,98

835.677,57

835.677,57

0,08

319.590.162,43

319.590.162,43

31,96

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

100

Pay Sahipleri

Pancar Kooperatifleri
Halka Arz
Toplam

* BTA Securities JSC'nin 339.787.080 adet Şekerbank T.A.Ş. hisse senedi için rüçhan hakkı ve oy hakkı, Merkezi
Kayıt Kuruluşu tarafından Kazakistan Hükümeti Varlık Fonu-Samruk Kazyna adına tanımlanmıştır.

SUNUŞ
Şekerbank 2011 yılının ilk yarısında 38 milyon TL net kâr elde etmiştir. Bankamızın mevduat
büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine göre % 22,66 artarak 8.453 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2011
yılının 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre aktif büyüklüğümüz % 34,66 oranında artarak
14.128 milyon TL’ye yükselmiştir. Bankamızın özkaynak büyüklüğü % 6,24 artarak 1.379 milyon TL,
kredi portföyümüz ise % 22,25 artarak 8.364 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Şekerbank’ın ana fonlama kaynağı olan mevduatın pasif içindeki payı % 59,83 olurken, mevduatın
% 98,95’i kredi olarak kullandırılmıştır.
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
2011 yılının ilk yarısı, sektörümüz için, genel ekonomi politikaları paralelinde aktif karlılığının azaldığı
bir dönem olsa da; bir yandan da, finansal istikrarın derinleşmesi sürecinde, ülkemizin üretim
gücünün uzun vadeli ve sürdürülebilir finansmanı açısından güven verici adımların ilk kez atıldığı bir
dönem oldu.
Bu çerçevede, hızlı büyüme performansı ile dünyada öne çıkan ülkemizde, bankacılık sektörünün,
üretime dayalı bir büyüme dinamiğini finanse edecek ve KOBİ’lerin, iş dünyasının daha uzun vadeli
finansman imkanlarına ulaşmasını sağlayacak yapıya kavuşması oldukça önemlidir.
Ülkemizde özel tasarruf oranının düşüklüğü ve buna bağlı olarak bankaların pasif kompozisyonun
büyük kısmını oluşturan mevduatın vadesinin kısa olması, sektörümüz açısından bilançolarda vade
uyumsuzluğu oluşturan önemli bir unsurdur. Ancak, bankaların uzun vadeli yurtiçi/yurtdışı tahvil
ihraçları ve alternatif ürünlerle fonlama portföyünde sağlanan çeşitlilik ile finansmanın daha sağlıklı
ve uzun vadeli bir görünüm alması yönünde önemli adımlar atılmaktadır.
Geçtiğimiz yıldan bugüne doğru baktığımızda sektörümüzde ortalama mevduat vadesinin 40 günden
60 güne doğru kaydığını görmek memnun edici bir gelişmedir.
Diğer taraftan, bu yıl, ticari bankalar arasında bugüne kadar yurt içinde yapılan en uzun vadeli tahvil
ihracını gerçekleştiren Bankamızın bu çalışmasına gelen talebin, hem niteliksel hem de niceliksel
olarak sergilediği tablo, halkımızın uzun vadeli tasarrufa olan eğiliminin önemli bir teyididir. Toplamda
4.024 adet olarak gerçekleşen talebin; adet bazında %92’sinin, tutar bazında ise %42’sinin
şubelerimiz aracılığıyla bireysel yatırımcılardan gelmesi, tasarrufun tabana yaygın yapısını göstermesi
açısından umut vericidir.
Sektörümüzün sağlam mali yapısı ve istikrarlı ekonomimizin verdiği güven doğrultusunda, halkımızın
arz edilen bono/tahvillere gösterdiği talep olumlu bir gelişme olup, dünyadaki örneklere kıyasla
bilançolarımızda bu alanda gidecek daha çok yer olduğunu da görüyoruz: Türkiye’de Nisan 2011
itibariyle Türk bankalarının pasif yapısının sadece %1’i tahvil ve bonodan oluşmaktadır. Bu oran 2010
yıl sonu itibariyle Almanya’da %18, Brezilya’da %23’tür.
Üreten kesime uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman kaynağı sunacak yeni bir modele de geçtiğimiz
günlerde Şekerbank olarak imza atmış bulunuyoruz.
Türkiye’nin ilk VTMK(Varlık Teminatlı Menkul Kıymet) ihracını, aktiflerimiz içerisinde yer alan KOBİ
kredilerinin teminatı ile gerçekleştiriyoruz. Bu işlem aynı zamanda dünyada da, KOBİ kredileri
teminatlı gerçekleştirilen ilk Varlık Teminatlı Menkul Kıymet ihracı olma özelliği taşıyor.
Sağlanan kaynağı, uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman desteği olarak yine esnaf, KOBİ ve küçük
işletmelerimize yönlendiriyoruz. Bu kapsamda, 2014’e kadar en az 15.000 yeni KOBİ müşterisine
ulaşmayı hedefliyoruz.
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Şekerbank olarak, ‘Anadolu Bankacılığı’ndaki 58 yıllık gücümüzle, Avrupa’nın yatırım devleri ile
Anadolu’nun küçük işletmeleri arasında köprü kuruyoruz.
Öte yandan, bu ihraç ile Bankamız, uluslararası piyasalardan ilk Türk Lirası borçlanma işlemini
yapılandırmış bulunmaktadır. Uluslararası yatırım devleri, bu işlem ile Türkiye’nin ekonomik
istikrarına, potansiyeline ve Türk Lirası’na yatırım yapmışlardır. Ülkemizin göstermekte olduğu güçlü
mali performans, barındırdığı yüksek potansiyel ve sektörümüzün sağlam mali yapısı, uzun vadeli
yatırımlar açısından olumlu bir iklim oluşturmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun vizyoner bakış açısı ile şekillenen ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun desteği ile gerçekleştirdiğimiz bu işlem, yurtdışı fonlamada bir ilk olması, kaynak
yapısının daha uzun vadeli ve çeşitli hale gelmesi ve böylelikle bilançoların derinlik kazanması
açısından da sektörümüze örnek bir model olacaktır.
Uluslararası mecralarda da geniş yansıması olan, 1 ila 5 yıl vadeli, toplam 800 milyon TL tutarındaki
VTMK ihracının ilk diliminde; nitelikli yatırımcılar olarak, IFC (Uluslararası Finans Kuruluşu), FMO
(Hollanda Yatırım Bankası) ve UniCredit Bank AG yer aldı. Küçük işletmelere, esnafımıza, KOBİ’lere
yakınlığımıza, enerji verimliliğinin finansmanı alanındaki öncü rolümüze ve ‘Anadolu Bankacılığı’ndaki
bilgi birikimimize yatırım yapan uluslararası iş ortaklarımıza, Bankamıza güvendikleri için teşekkür
ediyoruz.
Önümüzdeki yarı yılın da, yeni ilklere ve başarılara imza atacağımız bir dönem olmasını temenni
ediyor; tüm sosyal paydaşlarımıza teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.
Dr. Hasan Basri Göktan
Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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Genel Müdür’ün Mesajı
30.06.2011 tarihli konsolide olmayan mali tablolara göre Bankamız, yılın ilk altı ayında 38 milyon TL
net kar elde etmiştir. Yarı yıl sonu itibariyle aktif büyüklüğümüzü, yıllık yüzde 35’lik artışla 14 milyar
TL’ye ulaştırmış bulunuyoruz. Mevduat büyüklüğümüz ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
23 artarak 8,5 milyar TL’ye yükselmiştir.
Bir önceki çeyreğe göre ikinci çeyrekte gösterdiğimiz güçlü performansa paralel olarak, ana bankacılık
kalemlerinden oluşan net faiz gelirlerimiz ve faaliyet karımız ilk çeyrek rakamlarımızın 2.2 katına
ulaşarak 232 milyon TL ve 400 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu başarılı performans net karımıza,
ana faaliyet konuları dışındaki dönemsel bilanço içi gelişmelerden dolayı birebir yansımamış olsa da,
yıllık hedeflerimiz paralelinde performansımız yükselen bir trend göstermektedir.
İkinci çeyrekte ana faaliyet konularına ilişkin ortaya koyduğumuz başarılı büyümenin kompozisyonuna
baktığımızda da, “Üretenin yanındayız” sloganımıza uygun olarak yine odaklı ilerlediğimizi görüyoruz.
Bankamızın 60 yıla yaklaşan ‘Anadolu Bankacılığı’ uzmanlığı doğrultusunda, bu yılın ilk yarısında
kredilerimizin büyük kısmını esnafımıza, KOBİ’lere, çiftçimize, yani üreten kesime kullandırdık. Bu
strateji doğrultusunda, toplam kredi hacmimizi yıl başından bu yana yüzde 11.2’lik artışla 8.4 milyar
TL’ye ulaştırdık ve yıl başından bu yana verdiğimiz kredilerin yüzde 90 civarında kısmı yine esnafa,
küçük işletmelere ve KOBİ’lere ulaştı. Yıllık bazda ise ekonomi politikaları ile uyumlu olarak yüzde
25’lik büyüme hedefi içerisinde ilerliyoruz.
Bugün Türkiye genelindeki 70 il ve 199 ilçede bulunan şubelerimizin büyük kısmı var oldukları bölgede
50-55 yıl gibi uzun bir geçmişe sahip bulunuyor.
Toplum bankacılığı olarak da özetlenebilecek misyonumuz ile küçük işletme, esnaf ve KOBİ tanımı
içinde yer alan toplam 35.000’e yakın müşterimiz bulunuyor. Çoğu birkaç kuşaktır bankamızla çalışan
bu müşterilerimize sağladığımız kaynak toplam kredi portföyümüzün yarısını oluşturuyor.
Türkiye ile birlikte büyüyen ve toplumsal kalkınmaya, sürdürülebilirliğe yönelik misyonumuzu da her
faaliyetimizde göz önünde bulunduran bir kurum olarak, bireysel tüketicilerden KOBİ’lere uzanan tüm
segmentler bazında enerji tasarrufu yatırımları konusunda farkındalık oluşturmayı ve enerji verimliliği
yatırımlarını uygun koşullarla desteklemeyi amaçlayarak, bu alanda 20 bine yakın kişiyi enerji
tasarrufu ile tanıştırdık.
Ülkemizdeki KOBİ’lerin, esnafın, yani asıl üreten kesimin varlığı ve gelişimi Şekerbank için özel bir
önem taşımaktadır.
Bu çerçevede, iç ve dış rekabetin arttığı günümüzde, sunduğumuz finansal imkanların çeşitliliğine ve
kolay ulaşılabilirliğine önem vererek, hitap ettiğimiz segmentlere, Anadolu’nun farklı bölgelerine
bankacılık hizmetlerini taşımaya; ülkemizde ekonomik ve sosyal denge niteliği taşıyan, üretimin
artmasında çok önemli fonksiyonları olan bu kesimleri desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki
dönemde portföyümüzün hacmi ile birlikte niteliğinin de giderek zenginleşmesini beraberinde
getirecek bu çalışmalar, Şekerbank’ın sektöründeki farklı ve özel konumunu daha da pekiştirecektir.
Saygılarımla

Meriç Uluşahin
Genel Müdür
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Rakamlarla Şekerbank
Seçilmiş Finansal Göstergeler
Toplam Aktifler
Toplam Krediler (Net)
Menkul Kıymetler
Özkaynaklar
Toplam Mevduat
Vergi Öncesi Kar
Net Kar

30.06.2011
14.127.874
8.364.013
3.707.739
1.378.882
8.452.756
59.649
37.797

31.12.2010
11.369.104
7.518.656
2.507.739
1.400.497
7.698.664
214.111
170.247

30.06.2010
10.491.874
6.841.777
2.540.346
1.297.865
6.891.310
88.876
68.968

Finansal Rasyolar (%)
Net Kar / Toplam Aktifler*
Net Kar / Özkaynaklar*
Menkul Kıymetler/Toplam Aktifler
Toplam Krediler/Toplam Aktifler
Toplam Mevduat / Toplam Aktifler

30.06.2011
0,54%
5,48%
26,24%
59,20%
59,83%

31.12.2010
1,50%
12,16%
22,06%
66,13%
67,72%

30.06.2010
1,31%
10,63%
24,21%
65,21%
65,68%

*Yıllık olarak hesaplanmıştır

30.06.2011 tarihi itibariyle Bankanın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri,
Denetim Kurulu Üyeleri İle Genel Müdür
İsim
Dr. Hasan Basri GÖKTAN *
Arman DUNAYEV
Meriç ULUŞAHİN
Emin ERDEM
Tatiana Alekseevna FILIPPOVA
Erdal BATMAZ
Halil Can YEŞİLADA
Anvar SAIDENOV
Erdal ARSLAN
Khosrow Kashani ZAMANI *
Ulf WOKURKA
Kamil ÖZDEMİR
Hasan Şahin CENGİZ
Ülfet CİNBİŞ

Görev ve Sorumluluklar
Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Abay ISKANDIROV ,07 Haziran 2011’de Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifaen ayrılmıştır.
(*)Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri Göktan halka arzdan 250 Bin TL nominal tutarda (% 0,025), Yönetim

Kurulu Üyesi Khosrow Kashani Zamani halka arzdan 222 Bin TL nominal tutarda (% 0,022) hisseye sahiptir.
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30.06.2011 tarihi itibariyle Bankanın Genel Müdür Yardımcıları
İsim
Abdullah Yücel AKBULUT
Çetin AYDIN
Nejat BİLGİNER
Zafer ERSAN
Murat ISHMUHAMEDOV
Ramazan KARADEMİR
Orhan KARAKAŞ
Cem MURATOĞLU
Salih Zeki ÖNDER
Abdurrahman ÖZCİĞER
Hüseyin SERDAR *
Tanol TÜRKOĞLU
Halit Haydar YILDIZ

Görev ve Sorumluluklar
Krediler Takip ve İzleme Genel Müdür Yardımcısı
Mali Kontrol-Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Denetim Genel Müdür Yardımcısı
Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Kredi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı
Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı
Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Destek Hizmetleri Genel Sekreter
Bilişim Genel Müdür Yardımcısı
İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı

(*) Genel Sekreter Hüseyin Serdar halka arzdan 26,7 Bin TL nominal tutarda (% 0,003) hisseye sahiptir.

Bankanın Hizmet Türü
ve Faaliyet Alanları
Banka’nın faaliyet alanı her türlü nakdi ve gayri nakdi Türk Lirası ve döviz üzerinden krediler açmak,
sermaye piyasası işlemlerini yapmak, TL ve YP mevduat toplamak ve diğer bankacılık hizmetlerini
yapmaktır. Şekerbank’ın 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle Banka’nın yurt içinde 266 şubesi
bulunmaktadır. Toplam 3.475 personel ile hizmet vermektedir.
Dönem İçinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler
Şekerbank, enerji tasarrufuna odaklı projeleri desteklediği EkoKredi portföyü için, yatırımcıları
arasında belli başlı AB kurucu üyelerinin yatırım ve kalkınma bankalarının bulunduğu "Global Climate
Partnership Fund" (GCPF) ile 25 milyon USD tutarında 5 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştır.
Bankamızın 12.500.000 TL nakit temettü dağıtımı 31 Mayıs 2011 tarihinde yapılmıştır.
Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Abay ISKANDIROV 07 Haziran 2011’de Yönetim Kurulu Üyeliği
görevinden istifaen ayrılmıştır.
Bankamızca, yurt dışı nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 800 milyon TL'ye kadar Varlık Teminatlı
Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Varlık
Teminatlı Menkul Kıymet ihracının ilk dilimi ile ilgili dokümanlar Şekerbank T.A.Ş. ve nitelikli
yatırımcılar arasında imzalanmıştır.
Bankamızın çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 250.000.000 TL
artırılarak 750.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca
tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilerek sermaye artışına ilişkin işlemler
tamamlanmıştır.
2011 Yılında Yapılan Bağışlar
2011 yılının ilk yarısında 100.966 TL yardım ve bağış yapılmıştır.
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Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme
2011 yılının ilk 6 ayında Şekerbank’ın net karı 38 Milyon TL olarak gerçekleşirken, aktif büyüklüğü de
31 Aralık 2010 tarihinden bu yana % 24,27 oranında artarak 14.128 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Kredilerin
30 Haziran 2011 tarihi itibariyle toplam aktifler içindeki payı % 59,20’dir.
Menkul Kıymet Portföyü 31 Aralık 2010 tarihine göre % 47,85 artış göstererek 3.708 Milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Mevduatların bilanço pasifindeki payı % 59,83’dür. Banka’nın özkaynakları toplamı 30 Haziran 2011
tarihi itibariyle 1.379 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Bankanın net faiz geliri 232 Milyon TL olarak gerçekleşmiş, net ücret ve komisyon gelirleri 86 Milyon
TL’ye ulaşmıştır.
Şekerbank’ın 266 şube ile ülke çapındaki yaygın dağıtım ağı ile geniş müşteri ve yaygın mevduat
tabanı borç ödeme yeteneğini pozitif yönde etkilemektedir.
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