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ŞEKERBANK 2009 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 1996 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, ticaret, şeker sanayi, yem sanayi, madencilik 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
Kişi ve Kuruluşun Adı
Şekerbank T.A.Ş. Personeli
Munzam Sosyal Güvenlik ve
Yardımlaşma Sandığı Vakfı
BTA Securities JSC*
Halka Arz
Diğer
Toplam

Pay
Tutarı

Pay
Oranı (%)

169,894
169,894
159,795
417
500,000

33.98
33.98
31.96
0.08
100.00

Ödenmiş
Sermaye
169,894
169,894
159,795
417
500,000

* % 100 BTA Bank JSC iştirakidir. Şekerbank T.A.Ş.’nin % 33.98 ortağı olan BTA Securities JSC’nin ana
hissedarı BTA Bank JSC’nin % 75.14 oranındaki hissesini Kazakistan Devlet Varlık Fonu, Bankaya yaklaşık 2
Milyar USD tutarında nakit sermaye koymak suretiyle satın almıştır.

SUNUŞ
Şekerbank 2009 yılı ikinci çeyreğinde 58,969 bin TL net kâr elde ederek, 2009 yılının ilk
yarısında kar 103,222 bin TL’ye ulaşmıştır. Bankamızın mevduat büyüklüğü bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 5.8 milyar TL’ye ulaşmıştır.
2009 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre aktif büyüklüğümüz yüzde 17
oranında artırarak 8.6 milyar TL’ye yükselmiştir. Bankamızın özkaynak büyüklüğü yüzde 36
artarak 1.1 milyar TL’yi aşarken, kredi portföyümüz ise yüzde 12 artarak 4.9 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir. Şekerbank, yine bir önceki yılın aynı dönemine göre net faiz gelirlerini
yüzde 32 artırmıştır.
Şekerbank’ın 30 Haziran 2009 bilançosu yalnızca aktif tarafında değil pasif tarafında da
dengeli bir pozisyon sergilemektedir. Şekerbank’ın ana fonlama kaynağı olan mevduatın pasif
içindeki payı yüzde 67’ye ulaşırken, mevduatın %86’sı yine kredi olarak kullandırılmıştır.
Özkaynak büyüklüğü ise 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle 1,188,203 bin TL’ye ulaşmıştır.
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Değerli Ortaklarımız,
Dünya ekonomisinin önemli ölçüde küçüldüğü bir dönemde, ulusal piyasalardan ve mali
kuruluşlardan gelen olumlu haberler, krizin aşılacağı ve ekonominin pozitif büyümeye
geçeceği yönünde bir beklenti oluşturdu. Ulusal ekonomilerin ve kuruluşların güçlü ve
sağlıklı olmasının, dünya ekonomisinin istikrarı açısından ne kadar önemli olduğu gerçeği bir
kez daha teyit edildi. Bu panoramik fotoğrafın içinde ülkemiz ekonomisini görece güçlü kılan
da mali kuruluşlarımızın sağlam yapılarıdır. Dolayısıyla, bankalarımızın mali yapılarının iyi
olması, ülkemizin tüm kesimlerinin ihtiyacı olan ve her zamankinden büyük önem arz eden
bir durumdur. Bu çerçevede, 56 yıllık geçmişinde her zor dönemde olduğu gibi yine üretime
verdiği desteği sürdürerek reel sektöre finansman sağlayan Şekerbank, ilk altı ay sonuçları ile
Türk Bankacılık Sektörü’nün diğer aktörleri gibi ekonomimize olan güvenin sembolü
olmuştur.
Dünyanın kurumsal yönetim alanında en saygın derecelendirme kuruluşlarından biri olan
Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ISS Corporate Services, Inc. (ISS) tarafından; "Pay
Sahipleri", "Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu
Uygulamaları" kriterleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden
'81.36' ile IMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’nde en yüksek nota sahip banka olan
Şekerbank, 30.06.2009 itibariyle aktif büyüklüğünü 8.6 milyar TL’ye yükseltmiştir. 20072012 yıllarını kapsayan iş planınının gereği olarak Şekerbank, ödenmiş sermayesini Eylül
2007’de ve Haziran 2009’da iki aşamada olmak üzere 4 katına yükseltmiştir. Denetimden
geçmiş ve objektif kriterler doğrultusunda yapılmış değerlendirmelere göre özkaynak
büyüklüğü 1.2 milyar TL’ye ulaşan bankamızın 30.06.2009 itibariyle sermaye yeterlik
rasyosu, sektörün yasal gerekliliklerinin oldukça üzerinde bir oranla yüzde 16.83 seviyesinde
gerçekleşmiştir.
1953 yılında tarım sektörünün finansmanı amacıyla kurulan ve ‘Anadolu Bankacılığı’nı
misyon edinen Şekerbank, kendine özgü ve örnek teşkil eden ortaklık yapısıyla, zirai ve
küçük işletmelerin finansmanında liderlik yolunda, aktif büyüklükte ilk on özel banka arasına
girme hedefinde kararlılığını koruyarak, müşterileri, çalışanları, ortakları ve tüm Türkiye ile
değer yaratarak birlikte büyümeye devam edecektir.
Saygılarımla,
Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı&Murahhas Üye
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Genel Müdür’ün Mesajı
Değerli Paydaşlarımız,
Şekerbank olarak, ekonomideki daralmanın sıkıntılarının yaşandığı 2009’un ilk altı ayında,
risk algısı yüksek ve kontrollü bir büyüme stratejisi sayesinde başarılı bir finansal performans
ortaya koyduk. Önceki altı aylık döneme göre karımızı yüzde 20 oranında artırdık ve yüzde
17 büyüdük. Kısa vadelerde çözüm almak yerine sağlıklı, dengeli ve kalıcı bir büyüme
performansı ortaya koyarak, ‘Anadolu Bankacılığı’ misyonumuz doğrultusunda küçük
işletmelere, üreticiye finansman sağladık ve bankacılık hizmetleriyle tanışmamış kesimlere
ulaştık. Ekonominin gidişatına bağlı olarak kredi taleplerinin yavaşladığı bir ortamda, ilk altı
ayda kredi hacmini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artırdık.
Dünya ekonomilerinin içinden geçtiği bu zorlu süreçte daha da önemli hale gelen ‘tasarruf’
kavramını sloganımızla birleştirerek, “Tasarrufa uzat elini Türkiye!” dedik. Son yıllarda,
dünya gündeminin ön sıralarında yer alan enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda
yürüttüğümüz ulusal ve uluslararası iş birliklerini ve çalışmaları, “Enerjiyi ve emeği koruyan
kredi” olarak tanımladığımız “EKOkredi” ürününde somutlaştırdık. 2009 yılının lokomotif
ürünü olarak belirlediğimiz EKOkredi hakkında bugüne kadar, müşterilerimizden, işbirliği
yaptığımız kurumlardan, resmi ve sivil toplum kuruluşlarından çok olumlu geri dönüşler
aldık. EKOkredi uygulamasını başlatmamızdan bu yana geçen iki aylık sürede bireysel,
kurumsal-ticari ve işletme-tarım alanında olmak üzere toplam 15 milyon TL’ye yakın kredi
kullandırdık. Enerji tasarrufu yoluyla Türkiye genelinde 12 milyar TL tasarruf sağlama
imkanından hareketle ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projelere imza attık ve
Türkiye’de yalıtım alanında apartman yönetimlerine kredi veren ilk banka olduk.
Türkiye genelindeki 250 şubemiz, 56 yıllık başarılı geçmişimiz, deneyimli yönetim
kadromuz, genç insan kaynağı profilimiz ve Anadolu’daki gücümüz ile müşterilerimizin
güven bulduğu bir liman olduk ve böylece 30.06.2009 finansal tablolarında en dikkat çekici
yükselişi mevduat hacminde gerçekleştirdik. Şekerbank’ın geçmişten bu yana tabana dayalı,
istikrarlı bir ana fon kaynağı olarak gördüğü mevduat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 25’lik artışla 5.8 milyar TL’ye ulaştı. Bilançomuzun kaynak bölümünün yüzde
67’sini oluşturan mevduat büyüklüğümüz, reel sektöre kredi olarak aktı ve kullandırdığımız
krediler, toplam mevduatımızın yüzde 86’sını oluşturdu. Net faiz gelirlerini önceki altı aylık
döneme göre yüzde 32 artıran Bankamız, öz kaynaklarında ise yüzde 36’lık yükseliş gösterdi.
Güçlü bilgi birikimi ve yaygın şube ağı ile yerel ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alarak,
büyüterek büyüyen Bankamız, odak alanlarında yükselmeye devam edecek ve önümüzdeki
dönemde de kendine özgü yapısıyla özellikle Anadolu insanının ilk tercihi olacaktır.
Saygılarımla,
Meriç ULUŞAHİN
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

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

8,562,935
4,957,776
2,446,605
1,188,203
5,774,718
133,880
103,222

8,041,338
4,799,814
2,233,916
975,271
5,931,571
181,744
144,307

7,306,298
4,428,230
1,904,355
876,311
4,614,777
107,720
86,295

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

30.06.2009

31.12.2008

30.06.2008

16.83
2.41
17.37
28.57
57.90
67.44

14.70
1.79
14.80
27.78
59.69
73.76

14.09
2.36
19.70
26.06
60.61
63.16

*Yıllık olarak hesaplanmıştır

30.06.2009 tarihi itibariyle Bankanın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim
Kurulu Üyeleri İle Genel Müdür ve Yardımcıları
Ünvanı

İsmi

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr.Hasan Basri Göktan (*)

Genel Müdür

Meriç Uluşahin

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yerkin Tatishev
Meriç Uluşahin
Emin Erdem
Tatiana Alekseevna Filippova
Erdal Batmaz
Halil Can Yeşilada
Murat Yuldashev
Erdal Arslan
Khalil Kamalov
Khosrow Kashani Zamani (*)
Denetçiler
M. Cahit Başer
Kuat Seksenalınov
Mehmet Ünal
Genel Müdür Yardımcıları
Abdullah Yücel Akbulut
Çetin Aydın
Zafer Ersan
Murat Ishmuhamedov
Ramazan Karademir
Orhan Karakaş
Salih Zeki Önder
Abdurrahman Özciğer
Hüseyin Serdar
Tanol Türkoğlu
Zuhal Ulutürk
Halit Haydar Yıldız
(*) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri Göktan halka arzdan 250 Bin TL nominal tutarda (% 0.05),
Yönetim Kurulu Üyesi Khosrow Kashani Zamani halka arzdan 111 Bin TL nominal tutarda (% 0.02) hisseye
sahiptir.
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Banka Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler
Genel Müdür Yardımcılarımızdan Mesut Özdinç 31.05.2009 tarihi itibariyle istifaen
görevinden ayrılmış, sorumlu olduğu Mali Kontrol, Operasyondan sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Çetin Aydın’a bağlanmıştır.
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 2009 tarihi itibariyle Banka’nın yurt içinde 250 şubesi ve yurt
dışında 1 temsilciliği bulunmaktadır. Toplam 3,838 personel ile hizmet vermektedir.
Dönem İçinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler
Bankamız kayıtlı sermaye tavanının 400,000,000 TL’den 500,000,000 TL’ye çıkartılması
süreci tamamlanmış ve tescil edilmiştir. Bankamızın 500,000,000 TL’lik kayıtlı sermaye
tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 400,000,000
TL’den 500,000,000 TL’ye artırılması işlemlerinde nakit olarak artırılan 100,000,000 TL
sermaye hesabına, yeni pay alma hakkı kupon pazarında fazladan elde edilen 13.20 TL diğer
sermaye yedeklerine, 93,055.83 TL olarak gerçekleşen hisse senedi emisyon primi de hisse
senedi ihraç primleri hesabına 30.06.2009 tarihinde aktarılmıştır. Sermaye artışının tescili,
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin tescile mesnet
belgenin alınmasını takiben yapılacaktır.
Şekerbank T.A.Ş.’nin % 33.98 ortağı olan BTA Securities JSC’nin ana hissedarlarından BTA
Bank JSC’nin sermayesinin %75.14’ünün Kazakistan Devlet Varlık Fonu tarafından satın
alınması sebebiyle, Devlet Varlık Fonu’nun Şekerbank T.A.Ş.’nin %25.53’lük hissesi
üzerinde dolaylı pay sahibi olması nedeniyle; BTA Securities JSC tarafından Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 8 sayılı “Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel
Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi
Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 17. maddesi çerçevesinde çağrı muafiyeti
başvurusunda bulunmuşlardır.
Şekerbank, gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin desteklenmesi amacıyla
Dünya Bankası Grubu kuruluşu olan IFC (International Finance Corporation) ile 5 yıl vadeli
30 milyon EURO tutarında bir kredi almak üzere protokol imzalanmıştır.
AFD (Agence Française de Developpement) ile küçük ve mikro işletmelerin finansmanına
yönelik kullanılmak üzere 4 yılı geri ödemesiz 12 yıl vadeli 10 milyon EURO tutarında
Fransız devleti teşvikli bir kredi anlaşması imzalamıştır.
2009 İlk Çeyrekte Yapılan Bağışlar
2009 yılının ikinci çeyreğinde 43,235.88 TL yardım ve bağış yapılmıştır.
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Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
esaslarına göre hesaplanan konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranı % 16.83
olarak gerçekleşmiştir (31 Mart 2009 - % 14.57)
2009 yılının ilk yarısında Şekerbank’ın net karı 103,222 Bin TL olarak gerçekleşirken, aktif
büyüklüğü de 2008’in ilk yarısına göre % 17.20 oranında artarak 8,562,935 Bin TL’ye
ulaşmıştır. Kredilerin 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle toplam aktifler içindeki payı %
57.90’dır.
Menkul Kıymet Portföyü 2009 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %
28.47 artış göstererek 2,446,605 Bin TL’ye ve aktifler içerisindeki payı % 26.06’dan %
28.57’ye yükselmiştir.
Mevduatların bilanço pasifindeki payı % 67.44’tür. Banka’nın özkaynakları toplamı 30
Haziran 2009 tarihi itibariyle 1,188,203 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
Bankanın net faiz geliri 371,767 Bin TL’ye, net ücret ve komisyon gelirleri 48,243 Bin TL’ye
ulaşmıştır.
Şekerbank’ın 250 şube ile ülke çapındaki yaygın dağıtım ağı ile geniş müşteri ve yaygın
mevduat tabanı borç ödeme yeteneğini pozitif yönde etkilemektedir.
İleriye Dönük Beklentiler
Şekerbank 2006 yılında uygulamaya koyduğu İş Planı çerçevesinde; inşaat ve taahhüt, turizm,
tarım ve gıda sektörlerinde hacim ve müşteri ilişkilerini artırarak büyümeyi, özellikle geniş
Şube ağını ve Anadolu’nun da potansiyelini kullanarak Anadolu’nun Bankası olmayı
hedeflemektedir. KOBİ ve Esnaf müşteri segmentinde sahip olduğu güçlü konumu kullanarak
ürün çeşitliliğini marka güvenilirliği ile birleştirmek istemektedir. Vizyonunu; “Türkiye’de
aktif büyüklükte ilk on özel banka arasında küçük işletmelerin finansmanında lider banka
olmak” olarak belirlemiştir.
2009 yılında kredilerde yüzde 15, aktiflerde yüzde 10’luk bir büyüme öngörülmektedir.
Ekonomideki gelişmelere göre, alternatif senaryolar da oluşturulmuştur. Yaygın ve sağlam
mevduat tabanına dayalı bir kredi büyümesi ile uyguladığımız kredi mevduat oranının
ortalama yüzde 80-81 olarak korunması ve yüzde 85’in üzerine çıkmaması öngörülmektedir.
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