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YASAL UYARI
Şekerbank T.A.Ş. sürdürülebilirlik raporunda (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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Ülkemiz toprakları üzerinde
şeker üretmek amacıyla yapılan
ilk pancar ekimi cumhuriyet
döneminden öncesine rastlar.
Halı ticareti nedeniyle yabancı
ülkelerle yakın temas içinde olan
Uşaklılar, bu sayede pancarı
tohum aşamasından başlayarak
inceleme olanağı bulur. Ve her
şey, Uşaklı bir çiftçi olan Molla
Ömeroğlu Nuri Bey’in (Nuri Şeker)
hayaliyle başlar.
Sonradan Şeker soyadını alan
Nuri Efendi, “Neden Türkiye’de de
diğer Avrupa ülkeleri gibi
şeker üretilmesin?” diye düşünür.
Bu çalışkan çiftçi, Avrupa’dan
temin ettiği pancar tohumlarını
ekip, tohumları çoğalttıktan
sonra yetiştirdiği pancarları
da mutfaktaki rende ile
rendeleyerek, pancarın kirli tatlı
şurubunu elde eder ve ısrarla bu
deneylerini sürdürür. Yirmi yıla
yakın bir ön çalışma ile pancarı
ve pancar ziraatini tanıyan Molla
Ömeroğlu Nuri Bey, sonunda ne
yapar, ne eder şekerin pancardan
nasıl üretildiğini öğrenir...

Uzun uğraşları sonucunda
bu inançlı ve vatansever
müteşebbis, 60’lı yaşlarına
geldiğinde, cumhuriyetin ilk
sanayileşme adımlarından birini
gerçekleştirerek, 1923 yılında
etrafına topladığı vatandaşların
maddi ve manevi desteğiyle Uşak
Terakki Ziraat A.Ş. adlı bir şirket
kurmayı başarır.
Ortaklardan nakit alınması zor
olduğundan, köyden köye gece
gündüz demeden dolaşılıp,
köylülerden buğday, arpa, tütün,
hatta tavuk yumurtası gibi
ürünler alınarak şirketin
ambarına toplanır ve
değer fiyatlarıyla satılarak
ortakların paylarına işlenir.
Kurulan bu şirket zamanla
büyür ve 1926 yılında Uşak Şeker
Fabrikası olarak üretime geçer.
Aynı yıl törenle Türkiye’nin ilk
şekeri çıkarılır.

Yıllar içinde birbiri ardına açılan
şeker fabrikalarıyla birlikte,
Türkiye’nin dört bir yanında
şekerin ham maddesini üreten
çiftçilerce pancar kooperatifleri
kurulur. 1950’lerde Türkiye Şeker
Fabrikaları Genel Müdürlerinden
Baha Esat Tekand önderliğinde,
pancar kooperatifi üyesi
yüzbinlerce çiftçinin ve Anadolulu
girişimcilerin finansal ihtiyaçlarını
karşılamak üzere
Eskişehir’de bir banka kurulur.
Adı da Pancar Kooperatifleri
Bankası’dır.
1956 yılı başlarında banka
Ankara’ya taşınır ve Pancar
Kooperatifleri Bankası adı
da, Şekerbank T.A.Ş. olarak
değiştirilir. Ve Nuri Şeker’in
pancardan şeker üretme hayaliyle
başlayan bu yolculuk, amacı yeni
girişim hikâyelerini desteklemek
olan bir bankaya dönüşür.
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GEÇMİŞTEN BUGÜNE ŞEKERBANK

1980’ler
Genişleyen Hizmet Ağı
Şekerbank’ın ticari bankacılığa
odaklanma dönemine işaret
eder. 1983 yılında şube sayısı 161’e
ulaşmıştır. Dış ticarete aracılık
işlemleri artarken, muhabir
ilişkileri giderek güçlenir. Şeker
Çocuk Dergisi yayın hayatına
başlar. Şekerbank Türkiye’nin ilk
banka sanat galerilerinden birini
Ankara’da kurar.

1953
Pancar Kooperatifleri Bankası A.Ş.
Şekerbank’ın temelleri,
Anadolu’daki milyonlarca
kooperatif üyesi pancar üreticisinin
küçük birikimleriyle 1953 yılında
Eskişehir’de kurulan Pancar
Kooperatifleri Bankası ile atılır.
Banka’nın kuruluş misyonu,
üreticinin, tarımın ve tarıma dayalı
sanayinin finansal ihtiyaçlarını
karşılamaktır.
1956
Eskişehir’den Ankara’ya
Banka’nın Genel Müdürlüğü
Ankara’ya taşınır ve unvanı
Şekerbank Türk Anonim Şirketi
olarak değiştirilir.
1970’ler
Yeni Ürün ve Hizmetler
Banka için değişim ve gelişim
dönemidir. Kooperatif
bankacılığından kademeli olarak
tüm bankacılık ürün ve hizmetlerini
sunan bir yapıya doğru geçiş
başlar. 1972 yılında Almanya’nın
Köln kentinde temsilcilik açılır. 1979
yılında Şekerbank’ın şube sayısı
134’e ulaşır.

1993
Özel Sektör Bankaları Arasında
Yeni Bir Aktör
T. Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin
Banka’daki %10 hissesi, Pankobirlik
(%7) ve Şekerbank Personeli Sosyal
Sigorta ve Munzam Sandıkları
(%3) tarafından Kamu Ortaklığı
İdaresi’nden alınır. Böylece,
Şekerbank kamu iştiraki olmaktan
çıkar. Banka, bu süreci takiben özel
sektör bankası anlayışıyla yeniden
yapılanır.
1997
İlk Halka Arz
Şekerbank’ın ilk halka arzı
gerçekleştirilir. Aynı dönemde
başlatılan büyük bir gelişim
projesiyle Şekerbank’ta daha
modern ve çağdaş bankacılığın
temelleri atılır.
2000
Hisse Devri
Şekerbank’ın çoğunluk hisseleri
el değiştirir. Bankanın %51’i
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam
Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma
Sandığı Vakfı ve Şekerbank T.A.Ş.
Personeli Sosyal Sigorta Sandığı
Vakfı’na geçer.

2002
Müşteri Odaklı Hizmet
Şekerbank’ta müşteri odaklı ve çok
kanallı bir bankaya dönüşüm süreci
başlar.
2003
Şekerbank 50 yaşında.
Şekerbank 50’nci yılında Türk
bankacılık sektörünün köşe
taşlarından biri konumuna ulaşır.
2004
Yenilenen Kurumsal Kimlik
Bankanın Genel Müdürlüğü
İstanbul’daki yeni ofisine taşınır;
kurumsal kimliği ve logosu
yenilenir.
2007
Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen
Bankası
Şekerbank, uygulamaya koyduğu
stratejik iş planını performansına
da yansıtır ve finans dünyasının
önde gelen yayınlarından
The Banker Dergisi’nin her
yıl gerçekleştirdiği “Dünyanın
En Büyük İlk 1.000 Bankası”
çalışmasında, dünyada yükseliş hızı
en fazla olan ilk 50 banka arasında
6’ncı sırada yer alır; böylece
“Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen
Bankası” olur.
2008
Türkiye’nin Kurumsal Yönetim Notu
Alan İlk Bankası
Şekerbank, dünyanın kurumsal
yönetim alanında en saygın
derecelendirme kuruluşlarından
biri olan Sermaye Piyasası Kurulu
onaylı ISS Corporate Services
Inc.’nin yaptığı değerlendirme
sonucunda aldığı not ile Türkiye’nin
kurumsal yönetim notu alan ilk
bankası olur.
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Şekerbank, 60 yılı aşan yolculuğunda faaliyetlerini toplumsal kalkınmaya destek olma
hedefi çerçevesinde yürütmeye devam ediyor.

Global düzeyde gerçekleştirilen
en önemli çevreci çalışmalardan
biri olan CDP (Carbon Disclosure
Project-Karbon Saydamlık Projesi)
2010 raporuna Türkiye’den ilk
kez giren beş bankadan biri
Şekerbank olur.

2009
EKOkredi’nin Lansmanı
Enerji tasarrufu ve verimliliği
yatırımlarının finansmanı
konusunda Türkiye’de bir ilk
olan ve hem doğayı hem de
boşa harcanan emeği korumayı
amaçlayan EKOkredi’nin lansmanı
gerçekleştirilir. EKOkredi,
Active Academy Finans Zirvesi
kapsamında 2009 yılının
bankacılık ürünü seçilir.
2010
Kredi Notu Artırılır
Uluslararası Kredi
Derecelendirme Kuruluşu Fitch
Ratings 25 Kasım 2010’da,
Şekerbank’ın uzun vadeli yerel
ve ulusal para notunu B’den
B+’ya yükseltir. Ülke içi uzun
vadeli ulusal notunu uluslararası
ekonomik konjonktürde ender
rastlanan bir şekilde iki kademe
birden yükselterek BBB+’dan
A’ya yükseltir. Not artırımına,
Şekerbank’ın kendi içsel
mali gücü, KOBİ’lere ve
mikro-küçük işletmelere
odaklı örnek çalışmaları, ulusal
düzeydeki yaygınlığı, kırsal kesime
ve Anadolu’ya yakınlığı dayanak
olarak gösterilir.

2011
Tahvil ve VTMK İhracında İlklerin
Bankası
Toplam 500 milyon TL olmak
üzere iki aşamalı gerçekleştirilen
ve ticari bankalar arasında o
tarihe kadar yurt içinde yapılan
en uzun vadeli tahvil arzı olan
Şekerbank tahvil ihracına,
toplamda 932 milyon TL nominal
talep toplanır. Tahvil ihracına
gelen yoğun talep, Şekerbank’ın
Anadolu’daki yaygın ve yerleşik
bankacılıktaki gücünü teyit eder.
Türkiye’nin ilk Varlık Teminatlı
Menkul Kıymet (VTMK) ihracı
gerçekleştirilir. Uluslararası
piyasalarda yapılandırılan ilk Türk
Lirası borçlanma işlemi olan
ihraç, dünyada da “KOBİ kredileri
teminatlı gerçekleştirilen ilk
VTMK ihracı”dır. VTMK programı
sayesinde uluslararası finans
kuruluşları ile Türkiye’nin esnaf ve
küçük işletmeleri arasında önemli
bir finansman köprüsü kurulmuş
olur.
2012
Türkiye’nin “Sürdürülebilir
Kalkınma” Temsilcisi
Şekerbank’ın EKOkredi
projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı
koordinasyonunda yürütülen
değerlendirme süreci sonunda,
Rio+20 Birleşmiş Milletler

Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansı kapsamında,
sürdürülebilir kalkınma ve yeşil
ekonomi alanlarındaki en iyi ülke
uygulama örneklerinden biri
seçilir. Şekerbank, Rio+20’de Türk
finans sektörünün tek temsilcisi
olarak yer alır.
Bankacılıkla Tanışmamış Esnafa
Özel Hizmet
Şekerbank’ın ilk kez bankacılık
hizmetleriyle tanışacak olan esnaf
ve mikro işletmeler için geliştirdiği
“Benim Bankam Paketi”
kapsamında, standart ticari kredi
değerlendirme süreçlerinden
farklı olarak nakit akışına dayalı,
terzi usulü kredilendirme
yapılmaya başlanır. “Benim
Bankam Paketi” hizmet modeliyle,
bugüne kadar bankacılıkla
tanışmayan kitleyi sisteme dahil
etmeyi hedefleyen Şekerbank,
esnaf ve mikro işletmelerin,
işlerini büyütmelerine katkı sağlar.
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RAPORUMUZ HAKKINDA

Şekerbank’ın bu ilk
sürdürülebilirlik raporunda
“sürdürülebilirlik” yerine
sıkça “sürdürülebilir
kalkınma” ifadesini kullanıyor
olmamız, Bankamızın
kuruluşundan gelen toplumsal
kalkınma anlayışının
yansımasıdır.

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme
çabalarını, çevreyi ve yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme
yöntemidir. Şekerbank olarak, sürdürülebilir kalkınma bankacılığındaki
60. yılımızda, bu ilk sürdürülebilirlik raporumuz ile, 2012-2013 yıllarına ait
ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı yönlendiren ürün, hizmet
ve faaliyetlerimizle yarattığımız etkileri nasıl yönettiğimizi paydaşlarımıza
aktarmayı hedefliyoruz.
Bu raporda “sürdürülebilirlik” yerine sıkça “sürdürülebilir kalkınma”
ifadesinin kullanılması, Şekerbank’ın kuruluşundan gelen toplumsal
kalkınma anlayışının yansımasıdır. Sermaye birikiminin az olduğu
bir dönemde Anadolu’daki milyonlarca kooperatif üyesi çiftçinin
birikimleriyle kurulan Şekerbank, o gün koyulan kırsal kalkınma hedefini,
60 yıldır geliştirdiği uzmanlık alanlarıyla bugün sürdürülebilir kalkınma
perspektifinde geliştiriyor. Şekerbank bu doğrultuda faaliyetlerini
yürütürken bir yandan çevresel etkileri gözetiyor, bir yandan da
geçmişten gelen yerel bankacılıktaki bilgi birikimi ile tabana yaygın
toplumsal fayda oluşturma amacını gerçekleştiriyor.
İşte bu anlayışla, enerji verimliliği yatırımlarının finansmanından tarım
bankacılığına, ilk kez bankacılıkla tanıştırdığımız on binlerce esnaftan
kadın girişimcilere kadar yaptığımız her işin odağına; toplumun tüm
kesimlerinin finansman imkânlarına eşit ulaşımını, tabandan yükselen
üretime dayalı büyümeyi, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve insan
odaklı bankacılığı alıyoruz. Şekerbanklılar olarak “sürdürülebilir kalkınma”
ifadesiyle tanımladığımız bu strateji, bu raporu oluşturan öğelerin de
temel dayanağıdır.
Paydaş Katılımı
Raporumuzu hazırlama sürecinde yöneticilerimizle yaptığımız strateji
toplantılarına ek olarak, kilit paydaşlarımızın sürdürülebilirlik kapsamında
Bankamızdan beklentilerini incelemeye başladık. Sürdürülebilirlik
çerçevesindeki paydaş iletişiminde, sürdürülebilirlik farkındalık anketi
ve birebir görüşmelerle çalışanlarımıza ve müşterilerimize öncelik
verdik. Bu çalışmaların detayları raporumuzun “Paydaşlarımızla İletişim”
bölümünde yer alıyor.
Düzenli olarak yayınlamayı planladığımız bu rapor, bugün olduğu gibi
gelecekte de etkilerimizi olumlu yönde artırmaya yönelik faaliyetlerimizi
paylaşacağımız önemli bir iletişim aracı olacaktır.
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Raporumuzun Kapsamı
Bu raporda yer alan bilgiler, aksi belirtilmediği takdirde 1 Ocak 201231 Aralık 2013 tarihleri arasında Şekerbank’ın Türkiye’deki bankacılık
faaliyetlerini ve lokasyonlarını hiçbir kısıtlama olmaksızın kapsıyor.
Şekerbank’ın iştirakleri bu rapor kapsamına dahil değildir. Raporda,
“Bankamız” ve “biz”, olarak geçen ifadeler, aksi belirtilmediği takdirde
“Şekerbank T.A.Ş.” ve/veya “Şekerbank T.A.Ş. çalışanları” anlamına
geliyor.
Raporumuzun İlkeleri
Raporumuzu, küresel düzeyde kabul görmüş GRI Küresel Raporlama
Girişimi’nin (Global Reporting Initiative) G3.1 Sürdürülebilirlik Raporlaması
Rehberi’ni ve GRI (FSSS) Finansal Hizmetler Sektör Eki’ni temel alarak,
GRI A seviyesine uygun olarak hazırladık.

http://www.globalreporting.org
GRI’ın önemlilik, paydaş katılımı, sürdürülebilirlik bağlamı ve bütünlük
prensiplerine ek olarak, paydaş önceliklendirmesini yaparken
AA1000 Accountability Paydaş Katılım Standardı İlkeleri’ni, stratejik
sürdürülebilirlik konularımızı belirlerken ise GRI’ın 2013 yılında hazırladığı
Sektörler İçin Sürdürülebilirlik Konuları Raporu’nu ve IFC’nin (Uluslararası
Finans Kurumu) Sürdürülebilirlik Performans Standartları’nı dikkate aldık.

http://www.ifc.org
Raporumuzu, Birleşmiş Millletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 temel
prensibini de kapsayacak içerikte hazırladık.

http://www.unglobalcompact.org
Gelecek Raporumuz
2014-2015 yılı sürdürülebilirlik performansımızı aktarmayı hedeflediğimiz
gelecek raporumuzu, 2016 yılının ilk yarısında yayınlamayı planlıyoruz.
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RAKAMLARLA ŞEKERBANK

Kurumsal Profilimiz
EKONOMİK

312

71 il ve 101 merkez dışı ilçede
11 bölge müdürlüğü ile
tabana yaygın dağılım

18,73 milyar TL

%87

Şube

Toplam aktifler

2,06 milyar TL
Özkaynaklar

Kredilerimizin sektörlere
göre dağılımı

Krediler içindeki
ticari kredi (esnaf,
çiftçi, KOBİ, ticari ve
kurumsal) oranı

Sanayi %22,4
Hizmetler %41
İnşaat %12,7

Diğer %14,3

ÇEVRESEL

520 milyon TL +
Bugüne dek EKOkredi ile
sağladığımız finansman

52.000 +

Bugüne dek enerji verimliliği ile
tanıştırdığımız müşteri sayısı

Enerji verimliliği ile tanıştırdığımız
müşteri sayımız

46.048
Bireysel
6.292
KOBİ, Esnaf, Çİftçi ve Küçük İşletme

SOSYAL

4.000 +
Çalışan sayımız

476.453 TL

22.000 +

Toplumsal fayda amaçlı projelere
yaptığımız yatırımlar

Bugüne dek bankacılık
hizmetiyle ilk kez
tanıştırdığımız esnaf ve
çiftçiler

Tarım %9,6
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Sürdürülebilirlik Profilimiz
%65

Anadolu’da yer alan
şubelerimizin oranı

38

Yarım asırdan uzun
süredir aynı yerde hizmet
veren şubelerimizin sayısı

Üretime Verdiğimiz Destek*
(Segmentlere göre adet
bazında kredi dağılımı)

65

40 yıldan uzun süredir
aynı yerde hizmet veren
şubelerimizin sayısı

10.106 Kurumsal/Ticari (%10)
10.016 Esnaf (%10)

30.302 KOBİ (%29)

52.359 Çİftçi (%51)
*Bireysel krediler hariçtir.

120 milyon m3

13,9 milyar kWh 3,1 milyon ton

%30

%100

Bugüne dek EKOkredi ile finanse
edilen projelerle sağladığımız
doğal gaz tasarrufu

E-ekstre olarak ürettiğimiz
kredi kartı ekstrelerinin
oranı

Bugüne dek EKOkredi ile finanse
edilen projelerle sağladığımız
elektrik enerjisi tasarrufu

Bugüne dek EKOkredi ile finanse
edilen projelerle engellediğimiz
CO2 salımı

Lisanslı bertaraf firmalarına
gönderdiğimiz teknolojik
atıklarımızın oranı

İkinci Emeklilik
Şekerbank T.A.Ş.’nin ana hissedarlarından olan ve
üyelerini Şekerbank çalışanlarının ve emeklilerinin
oluşturduğu SEMVAK (Şekerbank T.A.Ş. Personeli
Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı
Vakfı) sayesinde çalışanlarımıza ikinci emeklilik imkânı
sunuyoruz.

Çalışan Profilimiz

Kadın %53

Erkek %47
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YÖNETİM KURULU
BAŞKANIMIZIN MESAJI

Sürdürülebilir kalkınma
stratejimizin temelini
kuruluş misyonumuz
olan “Anadolu
Bankacılığı” yaklaşımımız
oluşturmaktadır.

Değerli Paydaşlarımız,
Bundan 60 yıl önce, 12 Ekim
1953’te Anadolu’da sayıları
yüzbinleri bulan kooperatif
üyesi pancar çiftçisinin
birikimleriyle üretimi, kırsal
kalkınmayı ve tarımsal sanayiyi
desteklemek amacıyla kurulan
Şekerbank, Türkiye’nin kalkınma
yolculuğunda önemli bir model
oluşturmaktadır.
Sermaye birikiminin yetersiz
olduğu bir dönemde küçük
üreticiyi desteklemek, kendi
kendine yeten kırsal yapıdan
pazar ekonomisine geçişi
sağlamak ve en önemlisi üretimin

sürekli kılınması için kurulan
Şekerbank, aradan geçen 60
yılda aynı amaç doğrultusunda
faaliyetlerini yürütmüştür.
Şekerbank’ı Türkiye’de özel
sektör bankacılığında üzerinde
durulması, incelenmesi gereken
örnek bir model kılan özelliği de
kuruluş amacını hâlâ koruyor
olmasıdır.
Bugün misyonumuz olan
“Anadolu Bankacılığı”
tanımıyla özetlediğimiz
ve yaptığımız her işin ana
fikrini oluşturan bu yaklaşım,
Şekerbank’ın sürdürülebilir
kalkınma stratejisinin temelini
oluşturmaktadır.

GENEL BAKIŞ

STRATEJİ VE YÖNETİM

Esnaf, çiftçi ve küçük işletmelerin
daha çok kaynağa ulaşması ve
üretimin artması, her segmentte
enerji verimliliği yatırımlarını
destekleyerek sürdürülebilir
kalkınmaya hizmet etmek
ve küçük ya da büyük tüm
tasarrufların tabana yaygın
dağılımını desteklemek, her
dönemde Şekerbank’ın temel
öncelikleri olmuştur. Klasik
bankacılık anlayışının dışına çıkan,
operasyonel maliyeti yüksek
ancak manevi yönü de bulunan bu
strateji, başarıyı da beraberinde
getirmiştir.
Şekerbank, son 10 yıllık dönemde,
misyonu doğrultusunda
uzmanlaşarak aktif büyüklüğünü
6’ya, özkaynaklarını 7’ye katlamış,
odaklı stratejisi ile Türk bankacılık
sektöründe ölçekten bağımsız
olarak farklı ve özel bir yer
edinmiştir.
Bu bağlamda, Şekerbank’ın 60
yıllık geçmişinde, sürdürülebilir
kalkınma odaklı geliştirdiğimiz
faaliyetlerimizi, bu ilk
sürdürülebilirlik raporumuzla
sizlerle paylaşmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz.
Yerel Kalkınma Odaklı Bankacılık
Şekerbank, kuruluşunda
sermayesinin kaynağını
oluşturan Anadolu çiftçisine
yönelik misyonunu, bugün
yerelde çiftçi, esnaf, işletme
ve tüccar ayrımı yapmaksızın
tüm üreten kesimlere sunduğu
hizmetlerle “Anadolu Bankacılığı”
anlayışı çerçevesinde yerine
getirmektedir.

YEREL KALKINMA
ODAKLI BANKACILIK

SORUMLU BANKACILIK

Bugün uluslararası platformda
faaliyet gösteren özel sermayeli
bir banka olarak artık bir
kooperatif bankası olmasak
da sermaye birikiminin hâlâ
yetersiz olduğu çiftçi, yerel
üretici ve küçük işletme
kesiminin finansman desteğine
gereksinim duyduğu Anadolu’da,
faaliyetlerimizin özünü yine
toplumsal kalkınmayı ve üretimi
desteklemek oluşturmaktadır.
2013 yılında toplam kredi
protföyümüz içindeki ticari kredi
oranımız %87 oldu ve böylece
60 bine yakın esnaf, çiftçi, KOBİ
ve ticari firmaya finansman
desteği sağladık. Türkiye’de ilk
ve tek olan nakit akışına dayalı
kredilendirme yöntemi sayesinde,
son beş yıllık dönemde, daha
önce bankacılık hizmetleriyle
tanışmamış 22 bin esnaf ve çiftçiyi
finansal okuryazarlıkla tanıştırarak
bankacılık sistemine dahil ettik.
Sorumlu Bankacılık
EKOkredi gibi yenilikçi
ürünlerimizle enerji verimliliği
konusunda tabana yaygın bir
farkındalık oluşturmaya ve
iklim değişikliği ile mücadele
platformlarında yer almaya
yönelik çalışmalarımıza devam
ederken, kredilendirme
faaliyetlerimizle oluşabilecek
sosyal ve çevresel etkilerimizi
de titizlikle yönetiyoruz. 2008
yılında Çevre ve Sosyal Duyarlılık
Yönetmeliği ile çalışmalarına
başladığımız ve 2009 yılından
bu yana sistematik olarak
kullandığımız Sosyal ve Çevre
Yönetim Sistemi’ni (SÇYS)

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK

Dünya Bankası iştiraki IFC’nin
(Uluslararası Finans Kurumu) çok
önemli katkıları ile uluslararası
kriterleri gözeterek geliştirdik.
Her segmentte enerji verimliliği
yatırımlarını ve harcamalarını
uygun koşullarda finanse ederek
doğal kaynakları korumayı
ve boşa harcanan emeğin
tasarrufunu amaçlayan EKOkredi
kapsamında bugüne dek
523,5 milyon TL kaynak sağladık
ve 52 binden fazla kişi ve kurumu
enerji tasarrufu ile tanıştırdık.
Şekerbank, sürdürülebilir
kalkınmanın finansmanı
alanındaki uluslararası bilinirliği
sayesinde, bilançosundaki
yabancı kaynağın %15’ini enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji
yatırımlarına finansman sağlamak
üzere edinmiştir.
EKOkredi 2012 yılında,
T.C. Kalkınma Bakanlığı
koordinasyonunda
gerçekleştirilen ve Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) ile İş Dünyası ve
Sürdürülebilir Kalkınma
Derneği’nin (SKD) de dahil
olduğu değerlendirme süreci
sonunda Türkiye’de sürdürülebilir
kalkınma ve yeşil ekonomi
alanında özel sektörün en iyi 9
uygulaması arasında yer almıştır.
Bu doğrultuda, Brezilya’da
gerçekleşen Rio+20 Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Zirvesi’nde finans sektöründen
ülkemizi temsil eden tek kurum
olmamız bizler için önemli bir
gurur kaynağı olmuştur.
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YÖNETİM KURULU
BAŞKANIMIZIN MESAJI

Şekerbank olarak
Türkiye’nin her köşesindeki
yaygın şube ağımızla
bankacılık hizmetlerinden
görece az faydalanan
bölgelerde faaliyet
göstererek daha çok kişinin
kaynaklara ulaşmasını
hedefliyoruz.

İnsan Odaklı Bankacılık
Sürdürülebilir kalkınma
stratejimizin en önemli
ayaklarından biri de insana, sosyal
refaha ve eşitliğe verdiğimiz
önemdir. Şekerbank olarak
Türkiye’nin her köşesindeki
yaygın şube ağımızla bankacılık
hizmetlerinden görece
az faydalanan bölgelerde
faaliyet göstererek daha çok
kişinin kaynaklara ulaşmasını
hedefliyoruz.

Anadolu’daki şubelerimizdeki
yerel istihdam oranımızın %100’e
yakın olması sonucunda insan
kaynağımız yerel davranabilme
yetkinliğine sahiptir. Bu
özellik “Anadolu Bankacılığı”
misyonumuza uygun olarak yerel
ihtiyaçları iyi tespit edebilen,
müşteri ihtiyaçlarına hızlı
cevap verebilen, sonuç odaklı
ekiplerimizle memnuniyeti en
yüksek seviyelerde tutmamıza
olanak sağlamaktadır.

Müşteri memnuniyetine giden
yolun çalışan memnuniyetini
sağlamaktan geçtiğine inanıyoruz.
Bankamızın çalışan memnuniyeti
ve bağlılığı açısından fark yaratan
bir kurum olmasını sağlamak için
benimsediğimiz temel unsurlar;
etik ilkelere uyum, kariyer gelişim
planlaması, yüksek performansın
ödüllendirilmesi, adil ücret
sistemi ve açık iletişimdir. Bu
doğrultuda, 2013 yılında çalışan
memnuniyet oranımız %89,2
olarak gerçekleşmiştir.

Sürdürülebilir kalkınmayı iş yapış
şeklimiz olarak benimserken,
bir yandan da kurumsal sosyal
sorumluluk kapsamında
Şeker Çocuk dergisi gibi 30
yıldır devam eden projeler
geliştirerek çalışanlarımızı
da dahil ettiğimiz süreçlerle
tabana yaygın toplumsal
faydayı artırmayı hedefliyoruz.
Detaylarını raporumuzun
ilerleyen sayfalarında bulacağınız
ve daha çok eğitim ile kültürsanat alanlarına odaklanan bu
çalışmaları önümüzdeki dönemde
daha da yaygınlaştırmayı
planlıyoruz.

GENEL BAKIŞ

STRATEJİ VE YÖNETİM

Ekonomik, çevresel ve
sosyal başlıklardaki
performansımızın küresel
standartlarda ölçülmesini
sağlayacak ve bu alandaki
stratejik hedeflerimizi
geliştireceğimiz bir zemin
oluşturacak Şekerbank
2013 Sürdürülebilirlik
Raporu’nun aynı zamanda
paydaşlarımıza kendimizi
anlatmamıza fırsat veren
önemli bir iletişim aracı
olmasını umuyorum.

YEREL KALKINMA
ODAKLI BANKACILIK

SORUMLU BANKACILIK

Türkiye’nin sürdürülebilir
büyümesinde bankacılık
sektörünün alacağı rol konusunda
örnek bir model olarak toplumsal
kalkınma hedefi ile çalışıp
sektörümüzde farklı bir vizyon
çizmeye devam edeceğiz.
Kuruluşumuzdaki kırsal kalkınma
hedefini bugün sürdürülebilir
kalkınma perspektifinde
geliştirirken, geçmişten bu yana
bu alanda gerçekleştirdiğimiz
çalışmaları ve özellikle 2013 yılında
yaptığımız faaliyetleri, uluslararası
standartlarda hazırladığımız bu
sürdürülebilirlik raporu ile sizlerle
paylaşıyoruz.
Ekonomik, çevresel ve sosyal
başlıklardaki performansımızın
küresel standartlarda
ölçülmesini sağlayacak ve bu
alandaki stratejik hedeflerimizi
geliştireceğimiz bir zemin

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK

oluşturacak Şekerbank 2013
Sürdürülebilirlik Raporu’nun
aynı zamanda paydaşlarımıza
kendimizi anlatmamıza fırsat
veren önemli bir iletişim aracı
olmasını umuyorum. Ayrıca,
Türk bankacılık sektöründe
hem sermaye tabanı hem de
stratejisi ile ayrışan Şekerbank’ın
izlediği yolun örnek bir model
olarak sunulmasının, bu alandaki
yeni projelere kaynak olmasını
diliyorum.
Şekerbank’ın köklerinden gelen
sürdürülebilir kalkınma hedefine
60 yıldır emek vermiş tüm
çalışanlarımızı saygıyla anarak,
birlikte büyüyüp geliştiğimiz tüm
paydaşlarımıza vizyonumuza
giden yolda bizlere inandıkları için
teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla,

Dr. Hasan Basri Göktan
Yönetim Kurulu Başkanı
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VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ VE DEĞERLERİMİZ

Vizyonumuz
TÜRKIYE’DE, AKTIF BÜYÜKLÜKTE ILK 10 ÖZEL BANKA ARASINDA, KÜÇÜK
IŞLETMELERIN FINANSMANINDA LIDER BANKA OLARAK YER ALMAK.

Misyonumuz
ANADOLU BANKACILIĞI ANLAYIŞIYLA KÖYDEN KENTE; YEREL ÖZELLIKLERI
VE IHTIYAÇLARI DIKKATE ALAN, BANKASI OLMAYANLARI DA BANKACILIK
HIZMETLERIYLE TANIŞTIRAN, MUTLU MÜŞTERI, ÇALIŞAN VE ORTAKLARIYLA
DEĞER YARATARAK BIRLIKTE BÜYÜYEN, GÜCÜNÜ KÖKLÜ GEÇMIŞINDEN ALAN,
ÇAĞDAŞ BIR BANKAYIZ.

Değerlerimiz
Açık İletişim
Farklı bakış açılarına saygı duyuyoruz; çalışma arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin her türlü önerisine açığız.
Kurum içinde, iletişim kanallarını açık tutarak Bankamıza ve çalışma arkadaşlarımıza katma değer sağlayacak
her türlü düşünce ve birikimi, zamanında ve sağlıklı biçimde örgütsel zinciri oluşturan tüm halkalarla paylaşırız.
Sürekli Gelişim
Sektörümüzdeki gelişmeleri yakından takip ederek en yeni bilgi ve teknolojileri edinmek üzere insan
kaynağımıza ve teknolojiye daima yatırım yapıyoruz. Hizmet kalitemizi yükseltmek amacıyla Bankamız ve
çalışanlarımızın sürekli gelişimi için birlikte çalışma ve sorumluluk alma azmindeyiz.
Müşteri Odaklılık ve Yerel Davranabilme
Bankacılık ürün ve hizmetlerimizin sunumunda tüm müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını yerel özellikleri de
gözeterek, hızlı ve güler yüzlü bir şekilde karşılayarak müşteri memnuniyeti sağlamayı hedefliyoruz.
Sonuç Odaklılık
Karar alma, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde hedeflediğimiz sonuçlara odaklanmayı, karşılaşılan
problemlerin çözümünde etkin yaklaşımımız sayesinde zaman kaybetmeksizin harekete geçmeyi, gelişmeleri
takip ederek, kârlılığı ve verimliliği artıracak şekilde işlerimizi sonuçlandırmayı benimsiyoruz.
Kurum Aidiyeti
Ortak hedef ve değerler doğrultusunda kendi çalışma ekibimizle ve diğer çalışma arkadaşlarımızla saygılı,
adil, özverili, paylaşımcı, katılımcı bir ortamda dayanışma içinde çalışarak Bankamızın performansına katkı
sağlamanın ve Bankamıza bağlılığın değerine inanıyoruz.

GENEL BAKIŞ

YEREL KALKINMA
ODAKLI BANKACILIK

STRATEJİ VE YÖNETİM

SORUMLU BANKACILIK

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK

STRATEJİ VE YÖNETİM
Şekerbank’ın kuruluş
hikayesinden gelen sürdürülebilir
kalkınma stratejisi, Bankamızı
Türkiye’de özel sektör
bankacılığında farklılaştırarak ayrı
ve özel bir yere konumlandırıyor.
“Anadolu Bankacılığı” olarak
tanımladığımız ve aslında

kurumsal sorumluluktan öte bir
var oluş sebebi ve iş yapış şeklidir.
Kurumsal yönetim süreçlerindeki
öncü rolümüzle somutlaşan
misyonumuz çerçevesindeki
başlıca faaliyetlerimiz ve
taahhütlerimiz raporumuzun
temel başlıklarını oluşturuyor.

Bankamızın kuruluş amacını
özetleyen misyonumuz; ekonomi,
çevre ve insan perspektifinde
belirlemiş olduğumuz
stratejimizin temel dayanağıdır.
Yöneticilerimiz de dahil olmak
üzere tüm çalışanlarımızın
benimsediği bu anlayış, bizler için

Vizyonumuz
Misyonumuz
Değerlerimiz

Açık İletişim, Sürekli Gelişim, Sonuç Odaklılık,
Kurum Aidiyeti, Müşteri Odaklılık ve Yerel Davranabilme

Sürdürülebilir Kalkınma Stratejimizin Temel Taşları
Yerel Kalkınma
Odaklı Bankacılık

Sorumlu
Bankacılık

İnsan
Odaklı Bankacılık

TAAHHÜTLERİMİZ
Yerel kalkınmaya destek
Üretime destek

Kredilendirme süreçlerinde
çevresel ve sosyal etkileri
değerlendirmek

Bankacılık hizmetleriyle
tanışmamış kesimlere
ulaşmak

Enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji
yatırımlarını desteklemek

Çalışan memnuniyetini
yükseltmek
Müşteri memnuniyetini
yükseltmek
Toplumsal fayda sağlamak

KURUMSAL YÖNETIM

Anadolu’da pancar kooperatifi üyesi olan yüzbinlerce
çiftçinin küçük birikimleriyle üretimi teşvik etmek,
tarımın finansmanını sağlamak ve toplumsal kalkınmayı
desteklemek amacıyla kurulan Şekerbank, tabana yaygın
bankacılıktaki 60 yılı aşan deneyimiyle faaliyetlerini
sürdürülebilir kalkınma anlayışı doğrultusunda
yürütmeye devam ediyor.
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STRATEJİ VE YÖNETİM

Şekerbank’ta sürdürülebilir
kalkınma anlayışıyla
belirlediğimiz ve sürekli
olarak geliştirdiğimiz
yenilikçi ürün ve
projelerimizle, etkilerini
artırarak gözettiğimiz
temel taahhütlerimizi
üç ana başlıkta
gerçekleştiriyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda
Taahhütlerimiz
Ekonomik Taahhütlerimiz
• Üretimi desteklemek
• Alternatif kredilendirme süreçleri ve yerel bankacılıktaki bilgi birikimi ile
daha çok çiftçi, esnaf ve işletmeyi bankacılık hizmetleriyle tanıştırmak
• Tasarrufun ve finansman kaynaklarının tabana yaygın bir şekilde
dağılımını sağlamak
• “Anadolu Bankacılığı” misyonu ile uluslararası finans kuruluşları ve
KOBİ’ler arasında uzun vadeli, sürdürülebilir finansman köprüsü
kurmak
Çevresel Taahhütlerimiz
• Enerji verimliliği alanında çiftçilerden işletme sahiplerine, köyden kente
geniş bir farkındalık oluşturup bu alandaki yatırımları uygun koşullarda
finanse etmek
• Çevre duyarlılığımızı kredilendirme süreçlerine taşımak
• İklim değişikliği ile mücadele platformlarında yer almak
• Çalışanlarımızın da dahil olduğu süreçlerle karbon emisyon hacmimizi
azaltmaya yönelik iyileştirmeler gerçekleştirmek
Sosyal Taahhütlerimiz
• Bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan kesimlere
ulaşmak
• Sosyal duyarlılığımızı kredilendirme süreçlerine taşımak
• Sunduğumuz ürün ve hizmetlerdeki toplam faydayı artırmak için
özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının dahil olduğu sosyal
platformlar oluşturmak
• Eğitim-sağlık, kültür-sanat alanlarında çalışanların ve müşterilerimizin
de dahil olduğu toplumun tüm kesimlerini kapsayan projeler
gerçekleştirmek

GENEL BAKIŞ

STRATEJİ VE YÖNETİM

YEREL KALKINMA
ODAKLI BANKACILIK

SORUMLU BANKACILIK

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK

Sürdürülebilirlik Stratejimiz
Şekerbank’ın sürdürülebilir kalkınma stratejisinin temelleri kuruluşuna
dayanıyor. Anadolu’da yüzbinlerce girişimcinin küçük birikimleriyle
tarımın finansmanını teşvik etmek, üretimi ve toplumsal kalkınmayı
desteklemek amacıyla 12 Ekim 1953’te kurulan Şekerbank, kuruluşundaki
ruhu koruyarak, 60 yıldır olduğu gibi bugün de faaliyetlerini sürdürülebilir
kalkınma anlayışı çerçevesinde yürütüyor.
“Anadolu Bankacılığı” olarak tanımladığımız misyon doğrultusunda,
sadece büyük şehirleri ve büyük firmaları değil, Anadolu’daki bölge
ve şehirlerden gelen projeleri de öncelikleri arasına alarak bankacılık
hizmetleriyle tanışmamış kesimlere ulaşan Bankamız, başta
müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer katarak
büyüme vizyonuyla yoluna devam ediyor.
Şekerbank’ın %65’i Anadolu’da bulunan, 71 ile ve 101 merkez dışı
ilçeye yayılmış, birçoğu yaklaşık yarım asırdır aynı noktada hizmet
veren şubeleri ile yerel davranabilme yetkinliğine sahip, çiftçinin
hasat zamanını, çarşıdaki esnafın kırk yıllık dükkanını bilen ve sahanın
ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen insan kaynağı, sürdürülebilir kalkınma
stratejisinin en önemli dayanağını oluşturuyor.
Geçmişten gelen uzmanlık alanlarımıza yoğunlaşarak odaklı bir strateji
benimseyip, kırsal kalkınmaya destekten kurumsal yönetim süreçlerine,
merkez dışını da içine alan kültür-sanat projelerinden alternatif
kredilendirme süreçlerine, Şekerbank kültürüyle imza attığımız her
başarının ortak paydası olan sürdürülebilir kalkınma alanındaki öncü
rolümüzü sürdürüyoruz.

DIŞ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
Şekerbank sürdürülebilirliği
iş süreçlerine, faaliyetlerine
uyarlama konusunda Türk
Bankacılık Sektörü’nde en
ön saflarda bulunmaktadır.
Türkiye’de sermaye piyasası
gelişimine önemli bir katkı
yaparak bu konumlarını
pekiştirmişlerdir. Dünyada
VTMK’lar finansal krizi
göreceli olarak iyi anlatmış
ve uluslararası bankalar
için bir tercih unsuru haline
gelmiştir. Türk bankaları
da bu değerli finansman
aracı ile uzun vadeli kaynak
sağlayarak, aktif ve pasifin
vade uyumsuzluğunu daha
iyi hale getirme fırsatı
bulmuştur. FMO (Hollanda
Girişimci Kalkınma Bankası),
Şekerbank’a, sağladığı
finansmanla ilgili olarak, hem
özel sektörün sürdürülebilir
büyümesini teşvik stratejimize
paralel olması açısından
hem de Şekerbank’ın
yenilenebilir enerji ve enerji
verimliliği projelerine destek
verme fırsatı tanıdığı için
memnuniyet duymaktadır.
Nanno Kleiterp
FMO, CEO
Şekerbank 59. Yıl Gazetesi,
Ekim 2012
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Şekerbank bilgilendirme
politikası çerçevesinde
tüm kamuoyu
bilgilendirmelerini, özel
durum açıklamaları,
yıllık faaliyet raporları,
mali tablo ve raporlar,
internet sayfası, yatırımcı
toplantıları, sunumlar,
Ticaret Sicil Gazetesi,
Resmi Gazete, günlük
gazete ilanları, duyuruları
ve basın bültenleri aracılığı
ile yapıyoruz.

Paydaşlarımızla İletişim
Paydaşlarımızı, toplumda Bankamızın ilişkide olduğu, kurumumuzun
ürün/hizmet ve faaliyetlerinden etkilenen ve/veya aksiyon ve kararlarıyla
Bankamızın kurumsal hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek tüm kişi ve
kuruluşlar olarak tarif ettik.
Kilit Paydaşlarımız
2008 yılında gerçekleştirdiğimiz kültürel değerlendirme ve misyon,
vizyon, kurumsal değerler belirleme süreci dahilinde yaptığımız atölye
çalışmalarında Bankamızın öncelikli paydaşlarını belirledik. Kültürel
değerlendirme sürecinin tamamında Türkiye genelinde 285 kişinin
katılımıyla 30 fokus grup çalışması yaptık. Atölye çalışmalarında ise farklı
kademelerden birim ve şubelerden çalışanlar ile yöneticiler yer aldı.
Bu sürecin sonunda ortaya çıkan tanımları ise kapsamlı bir iç iletişim
projesiyle çalışanlarımızla paylaştık.
Raporlama döneminde çalışanlarımızdan oluşan gruplarla
gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik atölye çalışmalarında da mevcut
paydaşlarımızı AA1000 Accountability Paydaş Katılım Standardı İlkeleri
kapsamında gözden geçirerek grupladık ve önceliklendirdik.
Kilit paydaşlarımızı; müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, yatırımcılar,
iştirakler, yasa koyucu ve düzenleyici kurumlar, kamu, uluslararası finans
kuruluşları, uluslararası derecelendirme kuruluşları, finans sektörü,
medya, sivil toplum kuruluşları ve sektörel dernekler olarak belirledik.
İletişim Platformlarımız
Farklı paydaş gruplarının ilgi alanlarına bağlı olarak Bankamızla
ilgili değerlendirmelerinin farklılık gösterebileceği fikriyle tüm
kilit paydaşlarımızla iletişim kuruyor, faaliyetlerimizle ilgili çeşitli
platformlarda onları bilgilendiriyor ve sürdürülebilirlikle ilgili etkilerimiz
de dahil olmak üzere pek çok konuda fikirlerini almaya çalışıyoruz.
Şekerbank bilgilendirme politikası çerçevesinde tüm kamuoyu
bilgilendirmelerini, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, mali
tablo ve raporlar, internet sayfası, yatırımcı toplantıları, sunumlar, Ticaret
Sicil Gazetesi, Resmi Gazete, günlük gazete ilanları, duyuruları ve basın
bültenleri aracılığı ile yapıyoruz.
Paydaş gruplarımız bazında iletişim platformlarımız ve her bir
paydaşımızla iletişim sıklığımız yan sayfadaki tabloda yer alıyor. Bu
platformların büyük çoğunluğu sürekli olarak iletişime açıktır.
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Kilit Paydaşlarımız İle İletişim Platformlarımız
Paydaş
Grupları

Yaklaşımımız

İletişim Platform ve Kanalları

Müşteriler

Yerel özellikleri de dikkate alarak tüm müşterilerimizin beklenti
ve ihtiyaçlarını karşılamayı, ürün ve hizmetleri hızlı ve güler
yüzlü bir şekilde sunarak müşteri memnuniyetini sağlamayı
önemsiyoruz. (İletişim sıklığı: 7 gün, 24 Saat)

Çalışanlar

Kurum içi iletişimimizde interaktif bir çalışma anlayışı
içerisindeyiz. İç iletişimde en temel prensibimiz, en önemli
paydaşımız ve marka elçilerimiz olarak gördüğümüz
çalışanlarımızı Bankamız ile ilgili önemli gelişmeler hakkında
öncelikle bilgilendirmek ve “açık iletişim” kurumsal değerimiz
doğrultusunda onlardan gelen görüşleri de dikkate almaktır.
(İletişim sıklığı: Çalışan memnuniyeti anketi, 2 ila 3 yılda bir
gerçekleştirilmekte olup ara dönemlerde online anket ile
belli konularda çalışanların görüşleri alınır. Öneri ve iç iletişim
portalları her zaman açıktır.)
Gerek hissedarlarımız gerekse yatırımcılarımız ile farklı iletişim
kanalları üzerinden sürekli irtibatta olmayı, onları şeffaf, doğru
ve zamanında bilgilendirmeyi ilke ediniriz. Türkiye’nin kanun
koyucularının belirlediği tüm bilgilendirme gereklerini eksiksiz
yerine getirerek, yerli ve yabancı yatırımcıları en şeffaf ve en
doğru biçimde aydınlatmaya özen gösteririz. (İletişim sıklığı:
Yatırımcı ve hissedarların bilgi sahibi olması gereken her konu eş
zamanlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ile paylaşılır.)
Şekerbank olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde,
yasalara ve yönetmeliklere eksiksiz uyarız. Sektörümüzü
ilgilendiren tüm gelişmeleri yakından takip eder, mevzuat
değişikliklerine ilişkin düzenlemeler ile ilgili gerekli durumlarda
yorum ve önerilerimizi sunarız. (İletişim sıklığı: Sürekli)
Kuruluşundan bu yana faaliyetlerinin odağına KOBİ, esnaf,
küçük işletmeler, mikro işletmeler ve girişimciliğe desteği koyan
Bankamız, bu alanlardaki uzmanlığına istinaden uluslararası
finans kuruluşlarından uzun vadeli kaynak temin ederek iş
birliklerini sürdürüyor. (İletişim sıklığı: Sürekli)
Derecelendirmede, “pay sahipleri, kamuoyu aydınlatma ve
şeffaflık, menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu” kriterleri
çerçevesindeki tüm uygulamaları ve analiz kriterlerine uyumun
yanı sıra ilgili kuruluşların önerilerini de dikkate alıyoruz. (İletişim
sıklığı: Yılda birkaç kez )
Türkiye Bankalar Birliği’nin Yönetim Kurulu’nda yer alan
Şekerbank, “TBB Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörün
Rolü Çalışma Grubu” toplantılarına aktif katılım sağlayarak
Birliğin bu konudaki faaliyetlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.
Bankamız, SKD gibi inisiyatiflere üyelikleri vasıtasıyla çeşitli
organizasyonlarda diğer bankalar ile bir araya gelerek görüş
alışverişinde bulunuyor ve çalışma gruplarında rol alıyor. (İletişim
sıklığı: Haftalık)
Medya mensupları ile karşılıklı saygıya ve şeffaflığa dayalı bir ilişki
içerisindeyiz. Basın bültenleri ve basın toplantıları ile medyayı
doğru ve zamanında bilgilendirmeyi önemsiyoruz.
Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde olmayı ve
faaliyetlerimize yönelik görüş alışverişinde bulunmayı, ortak
projeler gerçekleştirmeyi önemsiyoruz.

Günlük ekonomik bültenler, e-bültenler, müşteri algı
anketleri, çağrı merkezi, şubeler, web sitesi, reklam
ve tanıtım kampanyaları, sanat faaliyetleri (Açıkekran),
iş geliştirme toplantıları, bilgilendirme toplantıları,
Üreten Anadolu Buluşmaları gibi özel müşteri
platformları sosyal medya;
https://www.facebook.com/Sekerbank
https://twitter.com/Sekerbank
http://www.linkedin.com/company/Sekerbank
Çalışan memnuniyeti anketi, kurumsal performans
sistemi, toplantılar (örneğin yıllık değerlendirme,
performans değerlendirme), Bir Önerim Var
platformu, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, e-bültenler,
Şeker.net portalı, Aklınızda Bulunsun bültenleri, günlük
ekonomik bültenler, e-posta aracılığıyla yayınlanan
duyuru ve genelgeler, Şeker Mola gibi iç iletişim
platformları

Hissedarlar ve
yatırımcılar

Yasa koyucular,
düzenleyici
kurum/kuruluşlar
ve kamu
Uluslararası finans
kuruluşları

Uluslararası
derecelendirme
kuruluşları

Finans sektörü
(Bankacılık
sektörü)

Medya

Sivil toplum
kuruluşları ve
sektörel dernekler

Genel Kurul toplantıları, Kamuyu Aydınlatma
Platformu, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Raporu, basın
bültenleri, özel durum açıklamaları, mali tablolar, yüz
yüze toplantılar ve raporlamalar

Yüz yüze toplantılar, raporlamalar, forum ve
konferanslar, çeşitli çalışma grupları, sözlü ve yazılı
bildirimler, basın bültenleri, yasal uyum raporları,
mali tablolar ve raporlar, haber kanalları, yıllık ve ara
dönem faaliyet raporu, özel durum açıklamaları
Raporlar, toplantılar, değerlendirmeler, birebir
görüşmeler

Yıllık raporlamalar, e-posta, telefon, yüz yüze
görüşmeler ve toplantılar

Toplantılar, periyodik bilgilendirici yayınlar (karbon
saydamlık projesi, sürdürülebilirlik çalışması, yıllık
faaliyet raporları), telefon/telekonferans ve e-postalar,
Türkiye Bankalar Birliği üyeliği, İş Dünyası ve
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği üyeliği, çeşitli ulusal
ve uluslararası konferanslar

Basın toplantıları ve buluşmaları, basın bültenleri,
haber çalışmaları, günlük ekonomik bültenler
Üyelikler, çalışma grupları, forum ve konferanslar
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Şekerbank için stratejik
öneme sahip konuları
ekonomik, çevresel ve
toplumsal olarak ayrı ayrı
inceledik, önceliklendirdik
ve “Şekerbank
Sürdürülebilirlik Konuları
Matrisi”ni oluşturduk.

Stratejik Sürdürülebilirlik Konularımız
Mevcut iletişim platformlarımıza ek olarak raporlama sürecinde,
çalışanlarımızın tümüne açık olan ve çalışanlarımızın %23’ünün katıldığı
“sürdürülebilirlik farkındalık anketi” ve üst yönetim de dahil olmak üzere
farklı kademelerden yöneticilerimizle yaptığımız “sürdürülebilirlik atölye
çalışmaları” ile stratejik sürdürülebilirlik konularımızı gözden geçirdik. Bu
çalışmalarla, raporlama sürecine çalışanlarımızın katılımını sağladık.
Online bir platform üzerinden gerçekleştirdiğimiz ve finans sektörünü
ilgilendiren tüm sürdürülebilirlik konularına yönelik sorular içeren
sürdürülebilirlik anketinin iki temel amacı, finans sektöründe
sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde çalışanlarımız nezdinde
farkındalığı artırmak ve onların bu konularla ilgili görüşlerini almaktı. Bu
anketin sonuçlarını içeren görüşlere raporumuzun ilgili bölümlerinde “iç
paydaş görüşü” adı altında yer verdik.
Sürdürülebilirlik atölye çalışmalarında ise kilit paydaşlarımızın
belirlenmesine ek olarak, danışmanımız tarafından uluslararası kabul
görmüş rehberleri de dikkate alarak hazırlanan geniş bir etki listesini
paydaşlarımız ve şirketimiz nezdinde iki aşamalı olarak değerlendirdik.
Çalışanlarımızı takiben rassal yöntemle seçilen müşterilerimizle
birebir görüşmeler yaptık. Ayrıca, 2013 yılında on üç paydaş bazında
gerçekleştirdiğimiz geniş kapsamlı Şekerbank kurumsal itibar
araştırmasının sonuçlarından faydalandık. Bankamız için stratejik öneme
sahip konuları ekonomik, çevresel ve toplumsal olarak ayrı ayrı inceledik,
önceliklendirdik ve “Şekerbank Sürdürülebilirlik Konuları Matrisi’ni
oluşturduk.
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Tablonun sağ üst bölümünde, hem paydaşlarımız hem de Şekerbank
^
açısından daha yüksek öneme sahip ve Bankamızın itibarı,
yasal, finansal
ve operasyonel performansını doğrudan ve önemli ölçüde etkileyen
konular yer alıyor. Bu konular raporun ilgili bölümlerinin ana başlıklarını
oluşturuyor ve Bankamızın bu konularla ilgili performansını verilerle
rapor içinde detaylı olarak aktarıyoruz.
Böyle bir matris hazırlamaktaki temel amacımız, Bankamız kadar
öncelikli paydaşlarımızın da önem verdiği konuları tespit edebilmek,
sürdürülebilirlikle ilgili plan ve hedeflerimizi bu konular çerçevesinde
belirleyebilmektir. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla paydaşımızla fikir
alışverişinde bulunmayı ve sürdürülebilirlik kapsamında odaklanacağımız
konuları ve ilgili mevcut hedeflerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Şekerbank Sürdürülebilirlik Konuları Matrisi
Yüksek
* Kurumsal Yönetim

Paydaşlar üzerindeki etkisi

Şekerbank ile ilgili değerlendirme ve kararlarında

* Müşteri Memnuniyeti

Düşük

* Bilgi Sistemleri Güvenliği
* Kredilendirmede S&Ç Etkileri Gözetmek
* Yenilikçi Proje ve Ürünler
* Enerji Verimliliği Yatırımlarını Desteklemek
* Bankacılık Hizmetleriyle
Tanışmamış Kişilere Ulaşmak
* STK
İşbirlikleri

* Toplumsal
Bilinci Artırmak

* Yerel Kalkınmayı ve Üretimi Desteklemek
* Yenilenebilir Enerji Yatırımlarını Desteklemek

* İklim Değişikliği ile Mücadele
* Finansal okur-yazarlık

* Doğal Kaynak Tasarrufu

* Eğitim ve Sağlık Projeleri
* Kağıt Tasarrufu
* Teknolojik Atık
Yönetimi

* Çalışan Hakları, Fırsat Eşitliği, Çeşitlilik

* Kültür ve Sanat
Projeleri

* Performans Odaklı Kariyer Yönetimi

* Kurum İçi İletişim

Şekerbank için önemi

^
itibarı,
yasal, finansal, operasyonel

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK

Mevcut iletişim
platformlarımıza ek
olarak raporlama
sürecinde, çalışanlarımızın
tümüne açık olan ve
çalışanlarımızın %23’ünün
katıldığı “sürdürülebilirlik
farkındalık anketi” ve üst
yönetim de dahil olmak
üzere farklı kademelerden
yöneticilerimizle yaptığımız
“sürdürülebilirlik
atölye çalışmaları” ile
stratejik sürdürülebilirlik
konularımızı gözden
geçirdik.
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Türkiye’nin kurumsal
yönetim notu alan ve
bu kapsamda Borsa
İstanbul Kurumsal
Yönetim Endeksi’ne
giren ilk banka olan
Şekerbank, faaliyetlerini
tüm sosyal paydaşlarına
değer katarak büyüme
vizyonuyla yürütüyor.

Kurumsal Yönetim
Şekerbank’ta kurumsal yönetim iş yapış şeklimizi temsil ediyor;
paydaşlarımızın menfaatlerini etik ve adalet çerçevesinde şeffaflıkla
gözetmemize ve ekonomik performansımızı sorumluluklarımıza
sahip çıkarak artırmamıza destek olacak prensipleri bize sunuyor. Bu
özellikleriyle de Kurumsal Yönetim, Şekerbank Sürdürülebilirlik Stratejisi
Matrisi’nde hem Bankamız hem de tüm paydaşlarımız nezdinde en
stratejik konu olarak öne çıktı.
Türkiye’nin kurumsal yönetim notu alan ve bu kapsamda 2008 yılında
Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’ne giren ilk banka olan
Şekerbank, bugün 90,91 kurumsal yönetim derecelendirme notu ile
sektöründeki en yüksek notlardan birine sahiptir.
Bankamız, kuruluşundan bu yana farklı şekillerde sürdürdüğü tabana
yaygın hissedarlık yapısının getirdiği şeffaflık ilkesi, 60 yıllık kurum
kültürünün sağladığı sorumluluk ve insan odaklı bankacılık anlayışıyla
kurumsal yönetim alanında ülkemizde öncü rol oynuyor.
Yönetim Kurulu
Sürdürülebilir kalkınma prensiplerini iş ve karar süreçlerine entegre
etmiş bir kurum olarak Şekerbank Yönetim Kurulu, Bankamızda
ekonomik, sosyal ve çevresel eksenlerdeki birçok sürecin yönetilmesinde
rol alır, bu kapsamdaki prosedürleri gözlemler ve denetler.
Şekerbank, 2008 yılında “Çevre ve Sosyal Duyarlılık Yönetmeliği”ni
Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe koymuş olmasının yanı sıra, kurumsal
yönetim gibi sürdürülebilirliğin en önemli unsurları arasında yer alan
konuları yine Yönetim Kurulu nezdinde ele alır.
On iki Yönetim Kurulu Üyesi’nden yedisinin icra görevi yoktur. İcra görevi
bulunmayan yedi Yönetim Kurulu Üyesi’nin dördü bağımsız üyedir.
Bankamızda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği
ile verilen tanımlara uygun olarak bağımsız üyeler seçilir. Dört bağımsız
üyenin hepsi erkektir.
Yönetim Kurulu’nda oluşturulan komiteler; Denetim, Kurumsal
Yönetim, Kredi ve Ücret Yönetimi komiteleridir. Kurumsal yönetim
uygulamalarımıza ve Yönetim Kurulu’na bağlı komitelerin amaç, işleyiş ve
yapılarına ilişkin detaylar faaliyet raporumuzda yer alıyor.
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Yönetime Katılımı Sağlayan Mekanizmalar
Bankamızın Ana Sözleşmesi’nde belirtildiği şekliyle, olağanüstü toplantı
veya özel gündem maddeleri talep etme gibi azınlık haklarına, öz
sermayenin toplu olarak en az %5’ine sahip olan hissedarlar sahip
olabiliyor.
Şekerbank’ın ana hissedarı, üyelerini Şekerbank çalışanlarının ve
emeklilerinin oluşturduğu Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı (SEMVAK)’dır. Bu doğrultuda,
Türkiye genelindeki binlerce Şekerbank çalışanının ve emeklisinin
belirlediği kişiler SEMVAK’ı temsilen Yönetim Kurulu’nda yer alır. Bu
sebeple Şekerbank, çalışanlarının yönetimde söz sahibi olması, Yönetim
Kurulu’nda temsil edilmesi gibi başlıklar açısından sektöründe çok özel ve
farklı bir konuma sahiptir.
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
İç Sistem birimlerimiz, Bankamızın strateji ve faaliyetlerinden
doğabilecek risklerin belirlenmesi, ölçülmesi, analiz ve izlenmesi ile
kontrol ve denetiminin yürütülmesi amacıyla, faaliyetlerimizin kapsamı
ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara da uygun bir yapıdadır. İç
Sistem birimlerimiz olan Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol ve Uyum
Birimi ve Risk Yönetimi Birimi, Denetim Komitesinin etkin gözetim ve
denetimi altında faaliyette bulunur.
Denetim Komitesi, İç Sistem birimlerinin etkinliği ve yeterliliğini; bunlara
ek olarak Bankanın muhasebe/raporlama sistemlerinin Bankacılık
Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen
bilgilerin bütünlüğünü, Yönetim Kurulu adına gözetir.
Denetim Komitesi, icra ettiği faaliyetleri, altı aylık dönemlerle Yönetim
Kurulu’na raporlar. Banka bünyesinde alınması gerekli görülen önlem ve
yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamaları da Yönetim Kurulu’nda düzenli
olarak gündeme getirerek, bankacılık faaliyetlerinin güven içerisinde ve
etkinlikle yürütülmesine ilişkin görüş ve önerilerini sunar.
Risk yönetimi çalışmalarımıza ek olarak kredilendirme faaliyetlerimizle
ilgili sosyal ve çevresel risklerin gözetimini ise Sosyal ve Çevre Yönetim
Sistemimiz (SÇYS) aracılığı ile sağlıyoruz. Bu sisteme ilişkin detaylı bilgiler
raporumuzun ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

İNSAN ODAKLI
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İÇ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
Sürdürülebilirlik anketine
katılan çalışanlarımızın
%93’ü Şekerbank’ın tüm
iş süreçlerini kurumsal
yönetimin temel unsurları
olan şeffaflık, adillik, hesap
verebilirlik ve sorumluluk
ilkelerine bağlı şekilde
yönettiğini düşünüyor.

24 - 25

ŞEKERBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

STRATEJİ VE YÖNETİM

Kurumsal Üyelikler
TBB, Türkiye Bankalar Birliği
TKYD, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
IIF, Institute of International Finance
SKD, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
İMSAD, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
KİD, Kurumsal İletişimciler Derneği
Reklamverenler Derneği
PERYÖN, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği

Şekerbank’ın Gönüllü Olarak Desteklediği ve Katılım Gösterdiği Girişimler
IFC, Uluslararası Finans Kurumu (International
Finance Corporation) Sosyal ve Çevresel
Performans Standartları

2009

CDP, Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure
Project)

2010

Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansı Türkiye temsilcisi

2012

SKD, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma
Derneği, Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi ve
Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu

2013

TBB, Türkiye Bankalar Birliği, Sürdürülebilir
Kalkınmada Finans Sektörünün Rolü Çalışma Grubu

2013

Global Compact Türkiye, Sürdürülebilir Bankacılık
ve Finans Çalışma Grubu

2013
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Şekerbank’ın Uyum Gösterdiği Uluslararası Standartlar
Şekerbank, Anadolu Bankacılığı alanındaki yetkinliği sayesinde ve
Finansal Kurumlar Bölümü’nün çalışmaları sonucu 2013 yılında da
yurt dışından kaynak sağlama çalışmalarına devam etti. AB ve ABD’nin
kalkınma kuruluşlarının ve dünyanın en önemli kalkınma bankalarının
ilgisini çekmemizin önemli bir sebebi de kredi sözleşmeleri çerçevesinde
verdiğimiz taahhütlerin kapsamıdır. 2008 yılından bu yana kredilendirme
süreçlerimizde uyum sağladığımız sosyal ve çevresel kanun ve
standartlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
EFSE (European Fund for Southeast Europe)

2012

Sosyal ve Çevresel Kanunlar ve Yasaklı Faaliyet Alanları Listesi
EBRD, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank For
Reconstruction and Development)

2011

Sosyal ve Çevresel Performans Şartları ve tüm ilgili kanunlar
EIB, Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank)

2011

Sosyal ve Çevresel Yasaklı Faaliyet Alanları Listesi ve Avrupa
Birliği Kanun ve Yönetmelikleri
FMO, Hollanda Kalkınma Bankası (Nederlandse FinancieringsMaatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.)

2011

Uluslararası Sosyal ve Çevresel Standartlar (örn. WHO Dünya
Sağlık Örgütü sınıflandırmaları, IFC Performans Standartları) ve
tüm ilgili Türk kanunları
GCPF, Küresel İklim İşbirliği Fonu (Global Climate Partnership Fund)

2011

Sosyal ve Çevresel Kanunlar, Yönetmelikler ve Yasaklı Faaliyet
Alanları Listesi
GGF (Green for Growth Fund)

2010

Sosyal ve Çevresel Kanunlar, Yönetmelikler ve Yasaklı Faaliyet
Alanları Listesi
AFD, Fransız Kalkınma Ajansı (Agence Française De
Developpement)

2009

ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü ve uluslararası çevresel
anlaşmalar gibi uluslararası çevresel ve çalışma standartlarına
ve yürürlükte bulunan tüm ilgili Türk kanunlarına uyum
KfW, Alman Kalkınma Bankası (Entwicklungsbank)

2008

Sosyal ve Çevresel Kanunlar ve Yasaklı Faaliyet Alanları Listesi
OPIC, Garantili Kaynaklar (Guaranteed Fundings)
Sosyal ve Çevresel Kanunlar

2008

İNSAN ODAKLI
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Şekerbank, Anadolu
Bankacılığı alanındaki
yetkinliği sayesinde
ve Finansal Kurumlar
Bölümü’nün çalışmaları
sonucu 2013 yılında da yurt
dışından kaynak sağlama
çalışmalarına devam etti.

Yerel bankacılıktaki deneyimimizle
sahanın ihtiyaçlarını dinlemeyi ve
ihtiyaca özel ürün/hizmet geliştirmeyi
önemsiyoruz. Bu amaçla, 2013 yılında
1.300’e yakın köyü ziyaret ettik ve
40 bine yakın çiftçi ile birebir iletişim
sağladık.
Sadece metropollere ve kent
merkezlerine değil, yerel ihtiyaçlar
doğrultusunda küçük yerleşim
birimlerine de şube yatırımı yapıyor;
bankacılık hizmetlerinden yeterince
faydalanamayan kesimlere ulaşıyoruz.
Bu anlayışla bugüne kadar 22 bin esnaf
ve çiftçiyi ilk kez bankacılıkla tanıştırdık.
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EMEA Finance 2011
Yılı Başarı Ödülleri
kapsamında En iyi
Varlık Teminatlı Menkul
Kıymet Ödülü’nü (Best
Covered Bond) Şekerbank
aldı. Gelişmekte olan
piyasalarda öncülük,
yenilikçi yaklaşım ve
sağlam finansal strateji
kriterlerinin dikkate
alındığı EMEA Finance
başarı ödüllerinde
Şekerbank, dünyada
ve Türkiye’de KOBİ
kredileri teminatlı olarak
gerçekleştirilen ilk Varlık
Teminatlı Menkul Kıymet
(VTMK) ihracı işlemi ile
ödüle layık görüldü.

Yerel Kalkınmaya ve Üretime Destek
Faaliyetlerimizin giriş ve yürütme süreçlerindeki etkilerini, işimizin
yanı sıra yerel toplumlar nezdinde de analiz ediyoruz. Şube yer seçimi
çalışmasını, Bankamızın Hedef Kitleye Yakınlık ve Doğru Konumlanma
stratejik hedefi ile gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız, Şekerbank
hedef ve stratejileri doğrultusunda açılması planlanan şubelerin,
büyüme ve yaygınlaşma stratejilerine uygun olarak doğru yerde
konumlandırılmasını sağlamaktır. Şube yer seçimlerini kırk bir farklı
parametre ile il-ilçe bazında sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması
sonucunda ve o yörede hizmet veren banka sayısını gözeterek yapıyoruz.
Bu başarımızın arkasında insan kaynağımızın yerel davranabilme
yetkinliği, stratejimizin temelinde ise, bankacılık hizmetleri ile
tanışmamış kesimlere ulaşma ve yerel üretimin artmasına katkı sağlama
hedeflerimiz yatıyor.
Uluslararası Finans Kuruluşları ile Anadolu KOBİ’leri Arasındaki Köprü
Şekerbank, uluslararası finans kuruluşları tarafından özellikle Anadolu’da
yerele, üreticiye, esnafa, KOBİ’lere ulaşmada Türkiye’nin anahtar bankası
olarak kabul ediliyor. Şekerbank’ın bilançosunda bulunan 700 milyon
ABD dolarına yakın yabancı fonlamanın %70’ini tarım, esnaf ve KOBİ
müşterileri için temin edilen kaynak oluşturuyor.
2011 yılında dünyanın ilk KOBİ kredileri teminatlı Varlık Teminatlı
Menkul Kıymet (VTMK) ihracını gerçekleştiren Şekerbank, uluslararası
finans kuruluşları ile Anadolu’nun KOBİ’leri arasında sürdürülebilir
bir finansman köprüsü kurdu. KOBİ VTMK programı kapsamında
Eylül 2011’den bu yana toplam 776 milyon TL’lik ihraç gerçekleştiren
Şekerbank, sağlanan kaynağı uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman
desteği olarak yine esnaf, KOBİ ve işletmelere, üretimi desteklemek
amacıyla yönlendiriyor. Uluslararası piyasalarda yapılandırılan ilk
Türk Lirası borçlanma işlemi özelliği taşıyan bu işlem, sürdürülebilir
büyümenin desteklenmesi sürecinde bankacılık sektörünün alternatif
kaynaklar oluşturması açısından örnek bir model oluşturuyor.

Türkiye’nin ilk VTMK Programı ile ilgili
Euroweek dergisi karikatürü,
28 Temmuz 2011.
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Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma
Programı (IPARD)
Şekerbank, Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme
Kurumu ile IPARD Programı’nın
desteklenmesi amacıyla protokol
imzaladı. Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Yardım Aracı - Kırsal
Kalkınma Programı kapsamında,
Türkiye genelinde özellikle
kırsal bölgelerdeki yatırım
projelerine finansman talep
eden girişimciler, %65’e varan
oranlarda hibe desteği alırken
kalan öz kaynak tutarını kredi
niyet mektubu ile Şekerbank’tan
temin edebiliyorlar. Şekerbank,
IPARD Programı’na tabana yaygın
bankacılıktaki gücünü kullanarak
kırsal kalkınmaya destek olmak
amacıyla katılıyor.
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DIŞ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

Öncelikle Şekerbank’ı Türkiye’nin ilk Varlık Teminatlı Menkul Kıymet
ihracını gerçekleştirdiği ve Türkiye’de yeni bir varlık klasmanı
oluşturulmasına önderlik ettiği için tebrik ediyoruz. Şekerbank,
ekonomik kalkınma ve istihdam yaratma açısından büyük önem
taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmelere ulaşılmasında IFC için
değerli bir iş ortağı olmuştur. Bu şekilde yaratıcı ve yeni bir
finansman aracının Türk piyasalarına sunulması, hem Türkiye’de
sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunacak hem de
bölgedeki diğer finansal kurumlara örnek teşkil edecektir.
Madhu Dutta-Sen
IFC, Güney Avrupa ve Orta Asya Finansal Kurumlar Grubu,
Kıdemli Portföy Müdürü
Şekerbank 59. Yıl Gazetesi, Ekim 2012

İÇ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın %91’i
Şekerbank’ın sunduğu ürün ve projelerle sürdürülebilirlik
çerçevesinde iyileştirme sağlayabileceği en önemli konunun
yerel kalkınmaya ve üretime destek olduğunu düşünüyor.
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Yerel bankacılıktaki
deneyimimizle sahanın
ihtiyaçlarını dinlemeyi ve
ihtiyaca özel ürün/hizmet
geliştirmeyi önemsiyoruz.
Bu amaçla 2013 yılında
1.300’e yakın köyü ziyaret
ettik ve 40 bine yakın çiftçi
ile birebir iletişim sağladık.

Anadolu Turları
Şekerbank olarak bankacılık hizmetlerinden yeterince yararlanamayan
kesimi tanımak ve yerel ihtiyaçları belirlemek için her yıl düzenli olarak
saha çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda uzman pazarlama
ekiplerimiz, her yıl çiftçilere ayrı, esnaf ve küçük işletmelere ayrı iki uzun
soluklu saha aktivitesi düzenleyip, Türkiye’yi karış karış gezerek, onlarca
il, yüzlerce köy dolaşıp binlerce müşteriyle yüz yüze konuşarak çiftçi,
esnaf ve işletmelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını tespit ediyorlar.
Odaklandığımız alanlardaki uzmanlığımızın getirdiği bilgi birikimi ile bu
ihtiyaç ve beklentilere uygun ürün ve hizmetler geliştiriyor, sahayı iyi
bilen yerel bankacılıkta uzmanlaşmış insan kaynağımız ile yöreye özel
çözümler sunarak üreteni destekliyoruz.
Tarım bankacılığı alanındaki uzmanlarımız ile 2008 yılından bu yana
her yıl gerçekleştirdiğimiz tarım sektörüne yönelik Anadolu turları
kapsamında, 7.800’e yakın köy ziyareti ile 235 bin çiftçiyle görüştük.
2013’te altıncısını gerçekleştirdiğimiz Hasat Kart Anadolu Turu
kapsamında uzman ekiplerimiz, Mart ve Mayıs ayları arasında 1.300’e
yakın köyü ziyaret etti ve 40 bine yakın çiftçi ile birebir iletişim sağladı.
“Üretene hizmet için yollardayız” sloganıyla Şekerbank işletme
bankacılığı ekipleri ise 2012 yılında 79 il, 119 ilçede 4 bine yakın esnaf ve
işletmeyi ziyaret etti.

40.000

Anadolu Turları

Stratejimizi Destekleyen Sürdürülebilir Uygulama

1.300

Şubelerimizin açılış yıl dönümlerinde ve Anadolu illerinin milli
günlerinde de esnafın yanındayız!

Ziyaret Ettiğimiz Köyler
Tanıştığımız Çiftçiler

Anadolu Bankacılığı misyonumuz doğrultusunda, şubelerimizin
kuruluş yıl dönümlerine özel olarak Hemşerim Kredisi sunuyoruz.
Hemşerim Kredisi ile esnaf ve küçük işletmelerimize düşük faizli,
taksit ertelemeli finansman desteği sağlıyoruz.
Ayrıca illerin milli kurtuluş günlerine özel olarak uyguladığımız
Kahraman Kredi kampanyaları ile sağladığımız desteklerle bu özel
günleri müşterilerimizle birlikte kutluyoruz.
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Bankacılık Hizmetleriyle Tanışmamış
Kesimlere Ulaşmak
Şekerbank olarak, bankacılık hizmetlerine ulaşan tabanın genişlemesi
ve daha çok esnafın, çiftçinin, işletmenin kaynaklara ulaşması için
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Uluslararası finans kuruluşları işbirliğiyle
mikro finansman kredisi olarak da adlandırılan nakit akışına dayalı
kredilendirme yöntemini şubelerimiz aracılığıyla sunduk.

Nakit Akışına Dayalı Kredilendirme
İş kolu:
Toplam kullandırılan kredi:

İşletme ve Tarım Bankacılığı
130 milyon Euro

Toplam müşteri sayısı:

22 bin

2013 yılı kredi miktarı:

6,6 milyon TL

Başlangıç Tarihi
2008
Tanımı
Bankacılık kredi notu geçmişi bulunmayan, klasik anlamda mali
tabloları olmayan, işletme defteri esasına göre çalışan esnaf ve çiftçiye
yönelik, yüz yüze iletişimle tüm gelir ve giderler göz önüne alınarak
gerçekleştirilen kredilendirme yöntemidir.
Tetikleyici Unsurlar
KOBİ tanımı içinde yer alan ancak yapıları gereği hem KOBİ’lerden hem
de bireysel müşterilerden ayrılan esnaf, mikro işletme, küçük işletme
sahibi olan kesimin en önemli ihtiyacının sermaye olması ve bugüne
kadar sisteme dahil olmadıkları için bir kredi geçmişine ve notuna
sahip olmamaları sebebiyle de bankacılık hizmetlerinden yeterince
faydalanamıyor olmaları
Hedef Kitlesi
Türkiye genelindeki tüm çiftçi, esnaf ve mikro işletmeler, yeni iş kuran ve
daha önce bankalarla hiçbir kredi çalışması bulunmayan kişiler
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Sadece metropollere
ve kent merkezlerine
değil, yerel ihtiyaçlar
doğrultusunda küçük
yerleşim birimlerine de
şube yatırımı yapıyor;
bankacılık hizmetlerinden
yeterince faydalanamayan
kesimlere ulaşıyoruz.
Bu anlayışla Türkiye’de
ilk defa uyguladığımız
nakit akışına dayalı
kredilendirme yöntemi
sayesinde bugüne kadar 22
bin esnaf ve çiftçiyi ilk kez
bankacılıkla tanıştırdık.
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Finansal
Okuryazarlık
Nakit akışına dayalı
kredilendirme modelimiz,
bilanço ve kâr zarar tablosu
gibi mali tabloları bulunmayan,
işletme defteri esasına göre
çalışan esnafa ulaşmamıza ve
onları finansal okuryazarlıkla
tanıştırmamıza olanak sağlıyor.
Şekerbank’ın özel eğitim almış
deneyimli satış temsilcileri,
finansman ihtiyacını belirten
esnafı yerinde ziyaret ediyor,
mevcut iş potansiyelini
belirleyerek, çapraz sorgular
içeren bir analiz ile esnafın
borcunu, alacağını, gelirini,
giderini, sermayesini ve
stokunu inceleyerek ödeme
gücünü belirliyor. Analiz
sırasında hem iş yeri hem de
aile ile ilgili diğer iş dışı gelir ve
harcamaları da hesaba katıyor.
Şekerbank olarak, verilecek
kredi miktarından, ödeme
planı ve vadeye kadar her
ayrıntıyı müşteriye özel olarak
belirliyoruz.

Hedeflerimiz
• Sadece belli ölçeğin üstündeki ticari ve kurumsal firmaları değil, esnaf
ve küçük işletmeleri de desteklemek
• Şu ana kadar bankacılık hizmetlerinden faydalanmamış, geleneksel
kredilendirme yöntemleri ile bankalarla çalışamayan küçük işletmeleri
de bankacılıkla tanıştırmak ve finansal okuryazarlığı artırarak yerel
üretimi desteklemek
Uygulamada İşbirliği Yaptığımız Kurumlar
IPC Danışmanlık
Kaynak Alanında İşbirliği Yaptığımız Kurumlar
Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)
Sonuçlar ve Kazanımlar
Ekonomik:
2013 yılında 6,6 milyon TL kredi sağladık.
Sosyal:
22 bin esnaf ve çiftçiyi ilk kez bankacılık hizmetleriyle tanıştırdık.
Kurumsal:
Anadolu Bankacılığı stratejimiz kapsamında üretime verdiğimiz desteği
somutlaştırdık. Öncelikle esnaf ve mikro işletmelere uygulanan modelin
başarısı sayesinde 2010 yılından itibaren kırsal kesimde ve zirai krediler
için de kullanılmasını sağladık.
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Anadolu KOBİ’lerinin Markalaşma Yolculuğuna Destek
60’ıncı kuruluş yılımıza özel düzenlediğimiz “Üreten Anadolu
Buluşmaları” ile kuruluşundan bu yana farklı illerde birlikte
büyüdüğümüz müşterilerimizin ayağına giderek, onlara ve bölge
ekonomisine yaptığımız katkıyı yükseltiyor; Anadolu’dan uluslararası
markalar çıkmasına katkı sağlıyoruz.
Her İle Özel İçerik
Şekerbank, her bir ilin dinamiklerine özel içerikle hazırlanan Üreten
Anadolu Buluşmaları toplantıları kapsamında Afyon, Malatya, Rize
ve Kahramanmaraş’taki 600’e yakın üretenle bir araya geldi. Türkiye
çapındaki 11 bölge müdürlüğümüz sayesinde gidilen illerdeki yerel
ihtiyaçları tespit ederek Anadolu’daki firmaları markalaşmaya teşvik
etmek için özel eğitimler ve ürünler sunduk.
“Emeğin Değeri Nasıl Markaya Dönüşür?”
Üreten Anadolu Buluşmaları toplantılarında, kamu kurum temsilcileri,
pazarlama dünyasından isimler ve ekonomi basınının önde gelen
yazarları konuşmacı olarak yer aldı; fikir, görüş ve önerilerini paylaştılar.
Alanında uzman konuşmacılar ve önde gelen gazeteci-yazarların
katılımıyla gerçekleştirilen panel ve Marketing Türkiye koordinasyonunda
düzenlenen “Emeğin değeri nasıl markaya dönüşür?” başlıklı eğitim
oturumları, gidilen illerde üretimin, ihracatın ve istihdamın artmasına
yönelik bir çerçevede sunuldu.
Anadolu Mektep Eğitimlerine Destek
Anadolu markalarını pazarlama konusunda bilinçlendirmek ve teşvik
etmek amacıyla yürütülen Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri’ne de
destek vererek, Üreten Anadolu Buluşmaları ile birlikte 2013 yılı boyunca,
Gaziantep, Bursa, İzmir, Ankara ve Erzurum’u da içine alan 9 ilimize
ulaştık.

İNSAN ODAKLI
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Stratejimizi
Destekleyen
Sürdürülebilir
Uygulama
Şekerbank’tan Markalaşma
Kredisi
Şekerbank’ın yerel üretim
ve ekonomiye desteği
bilgi aktarımı ile de
sınırlı kalmıyor. Üreten
Anadolu Buluşmaları’nın
gerçekleştirildiği her ilde,
üretilen her ürünün ulusal
ve uluslararası pazarda
hak ettiği yere gelmesi
ve emeklerin bir markaya
dönüşmesi için Markalaşma
Kredisi adında bir ürün
geliştirdik. Özel vade ve
faiz koşulları ile sunulan bu
krediden, söz konusu ilde
yer alan, adına marka tescili
yapmış ve kendi markası ile
imalat ve/veya satış yapan
şirketler faydalanabiliyor.

Verdiğimiz tüm kredilerin ülkemize,
ekonomiye, müşterilerimize ve
diğer paydaşlarımıza çevresel ya da
sosyal açıdan herhangi bir olumsuz
etki yaratmaması önceliğimizdir.
2013 yılında gerçekleştirdiğimiz,
19 ildeki yaklaşık 500 esnaf
müşterimizi kapsayan araştırmada,
Kapımız Esnafa Açık projesinin de
sağladığı katkıyla %69,3 oran ile en
çok akla gelen banka olduk.
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Sosyal ve Çevre Yönetim
Sistemi Talimatı
(SÇYS) ile amacımız,
verdiğimiz tüm kredilerin
ülkemize, ekonomiye,
müşterilerimize ve diğer
paydaşlarımıza çevresel
ya da sosyal açıdan
herhangi bir olumsuz
etki yaratmasının önüne
geçmektir.

Kredilendirmede Çevresel ve Sosyal Etki
Değerlendirme
Sosyal ve Çevre Yönetim Sistemi Talimatı (SÇYS)
Bankamızın sağladığı kredilerin olası çevresel ve sosyal etkilerinin
analiz edilmesini temel alan Sosyal ve Çevre Yönetim Sistemi (SÇYS)
talimatımız kredilendirme süreçlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu
sistemle amacımız, verdiğimiz tüm kredilerin ülkemize, ekonomiye,
müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza çevresel ya da sosyal açıdan
herhangi bir olumsuz etki yaratmasının önüne geçmektir.
Böyle bir sistemi Türkiye’de ilk uygulamaya alan ticari bankalar
arasındayız. 2008 yılında Çevre ve Sosyal Duyarlılık Yönetmeliği ile
çalışmalarına başladığımız ve Şekerbank Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmasıyla 2009 yılından bu yana sistematik olarak kullandığımız
SÇYS’yi uluslararası kriterleri gözeterek geliştirdik. Bu uygulamayı
başlatmamızda aynı zamanda hissedarlarımızdan olan Dünya Bankası
iştiraki Uluslararası Finans Kurumu IFC’nin çok önemli katkıları ve
destekleri oldu. Uygulamaların geliştirilmesi hususunda paylaşımlarımız
sürekli olarak devam ederken, birlikte periyodik olarak değerlendirmeler
ve sistemin dinamik yapısı sebebiyle düzenli olarak güncellemeler
yapıyor ve geliştirmeye devam ediyoruz.
SÇYS Kapsamı ve Uygulanması
Segment olarak mikro düzeydeki krediler ve bireysel krediler hariç olmak
üzere coğrafi hiçbir farklılık gözetmeksizin tüm kredi portföyümüzü
kapsayan uygulamamızla, sosyal ve çevresel etkileri tespit etmemiz
halinde olumsuz etkilerin giderilmesi için müşterilerimize geri bildirimde
bulunmayı, müşterilerimizin bu etkileri kabul edilebilir seviyelere
indirmesi veya tamamen ortadan kaldırmasını izlemeyi ve dolayısıyla
müşteri bilincini arttırmayı amaçlıyoruz. Böylelikle müşterilerimiz de
bu olumsuz etkiler sebebiyle kendi işlerini tehdit edebilecek unsurları
ortadan kaldırarak, kendi sürdürülebilir gelişim ve büyümelerini
gözetmiş oluyorlar.

GENEL BAKIŞ

STRATEJİ VE YÖNETİM

YEREL KALKINMA
ODAKLI BANKACILIK

Uygulamamız, sosyal ve çevresel riskler taşıyabilecek,
olumsuz etkilerin giderilemeyeceği, sakıncalı olarak
tanımlı bazı iş alanlarından gelen kredi taleplerine
doğrudan olumsuz yanıt vermemize olanak sağlıyor.
Zira SÇYS’nin ilk koşulu olan müşterinin “yasaklı”
sektörlerde faaliyet gösterip göstermediği taramasını
bireysel müşterilerin yanı sıra mikro segmente de
uyguluyoruz. Bu özellikleriyle de SÇYS, kredi risklerini
bu çerçevede de izleyebilmemizi ve etkin bir risk
yönetimi gerçekleştirmemizi sağlıyor.
Şekerbank’ta ürün ve hizmetlerin olası olumsuz
çevresel ve sosyal etkilerini tanımlamayı ve taramayı
kolaylaştıran aracımız “Çevre Değerlendirme
Formu”dur ve kredi dosyasının önemli bir bölümünü
oluşturur. Şubelerimizdeki temsilcilerimiz
müşterilerimizin kredi başvurusu sırasında bu formu
doldururlar. Değerlendirme süreci sonrasında,
müşterimizin alması gereken aksiyonların takibi ve
Bankamızın gelişmeleri kredi dosyasında kayıt altına
alması da bu form ile gerçekleşir.

SORUMLU BANKACILIK

İNSAN ODAKLI
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DIŞ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
Şekerbank müşterilerinin
operasyonlarının, potansiyel
çevresel ve sosyal risklerini
yönetmek için bir prosedür
uygulamaya koymuştur.
Şekerbank aynı zamanda,
çalışanlarının konuyla ilgili
bilgi sahibi olması için eğitim
programları oluşturmuştur
ve söz konusu prosedürlerin
ciddiyetle uygulanması için
gerekli takipleri yapmaya
devam etmektedir.

IFC, Uluslararası Finans Kurumu

İÇ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
Sürdürülebilirlik anketine
katılan çalışanlarımızın %78’i
Şekerbank’ın yürüttüğü
projelerle, enerji yönetimi/
verimliliği, yenilebilir enerji
yatırımları ve sera gazı
emisyonlarının azaltılması
konularına odaklandığını
düşünüyor.
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Şekerbank SÇYS Talimatı
kapsamında, kredi
portföyümüzün %100’ünde
insan hakları ihlallerini de
kapsayan sosyal tehditleri
dikkate alırız.

İnsan Hakları Gözetimi
Şekerbank SÇYS talimatı kapsamında kredi portföyümüzün %100’ünde
insan hakları ihlallerini de kapsayan sosyal tehditleri dikkate alırız.
Talimatın Yasaklı Sektörler Listesi 9. maddesi kapsamında bu türde risk
taşıyan müşterilerin finansmanı mümkün değildir.
İzleme
Sözleşme ve işlemlerde yer alan çevresel ve sosyal şartların müşteriler
tarafından uygulanma ve uyum durumunun takibini Bankamızın standart
kredi politikaları çerçevesinde gerçekleştiriyor ve periyodik müşteri
ziyaretleri kapsamında da gelişmeleri izliyoruz.
Denetim
Bankamız prosedürlerinde yer alan çevresel ve sosyal politikalar, diğer
düzenlemelerde olduğu gibi İç Kontrol ve Teftiş Kurulu tarafından olağan
denetimler esnasında denetlenir. Denetimlerin sıklığı ilişkili olduğu şube,
birim, sürece bağlı olarak 12-24 ay arasında değişebilir.

Kredi Başvurusu - Şube Seviyesi
Yasaklı Faaliyet Alanları Listesi

Evet

Hayır

Kredilendirme sürecine
devam edilmez.

Derecelendirme/Skorlama Finansal analiz
Değerlendirme ve risk analizi
kategorizasyonu

Risk

Yerinde ziyaret
Gözlenen olumsuz
S&Ç etkilerin müşteriye bildirilmesi
Ziyaretin sonucunun kredi dosyasına dahil
edilmesi
Onay aşaması

İzleme

Evet

Hayır
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Çalışanların Yetkinliği
Çalışanlarımızın, kredilendirmede çevresel ve sosyal etki değerlendirme
amaçlı SÇYS talimatımızı uygulama yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik
olarak, bölge müdürlükleri, pazarlama ve genel müdürlük birimlerinin
katıldığı Sürdürülebilirlik ve Bankacılık e-eğitimleri ve sınıf eğitimleri
gerçekleştiriyoruz.
Sınıf eğitimlerini Çevre Yönetim Sistemi, EKOkredi ve İZODER EKOkredi;
e-eğitimleri ise Gezegenimiz İçin Ne Yapabiliriz?, Enerji Verimliliği
ve EKOkredi ana başlıklarında sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu
eğitimleri şube düzeyinde de yaygınlaştırmayı, mevcut kredi, mali tahlil
gibi eğitimlerin içerisinde entegre olarak vermeyi planlıyoruz.
Uygulamadaki Tehdit ve Fırsatlar
Bu uygulama ile işimizi büyütmek açısından söz konusu olabilecek en
önemli tehdit, pazarda diğer bankaların bu uygulamaları yapmaması
neticesinde uygulamanın müşteriler tarafından zor bulunması
olabilir. Buna rağmen Şekerbank olarak yaklaşık beş yıldır istisnasız
sürdürdüğümüz SÇYS ile sorumlu bankacılık yolumuzda ilerlemeyi ve
uzun vadede müşteriler, EBRD, KfW, FMO gibi yurt dışı kreditörler ve
diğer kilit paydaşlarımız nezdinde itibarımızı artırmayı hedefliyoruz.
2012-2013 SÇYS Performansımız ve Gelecek Planlarımız
2012 yılı SÇYS’nin tüm kredilerimize uygulanmaya başlaması açısından
önemli bir dönüm noktası oldu. 2013 yılında bu sistemi biraz daha
geliştirmemiz ve geniş çaplı uygulamaya almamız uluslararası
yatırımcıların dikkatini çekti ve bu önemli paydaş grubumuzla
Bankamızın ilişkilerinin gelişmesi olumlu yönde ivme kazandı. SÇYS
bundan sonra da Şekerbank’ın iş süreçlerindeki önemli uygulamalardan
biri olacaktır.
SÇYS kapsamında değerlendirdiğimiz müşteri sayımız bireysel ve mikro
segment dışındaki tüm müşterimizin toplamıdır. 2013 yıl sonu itibarıyla
bu sayı 17.022’dir. SÇYS uygulanan müşteri oranımız ise 2013 yıl sonu
itibarıyla %15,9’dur.
2013 yılında pozitif taramaya konu olan kredilerimizin toplamı, bireysel ve
mikro krediler hariç, 9,4 milyar TL’dir ve bunun toplam krediler içindeki
payı %70,8’dir. Kanunen zorunlu bir taramaya ve negatif taramaya konu
bir aktifimiz mevcut değildir.

İNSAN ODAKLI
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SÇYS kapsamında 2013
yılında pozitif taramaya
konu olan kredilerimizin
toplamı, bireysel ve mikro
krediler hariç, 9,4 milyar
TL’dir ve bunun toplam
krediler içindeki payı
%70,8’dir.
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Sosyal Fayda Sağlayan Ürün ve Projelerimiz
İÇ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
Şekerbank olarak üstümüze
düşen görevi yerine getirmek,
60 yıldır beraber yürüdüğümüz
esnafımızın yanında olmak
için “Kapımız Esnafa Açık”
projesini gerçekleştiriyoruz.
Kısaca “Açık” adıyla
tanımlayabileceğimiz bu
proje, bireylerden kurumlara
toplumun tüm kesimlerini
içine alan esnafımız için
oluşturulmuş bir platformdur.
Ülkemiz ekonomisi için hayati
önem taşıyan esnafın en
yüksek faydayı sağlaması
için hedefimiz, bu projeyi bir
toplumsal hareket haline
getirerek geniş katılımlı bir
platform olarak büyütmektir.
“Açık” kapsamında esnafın
farklı paydaşları arasındaki
ilişki ve sağlanan toplam
fayda geliştikçe beraberinde
bu hareketin de dalga
dalga yayılacağına yürekten
inanıyorum.
Dr. Hasan Basri Göktan
Yönetim Kurulu Başkanı
Şekerbank T.A.Ş
“Kapımız Esnafa Açık” Basın Toplantısı
Demeci - 14 Şubat 2013

Şekerbank, reel sektör-kamu-finans sektörü-STK işbirlikleri ile enerji
verimliliği, esnaf, tarım gibi sürdürülebilir kalkınmada büyük öneme sahip
başlıklarda sosyal platformlar oluşturuyor. Bu bağlamda Bankamızın
60’ıncı kuruluş yılında, ülkemizde ilk olarak gerçekleştirilen ve halen
benzeri olmayan, esnafa özel kampanya ve ürünler sunduğumuz
“Kapımız Esnafa Açık” platformunu hayata geçirdik.
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Kapımız Esnafa Açık Platformu

İş kolu:
2013 yılında kullandırılan kredi miktarı:

İşletme ve Tarım Bankacılığı
Esnaf ve Mikro İşletme
Segmentleri
659,6 milyon TL

2013 yılı müşteri sayısı:

15.436

2013 toplam krediler içindeki payı:

%23*

*İşletme ve Tarım Bankacılığı toplam taksitli kredi kullandırımları içindeki payıdır.

Başlangıç Tarihi
2013
Tanımı
Esnafın tüm paydaşlarını “Açık” platformunda bir araya getirip, her ayın
15’ini Esnaf Günü ilan ederek tüketicileri esnaftan alışveriş yapmaya
teşvik ediyoruz.
Tetikleyici Unsurlar
Herhangi bir markanın ürün ya da hizmetinden ziyade, esnafımıza önem
veren temel paydaşları bir araya getirerek esnafın rekabetsel gücünü
artırmak
Hedef Kitlesi
Türkiye’deki sayıları 1,5 milyonu bulan esnaf
Hedeflerimiz
Esnafın iş hacminin artmasını ve bu sayede kapılarının hep açık kalmasını,
üretimin ve beraberinde ülke ekonomisinin canlanmasını desteklemek
Uygulamada İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar
• T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (himayesinde)
• Türkiye genelindeki 82 Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile 3 bin
100 Esnaf ve Sanatkârlar Odasını kapsayan TESK Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları Konfederasyonu (destek)
• İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (destek)

DIŞ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
Şekerbank’ın oluşturduğu
“Kapımız Esnafa Açık”
platformu, esnafın iş hacminin
artmasını sağlıyor, üretimin ve
ülke ekonomisinin canlanmasına
katkı sunuyor. Esnafın güçlü
olması, ekonominin ve toplumun
güçlü olması anlamına geliyor.
Bu platform, sürdürülebilir
kalkınmanın ana hedeflerinden
biri olan “iyi yaşama” ulaşmak
için önemli bir adım olacak.
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
olarak Şekerbank’ı ve platforma
destek veren kurumları bu
girişimlerinden dolayı kutluyor;
sürdürülebilir kalkınmaya
katkıda bulunan “Kapımız
Esnafa Açık” platformu gibi tüm
platformları desteklediğimizi
belirtmek istiyorum.

Galya Frayman Molinas
İş Dünyası ve Sürdürülebilir
Kalkınma Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı
“Kapımız Esnafa Açık” Basın Toplantısı
Demeci - 5 Aralık 2013
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Kampanyalarıyla Destek Veren Şirketler
Coca-Cola İçecek, Türkiye genelinde 70 bin bakkalın dahil olduğu
Kırmızı Kumbara adlı uygulaması ile her ayın 15’i haftası boyunca esnaf
müşterilerine ürün alımlarında iki kat puan veriyor. Esnaf, ayrıca, bu
puanlarla çeşitli hediyeler kazanabiliyor.
Vodafone, sadece esnafa özel ADSL Esnaf Paketi, Esnafa Mobil İnternet
Paketi, AlışverişOrtağım.com portalında her ayın 15’inde indirimli ürünler
gibi fırsat ve hizmetlerle esnafın iletişim ve iletişim dışı giderlerinin
azaltılmasını hedefliyor.
Visa, Şekerbank POS cihazlarından Visa banka kartı ile yapılacak,
tutardan bağımsız olarak her nakit para çekim işleminde esnafa verdiği
1 TL ödülü, her ayın 15’inde esnafa hediye ediliyor. Mahallelinin acil nakit
ihtiyacını esnaftan karşılaması ile esnafın iş hacminin artması hedeflenen
uygulamada, Visa banka kartları için Şekerbank komisyon almıyor.
Milangaz, tüm bayilerinden her ayın 15’inde yapılacak tüp gaz alımlarında
%15 indirim sağlıyor.
Pınar, bakkal sepeti kampanyası ile her ayın 15’inde bakkal esnafının belli
ürünleri KDV bedeli kadar indirimli almasını sağlıyor.

DIŞ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
Şekerbank, 2013 yılında
gerçekleştirdiği ve 19 ildeki
yaklaşık 500 esnaf müşterisini
kapsayan araştırmada,
Kapımız Esnafa Açık projesinin
de sağladığı katkıyla %69,3
oran ile en çok akla gelen
banka oldu.
Şekerbank 2013 Kurumsal
İtibar Araştırması

Sonuçlar ve Kazanımlar
Ekonomik:
• 380 esnaf odası ile Kapımız Esnafa Açık protokolü imzaladık.
• 206 bin potansiyel esnaf müşteriye ulaştık.
Sosyal:
• Ulaştığımız esnaf kesiminin çalışanları ve aileleri ile birlikte sosyal
refahının artmasına, yerel üretimin desteklenmesine katkı sağladık.
Kurumsal:
• Küçük işletmelerin finansmanında lider banka olma vizyonumuzu
gerçekleştirdik.
• Kilit paydaşlarımız nezdinde güven tazeledik ve takdir topladık.
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Şekerbank’ın üye iş
yerlerine kurduğu AÇIK
POS sayesinde esnafın
işleri teknolojik olarak
da kolaylaşıyor. Yüksek
çözünürlüklü renkli ekrana
sahip yeni teknolojik
POS terminal cihazlarına
barkod okuyucu eklenmesi
ile iş yerinde yer alan
tüm ürünlerin stok takibi
kolayca yapılabiliyor.
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Stratejimizi Destekleyen Sürdürülebilir Uygulama
Esnaf Teknolojiye Açılıyor
Şekerbank’ın üye iş yerlerine kurduğu AÇIK POS sayesinde esnafın
işleri teknolojik olarak da kolaylaşıyor. Yüksek çözünürlüklü renkli
ekrana sahip yeni teknolojik POS terminal cihazlarına barkod
okuyucu eklenmesi ile iş yerinde yer alan tüm ürünlerin stok takibi
kolayca yapılabiliyor. Türkiye’de esnaf düzeyinde ilk defa kullanılan
bu sistem sayesinde ürünlerin barkodu ayrıca okutularak stoktan da
düşürülebiliyor. AÇIK POS ile anlaşmalı üretici/tedarikçi firmalar POS
cihazı üzerinden saha stoku kontrolü de yapabiliyor. Bu firmalar esnafa
özel yaptıkları promosyonlarını da AÇIK POS aracılığı ile duyurabiliyor,
cihaz üzerinden sipariş alabiliyor. Sistem sayesinde esnaf için önemli
bir yük oluşturan kupon sayma, kapak toplama gibi işlemler de POS
cihazı üzerinden yapılabiliyor.
Eğer esnaf ayrıca bilgisayar kullanıyorsa internet üzerinden bir şifre
girerek tüm işlemler için yönetim ekranı da sağlayabiliyor. Her ayın
15’i “Esnaf Günü”nde AÇIK POS’lardan kredi kartı veya banka kartı ile
yapılan alışverişlerde iş yerinden komisyon almıyoruz ve bu uygulama
ile esnaf da kazanmaya devam ediyor.
AÇIK POS cihazı sayesinde esnaf banka kartıyla alışveriş yapan
müşterilerine ihtiyaç duyulması halinde anında nakit para da
sağlayabiliyor. İşyeri müşterisi, banka kartı (Debit Kart) ile en az 10 TL’lik
alışveriş yaptığında aynı işlem içinde kalmak koşuluyla en fazla 100 TL
nakit para çekebiliyor. Tutar ise ertesi gün esnafın hesabına yatıyor.
Zincir mağazalarda bir süredir devam eden bu uygulama Şekerbank’ın
AÇIK POS’u sayesinde esnaf düzeyinde de yaygınlaşıyor.
AÇIK POS cihazı ile esnaf, anlaşmalı kurumların faturasını da tahsil
edebiliyor. Bu kapsamda telekomünikasyon, su, elektrik, doğal gaz
kurumlarıyla anlaşma süreçleri devam ediyor. Ayrıca, mahalleli cihaz
sayesinde esnaftan cep telefonuna Vodafone dakika yükleyebiliyor.
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Çevresel Fayda Sağlayan Ürün ve
Projelerimiz
İÇ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
EKOkredi sayesinde
mantolanan binalarda veya
sitelerde oturanlar için
yakıttan yarı yarıya tasarruf
etme fikri yüzlerce insanı
kolayca bir araya getirdi.
EKOkredi kullanan site
yönetimleri, bu kadar insanı
nasıl bir araya getirip de para
toplarız ve bu işi yaptırırız
diye düşünürken “derdimize
derman oldunuz, binalarımız
elden geçti, güzelleşti, değeri
arttı, buraların havasını
değiştirdiniz” diyorlar.
Bu işin finansmanını
sağlayanlar olarak bizler de bir
taraftan insanımızın soluduğu
havanın güzelleşmesine
katkıda bulunurken diğer
taraftan ilk önce aile bütçesine
sonrasında da milli ekonomiye
olan katkımızdan dolayı hem
Bankamızla hem de kendimizle
gurur duyuyoruz.
Resul Koç
Şekerbank Ankara Ostim
Şube Müdürü

Şekerbank, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı alanındaki uluslararası
bilinirliği sayesinde, bilançosundaki yabancı kaynağın %15’ini enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına finansman sağlamak
üzere alıyor. Çevre duyarlılığımızı EKOkredi gibi yenilikçi ürünlerimizle
kredilendirme süreçlerine taşımanın yanı sıra iletişim çalışmaları ve STK
işbirlikleri ile enerji verimliliği konusunda toplumsal bilincin artırılmasına
katkı sağlıyoruz. Kendi faaliyetlerimiz sonucunda oluşan sera gazı
emisyonlarını da hesaplayıp takip ediyor ve iklim değişikliği ile mücadele
platformlarında yer alıyoruz.

EKOkredi; Enerjiyi ve Emeği Koruyan Kredi
İş kolu:
2009-2013 döneminde toplam kullandırılan kredi:
Toplam müşteri sayısı:
2013 yılında kullandırılan kredi miktarı:
2013 yılı müşteri sayısı:

Ticari, Bireysel,
İşletme ve Tarım
523,5 milyon TL
52.340
178,7 milyon TL
18.152

Başlangıç Tarihi
2009
Tanımı
Enerji verimliliğine yönelik yatırım ve harcamaların uygun koşullarda
finansmanı
Tetikleyici Unsurlar
• Türkiye’nin enerjisinin %72’sini ithal etmesi ve araştırmaların ülkemizde
2020 yılına kadar enerji ihtiyacının iki kat artacağını göstermesi
• Ülkemizde toplam elektriğin %44’ünün binalarda tüketilmesi ve enerji
tüketiminde binaların sanayi sektöründen sonra ikinci sırada yer alması
• Türkiye genelindeki mevcut konutların %85’inin yalıtımsız durumda
olması
• Ülkemizde, tüm paydaşlar nezdinde enerji verimliliği konusundaki
farkındalığın görece az olması

GENEL BAKIŞ

STRATEJİ VE YÖNETİM

YEREL KALKINMA
ODAKLI BANKACILIK
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Hedef Kitlesi
Türkiye’de enerji verimliliği yatırımı yapmak isteyen herkes; özellikle
küçük ölçekli olan ve reel sektörde üretim yapan firmalar, bireysel
tüketiciler ve apartman yönetimleri
Hedeflerimiz
• Enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda tüm kamuoyu nezdinde
tabana yaygın bir farkındalık oluşturmak
• Doğal kaynaklarımızı korumak, enerji üretimini ve tasarrufunu
destekleyerek ithalatı azaltmak
• İşletme ve aile bütçelerine fayda sağlayarak tasarruf bilincini geliştirip
ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak
• Binalarda enerji verimliliği alanında yapılan faaliyetler ile halkımızın
daha nitelikli konutlarda yaşamasına destek olmak ve toplumsal refahı
artırmak
• Bu alandaki reel sektör, kamu, STK ve finans sektörü işbirliklerini
geliştirmek
• BM Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında yer alan Çevresel
Sürdürülebilirliğin Sağlanması başlığından hareketle enerji verimliliği
ile ilgili uluslararası finansal kaynakları uygun koşullarla Anadolu’daki
geniş müşteri profiline ulaştırmak
• EKOkredi ile her yıl yaklaşık 10 bin kişiye ulaşmak
Uygulamada İşbirliği Yaptığımız Paydaşlarımız
• T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel
Müdürlüğü
• Anadolu’da bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları, Ziraat Odaları
• İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği)
• İZODER (Isı Su Yangın Yalıtımcıları Derneği)
• ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği)
• ÇEKÜL
• TEMA Vakfı
• ALARKO Carrier
• DAF Enerji A.Ş.
• OSRAM Ampul Ticaret A.Ş.
• BRUNATA Enerji Sis. Ltd. Şti.
• SİSTEM Enerji Üretim Ltd. Şti.
• ÖZEL SERGÜN GÜNISI Ltd. Şti.

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK

Çevre ve
Sürdürülebilirlik
Özel Ödülü
EKOkredi ile 60. yılımızda
entegre bir reklam
kampanyasına imza attık.
Reklam filmimiz 25. Kristal
Elma Türkiye Reklam
Ödülleri’nde televizyon
dalında Büyük Ödül’e ve
2013’te ilk defa verilen Çevre
ve Sürdürülebilirlik Özel
Ödülü’ne layık görüldü.

46 - 47

ŞEKERBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

SORUMLU BANKACILIK

Stratejimizi
Destekleyen
Sürdürülebilir Uygulama
EKOkredi Tarım ile Su
Tasarrufu
EKOkredi kapsamında, enerji
tasarrufuna yönelik her
segmentten birçok yatırımın
finansmanını sağlayan
Şekerbank, EKOkredi
Tarım/Modern Sulama
Ekipmanları kredisiyle,
çiftçilerin sulama sistemi
kurulumuna yönelik taleplerini
karşılıyor.
WWF verilerine göre
dünyadaki temiz su
kaynaklarının yaklaşık %70’i
tarım sektöründe kullanılıyor ve
bu miktarın yaklaşık %60’ı da
yine tarım sektörü tarafından
israf ediliyor. Bu israfın en
önemli sebeplerinin başında
verimsiz sulama teknikleri
yer alıyor. EKOkredi, hem
enerji hem de gıda güvenliği
açısından ülkemizi de tehdit
eden su sorununun çözümüne
de aracılık ediyor. Şekerbank
EKOkredi Tarım ürünüyle,
bugüne kadar 4 bini aşkın
çiftçiyi ve üreticiyi enerji ve su
tasarrufu ile tanıştırdı ve bu
alanda 50 milyon TL’ye yakın
kaynak sağladı.

Kaynak Alanında İşbirliği Yaptığımız Kurumlar
• Alman Kalkınma Bankası (KfW) - Avusturya Kalkınma Bankası (OEB)
• AB üye ülkelerinin kalkınma bankalarının fonladığı Green For Growth
Fund (GGF)
• Çok uluslu kalkınma bankalarının fonladığı Global Climate Partnership
Fund (GCPF) Hollanda Yatırım Bankası (FMO)
Sonuçlar ve Kazanımlar
Enerji verimliliği yatırımları, hem bireyler ve kurumlar için sağlanan
tasarruf, hem de doğal kaynakların sürdürülebilirliğine verilen destek
açısından toplumsal kalkınmaya ve çevre sürdürülebilirliğine katkı
sağlıyor. Diğer taraftan yürütülen iletişim çalışmaları enerji verimliliği ile
ilgili tabana yaygın bir farkındalık oluştururken bu alanda gerçekleştirilen
reel sektör işbirlikleri ekonominin canlanmasına ve istihdamın artmasına
katkı sağlıyor.
Ekonomik:
• Bugüne dek 520 milyon TL’yi aşkın finansman desteği sağladık.
• EKOkredi, sektörel STK’larla yapılan işbirlikleri sonucu üretim ve
istihdam yoluyla da kalkınmaya destek sağlıyor, sektörde iş yapan
küçük ve orta boylu işletmeler için iş hacmi üretiyor.
• EKOkredi, sağladığı enerji tasarrufunun yanında sürdürülebilir enerji
finansmanı amaçlı fonların ve uzun vadeli yabancı kaynağın ülkemize
girişine vesile olması ile ithalatın azalması ve cari açığın önlenmesi gibi
ülke ekonomisine destek niteliği taşıyan katkılar sağlıyor.
Sosyal:
• Bugüne dek 46 bini aşkın bireysel müşteriyi ve 6 bini aşkın KOBİ,
esnaf, çiftçi ve küçük işletme olmak üzere 52 binden fazla kişiyi enerji
tasarrufu ile tanıştırdık.
Çevresel:
• Bugüne kadar 13,9 milyar kilowatt-saat enerji tasarrufu ile toplamda 3,1
milyon ton CO2 salımı engellenmesine, 68 bini aşkın konutun yalıtılması
ile 120 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu gerçekleşmesine katkıda
bulunduk.
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Kurumsal:
• Enerji verimliliğinin finansmanında bir ilki gerçekleştirmiş olmak,
Bankamızın uluslararası iş ortaklarının takdir ve ilgisini topladı, yeni
kaynaklara ulaşmamızı sağladı.
• Tüm şube satış elemanları eğitim programlarına katıldı ve
yalıtım konusunda sertifikalı danışman olarak donanımlarını ve
motivasyonlarını artırdılar.
• EKOkredi kapsamında yapılan ticaret odaları anlaşmaları ve bunların
basın yansımaları ile şube müdürleri yerel kanaat önderleri haline
geldiler.
• Şekerbank, AB ülkelerinin kalkınma bankalarının yatırımcısı olduğu
EKOkredi kapsamında uzun vadeli işbirliklerine imza attı.
• EKOkredi ile gelen inovatif banka imajı, Şekerbank’ın marka değerini
yükseltti.
• Bankamız, finans sektöründe rol model oldu ve sektörde benzer
ürünler geliştirilmesini sağladı.

SORUMLU BANKACILIK

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK

EKOkredi ile
“Sürdürülebilir
Kalkınma”da
Türkiye’yi Temsil
Rio+20’de en iyi sürdürülebilir
kalkınma uygulamalarından biri
olarak Türkiye’yi temsil ettik.
Şekerbank’ın EKOkredi
ürünü, Brezilya’nın Rio de
Janeiro kentinde, 2012 yılında
gerçekleşen Rio+20 Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansı’nda Türkiye’yi
temsil etmek üzere seçilen en
iyi uygulamalardan biri oldu.
EKOkredi, sürdürülebilirlikte
en iyi uygulamalar kapsamında
T.C. Kalkınma Bakanlığı
koordinasyonunda yürütülen
değerlendirme sonucunda,
söz konusu zirvede, finans
sektöründen ülkemizi temsil
eden tek proje olarak yer aldı.
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Enerji Verimliliği Alanındaki Kamu Politikası Faaliyetlerine Katılım
Şekerbank raporlama döneminde, enerji verimliliği alanında,
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi
Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumları ile beraber fuar, kongre
ve zirvelerde de EKOkredi ile yer alarak bu konudaki bilincin
artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında
enerji verimliliği yatırımları finansmanının daha az maliyetli
uygulamalar olması için gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla
görüşmeler yürüttük.

DIŞ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
İzoder Isı Su Ses ve Yangın
Yalıtımcıları Derneği ile 2009
yılında başlatılan EKOkredi
sayesinde yalıtım yaptırmak
isteyen son kullanıcılara,
kaliteli, güvenilir ve standart
kredilere göre daha uygun
bir finansman desteği sunma
imkânı oluştu. Şekerbank
sisteme verdiği değer ve
katkıları ile proje sayısında
diğer bankaların çok önünde
yer alarak, yalıtım kredisi
alanında lider konuma
yükseldi. Dernek olarak
Şekerbank’ın sektörümüze
katkılarından dolayı teşekkür
eder işbirliğimizin artarak
sürmesini dileriz.
Ertuğrul Şen
İZODER Isı Su Ses ve Yangın
Yalıtımcıları Derneği Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı

EKOkredi İle Ekonomik Tasarruf Yaparken Çevreyi Korumak
Mümkün!
EKOkredi, somut, sürdürülebilir ve uzun vadede kendi kendini amorti
edecek iyileştirilmelere destek sağlıyor. Örneğin, her katta 100 m2
büyüklüğünde, 4 dairenin bulunduğu, 5 katlı tipik bir apartmanda,
yılda ortalama 609 bin kWh olan yıllık enerji ihtiyacı, yalıtım
uygulaması ile yarı yarıya düşürülebilir. Bu konutun yılda
102 kg CO2/m2 olan gaz salımı ise yalıtımdan sonra 58 kg CO2/m2’ye
düşüyor. 60 aya varan vadelerde, istenirse 18 ay vadeye kadar
%0 faizli seçeneklerle EKOkredi Yalıtım ile söz konusu konut
yalıtıldığında, faturalarda ortalama %50 oranında tasarruf
sağlanıyor. Bu yatırımla sağlanan tasarruflar kredi ödemelerinde
kullanılarak ortalama 30 ayda amorti ediliyor.
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İklim Değişikliği ile Mücadeleye Destek
Karbon Saydamlık Projesi
Şekerbank, global düzeyde yürütülen ve iklim değişikliğine yol açan
karbon envanteri çıkarma ve bu salımları yönetme amacı taşıyan CDP
Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) 2010 raporuna,
Türkiye’den giren beş bankadan biri oldu.
Sektöründe ender rastlanan bir şekilde Çevre ve Sosyal Duyarlılık
Yönetmeliği’ne sahip olan Bankamız, iklim değişikliği ile mücadele
konusundaki duyarlılığını Yönetim Kurulu seviyesinde koruyor ve kendi
karbon emisyon ölçümünü yaparak iyileştirme alanları belirliyor. 2011’den
bu yana, her yıl karbon ayak izi ölçümlerimizi yaparak söz konusu
projede yer almaya devam ediyoruz.

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK

İlk kez 2008 yılında
Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan Çevre
ve Sosyal Duyarlılık
Yönetmeliği’ni yürürlüğe
koyan Şekerbank, 2010
yılında Karbon Saydamlık
Projesi’ne Türkiye’den
katılan ilk beş banka
arasında yer aldı.

2012 yılında çalışan sayımızdaki %1 artışa rağmen karbon emisyonumuzu
%2 oranında azalttık. Tüm lokasyonlarımızda aldığımız genel
tasarruf tedbirleri sonucunda doğal gaz tüketimimizi %69, benzin
tüketimimizi %11, mazot tüketimimizi %85, kömür tüketimimizi %1,5
ve elektrik tüketimimizi %7 oranında azalttık. Bu azaltımlarımız karbon
emisyonlarımız üzerinde de doğrudan olumlu etki yarattı.

Ulaşım %2

Toplam CO2 Emisyonumuz
(1.000 ton)

9.025

Sera Gazı Emisyon Kaynaklarımız (2012)

9.240

2013’te Genel Müdürlük binamızda ve şubelerimizde yer alan tüm
aydınlatma tesisatı kurulumlarını enerji tasarrufu gözeterek yapmaya
başladık.

Elektrik %82

Kömür %6
Fuel-oil %4

2013 emisyon verilerimiz gelecek raporumuzda yer alacaktır.

2012

2011

Doğal gaz %6
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Şekerbank bünyesinde
toplanan tüm elektronik
atıkları, konusunda uzman
geri dönüşüm firmalarına
teslim ediyor, insan ve
çevre sağlığına uygun
koşullarda bertaraf
edilmesini sağlıyoruz.

Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, binalarda enerji verimliliğini
desteklemek amacıyla, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin
çağrısına yanıt vererek 10 Ocak 2013’te “Binalarda Enerji Verimliliği
Bildirgesi” isimli belgeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın da katıldığı
bir törende imza attık. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
üyesi olarak imzaladığımız ve Türkiye’nin önde gelen 28 kurumunun imza
attığı bu bildirgeyle genel müdürlük ve şubelerimizde enerji verimliliğini
sağlamaya yönelik karbon azaltımı hedefleri oluşturma ve bu alandaki
iyileştirme politikalarını belirleme taahhütü verdik.
Kağıt Tasarrufu
Faaliyetlerimizde kağıt kullanım oranının azaltılmasına yönelik e-ekstre
uygulamamız bulunuyor. Kredili mevduat hesabı ekstresini basılı olarak
alan müşterilerimizin e-posta ekstre talimatı vermesini kolaylaştırmak
için çağrı merkezimizden doğrudan müşteri temsilcisine bağlanarak bu
işlemi yapmalarına imkân sağlıyoruz. Kredi Kartı E-Posta Ekstreye 5 TL
Bonus Kampanyamızı 31.12.2012 tarihinde başlattık ve 01.01.2015 tarihine
kadar devam edeceğiz.
Bu kampanya ile kağıt gönderim maliyetlerimizi en az seviyede tutup,
kredi kartı ekstrelerini posta yerine e-posta yolu ile göndererek kağıt
tasarrufu ile doğayı korumaya destek oluyoruz. Bugün kredi kartı
ekstrelerinin %30’unu e-ekstre olarak üretiyoruz.
Teknolojik Atıkların Bertarafı
Faaliyetlerimizi yürütürken kullandığımız, bilgisayar, kasa gibi elektrikli
ve elektronik ekipmanların kullanım ömrünü sürdürülebilirlik kriterlerine
bağlı olarak belirliyoruz.
Şekerbank bünyesinde toplanan tüm elektronik atıkları, konusunda
uzman geri dönüşüm firmalarına teslim ediyor, insan ve çevre sağlığına
uygun koşullarda bertaraf edilmesini sağlıyoruz.
2013 yılında Bankamız genelinde toplanan teknolojik atıkların toplam
ağırlığı 11.315 kg. olarak gerçekleşti ve ilgili birimimiz bunların tamamını
lisanslı bertaraf firmalarına iletti.
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Dünya Saati
Bankamız ayrıca 2013 yılında enerji verimliliğine dikkat çekmek ve 31
Mart’ta gerçekleştirilen Dünya Saati’ne (Earth Hour) kamuoyunu davet
etmek amacıyla hazırladığı billboard uygulamasıyla MediaCat Felis
Ödülleri’nde yaratıcılık dalında birincilik ödülü aldı. Bir dakika karanlık
doğayı aydınlatır sloganıyla hazırlanan billboard uygulamasında fosforlu
özel bir malzeme kullanılarak enerji harcamadan Dünya Saati’ni daha
fazla insanın fark etmesini sağladık.

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK

Anadolu şubelerindeki yerel istihdam
oranımızın %100’e yakın olması
sayesinde insan kaynağımız yerel
davranabilme yetkinliğine sahiptir.
Açıkekran ile galeri mekanına
bağlı kalmaksızın sanatı kitlelerle
buluşturma fikri, Şekerbank’ın tüm
Türkiye’yi saran şube ağı sayesinde
pratiğe dönüştü. Böylece Alpullu’dan
Mardin’e Şekerbank şubeleri, çağdaş
sanatı yerel halkla buluşturacak
sergi noktaları olarak uluslararası
sanatçıları ağırlamaya başladı.
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2013 yılında performansa
bağlı olarak yapılan
terfi değerlendirmeleri
sonrasında 786 çalışanımız
bir üst unvana terfi etti.

İÇ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
2013 Çalışan Memnuniyeti
Araştırmasına katılan
çalışanlarımızın, Şekerbank
mensubu olmaktan
duydukları gurur ve gelecekte
de kendilerini Şekerbank
mensubu olarak görmelerine
yönelik yaklaşımları %90’ın
üzerindedir.

Çalışan Memnuniyeti
Bankamızın çalışan memnuniyeti ve bağlılığı açısından fark yaratan
bir kurum olmasını sağlamak için benimsediğimiz temel unsurlar;
etik ilkelere uyum, kariyer gelişim planlaması, yüksek performansın
ödüllendirilmesi, adil ücret sistemi ve açık iletişimdir. İnsan kaynakları
politikamız www.sekerbank.com.tr adresinde ve aynı zamanda
çalışanlarımızın da kolaylıkla ulaşabilecekleri intranetimizde yer alıyor.
Çalışan Memnuniyeti Anketi
Büyük kapsamlı gerçekleştirdiğimiz ve çalışanlarımızın tümüne
ulaştığımız memnuniyet araştırmalarımızı üç dört yılda bir, daha dar
kapsamlı ve iç müşteri memnuniyetini ölçümlediğimiz araştırmalarımızı
ise yılda bir kez gerçekleştiriyoruz. 2013 yılında çalışan memnuniyet
oranımız %89,2 oldu.
Birçok çalışan memnuniyeti araştırmasına paralel olarak, memnuniyetin
görece daha az olduğu alanların ücretlendirme ve buna bağlı kriterler
olduğunu gözlemledik. Sürdürülebilirlik anketine katılan çalışanlarımızın
yaklaşık %60’ı da, Şekerbank’ta çalışanların kariyerleri değerlendirilirken
performansın en önemli kriterlerin başında geldiğini düşündüklerini
belirttiler.

GENEL BAKIŞ

STRATEJİ VE YÖNETİM

YEREL KALKINMA
ODAKLI BANKACILIK

SORUMLU BANKACILIK

Performansa Odaklı Kariyer Yönetimi
Bankamızda kariyer planlama uygulamalarının temelinde; pozisyonların
gerektirdiği yetkinlikler göz önüne alınarak, kariyer gelişimi ve yetkinlik
gelişimi arasında bir bağ kurulmuş ve bu doğrultuda performans bazlı
kariyer gelişim sistemimizin eğitim boyutu tamamlanarak performans
değerlendirme sistemi oluşturulmuştur.
Çalışanlarımızın ilerleyebilecekleri kariyer basamakları açıklık ve şeffaflık
ilkelerine dayanır. Çalışanlarımız, yetkinlik ve performans değerlemeleri
sonucunda, kendi kariyer hedeflerini İnsan Kaynakları Müdürlüğü
önderliğinde yöneticileri ile birlikte planlar.
Bankamız bünyesindeki açık pozisyonlar öncelikli olarak banka çalışanları
ile paylaşılmaktadır. Bir üst unvana geçişlerde, İnsan Kaynakları
Yönetmeliği’nde ve Toplu İş Sözleşmesi’nde belirtilen bekleme süreleri
çerçevesinde, görev tanımının gerektirdiği bilgi, deneyim ve performans,
görevdeki kurum içi eğitimlerin tamamlanmış olması, ilgili yetkinliklere
sahip olunması vb. kriterler göz önüne alınır.
2013 yılında performansa bağlı olarak yapılan terfi değerlendirmeleri
sonrasında 786 çalışanımız bir üst unvana terfi etti. Şekerbank
çalışanlarının kıdem ortalaması yaklaşık yedi yıl olup sektör
ortalamalarının üzerindedir.

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK

DIŞ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
Şekerbank’ın 2013 yılında
gerçekleştirdiği ve yaklaşık
500 esnaf müşterisini
kapsayan kurumsal itibar
ve algı araştırmasının
sonuçlarına göre
“çalışanların kalitesi” kriteri,
diğer tüm kriterlere kıyasla
performans ortalamasının
üzerinde yer aldı.
Şekerbank 2013 Kurumsal
İtibar Araştırması
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Kurumlar arasındaki
farklılığı yaratan en önemli
unsurun yetişmiş insan
kaynağı olduğu inancıyla
Şekerbank, “Kariyerinizin
her adımında yanınızdayız”
ilkesiyle çalışanlarımıza
değer katmaya devam
ediyor.

Eğitim ve Kariyer Gelişim Fırsatları
Şekerbank’ta eğitim faaliyetlerimizin temelini doğru kişiye, doğru
zamanda, doğru eğitim ilkesi oluşturur. Bankamızın hedef ve
stratejilerine ulaşmak için çalışanlarımızın gelişimine önem vermek,
potansiyellerini geliştirmek, performanslarını artırmak ve bu artışı
sürekli kılmak için Bankamızda bu ilkeyle bağlantılı bir eğitim sistemi
uyguluyoruz.
Bu sistem içerisinde ağırlıklı olarak çalışanlarımızın bulundukları iş
kollarına göre farklı şekillerde tasarlanmış; kurum kültürü, teknik
bankacılık, kişisel gelişim programları ve kariyer eğitimleri mevcuttur.
Eğitim sistemimiz içinde yer alan uygulamalarımız; kariyer eğitimleri,
Deneyim Aktarımı Paltformu, seçmeli eğitimler, liderlik (yöneticilik)
eğitimleri ve ŞekerAkademi e-eğitim portalımızdır.
Kurumlar arasındaki farklılığı yaratan en önemli unsurun yetişmiş
insan kaynağı olduğu inancıyla Şekerbank, “Kariyerinizin her adımında
yanınızdayız” ilkesiyle çalışanlarımıza değer katmaya devam ediyor.
Çalışan Hakları, Fırsat Eşitliği, Çeşitlilik
Şekerbank’ta çalışan herkese işe girişten itibaren cinsiyetinden bağımsız
olarak eşit fırsatlar yaratırız. Bankamızdaki kadın istihdamı toplam
istihdamın %53’ünü oluşturur. 2012’den 2013’e toplam çalışan sayımız
%16 artarken, Şekerbank’taki kadın çalışanlarımızın sayısında %17’lik bir
artış oldu.
Çalışanlarımızın haklarını, iş kanunu ve Şekerbank’ın yönetmelikleri
kapsamında, uluslararası kabul görmüş insan hakları prensiplerine
uyumlu olarak korur ve bu ilkeleri uygularız. Her kademedeki çalışanın
yöneticisi ile olan ilişkilerindeki hakkaniyet, süreçler ile sorgulanır. İşe
başlayan tüm personelimize Şekerbank’ı tanıtıcı, İK politikaları ve sosyal
haklarla ilgili bilgileri e-eğitim olarak sunarız.
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38

37,4
Kişi/Saat

Teknik
%81

Kişi/Saat

Toplam Saat

Toplam Saat

SORUMLU BANKACILIK

Eğitimlerimizin Dağılımı

Eğitim Yatırımlarımız

67.831

77.991

GENEL BAKIŞ

Kadın
Erkek

Kişisel gelişim
%19

Çalışanlarımızın Yaş Dağılımı

%3

%2

%65

%74

2012

2013

%23

30 Yaş ve altı
30 - 50 Yaş arası
50 Yaş ve üstü

%33
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Altı ayda bir
gerçekleştirdiğimiz
performans toplantıları
kapsamında, Genel
Müdür de dahil olmak
üzere tüm üst yönetim
kadrosu, şube çalışanları
ile yüz yüze görüşüp
yorum, değerlendirme ve
eleştirilerini paylaşırlar.

Kurum İçi İletişim
Bir Önerim Var!
Bankamızda tüm çalışanlarımızın katılımına açık olan çalışan öneri
sistemini 8 Ekim 2010 tarihinde uygulamaya aldık. Sisteme bugüne kadar
4.206 adet, 2013 yılında ise 1.158 adet öneri geldi ve uygun bulunan 154
öneriyi uygulamaya başladık. Bu önerilerin tümü konusuna göre hizmet
kalitesi, operasyonel verimlilik, hız, satış gücü ve benzeri alanlarda
bankaya farklı seviyelerde katkı sağlıyor.
Öneri sistemimiz, çalışanlarımızın ürünlerin geliştirilmesine yönelik
fikirlerini de paylaşabileceği etkin bir platformdur. E-posta ile gelen
tüm talepleri kayıt altında tutarız. Ürün geliştirme süreçlerinde
oluşturduğumuz başlıca rehberlerimiz Ürün Komitesi Yönetmeliği ve
Ürün Geliştirme Talimatıdır. Tüm ürünler, Bankamız geneline açılmadan
önce, ihtiyaç duyabilecek tüm birimlerin bilgisi ve görüşüne sunulur.
Tüm bu süreç Ürün Geliştirme birimi tarafından kayıt altında tutulur.
Ürünlerin pazarlamasını da rekabet kanun ve kurallarına uygun olarak
gerçekleştiririz.
Yıllık Değerlendirme Toplantıları
Bankamızda bir önceki yılın değerlendirmesinin ve sonraki yıla
ilişkin hedeflerin, stratejik önceliklerin paylaşımının yapıldığı Yıllık
Değerlendirme Toplantıları’nda yöneticilerimiz ile her yıl bir araya
geliyoruz. 2013 yılında Yıllık Değerlendirme Toplantımızı 300’ü aşkın
Şekerbank yöneticisinin katılımıyla 22-24 Şubat tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirdik.
Bir önceki yılın değerlendirmesini yaptığımız toplantıda, iş kolları bazında
2013 yılı hedeflerini ve odaklanacağımız alanları paylaştık. “Anadolu
Bankacılığı” misyonumuzun altını bir kez daha çizerken, sürdürülebilir
kalkınmaya destek olmanın, yerel ihtiyaçlara cevap vermenin ve her
bir yöneticinin yerel bir kanaat önderi olarak hem Bankamız hem de
kendi yöresinin kalkınması için çalışmasının önemini konuştuk. Toplantı
kapsamında, kültürel faktörlerin liderlikteki rolü konulu bir eğitim seansı
da yer aldı.
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Etik Değerlere Bağlılık
Çalışanlarımızın birbirleriyle ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerini
düzenleyen Bankacılık Etik İlkelerimiz; dürüstlük, tarafsızlık, güvenilirlik,
saydamlık, kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkiler, bilgi alışverişi, rekabet,
ilan ve reklamlar, müşterilerin bilgilendirilmesi, müşteri sırrı/ticari sır,
hizmet kalitesi, müşteri şikayetleri, güvenlik, çalışanların genel nitelikleri,
kariyer gelişimi, temsil ilkeleri ve çalışma ortamı, meslek kuralları ve
etik ilkeler, ekip çalışması, mevzuata uyma ve denetim, kılık kıyafet ve
davranış, birim/şube temizliği, mesai saatlerine uyma, tasarruf, özel
yaşantı, aracı kullanmama konularındaki prensipleri içerir.
Çalışanlarımızın işe başladıkları tarih itibarıyla ıslak imzalı olarak İnsan
Kaynakları Müdürlüğü’ne ilettikleri Etik Kurallar Taahhütnamesi web
sitemizde ve aynı zamanda çalışanlarımızın da kolaylıkla ulaşabilecekleri
intranetimizde yer alır.
http://www.sekerbank.com.tr/ik/etikilkeler.jsp
Aramızda Kalsın!
Çalışanlar, şikayetlerini veya taleplerini “Aramızda Kalsın” adlı
e-posta platformu aracılığıyla İnsan Kaynaklarına bildirdikten sonra
İnsan Kaynakları Müdürlüğü bu konuları değerlendirerek üç iş günü
içinde sonuçlandırır. Ayrıca çalışanların iş işleyişi ile ilgili şikayetlerini
iletebildikleri Personel İletişim Hattı da Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın
sorumluluğundadır.
Banka hizmetlerinin yasal mevzuata ve iç düzenlemelere uygun ve
bankacılık etiğinden ödün vermeden yürütülmesini sağlamak amacıyla
kurulan Disiplin Kurulu, Genel Müdür veya İnsan Kaynakları Genel Müdür
Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk I. Müşaviri, ilgili iş kollarının bağlı
bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Müdürü’nden
oluşur.
Şeker Mola
Banka içinde çalışanlarımıza yönelik oluşturduğumuz iç iletişim
portalımız Şeker Mola, çalışanlarımızın buluştuğu bir platform niteliği
taşıyor. Portalımızda, Bankamızın etkinliklerine yönelik haberler yer alıyor.
Bankamız çalışanları ayrıca, kendilerine özel açtıkları blog ve forumlarda,
ilgi alanlarına yönelik konular hakkında görüşlerini bu portal aracılığıyla
paylaşabiliyorlar. Bankamız genelinde özel günlere ait duyurular ve
organizasyonlar e-posta yoluyla çalışanlarımıza gönderiliyor.

DIŞ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
Şekerbank’ın 2013 yılında
gerçekleştirdiği ve 13 ildeki
400 bireysel müşterisini
kapsayan araştırmada,
“etik ve ahlaki davranış”
kriteri performans
değerlendirmesinde birinci
sırada yer aldı.
Şekerbank 2013 Kurumsal
İtibar Araştırması
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Raporlama döneminde
çalışanlarımız 8’er saat iş
sağlığı güvenliği eğitimi
aldılar.

İş Sağlığı ve Güvenliği
1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği (İSG) Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği kurullarımızı
oluşturduk. Bu kapsamda Bankamızın sahip olduğu sorumlulukları yerine
getirmek üzere oluşturduğu yol haritası; iş güvenliği, sağlık gözetimi,
çalışanların eğitimi, çalışan temsilcisi seçimi, iş kazası ve meslek
hastalıkları kayıt ve bildirimi, risk değerlendirmesi, ölçüm ve analizlerinin
yapılması, acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
maddelerinden oluşuyor.
İş sağlığı ve güvenliği kurullarımız, her ay düzenli olarak toplanarak
oluşabilecek her türlü risk durumunu periyodik olarak analiz eder,
değerlendirmeler yaparak gerekli önlemleri alır ve çalışanlara aktarır.
Bankamızda İş Güvenliği Uzmanımız çalışanlarımıza düzenli bilgilendirici
eğitimler verir. Çalışanlarımızın her zaman ulaşabilecekleri Şekernet
İnsan Kaynakları Bölümü’nde salgın hastalıklara yönelik sağlık hizmetleri
ile ilgili bilgilendirmeler de bulunur. Raporlama döneminde çalışanlarımız
8’er saat İSG eğitimi aldılar.
Sağlık hizmeti, sadece çalışanlarımıza değil, bakmakla yükümlü oldukları
ailelerine de Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
tarafından verilir. İstanbul’daki çalışanlarımız ayrıca anlaşmalı olarak özel
sağlık kuruluşunun sağlık hizmetlerinden de yararlanır. Politikalarımız
intranet üzerinden tüm çalışanlarımızın erişimine açıktır. Çalışanlarımız
raporlama döneminde ilk yardım seviyesi de dahil herhangi bir kaza
yaşamadılar.
Emeklilik Planı ve Kapsamı
Şekerbank, çalışanlarına, kamunun sağladığı emeklilik imkânının
dışında ikinci bir emeklilik sistemi sağlar. Sosyal güvence açısından
tüm çalışanlarımız, Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı’na
ve ayrıca Şekerbank T.A.Ş. Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma
Sandığı Vakfı’na üyedir. Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı’ndan emekli olan
çalışanlarımız ise aynı zamanda Munzam Sandıktan da emekli maaşı
alarak çift emeklilik hak ederler. Aralık 2013 tarihi itibarıyla Munzam
Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı’na bağlı 3.160 kişi, emekli, dul,
yetim yardımı aldı.
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Müşteri Memnuniyeti
Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin müşteriler, yasa koyucu ve diğer
düzenleyici otoritelerin beklentilerini karşılayacak niteliklerde olmasını
hedefleriz. Anadolu şubelerindeki yerel istihdam oranımızın %100’e
yakın olması sayesinde insan kaynağımız yerel davranabilme yetkinliğine
sahiptir. Müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen ve Bankamız
stratejilerine uygun olarak sahanın ihtiyaçlarını iyi tespit edebilen
ekiplerimiz, genel hizmet kalitesini en yüksek seviyede sunmak üzere
çalışırlar.
Raporlama döneminde müşterilerimizle yaptığımız kalitatif
görüşmelerde, hem Şekerbank ile çalışmaktan dolayı memnuniyetlerini
hem de sürdürülebilir kalkınma yolunda Şekerbank’tan beklentilerini
sorduk.

Bilgi Sistemleri Güvenliği
2012, Şekerbank’ın teknoloji altyapı yatırımlarının ivme kazandığı
bir yıl oldu. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kapsamında
uluslararası geçerliliğe sahip ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi
Sistemi sertifikasını alarak, BGYS’yi iş birimi taleplerinin
gerçekleştirmesine daha fazla yardımcı olacak şekilde yapılandırdık.
Bankamız personeline Şeker Akademi e-learning platformu
üzerinden Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimleri ve İnternet Bankacılığı
müşterilerine ise McAfee firmasının zararlı kodlardan korunma
uygulamasını (anti-virüs) ücretsiz olarak sağladık.
2013 yılında da bilgi teknolojileri güvenliği alanında veri sızıntısının
engellenmesine yönelik DLP çalışmalarını tamamladık. 2013 yılında,
önceki yıllarda almış olduğumuz ISO 9001, ISO 27000 ve ISO 10002
sertifikalarına ek olarak, ISO 20000 Bilgi Sistemleri Hizmet Yönetimi
sertifikasını da aldık.
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Anadolu şubelerindeki
yerel istihdam
oranımızın %100’e
yakın olması sayesinde
insan kaynağımız
yerel davranabilme
yetkinliğine sahiptir.

İÇ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
Sürdürülebilirlik anketine
katılan çalışanlarımızın
%93’ü Şekerbank’ta
müşterilerin güvenli
işlem yapabilecekleri
kanallar/platformların ve
bilgi güvenliği sağlayacak
sistemlerin mevcut olduğunu
düşündüklerini belirttiler.
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Raporlama döneminde
müşterilerimizle yaptığımız
kalitatif görüşmelerde,
hem Şekerbank ile
çalışmaktan dolayı
memnuniyetlerini hem de
sürdürülebilir kalkınma
yolunda Şekerbank’tan
beklentilerini sorduk.

DIŞ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

DIŞ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

Şekerbank benim için
‘üretime destek veren
banka’dır...
Şekerbank’ta müşteri
memnuniyeti deyince
ilk aklıma gelen ilgidir,
güleryüzlülüktür. Bizim işimiz
babadan oğula devroldu.
Babamla bankalara
giderdim, o zamanlar
iki banka ile çalışırdı.
Ben Şekerbank’ı tercih
ettim çünkü bir kere içeri
girdikten sonra Şekerbank
sizi bağlıyor, başka bir
yere gidemiyorsunuz.
Herkese tavsiye ederim.
Kusursuz bir hizmet alırlar.
Şekerbank esnafa her zaman
öncelik verir. Şubede her
zaman en hızlı, en güvenli
şekilde işlemimi yaparım.
Şekerbank’a sonsuz
güveniyoruz.

Şekerbank benim için ‘yerel
kalkınmaya destek veren
banka’dır...
Ben iş yerimi açalı yaklaşık
üç yıl oldu. Küçük esnafta
sermaye sıkıntısı çok fazladır.
Birkaç banka ile görüştüm.
Faiz oranı, vadesi ve şubenin
sıcak yaklaşımı sonucu
seçimimizi Şekerbank’tan
yana yaptık. Kısa sürede
sermayemiz bize geri döndü.
Geciktirdiğimiz aylarda
uyarılar geldi ve gecikme
cezalarına maruz kalmadan
konuşarak yardımcı oldular.
Aldığımız kredi üç yılda çok
yol kat etmemizi sağladı.
Tekrar kredi kullandık ve iş
yerimize sermaye olarak
aktardık.

Ramazan Lezgun
Fırın İşletmecisi
Van

İhsan Kıraç
Elektrik Malzemesi Satışı
Kırşehir
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Müşteri ihtiyaçlarına
hızlı cevap verebilen ve
Bankamız stratejilerine
uygun olarak sahanın
ihtiyaçlarını iyi tespit
edebilen ekiplerimiz,
genel hizmet kalitesini en
yüksek seviyede sunmak
üzere çalışırlar.

DIŞ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

DIŞ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

Şekerbank benim için ‘verdiği
kredilerin çevresel etkilerini
ve sosyal risklerini gözeten
banka’dır...
Şekerbank’ta bize çok olumlu
yaklaştılar. Çok iyi bilgi
verdiler. Şekerbank enerji
verimliliği işine de el attı ya
helal olsun!

Şekerbank benim için ‘daha
önce bankacılık hizmetleriyle
tanışmamış kişilere ulaşan
banka’dır...
Şekerbank’la iki yıldır
çalışıyorum ve çok
memnunum. Her şeyi bırakın
karşınızdaki kişinin içten,
samimi, güler yüzlü olması
yeterlidir. Şekerbank’ta
gördüğüm, tüm müşterilere
aynı şekilde davranmalarıdır;
bu da beni mutlu ediyor.
Her konuda yardımcılar ve
kolaylık sağlıyorlar.

Maksut Yavuz Zenginalp
Yakut 2 Sitesi Yönetimi
Trabzon

Gürkan Soycan
Çiftçi
Kırklareli
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Kurumsal sosyal
sorumluluk kapsamında
bir yandan Şeker Çocuk
gibi 30 yıldır devam eden
sürdürülebilir projeler
geliştirirken, diğer yandan
bu projelerde sivil toplum
kuruluşları ile işbirlikleri
yaparak sağlanan
toplumsal faydayı
artırmayı hedefliyoruz.

Toplumsal Fayda Sağlamak
Sektörümüzde kurumsal sorumluluk alanında birçok konuda öncü rol
üstlenen Bankamızın tabana yaygın bankacılıktaki uzmanlığı sayesinde
sahanın ihtiyaçlarını iyi tespit ederek, Şeker Çocuk gibi 30 yıldır devam
eden sürdürülebilir projeler geliştiriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinde
sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri yaparak sağlanan toplumsal
faydayı artırmayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınmaya destekten, merkez
dışını da içine alan kültür-sanat projelerine uzanan geniş bir çerçevede
faaliyet göstererek, başta çalışanlarımız ve müşterilerimiz olmak
üzere, paydaşlarımızla beraber büyümeye, gelişmeye devam ediyoruz.
Raporlama döneminde sürdürdüğümüz projelerin temelinde özellikle
kırsal kesimde eğitimin desteklenmesi hedefi yatıyor.

Stratejimizi Destekleyen Sürdürülebilir Uygulama

İÇ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
Sürdürülebilirlik anketine
katılan çalışanlarımızın %68’i
Şekerbank’ın kültür-sanat
ve eğitim-sağlık alanında
yürüttüğü projeleri ve
sunduğu ürün/hizmetleri ile
toplumsal sorumluluğunu
yerine getirdiğini
düşündüklerini belirttiler.

60’lı Yıllardan Bu Yana Eğitime Katkımız Sürüyor!

1965 yılında okulu bulunmayan beş köyde okul yaptırarak Türk bankacılık
sektöründe okul yapımı konusunda ilk adımlardan birini atan Şekerbank,
eğitim alanında her zaman kurumsal sorumluluğunu yerine getirmeye
gayret etti. Şekerbank’ın eğitim alanındaki bu öncü duruşu, 1981 yılında
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından plaketle ödüllendirildi.
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Şeker Çocuk Dergisi
Başlangıç Tarihi
1983
Tanımı
Şeker Çocuk Dergisi, ilköğretim çağındaki çocukların eğitimine destek
olacak şekilde hazırlanan ve eğlendirici, öğretici ve yetenek geliştiren
konular içeren ücretsiz bir yayındır. Şekerbank tarafından 31 yıldır iki ayda
bir yayımlanan dergi, bankanın tüm şubelerinden ücretsiz olarak temin
edilebiliyor. Şeker Çocuk, çocukların eğitim sürecine katkıda bulunarak
onların, katılımcı, interaktif, düşünen, tartışan ve öğrenmekten keyif alan
kuşaklar olarak yetişmelerini amaçlıyor.
Tetikleyici Unsurlar
Yalnızca metropollerde değil Şekerbank’ın tabana yaygın şube ağı
sayesinde Anadolu’nun köy okullarındaki çocukların da eğitimine katkı
sağlamak
Hedef Kitlesi
Türkiye’nin dört bir yanındaki Şekerbank müşterilerinin ve çalışanlarının
çocuklarına ek olarak, Anadolu’daki köy okullarındaki, çocuk esirgeme
kurumlarındaki ve hastanelerdeki on binlerce çocuk
Hedeflerimiz
Şekerbank’ın toplumsal kalkınma yaklaşımı çerçevesinde ilköğretim
çağında bulunan her kesimden ve bölgeden çocuğun eğitimine destek
olmak
Projede İşbirliği Yapılan Kurumlar
Derginin içerik planının hazırlanması ve baskısı konularında Şekerbank
profesyonel hizmet alıyor ve tüm koordinasyonu Şekerbank Kurumsal
İletişim ve Marka Yönetimi Grup Başkanlığı çalışanları yapıyor.
Sonuçlar ve Kazanımlar
Ekonomik:
• Ülkemizin en uzun soluklu süreli yayınları arasında yer alıyoruz.
Sosyal:
• Türkiye’nin her yanındaki çocukların eğitimine katkı sağlıyoruz.
Kurumsal:
• Çalışanlarımız nezdinde sorumlu banka algısı gelişti.
• Tabana yaygın farkındalık oluştu ve kilit paydaşlarımız nezdinde takdir
topladık.

DIŞ PAYDAŞ GÖRÜŞÜ
Şekerbank’ın 2013 yılında
gerçekleştirdiği ve 13 ildeki
400 bireysel müşterisini
kapsayan araştırmada,
“sosyal sorumluluğunu
yerine getiren banka”
kriteri performans
değerlendirmesinde üst
sıralarda yer aldı.
Şekerbank 2013 Kurumsal
İtibar Araştırması
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Şeker Çocuk Braille
Başlangıç Tarihi
2011
Tanımı
Şeker Çocuk dergisini, görme engelli çocuklar için Braille Alfabesi (görme
engelliler için kabartma yazı) ile de yayımlamaya başladık.

Dokunduğum
Renk Projesi
Sponsorluk faaliyetleri
kapsamında Şekerbank,
İstanbul Modern Sanat
Müzesi tarafından görme
engelli çocuklar için
düzenlenen, edebiyattan
sanat tarihine, tasarımdan
sinema sanatına uzanan
bir içerikle hazırlanan
Dokunduğum Renk Projesi
adı altındaki etkinlikler
dizisinin ana sponsoru
olmuştur. Projede
görme engelli ilköğretim
okullarından ve rehabilitasyon
merkezlerinden etkinliğe
katılan öğrenciler, kendilerine
özel hazırlanan içerikle sanat
ile buluştular.

Tetikleyici Unsurlar
• 2012 TÜİK verilerine göre Türkiye genelindeki çocuk nüfusun
%0,4’ünün (yaklaşık 91 bin) görme zorluğu yaşıyor olması
• Şeker Çocuk dergisi aracılığıyla, ilköğretim çocuklarının eğitimlerine
yapılan katkının görme engelli çocuklara da sağlanması ihtiyacı
Hedef Kitlesi
İlköğretim çağındaki çocukların eğitim aldığı Türkiye’deki görme engelli
okulları ve rehabilitasyon merkezleri (Şu anda Türkiye genelindeki 30
okul ve rehabilitasyon merkezine ulaşıyoruz.)
Hedeflerimiz
• Görme engelli çocukların eğitimlerine destek olmak
• İlköğretim çağındaki tüm görme engellilerin dergiye ulaşması
Projede İşbirliği Yapılan Kurumlar
Beyid Bilişim, derginin Braille Alfabesi (görme engelliler için kabartma
yazı) ile baskısını ve görme engelli okullara, rehabilitasyon merkezlerine
gönderilmesini sağlıyor.
Sonuçlar ve Kazanımlar
Ekonomik:
• Görme engelli çocukların sosyal yaşamın imkânlarına bir nebze de olsa
yaklaşmasına destek oluyoruz.
Sosyal:
• Görme engelli öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlıyoruz.
Kurumsal:
• Çalışanlarımız nezdinde sorumlu banka algısı gelişti.
• Tabana yaygın farkındalık oluştu ve kilit paydaşlarımız nezdinde takdir
topladık.
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Bütün Çocuklar Mutlu Olmalı
Başlangıç Tarihi
Mayıs 2010
Tanımı
Anadolu’daki imkânları yetersiz çocuklara kütüphaneleri için kitap ve okul
öncesi sınıflar için oyuncak temini kampanyasıdır.
Tetikleyici Unsurlar
Türkiye’nin dört bir köşesindeki çalışanlardan gelen talepler ve Şekerbank’ın
sürdürülebilir kalkınma stratejisi
Hedef Kitlesi
Tüm Türkiye’den ihtiyacı olan okullardan bankaya gelen taleplerin yanı sıra
şubelerin yönlendirmesiyle belirlenen okullar
Hedeflerimiz
• Özellikle Anadolu’daki imkânları yetersiz çocuklara kütüphaneleri için
kitap ve okul öncesi sınıflar için oyuncak temin etmek
• Bununla beraber çalışanları da sosyal sorumluluk projelerine dahil
ederek bankanın sürdürülebilir kalkınma stratejisinin daha çok
içselleştirilmesini sağlamak
• Müşterilerin de projeye dahil olması ile yaratılacak etkiyi büyütmek
• Kampanyanın dönemsel olarak tekrarlamak ve bu desteği sürekli
kılmak.
Kampanyaya Destek Veren Kişi ve Kurumlar
• Tüm gönüllü Şekerbank çalışanları
• Araştırma Destek Eğitim Vakfı (ADEV)
• Projeye dahil olmak isteyen Şekerbank müşterileri
Sonuçlar ve Kazanımlar
Ekonomik:
• İhtiyaç sahibi 47 ilköğretim okuluna kitap, kırtasiye malzemesi ve
oyuncak desteği sağladık.
Sosyal:
• Kampanya ile Şekerbank ve Anadolu arasında bir gönül bağı oluştu.
• Yüzlerce çocuğun mutlu olmasına katkıda bulunduk.
Kurumsal:
• Çalışanlarımız nezdinde sorumlu banka algısı gelişti ve çalışanların
projeye dahil olmasıyla bankanın sürdürülebilir kalkınma stratejisi
içselleştirildi.
• Tabana yaygın farkındalık oluştu ve kilit paydaşlarımız nezdinde takdir
topladık.

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK
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Açıkekran ile galeri
mekanına bağlı
kalmaksızın sanatı
kitlelerle buluşturma
fikri, Şekerbank’ın tüm
Türkiye’yi saran şube ağı
sayesinde pratiğe dönüştü.
Böylece Alpullu’dan
Mardin’e Şekerbank
şubeleri çağdaş sanatı
yerel halkla buluşturacak
sergi noktaları olarak
uluslararası sanatçıları
ağırlamaya başladı.

Stratejimizi Destekleyen Sürdürülebilir Uygulama
Açıkekran ile Anadolu Çağdaş Sanatla Tanışıyor!

Anadolu Bankacılığı misyonuna paralel olarak toplumu sanata
yakınlaştıran tutarlı, geniş kapsamlı bir kültür stratejisi benimseyen
Şekerbank, 1980’li yıllarda sektördeki ilk banka sanat galerilerinden birini
Ankara’da açtı.
Şekerbank, kültürel gelişmeyi, toplumsal kalkınmanın bir parçası olarak
görerek, merkez dışını da içine alan tabana yaygın bir profile ulaşma
hedefiyle 2011 yılında “Açıkekran” ismiyle başlattığı yeni medya sanatları
alanındaki projesi kapsamında, çağdaş sanatı Anadolu’ya ulaştırıyor.
Açıkekran ile galeri mekanına bağlı kalmaksızın sanatı kitlelerle
buluşturma fikri, Şekerbank’ın tüm Türkiye’yi saran şube ağı sayesinde
pratiğe dönüştü. Böylece Alpullu’dan Mardin’e Şekerbank şubeleri
çağdaş sanatı yerel halkla buluşturacak sergi noktaları olarak uluslararası
sanatçıları ağırlamaya başladı. Bu kapsamda, Türkiye’nin yeni medyaya
odaklı tek galerisi olan İstanbul Teşvikiye’deki Şekerbank Açıkekran Yeni
Medya Sanatları Galerisi ile eş zamanlı olarak özel monitörler aracılığıyla
Şekerbank şubelerine taşınan sergiler, İstanbul Feneryolu, Ankara
Küçükesat ve Çankaya, Tekirdağ Alpullu, Ordu, İzmir, Muğla Bodrum,
Mardin ile Edirne olmak üzere, 8 ildeki 9 Şekerbank şubesinde 24 saat
görülebiliyor.
Güncel sanatı kitlelerle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Açıkekran
ile, sadece ekonomik olarak değil, sosyo-kültürel alanda da imkânları
toplumun tüm kesimleri için eşit şekilde erişilebilir kılma hedefimizi
gerçekleştiriyoruz.
Kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede, 700 bin izleyiciye ulaşan
Açıkekran projesi, 2012 yılında TÜHİD (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği)
tarafından da Altın Pusula Jüri Özel Ödülü’ne lâyık görüldü.
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Performans Tablolarımız
Ekonomik Performans Göstergelerimiz
Yaratılan ve Dağıtılan Ekonomik Değer
Yaratılan Ekonomik Değer (Net Satışlar)
Paydaşlara Dağıtılan Ekonomik Değer
İşletme Giderleri (Tedarikçi Ödemeleri vb.)
Devlete Sağlanan Fayda (Vergiler vb.)
Yatırımcı ve Hissedarlara Sağlanan Faydalar (Kâr Payı vb)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Maaşlar, SGK vb.)
Topluma Sağlanan Faydalar (Bağış, Sponsorluk vb.)
Kategori Bazında Topluma Sağlanan Faydalar
Eğitim
Sanat
Diğer (Sosyal, Yerel, Eğitim vb. Konularda Yapılan Bağışlar)
Kredilerimizin Sektörel Dağılımı - 31.12.2013
Tarım
Sanayi
İnşaat
Hizmetler
Diğer
Toplam
Kredilerimizin Bölgesel Dağılımı - 31.12.2013
Akdeniz
Ankara
Doğu Anadolu
Ege
Güneydoğu Anadolu
İç Anadolu
İstanbul Anadolu
İstanbul Avrupa
Karadeniz
Marmara
Trakya
Toplam

Birim
1.000 TL

2012
1.731.225

2013
1.575.623

GRI
EC1

1.000 TL
1.000 TL
1.000 TL
1.000 TL
1.000 TL
Birim
1.000 TL
1.000 TL
1.000 TL

613.721
114.736
0
245.530
395.440
2012
21.228
144
374.068

721.239
70.553
0
280.229
476.453
2013
52.583
145
423.725

EC1
EC1
EC1
EC1
EC1
GRI
EC1
EC1
EC1

TL
1.272.085
2.968.082
1.675.219
5.416.572
1.887.914
13.219.872
TL
782.814
1.085.655
526.117
1.089.995
1.819.605
1.330.388
1.611.063
2.121.888
640.717
1.034.056
1.177.574
13.219.872

%
9,6
22,4
12,7
41
14,3
100
%
5,9
8,2
4
8,2
13,8
10,1
12,2
16,1
4,8
7,8
8,9
100

GRI
FS6
FS6
FS6
FS6
FS6
FS6
GRI
FS6
FS6
FS6
FS6
FS6
FS6
FS6
FS6
FS6
FS6
FS6
FS6

Buradaki bölge tanımı, coğrafi bölgelere göre değil, Şekerbank’ın Türkiye çapındaki 11 bölge müdürlüğü esas alınarak yapılmıştır.

Kredilerimizin Müşteri Segmentine Göre Dağılımı - 31.12.2013
Kurumsal-Ticari Bankacılık
İşletme Bankacılığı
Esnaf
Çiftçi
Bireysel Bankacılık
Toplam

TL
6.657.597
3.480.985
300.713
1.133.801
1.646.776
13.219.872

%
50,4
26,3
2,3
8,6
12,5
100

GRI
FS6
FS6
FS6
FS6
FS6
FS6
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Performans Tablolarımız
Çevresel Performans Göstergelerimiz*
Malzemeler
Kağıt
Birincil Enerji Kaynağına Göre
Doğrudan Enerji Tüketimi

Birim
1.000 kg
Birim

2011
2.000
2011

2012
2.100
2012

GRI
EN1
GRI

m3
GJ
ton
GJ
ton
GJ
ton
GJ
ton
GJ
Birim

5.380
19.368
55
198
787
2.833
1.256
4.522
2011

1.671
6.016
49
176
122
439
657
26.404
1.441
5.188
2012

EN3
EN3
EN3
EN3
EN3
EN3
EN3
EN3
EN3
EN3
GRI

MWh
GJ
Birim
1.000 t CO2
1.000 t CO2
1.000 t CO2
Birim
1.000 t

15.995
4.430
2011
9.240
1.562
7.678
2011
16.889

14.805
4.100
2012
9.025
1.612
7.413
2012
17.045

EN4
EN4
GRI
EN16
EN16
EN16
GRI
EN22

Doğal gaz
Benzin
Mazot
Fuel-oil
Kömür
Birincil Enerji Kaynağına Göre
Dolaylı Enerji Tüketimi
Elektrik
Sera Gazı Emisyonları
Toplam CO2 Emisyonları
Doğrudan CO2 Emisyonları
Dolaylı CO2 Emisyonları
Tehlikeli Olmayan Atıklar
Kağıt

* Bu raporun yayınlandığı tarihte çevresel verilerimizin toplanma süreci tamamlanmadığından, 2013 verilerimize gelecek raporumuzda yer
vereceğiz.

Sosyal Performans Göstergelerimiz
ÇALIŞANLARIMIZ
Türüne Göre
Beyaz yaka
Sözleşmeye Göre
Sözleşmeli
Tam zamanlı
Cinsiyete Göre
Erkek
Kadın

Birim
Kişi
Birim
Kişi
Kişi
Birim
Kişi
Oran
Kişi
Oran

2012
3.565
2012
3.565
3.565
2012
1.678
%47
1.887
%53

2013
4.150
2013
4.150
4.150
2013
1.938
%47
2.212
%53

GRI
LA1
GRI
LA1
LA1
GRI
LA13
LA13
LA13
LA13
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Sosyal Performans Göstergelerimiz
ÇALIŞANLARIMIZ
Yaşa Göre
30 Yaş ve altı
30 - 50 Yaş arası
50 Yaş ve üstü
Yönetim Kategorisine Göre
Üst Yönetim
Müdürler
Yönetmenler
Diğer
Diğer Gruplar
Engelli
Kadın Çalışanların Yönetime Dağılımı
Üst Yönetim
Müdürler
Yönetmenler
Diğer
İş Sağlığı ve Güvenliği
İlk yardım seviyesi dışındaki tüm kazalar
Mesleki hastalık görülme sıklığı
Hastalık sebebiyle kayıp gün
İşe devamsızlık (Kadın)
İşe devamsızlık (Erkek)
Doğum İzinleri 2012-2013

Doğum iznine hak kazanan çalışanlar
Doğum izni kullanan çalışanlar
Doğum izni bittikten sonra
işe dönen çalışanlar
Doğum izninden sonra işe dönen ve
sonrasında en az 12 ay daha çalışanlar

Birim
Kişi
Oran
Kişi
Oran
Kişi
Oran
Birim
Kişi
Oran
Kişi
Oran
Kişi
Oran
Kişi
Oran
Birim
Kişi
Oran
Birim
Oran
Oran
Oran
Oran

2012
828
%23
2.644
%74
93
%3
2012
12
%0,3
322
%9
836
%23,5
2.395
%67,2
2012
64
%1,8
2012
%0,1
%4,6
%26,1
%69,2

2013
1.376
%33
2.696
%65
78
%2
2013
15
%0,4
371
%8,9
1.147
%27,6
2.617
%63,1
2013
91
%2,2
2013
%0,1
%4,8
%30
%65,1

GRI
LA13
LA13
LA13
LA13
LA13
LA13
GRI
LA13
LA13
LA13
LA13
LA13
LA13
LA13
LA13
GRI
LA13
LA13
GRI
LA13
LA13
LA13
LA13

Birim
Adet/Yıl
Adet /Yıl
Gün/Kişi
Gün/Kişi
Gün/Kişi

2012
0
0
1,7
2,1
1,1

2013
0
0
2,0
2,5
1,3

GRI
LA7
LA7
LA7
LA7
LA7

Toplam

Kadın

Erkek

GRI

334
334
328 ve %98

271
271
265 ve %98

63
63
63 ve %100

LA15
LA15
LA15

275

226

49

LA15
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Performans Tablolarımız
Sosyal Performans Göstergelerimiz
ÇALIŞANLARIMIZ
İşe Alınan

Birim
Kişi
Oran
Kişi
Oran
Kişi
Oran
Kişi
Oran
Kişi
Oran
Kişi
Oran
Kişi
Oran
Birim
Kişi
Oran
Kişi
Oran
Kişi
Oran
Kişi
Oran
Kişi
Oran
Kişi
Oran
Kişi
Oran

2012
308
%8,6
309
%8,7
433
%12,1
184
%5,2
0
%0
143
%4
474
%13,3
2012
283
%7,9
299
%8,3
191
%5,4
377
%10,6
14
%0,4
154
%4,3
428
%12

2013
615
%15
587
%14
783
%10
417
%10
2
%0
218
%5,2
984
%24
2013
290
%7
327
%7,9
235
%5,7
365
%10,2
17
%0,4
113
%2,7
504
%12

GRI
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
GRI
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2
LA2

Birim
Toplam Saat
Ortalama
Toplam Saat
Ortalama

2012
59.193
35,23
62.372
33

2013
67.831
37,41
77.991
38

GRI
LA10
LA10
LA10
LA10

Birim

Genel Müdürlük

Bölgeler ve Şubeler

GRI

Kişi

820

3.339

LA10

Teknik eğitimler

Saat

12.841

Kişisel gelişim eğitimleri
Toplam

Saat
Saat

1.491

105.182
26.308

LA10
LA10

14.332

131.490

LA10

Kadın
Erkek
30 Yaş ve altı
30 - 50 Yaş arası
50 Yaş ve üstü
Merkez ofis
Şubeler ve bölgeler
İşten Ayrılan
Kadın
Erkek
30 Yaş ve altı
30 - 50 Yaş arası
50 Yaş ve üstü
Merkez ofis
Şubeler ve bölgeler

EĞITIM YATIRIMLARIMIZ
Tam Zamanlı Çalışanlar
Erkek
Kadın
Eğitim Türü ve Lokasyonlara Göre
Toplam

GENEL BAKIŞ

STRATEJİ VE YÖNETİM

YEREL KALKINMA
ODAKLI BANKACILIK

SORUMLU BANKACILIK

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK

GRI İçerik Endeksi
Profil Açıklamaları
GRI
1.1.
1.2.
GRI
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
GRI
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
GRI
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

Strateji ve Analiz
Üst yönetimin beyanı
Önemli etkiler, riskler ve fırsatlar
Organizasyonel Profil
Kurumun adı
Markalar, ürünler ve/veya hizmetler
Operasyonel yapı
Genel merkezin yeri
Faaliyet gösterdiği ülkeler
Mülkiyetin niteliği ve hukuki formu
Hizmet verilen pazarlar
Kurumun ölçeği
Yapı veya mülkiyet ile ilgili önemli değişiklikler
Ödüller
Rapor Parametreleri
Raporlama dönemi
Bir önceki rapor tarihi
Raporlama sıklığı
İletişim bilgileri
Rapor içeriğini tanımlama süreci
Raporun içerik sınırı
Raporun kapsamı ve kısıtlamaları
Ortak girişimler ve diğer yan kuruluşlar
Veri ölçüm teknikleri ve hesaplama yöntemleri
Daha önceki raporlarda tekrarlanan açıklamalar
Kapsam, sınır, ölçüm yöntemleri vb. değişiklikler
GRI içerik tablosu
Dış denetim durumu
Yönetişim & Taahhütler
Yönetim yapısı
Yönetim Kurulu Başkanı

Referans & Açıklamalar
Sayfa 10-13
Sayfa 10-13, 21, 39
Referans & Açıklamalar
Şekerbank T.A.Ş.
Sayfa 8-9
Sayfa 8-9
Sayfa 85
Türkiye
Türk Anonim Şirketi
Türkiye
Sayfa 8-9, 11
2013 yılında 40 yeni şube faaliyete geçti.
Sayfa 28, 47, 51, 68
Referans & Açıklamalar
Sayfa 6-7
Bu ilk rapordur.
İki yılda bir
Sayfa 85
Sayfa 6-7
Sayfa 6-7
Sayfa 6-7
Sayfa 6-7
Sayfa 49
Bu ilk rapordur.
Bu ilk rapordur.
Sayfa 73-83
Denetimden geçmemiştir.
Referans & Açıklamalar
Sayfa 22-23
Sayfa 22-23. Yönetim Kurulu Başkanı’nın doğrudan bir icra
görevi yoktur. Yönetim Kurulu’nun ve hissedarların verdiği
yetkiye istinaden stratejik süreçlerde ve kararlarda yer alır.
Yönetim Kurulu’ndaki bağımsız üye sayısı
Sayfa 22-23
Yönetime katılımı sağlayan mekanizmalar
Sayfa 22-23- 58-59
Tazminat uygulamaları ile performansı ilişkisi
2013 Faaliyet Raporu Sayfa 58-62
Çıkar çatışmalarını engelleyici süreçler
http://www.sekerbank.com.tr/files/yatirimci/Cikar_
Catismasi_Politikasi.pdf
Stratejiyi yönlendiren uzmanların nitelikleri
Söz konusu kişilerin faaliyet raporu sayfa 46-47’de yer
alan özgeçmişleri yeterlilikleri konusunda bir ölçüdür.
Misyon ve değerler
Sayfa 14
Sürdürülebilirlik performansı ve risklerinin gözetimi
Sayfa 22-23
Yönetim Kurulu’nun performansının öz denetimi
Üyeler her yıl kurumsal yönetim komitesi öz
değerlendirme anket ve raporlaması ile birbirlerine not
vererek performanslarını değerlendirirler.
Risk yönetimi yaklaşımı (ihtiyatlılık)
Sayfa 25, 44, 49
Temel alınan harici ilkeler
Sayfa 24-25
Birlik ve dernek üyelikleri
Sayfa 24
Organizasyonun paydaş grupları
Sayfa 18-19
Kilit paydaşların belirlenmesi süreci
Sayfa 18-19
Paydaşlarla iletişim yaklaşımı
Sayfa 18-19
Paydaş iletişimi sonucunda belirlenen konular
Sayfa 21

Raporlandı
Tam
Tam
Raporlandı
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Raporlandı
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Raporlandı
Tam
Tam

Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam

Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
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GRI İçerik Endeksi
Yönetim Yaklaşımı Açıklamaları
GRI G3.1

Ürün ve Hizmetlerin Etkisi

DMA FS

Ürün Portföyü
Denetim
Aktif Sahiplik

Referans & Açıklamalar

Raporlandı

Sayfa 16, 33, 41, 44, 69
Sayfa 38
Sayfa 38-39

Tam
Tam
Tam

GRI G3.1

Ekonomik Performans

Referans & Açıklamalar

Raporlandı

DMA EC

Ekonomik Performans
Piyasadaki Konum
Dolaylı Ekonomik Etkiler

Sayfa 49, 60, 69
Sayfa 16, 34
Sayfa 16, 31-32, 64-65

Tam
Tam
Tam

GRI G3.1

Çevresel Performans

Referans & Açıklamalar

Raporlandı

Sayfa 50-70
Sayfa 46-49, 70
Sayfa 77. Etkilenen su kaynakları
raporlanmamıştır. Sektörümüz için
geçerli bir gösterge değildir.
Sektörümüz için geçerli bir konu değildir.
Sayfa 49-50, 70
Sayfa 8-9, 33-36
Sayfa 33-36
Sayfa 49-51
Sayfa 49-51

Tam
Tam
Kısmen

Raporlanmadı
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam

Referans & Açıklamalar

Raporlandı

Sayfa 33-36
Sayfa 16, 56
Sayfa 80
Sayfa 80
Sayfa 80
Sayfa 80
Sektörümüz için geçerli bir konu değildir.
Sayfa 35
Sayfa 16-17, 81

Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Raporlanmadı
Tam
Tam

Referans & Açıklamalar

Raporlandı

Sayfa 70-72
Sayfa 16, 58-59
Sayfa 60, 71
Sayfa 56-57
Sayfa 56, 70-71
Sayfa 56, 79

Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam

Referans & Açıklamalar

Raporlandı

Sayfa 16, 28-31
Sayfa 22-23, 82
Sayfa 48
Sayfa 16, 82
Sayfa 16, 82

Tam
Tam
Tam
Tam
Tam

Malzemeler
Enerji
Su

DMA EN

Biyoçeşitlilik
Emisyonlar, Sıvı ve Katı Atıklar
Ürün ve Hizmetler
Uyum
Ulaştırma
Genel

GRI G3.1

Sosyal Performans (İnsan Hakları)

DMA HR

Yatırım ve Satın Alma Uygulamaları
Ayrımcılık Yapmama
Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme
Çocuk İşçiliği
Zorla veya Zorunlu Tutarak Çalıştırma
Güvenlik Uygulamaları
Yerli Hakları
Değerlendirme
İyileştirme

GRI G3.1

Sosyal Performans (Çalışanlar)

DMA LA

İstihdam
İşgücü-Yönetim İlişkileri
İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitim ve Öğretim
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği
Kadın ve Erkeklerin Eşit Ücretlendirilmesi

GRI G3.1

Sosyal Performans (Toplum)

DMA SO

Yerel Halk
Yolsuzluk
Kamu Politikası
Rekabeti Kısıtlayan Davranış
Uyum

GRI G3.1

Sosyal Performans (Ürün/Hizmet Sorumluluğu)

DMA PR

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Ürün ve Hizmet Etiketlemesi
Pazarlama İletişimi
Müşterinin Kişisel Gizliliği
Uyum

Referans & Açıklamalar

Raporlandı

Sektörümüz için geçerli bir konu değildir.
Sayfa 28, 31-33, 83
Sayfa 83
Sayfa 61
Sayfa 83

Raporlanmadı
Tam
Tam
Tam
Tam

GENEL BAKIŞ

STRATEJİ VE YÖNETİM

YEREL KALKINMA
ODAKLI BANKACILIK

SORUMLU BANKACILIK

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK

Performans Göstergeleri
BMKİS

GRI

Ürün ve Hizmetlerin Etkisi

Referans & Açıklamalar Raporlandı

Ürün Portföyü
FS1 (Ana)

Ürün ve hizmetlerin çevresel ve sosyal etkilerine yönelik, iş
kolları bazında uygulanan yazılı politikalar

Sayfa 16, 36-39

Tam

FS2 (Ana)

Ürün ve hizmetlerin çevresel ve sosyal risklerini
değerlendirme/tanıma ve tarama prosedürleri

Sayfa 16, 36-39

Tam

FS3 (Ana)

Sözleşme ve işlemlerde yer alan çevresel ve sosyal
şartların müşteriler tarafından uygulanmasını/uyumunu
takibe yarayan prosedürler

Sayfa 16, 36-39

Tam

FS4 (Ana)

Çalışanların çevresel ve toplumsal politika ve prosedürleri
uygulama yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik süreçler

Sayfa 16, 36-39

Tam

FS5 (Ana)

Çevresel ve sosyal tehdit ve fırsatlar konusunda
müşteriler/yatırımcılar ve iş ortakları gibi diğer paydaşlarla
etkileşimler

Sayfa 16, 36-39

Tam

FS6 (Ana)

Toplam portföyün iş kolları bazında sektörel, bölgesel
dağılımı

Sayfa 8-9, 69

Tam

FS7 (Ana)

İş kolu bazında, sosyal fayda sağlamaya yönelik geliştirilen
ürün ve hizmetler için yapılan harcamalar

Sayfa 8-9, 69

Tam

FS8 (Ana)

İş kolu bazında, çevresel fayda sağlamaya yönelik
geliştirilen ürün ve hizmetler için yapılan harcamalar

Sayfa 8-9, 44-45

Tam

Sayfa 38

Tam

Denetim
FS9 (Ana)

Çevresel ve sosyal politikalar ile ilgili risk yönetimi
süreçlerinin uygulanma durumunu tespite yönelik denetim
çalışmaları

Aktif Sahiplik
FS10 (Ana)

Portföyde yer alıp çevresel-sosyal konularda etkileşimli
ilişki kurulan şirketlerin sayısı ve tüm müşteriler içindeki
oranı

Sayfa 38-39

Tam

FS11 (Ana)

Negatif ve pozitif çevresel ve sosyal taramaya konu edilen
aktiflerin yüzdesi

Sayfa 38-39

Tam

FS12 (Ana)

Şirketin hissedarları için hazırladığı, çevresel ve sosyal
konularda uyguladığı oy kullanma politikaları

Böyle bir uygulama
mevcut değildir.

Tam
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GRI İçerik Endeksi
Performans Göstergeleri
BMKİS

GRI

Ekonomik Performans

Referans & Açıklamalar

Raporlandı

Ekonomik Performans
EC1 (Ana)

Yaratılan ve dağıtılan direkt
ekonomik değer - Konusuna
göre toplumsal yatırımlar

Sayfa 69, 2013 Faaliyet Raporu
Sayfa 10-11

Tam

EC2 (Ana)

İklim degişikliğinin kurumun
mali sonuçlarına etkisi ve
yarattığı diğer riskler ve
fırsatlar

Sayfa 49-51

Tam

EC3 (Ana)

Organizasyonun tanımlanmış
menfaat planı yükümlülükleri

Sayfa 9, 60

Tam

EC4 (Ana)

Devletten alınan önemli
finansal destekler

Devletten herhangi bir destek
almıyoruz.

Tam

Asgari ücret Türkiye’nin heryerinde
aynıdır. Bankamızdaki standart giriş
düzeyi ücretler ya asgari ücretle
aynıdır. (1/1) ya da daha yüksektir.

Tam

Tedarikçi seçiminde yerel firmalara
öncelik verilmesine dair yazılı bir
politikamız olmamakla birlikte
uygulamalarda tedarikçi seçiminde
yerel firmalara öncelik veririz.
Tedarikçi seçimlerinde bu politikanın
yanı sıra firmanın referansları, hizmet
ağı, hizmet kalitesi ve fiyatı öncelikli
kriterlerimizdir. Temizlik malzemesi,
catering hizmeti, telekom hizmetleri
vb. tedarikçilerde yerel tedarik
oranımız %80’dir.

Tam

Sayfa 38-39

Tam

Sayfa 64-69

Tam

Sayfa 31-33

Tam

Piyasadaki Konum
1

EC5 (Ek)

Standart giriş düzeyi
ücretlerinin, yerel asgari ücret
ile mukayesesi

EC6 (Ana)

Yerel tedarikçi politikası,
uygulamaları ve harcama oranı

EC7 (Ana)

Yerel istihdam prosedürleri

Dolaylı Ekonomik Etkiler
EC8 (Ana)

Kamu yararı için yapılan altyapı
yatırımlarının ve hizmetlerinin
etkisi

EC9 (Ek)

Dolaylı ekonomik etkiler

GENEL BAKIŞ

STRATEJİ VE YÖNETİM

YEREL KALKINMA
ODAKLI BANKACILIK

SORUMLU BANKACILIK

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK

Performans Göstergeleri
BMKİS

GRI

Çevresel Performans

Referans & Açıklamalar

Raporlandı

Sayfa 50, 70

Tam

Bankamızda geri dönüştürülmüş
malzeme kullanımı mevcut değildir.

Tam

Malzemeler
8

EN1 (Ana)

Kullanılan malzemeler

8-9

EN2 (Ana)

Geri dönüştürülmüş girdi malzeme kullanım
oranı

Enerji
8

EN3 (Ana)

Birincil enerji kaynağına göre doğrudan
enerji tüketimi

Sayfa 70

Tam

8

EN4 (Ana)

Birincil enerji kaynağına göre dolaylı enerji
tüketimi

Sayfa 70

Tam

8-9

EN5 (Ek)

Kaynakların korunması ve verimliliğinin
sağlanması ile tasarruf edilen enerji

Sayfa 49

Tam

8-9

EN6 (Ek)

Enerji verimliliği sağlayan veya yenilenebilir
enerji kullanan ürün ve hizmetler ve enerji
ihtiyacındaki azalmalar

Sayfa 46-48

Tam

6, 8-9

EN7 (Ek)

Dolaylı enerji tüketimini azaltma girişimleri
ve elde edilen azalmalar

Sayfa 49

Tam

Su kaynağımız şehir şebekeleridir.
Bankamız genelinde 2013 yılında
tükettiğimiz su miktarı 61.852 m3’tür.

Tam

Su
8

EN8 (Ana)

Kaynağına göre toplam su çekimi

Biyoçeşitlilik
8

EN11 (Ana)

Koruma alanlarında olan ya da yüksek
biyoçeşitlilik değerine sahip alanlanda sahip
olunan, kiralanan, yönetilen arazilerin yeri ve
büyüklüğü

Bankamız için bu gösterge
geçerli değildir.

Tam

8

EN12 (Ana)

Koruma alanlarındaki ve/veya yüksek
biyoçeşitlilik değerine sahip alanlardaki
faaliyet, ürün ve hizmetlerin biyoçeşitlilik
üzerindeki önemli etkilerinin tanımlanması

Bankamız için bu gösterge
geçerli değildir.

Tam
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EKLER

GRI İçerik Endeksi
Performans Göstergeleri
BMKİS

GRI

Çevresel Performans

Referans & Açıklamalar

Raporlandı

Emisyonlar, Sıvı ve Katı Atıklar
8

EN16 (Ana)

Ağırlığa göre, toplam doğrudan ve dolaylı
sera gazı emisyonları-İş seyahatleri dahil

Sayfa 49, 70

Tam

8

EN17 (Ana)

Ağırlığa göre, diğer ilgili dolaylı sera gazı
emisyonları

Sayfa 49, 70

Tam

7-9

EN18 (Ek)

Sera gazı emisyonunu azaltma çalışmaları ve
gerçekleştirilen azaltım miktarı

Sayfa 49

Tam

8

EN19 (Ana)

Ağırlığa göre, ozon tüketen maddelerin
emisyonları

Faaliyet gösterdiğimiz sektörde
gösterge geçerli değildir.

Tam

8

EN20 (Ana)

NOx, SOx ve diğer önemli hava emisyonları

Faaliyet gösterdiğimiz sektörde
gösterge geçerli değildir.

Tam

8

EN21 (Ana)

Kalitesine ve varış noktasına göre toplam su
deşarjı

Faaliyet gösterdiğimiz sektörde
gösterge geçerli değildir.

Tam

8

EN22 (Ana)

Türüne ve bertaraf yöntemine göre toplam
atık miktarı

Sayfa 50, 70

Tam

8

EN23 (Ana)

Önemli sızıntıların toplam sayısı ve hacmi

Faaliyet gösterdiğimiz sektörde
gösterge geçerli değildir.

Tam

Sayfa 8-9, 33-36

Tam

Ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize
ambalajlı olarak sunmuyoruz.

Tam

Raporlama döneminde ve öncesinde
bankamız böyle bir ceza almadı.

Tam

Çalışanların ulaşımından
kaynaklanabilecek çevresel etkileri,
bankamızın toplam sera gazı
emisyonu içindeki düşük payı sebebiyle
ölçümlemiyoruz.

Tam

Sayfa 49

Tam

Ürün ve Hizmetler
7-9

EN26 (Ana)

Ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini
azaltmaya yönelik girişimler ve sonuçları

8-9

EN27 (Ana)

Satılmış ürünlerin ve bunların ambalaj
malzemelerinin kategorilere göre geri
toplanma yüzdesi

Uyum
8

EN28 (Ana)

Çevresel yasa ve yönetmeliklere uyulmaması
halinde uygulanan önemli para cezalarının
maddi değeri ve maddi olmayan
yaptırımların toplam sayısı

Ulaştırma
8

EN29 (Ek)

Ürünlerin ve kurumun operasyonlarında
kullanılan diğer mal ve malzemelerin
taşınmasından ve kurum çalışanlarının
ulaşımından kaynaklanan önemli çevresel
etkiler

Genel
7-9

EN30 (Ek)

Türüne göre toplam çevre koruma
harcamaları ve yatırımları

GENEL BAKIŞ

STRATEJİ VE YÖNETİM

YEREL KALKINMA
ODAKLI BANKACILIK

SORUMLU BANKACILIK

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK

Performans Göstergeleri
BMKİS

GRI

Sosyal Performans (Çalışanlar)

Referans & Açıklamalar

Raporlandı

İstihdam

6

LA1 (Ana)

İstihdam tipine, istihdam kontratına ve bölgesine
göre toplam işgücü

Sayfa 70

Tam

LA2 (Ana)

Yaş gurubu, cinsiyet ve bölgeye göre toplam
çalışan sayısı ve devir oranı

Sayfa 72

Tam

LA15 (Ana)

Doğum izninden sonra işe dönme oranı

Sayfa 71

Tam

İşgücü/ Yönetim İlişkileri
1-3

LA4 (Ana)

Toplu sözleşmelerin kapsadığı çalışan oranı

LA5 (Ana)

Operasyonel değişiklikler ile ilgili asgari ihbar
süresi

%40,2 ve 1.668 kişi

Tam

Sendika üyelerine uygulanan
fesih ihbar süreleri; çalışma
süresi 6 aydan az ise 2 hafta, 6
aydan 1,5 yıla kadar ise 4 hafta,
1,5 yıldan 3 yıla kadar ise 1,5 ay,
3 yıldan fazla ise 2 aydır.

Tam

%100

Tam

Sayfa 71

Tam

Sayfa 60

Tam

İş Sağlığı ve Güvenliği
1

LA6 (Ek)

İşçi sağlığı ve güvenliği komitelerinde temsil edilen
toplam işgücünün oranı

1

LA7 (Ana)

Yaralanma, mesleki hastalık, kayıp gün ve
devamsızlık oranları ve iş ile bağlantılı ölüm sayısı

1

LA8 (Ana)

Ciddi hastalıkların önlenmesine yönelik
uygulamadaki danışmanlık ve risk-kontrol
programları

Eğitim ve Öğretim
LA10 (Ana)

Çalışan kategorisine göre yıllık ortalama eğitim
saatleri

Sayfa 57, 72

Tam

LA11 (Ek)

Yetkinlik yönetimi ve ömür-boyu öğrenim
programları

Sayfa 56-57

Tam

LA12 (Ek)

Düzenli performans ve kariyer gelişim revizyonu
alan çalışanların oranı

%100

Tam

Sayfa 70-71

Tam

Bankamızda, personel
ücretleri, görev yeri, görevi
ve unvanı dikkate alınarak
belirlenir, cinsiyet ayrımı
yapılmaz. Oran 1/1’dir.

Tam

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği
1, 6

LA13 (Ana)

Çalışanların cinsiyet, yaş grubu, azınlık grubu
üyeliği dökümü

Kadın ve Erkeklerin Eşit Ücretlendirilmesi
1, 6

LA14 (Ana)

Çalışan kategorisine göre erkeklerin kadınlara
göre temel maaş oranı
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EKLER

GRI İçerik Endeksi
Performans Göstergeleri
BMKİS
1-6
1-6
1-6

1-2, 6

1-3

1-2, 5

1-2,4

1-2

GRI

Sosyal Performans (İnsan Hakları)

Yatırım ve Satın Alma Uygulamaları
HR1 (Ana)
İnsan hakları maddeleri içeren yatırım
anlaşmaları
HR2 (Ana)
İnsan hakları ile ilgili taramadan geçmiş
tedarikçilerin yüzdesi
HR3 (Ek)
Çalışanlara sağlanan insan hakları içerikli
eğitimler
Ayrımcılık Yapmama
HR4 (Ana)
Toplam ayırımcılık vakalarının sayısı ve
alınan aksiyonlar
Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme
HR5 (Ana)
Sendikalaşma özgürlüğü uygulanmasının
önemli risk taşıyabildiği operasyonlar
Çocuk İşçiliği
HR6 (Ana)

Çocuk işçi çalıştırma konusunda önemli
risk taşıyabilen operasyonlar ve alınan
önlemler

Zorla veya Zorunlu Tutarak Çalıştırma
HR7 (Ana)
Zorla işgücü çalıştırma konusunda
önemli risk taşıyabilen operasyonlar ve
alınan önlemler

Güvenlik Uygulamaları
HR8 (Ek)
İnsan hakları ile ilgili politikalarla ilgili
eğitilen güvenlik personeli yüzdesi

Referans & Açıklamalar Raporlandı
Sayfa 36-39

Tam

Tedarikçilerimize yönelik insan
hakları taramaları mevcut değildir.
Mevcut değildir.

Tam

Herhangi bir ayrımcılık vakası
yaşanmamıştır.

Tam

BASİSEN sendikasının örgütlü
olduğu bir işyeri olmamız sebebiyle
herhangi bir risk yoktur.

Tam

Faaliyet gösterdiğimiz sektör
sebebiyle Bankamızda çocuk işçi
çalıştırma ile ilgili olarak önemli
risk taşıyabilen operasyonlarımız
yoktur. Personel Yönetmeliğimizin
2.1.2 maddesinde 18 yaşını bitirmiş
olmak kuralı yer alır.

Tam

Bankamız, haftalık ve aylık çalışma
süreleri konusunda ulusal yasa ve
düzenlemelere uyar. Çalışanlarımız
ortak hedeflerimiz için çalışır, zorla
çalıştırma sözkonusu değildir.

Tam

Şekerbank, işyerlerindeki özel
güvenlik hizmetlerini 5188 nolu
kanun kapsamında alt işveren
firmasından alır. İlgili kanun
kapsamında özel güvenlik
personelinin tümü (%100) insan
hakları eğitimi alır ve ortalama bir
günlük eğitim içinde 1 saatlik eğitim
insan hakları konularını kapsar.

Tam

Tam

GENEL BAKIŞ

STRATEJİ VE YÖNETİM

YEREL KALKINMA
ODAKLI BANKACILIK

SORUMLU BANKACILIK

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK

Performans Göstergeleri
BMKİS
1-2

GRI
Yerli Hakları
HR9 (Ek)
Değerlendirme
HR10 (Ana)
İyileştirme
HR11 (Ana)

BMKİS

GRI
Yerel Halk
SO1 (Ana)

FS13 (Ana)
FS14 (Ana)

SO9 (Ana)

SO10 (Ana)

Sosyal Performans (İnsan Hakları)
Yerli halkın haklarının ihlali ile ilgili vakalar
İnsan haklarına uyum ile ilgili gözden
geçirilen operasyonların yüzdesi
İnsan hakları ihlalleri ile ilgili yapılan ve
çözümlenen şikayetlerin sayısı
Sosyal Performans (Toplum)
Operasyonların, giriş, işletme ve terk
etme süreçlerinin yerel toplumlar
üzerindeki etkileri
Az gelişmiş ya da ekonomik olarak
gelişmemiş bölgelerdeki hizmet noktaları
Dezavantajlı ya da engelli kişilerin
finansal hizmetlere erişimini
kolaylaştırmaya yönelik girişimler

Yerel halk üzerinde önemli mevcut
veya potansiyel olumsuz etkisi olan
operasyonlar
Yerel halk üzerindeki olumsuz etkilere
yönelik, operasyonlar üzerinde yapılan
önleme ve azaltma ölçümleri

Referans & Açıklamalar Raporlandı
Böyle bir vaka yoktur.

Tam

Sayfa 38

Tam

Bankamızda insan hakları ihlâlleri
Tam
söz konusu değildir.
Referans & Açıklamalar Raporlandı
Sayfa 28-31

Tam

Sayfa 38-31

Tam

2014 yılı içerisinde yenilenecek
olan Şekerbank web sitesinde
engellilerin kullanımını
kolaylaştıracak arayüzlerin olması
planlıyoruz. Tüm Şekerbank
ATM’lerinde görme engelli
alfabesiyle hazırlanmış
yönlendirme etiketleri bulunur.
Ayrıca bazı Şekerbank şube
girişlerinde engelli rampası bulunur.
Bu rampaların tüm şubelere
konulmasını planlıyoruz.
Şekerbank’ın yerel halklar
üzerinde olumsuz herhangi bir
faaliyeti yoktur.
Yerel halklar üzerindeki olası dolaylı
etkiler Şekerbank “Sosyal ve Çevre
Yönetim Sistemi Talimatı (SÇYS)”
kapsamında kontrol altına alınır.

Tam

Tam

Tam
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EKLER

GRI İçerik Endeksi
Performans Göstergeleri
BMKİS

GRI

10

Yolsuzluk
SO2 (Ana)

10

SO3 (Ana)

Organizasyonun yolsuzluk-karşıtı
politikaları ile ilgili eğitilen çalışanlar

10

SO4 (Ana)

Yolsuzluk vakalarında alınan aksiyonlar

Tümü

Kamu Politikası
SO5 (Ana)

10

Sosyal Performans (Toplum)

Yolsuzluk ile ilgili olarak analiz edilen iş
birimleri

Kamu politikası geliştirme faaliyetlerine
katılım
SO6 (Ek)
Siyasi partilere ve politikacılara yapılan
mali ve ayni katkılar
Rekabeti Kısıtlayan Davranış
SO7 (Ek)
Rekabet-dışı davranışlar ve tekelci
uygulamalar ile ilgili açılan hukuk
davalarının toplamı
Uyum
SO8 (Ana)
Kanunlara uyumsuzluk sonucu alınan
önemli cezalar

Referans & Açıklamalar Raporlandı
Gerek teftiş planı ile belirlenen şube
ve birimlerimizin olağan teftişleri
esnasında, gerekse merkezi teftiş
ekibi tarafından hazırlanmış olan
merkezi denetim programı ve
suistimal senaryoları dahilinde şube
ve birimlerin %100’ü nezdinde
incelemeler yapılır.
Bankacılık süreçlerimizdeki tüm
manuel ve sistemsel kontroller
hata ve suistimal risklerini minimize
etmeye yöneliktir. Bu süreçlerle
ilgili tüm eğitimlerde personelimize
gerekli bilgilendirmeler yapılır.
Çalışanlardan kaynaklı suistimal
vakaları soruşturmalar kapsamında
müfettiş raporuna bağlanır,
soruşturma raporları alınarak idari,
mali, hukuki ve cezai tedbirler
bakımından Bankanın Disiplin
Komitesi’nde karara bağlanır,
komite tarafından alınan kararlar
Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili
birimler tarafından yürütülür. 2013
yılında adet 20’dir.

Tam

Tam

Tam

Sayfa 48

Tam

Şekerbank’ta böyle bir uygulama
mevcut değildir.

Tam

Bankamıza, bu konuda herhangi bir
dava açılmamıştır.

Tam

Bankamız, bu konuda herhangi bir
ceza almamıştır.

Tam

GENEL BAKIŞ

STRATEJİ VE YÖNETİM

YEREL KALKINMA
ODAKLI BANKACILIK

SORUMLU BANKACILIK

İNSAN ODAKLI
BANKACILIK

Performans Göstergeleri
BMKİS

1

1

GRI

Sosyal Performans
Referans & Açıklamalar
(Ürün/Hizmet Sorumluluğu)
Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
PR1 (Ana)
İyileştirme için ürün ve hizmetlerin Şekerbank’ın geliştirdiği ürün ve
sağlık ve güvenlik etkilerinin
hizmetler, doğrudan sağlık ve
değerlendirildiği hayat döngüsü
güvenlik etkileri yaratmaz.
aşamaları
Ürün ve Hizmet Etiketlemesi
PR3 (Ana)
Kullanımlarına yönelik bilgi verme
Ürün ve hizmetlerimizi
ve etiketlenme gereksinimine tabi
tanıtmaya yönelik föy, broşür ve
ürün ve hizmetler
sözleşmelerimiz mevcuttur.
PR5 (Ek)
Müşteri memnuniyeti ile ilgili
Sayfa 28, 33
uygulamalar
FS15 (Ana)
Finansal ürün ve hizmetlerin
Sayfa 31-32
adil bir şekilde tasarlanmasına
/geliştirilmesine ve de
pazarlanmasına yönelik politikalar
FS16 (Ana)
Hedef kitlesine göre finansal okur
Sayfa 32
yazarlığı geliştirmeye yönelik
inisiyatifler
Pazarlama İletişimi
PR6 (Ana)
Pazarlama iletişimi ile ilgili kanun
Bankamız, pazarlama
ve standartlara uyum için gözetilen
iletişimi ile ilgili tüm kanun
programlar
ve standartlara uymaya
azami özen gösterir.
PR7 (Ek)
Pazarlama iletişimi ile ilgili kanun ve Böyle bir vaka mevcut değildir.
standartlara uyumsuzluk vakaları
Müşterinin Kişisel Gizliliği
PR8 (Ek)
Müşteri gizliliği ihlali ve müşteri
Müşterilerin kişisel gizliliğinin
verilerinin kaybı ile ilgili olarak
ihlali ve müşteri verilerinin
doğrulanan şikayetlerin toplam
kaybı ile ilgili olarak doğrulanan
sayısı
şikayetler mevcut değildir.
Bu husus kanunlarla
düzenlenmiştir ve ihlali söz
konusu değildir.
Uyum
PR9 (Ana)
Ürün ve hizmetlerin temini
Bankamız, bu konuda herhangi
ve kullanımı ile ilgili kanun ve
bir ceza almamıştır.
yönetmeliklere uyumsuzluk sonucu
alınan önemli cezalar

Raporlandı

Tam

Tam

Tam
Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam
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GRI ONAY BELGESI

İLETIŞIM BILGILERIMIZ

ŞEKERBANK T.A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 171
Metrocity
A Blok
Esentepe/İstanbul TR
T: 0212 319 70 00
F: 0212 319 71 19
Soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz.
surdurulebilirlik@sekerbank.com.tr
Elif Özkul Gökmen/Sercom Danışmanlık
Sürdürülebilirlik ve Raporlama Danışmanı
T: 0533 648 07 40
elif@sercomconsulting.com
YASAL UYARI
Şekerbank T.A.Ş. sürdürülebilirlik raporunda (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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