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Raporun Teması
Kuruluşumuzdan bu yana

ettiği 17 başlıktan oluşan

süregelen üretime ve kırsal

Sürdürülebilir Kalkınma

kalkınmaya dayalı ekonomik

Hedefleri (SKH) kabul edildi.

büyümeyi destekleme
misyonumuz çerçevesinde,
Bankamızın 1 Ocak 2014 - 31
Aralık 2015 tarihleri arasında
sürdürülebilir kalkınmanın
finansmanı alanında
gerçekleştirdiği faaliyetleri,
ikinci Sürdürülebilirlik
Raporumuzda tüm
paydaşlarımızın bilgisine
sunuyoruz.
“Anadolu Bankacılığı”
misyonumuz doğrultusunda,
62 yıldır ekonomik, sosyal
ve çevresel yönleriyle
sürdürülebilir kalkınmanın
finansmanını temel iş yapış
şekli olarak benimsemiş bir
banka olarak, bu alandaki öncü
rolümüzü koruyoruz.
Bu bağlamda, dünyada
sürdürülebilirlik ve iklim

Ardından aralık ayında Paris’te
düzenlenen 21. İklim Değişikliği
Taraflar Konferansı’nda
(COP21), aralarında Türkiye’nin
de yer aldığı 195 ülke
tarafından, ilk iklim değişikliği
anlaşması olma özelliğini
taşıyan Paris Anlaşması
küresel ısınmayı 20C’nin altında
sınırlama hedefi ile kabul edildi
ve sürdürülebilir kalkınma
dünya gündeminin merkezine
taşındı.
Biz de Şekerbank olarak,
kuruluşumuzdan gelen sorumlu
bankacılık anlayışımızla
sürdürülebilirlik alanındaki ülke
hedeflerimize ulaşmamıza

değişikliği açısından önemli

katkı sağlamak ve yalnızca

kararların alındığı 2015 yılı,

büyük şehirlerde değil kırsal

sürdürülebilirlik stratejimizi

bölgelerde de söz konusu

geleceğe taşıyan önemli bir

hedeflerin bilinirliğinin artması

dönüm noktası oldu.

amacıyla bu alandaki tüm
faaliyetlerimizi ve vizyonumuzu,

Bilindiği üzere, eylül ayında

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir

New York’ta gerçekleştirilen

Kalkınma Hedefleri

Birleşmiş Milletler Genel

çerçevesinde gruplandırdık ve

Kurulu’nda, daha iyi bir dünya

bu amaçlarla daha da uyumlu

için 2030’a kadar BM’ye üye

hâle getirdik.

ülkelerin ulaşmayı taahhüt
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

2
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SON

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

5

TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİ

İNSANA YAKIŞIR İŞ VE
EKONOMİK BÜYÜME

7

KAPSAYICI FİNANS

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

8

ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ
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2 AÇLIĞA
SON

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

TOPLUMSAL CİNSİYET
Tarım
5Sürdürülebilir
EŞİTLİĞİ

Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak,
beslenme imkânlarını geliştirmek ve
sürdürülebilir tarımı desteklemek

YAKIŞIR İŞ VE
8 İNSANA
EKONOMİK BÜYÜME

KAPSAYICI FİNANS

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

2 AÇLIĞA
SON

CİNSİYET
5 TOPLUMSAL
EŞİTLİĞİ

7

ERİŞİLEBİLİR
VE
Kuruluş
misyonumuz
olan
TEMİZ ENERJİ
tarımsal üretimi ve kırsal
kalkınmayı destekleme hedefi
çerçevesinde, nesillerdir
Türkiye’nin dört bir yanında
çiftçi ailelerin üretimini
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
destekliyor; köyden kente
göçün önlenmesi, küçük
çaplı üreticilerin verimli
kaynaklara ve girdilere,
finansal hizmetlere ulaşması,
parçalı arazilerin birleşmesi,

tarımda enerji verimliliği
yatırımlarının teşvik edilmesi
için çalışıyoruz. Anadolu
Bankacılığı misyonumuz
doğrultusunda, üretim
dinamiği üzerine şekillenen
bir ekonomik büyümenin
sağlanması ve kırsal hayatın
devamlılığı için sürdürülebilir
tarımın finansmanındaki
köklü liderliğimizi geleceğe
taşıyoruz.

Kadın Girişimciliği
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve
kadınların ve kız çocuklarının toplumsal
konumlarını güçlendirmek

YAKIŞIR İŞ VE
8 İNSANA
EKONOMİK BÜYÜME

VE
7 ERİŞİLEBİLİR
TEMİZ ENERJİ

KAPSAYICI FİNANS

ENERJİ VERİMLİLİĞİ
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Birleşmiş Milletler Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği ve Kadının
Güçlenmesi Birimi
(UN WOMEN) ortaklığında
oluşturulan Kadının
Güçlenmesi Prensipleri
(WEPs) imzacısı bir banka
olarak, 27 bine yakın kadın
işletme ve esnaf müşterimize
her gün yenilerini ekliyor;
daha evvel bankacılıkla

tanışmamış üreten
kadınlarımızın finansmana
erişimini sağlıyoruz. Özellikle
kırsal bölgelerde kadın
girişimciliğinin artması için
köy köy, kasaba kasaba
kadınlarımıza ulaşmaya,
kadınların eğitime ve
iş gücüne katılımını
desteklemeye devam
ediyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

2

AÇLIĞA
SON

YAKIŞIR İŞ VE
8 İNSANA
EKONOMİK BÜYÜME

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ
CİNSİYET
5 TOPLUMSAL
EŞİTLİĞİ

VE
7 ERİŞİLEBİLİR
TEMİZ ENERJİ

Enerji Verimliliği
Herkes için erişilebilir, güvenilir,
sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak

KAPSAYICI FİNANS

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliği yatırımlarının
finansmanında Türkiye’nin ilk
bankacılık ürünü olan EKOkredi
ile güvenilir, sürdürülebilir ve
modern enerjiyi herkes için
erişilebilir kılarak,
80 bine yakın kişiyi enerji
tasarrufu ile tanıştırdık ve 5,2
milyon ton karbon salımını

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

2 AÇLIĞA
SON

CİNSİYET
5 TOPLUMSAL
EŞİTLİĞİ

YAKIŞIR İŞ VE
8 İNSANA
EKONOMİK BÜYÜME

KAPSAYICI FİNANS

engelledik. Rio+20 Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Zirvesi’nde en iyi uygulama
örneği olarak sunulan
EKOkredi ile enerji verimliliğinin
finansmanındaki öncü rolümüzü
korumaya devam ediyoruz.

Kapsayıcı
Finans
7
ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ

Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik
kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı
ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

71 il ve 100’e yakın merkez
dışı ilçeye yayılmış, çoğu
yarım asırdır aynı yerde
hizmet veren yaygın şube
ağımız ve yerel bankacılıktaki
köklü birikimimizle, yüz
binlerce mikro, küçük ve
orta büyüklükteki işletmeye
finansman sağlıyor, bankacılık
hizmetlerinden faydalanamayan
kesimlere özel Türkiye’nin tek
mikrofinansman yöntemini

uyguluyoruz. Üretim
faaliyetlerinin, insana yakışır
istihdamın ve girişimciliğin
desteklendiği kalkınma odaklı
sürdürülebilir ekonomik
büyümeyi sağlayacak
yatırımlara öncelik vererek
tabana yaygın, kırsaldan kente
her kesimi kucaklayan kapsayıcı
büyümenin finansmanında
öncü rol üstlenmeye devam
ediyoruz.
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Raporumuz Hakkında
G4-18

Paydaş katılımı
Raporumuzu hazırlama
sürecinde, Banka olarak
yarattığımız sosyal,
çevresel ve ekonomik
etkilerimizi ölçümlemeye ve
verimliliği artırmaya yönelik
yöneticilerimizle yaptığımız
strateji toplantılarına ek
olarak, kilit paydaşlarımızın
sürdürülebilirlik kapsamında
Şekerbank’tan beklentilerini
inceledik. Sürdürülebilirlik
çalışmaları altında yer alan
paydaş iletişimi ile ilgili olarak
sürdürülebilirlik analizi çalıştayı
düzenledik. Müşterilerimize
öncelik verdiğimiz çalışmalarda,
özellikle potansiyel
müşterilerimizi, eğitim
programları ile destekledik.
Bu çalışmaların detayları
raporumuzun Ek-2 bölümünde
“Paydaşlarımızla Diyaloğumuz”
başlığı altında yer alıyor.

Raporumuzun ilkeleri
Raporumuzu, küresel düzeyde
kabul görmüş GRI Küresel
Raporlama Girişimi’nin (Global
Reporting Initiative) G4
Sürdürülebilirlik Raporlaması
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Rehberi’ni temel alarak,
“Kapsamlı” seçeneğine uyumlu
olarak hazırladık.
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 için Sürdürülebilirlik
Konuları Raporu’nu ve IFC’nin
(Uluslararası Finans Kurumu)
Sürdürülebilirlik Performans
Standartları’nı dikkate aldık.
www.ifc.org
Raporumuzu, Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10
temel prensibini de kapsayacak
içerikte hazırladık. Bankamız
tarafından ele alınan bu 10
temel prensibe ait referanslar
raporumuzdaki GRI G4 İçerik
Endeksi’nde gösterilmiştir.
www.unglobalcompact.org

Raporda yer alan iştirakler,
kiralanan tesisler,
iş ortaklıkları ve diğer grup
şirketlerinin kapsamı
G4-17
Bu raporda yer alan bilgiler, aksi
belirtilmediği takdirde 1 Ocak
2014 - 31 Aralık 2015 tarihleri
arasında Türkiye’deki bankacılık
faaliyetlerimizi kapsamakta
olup, kullanılan rapor sınırları
kontrol yaklaşımına göre
belirlenmiş ve G4 Ekonomik
Göstergeler de dâhil raporlanan
tüm GRI göstergeleri için
aynıdır. Şekerbank’ın iştirakleri
bu rapor kapsamına dâhil
değildir.
Raporda, “Bankamız” ve
“biz”, olarak geçen ifadeler,
aksi belirtilmediği takdirde
“Şekerbank T.A.Ş.” ve/veya
“Şekerbank T.A.Ş. çalışanları”
anlamına gelmektedir.
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Genel Müdürümüzün Mesajı
açısından öneme sahip olan
doğamızı ve kültürümüzü
koruma yükümlülüğünü de
beraberinde getirmiştir.

Bundan 62 yıl önce, yüz
binlerce kooperatif üyesi
pancar çiftçisinin bir araya
gelmesiyle sürdürülebilir
tarımsal üretime ve kırsal
kalkınmaya dayalı iktisadi
kalkınmayı desteklemek için
kurulan Şekerbank, “Anadolu
Bankacılığı” olarak tanımladığı
misyonunu, bugün de yerine
getirmektedir.
Şekerbank’ın kuruluşunda,
sermayesinin kaynağını
oluşturan Anadolu çiftçisine
yönelik sorumluluğu,
geçmişten bu yana tüm
faaliyetlerine yansımıştır.
Bankamızın kurucularından
bize kalan bu sorumluluk,
tüm insanlığın ortak geleceği
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Şekerbank’ı, Türkiye’nin özel
sektör bankacılığında ayrı bir
yere koyan bu insan odaklı ve
sorumlu bankacılık anlayışı;
Bankamızın üretimin ve kırsal
kalkınmanın finansmanında,
kurumsal yönetim süreçlerinde,
enerji verimliliğinde,
kredilendirme süreçlerinde
çevresel ve sosyal etkilerin
değerlendirilmesinde ve merkez
dışını da içine alan kültür-sanat
projelerinde edindiği öncü rol
ile somutlaşmaktadır. Başka
bir deyişle Şekerbank, yüzde
66’sı Anadolu’da bulunan ve
birçoğu yarım asırdır aynı
noktada hizmet veren şube
ağı ile 62 yıldır ekonomik,
sosyal ve çevresel boyutlarıyla
sürdürülebilir kalkınmayı finanse
etmektedir.
Yereli küreselle birleştiren
vizyonumuz doğrultusunda,
Eylül 2015’te Birleşmiş
Milletler’e üye ülkelerin kabul
ettiği Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri ile birçok ortak
paydası bulunan sürdürülebilirlik
stratejimizi, bu hedefler ile

daha uyumlu hâle getirdik.
Sürdürülebilir tarım, kadın
girişimciliği, enerji verimliliği
ve kapsayıcı finans alanlarında
gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri
dört ayrı sürdürülebilir kalkınma
hedefi altında gruplayarak 2030
yılına kadar daha kapsayıcı,
sürdürülebilir ve güçlü bir
kalkınma rotası hedefine
odaklandık.
Anadolu topraklarımızın
zenginliğini simgeleyen köklü
geçmişimizi geleceğe aynı
sorumlulukla taşımaya ve
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’ni rehber
alarak ortak geleceğimiz için
sürdürülebilir kalkınmanın
finansmanındaki öncü rolümüzü
korumaya devam edeceğiz.
Saygılarımla,

Servet Taze
Genel Müdür

Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz
Vizyonumuz
Türkiye’de, aktif büyüklükte ilk
10 özel banka arasında, “küçük
işletmelerin finansmanında lider
banka” olarak yer almak.

Misyonumuz
“Anadolu Bankacılığı”
anlayışıyla köyden kente;
yerel özellikleri ve ihtiyaçları
dikkate alan, bankası
olmayanları da bankacılık
hizmetleriyle tanıştıran,
mutlu müşteri, çalışan ve
ortaklarıyla değer yaratarak
birlikte büyüyen, gücünü
köklü geçmişinden alan
çağdaş bir bankayız.

Değerlerimiz

Açık iletişim
Farklı bakış açılarına
saygı duyuyoruz; çalışma
arkadaşlarımızın veya
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
Sorgulayıcı bir bakış açısıyla
yeni düşünce, bilgi ve
becerileri edinme isteği ve
çabası içindeyiz; kendimiz ve
diğerlerinin sürekli gelişimi için
birlikte çalışmaya ve sorumluluk
almaya istekliyiz.

Kurum aidiyeti
Ortak hedef ve değerlerimiz
doğrultusunda kendi çalışma
ekibimizle ve diğer çalışma
arkadaşlarımızla saygılı, adil,
özverili, paylaşımcı, katılımcı
bir şekilde ve dayanışma
içinde çalışarak kurumumuzun
performansına katkı sağlamanın
ve kurumumuza bağlılığın
değerine inanıyoruz.

Müşteri odaklılık ve yerel
davranabilme
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.
Sonuç odaklılık
İstenen sonuçlara/hedeflere
odaklanmayı, karşılaşılan
problemleri çözmek için
kendiliğinden ve zaman
kaybetmeden harekete
geçmeyi, takipçi olmayı, kârlılığı
ve verimliliği artıracak şekilde
işlerimizi sonuçlandırmayı
benimsiyoruz.

13

Finansal Performansımız*
(Bin TL)

24.415.966
21.187.288

16.737.565
14.867.633
14.655.079

18.725.017

13.538.608
13.546.424
12.639.239

2013 2014 2015
Toplam Aktiﬂer
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2013 2014 2015
Toplam Krediler

2013 2014 2015
Toplam Mevduat

*2015 Sürdürülebilirlik Raporumuz 31.12.2015 konsolide olmayan finansal tablolarımız referans alınarak hazırlanmıştır.

2015’te...

Tarım
mevduat
hacmimiz

Tarım
kredilerimiz
%32 büyüdü,
tarım kredi
hacmimiz ise
2,1 milyar TL’nin
üzerine çıktı

%80’e yakın
büyüdü

Tasarruf
mevduatımız
%18
artışla sektörün
2 katına yakın
büyüdü

Toplam kredi
portföyümüzün

%88’i
ticari
kredilere ve
üretime
ayrıldı

Bireysel
müşterilerimize
kullandırdığımız

EKOkredi
hacmi

%146
büyüdü
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Sürdürülebilirlik Performansımız
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

2

AÇLIĞA
SON

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ
CİNSİYET
5 TOPLUMSAL
EŞİTLİĞİ

Sürdürülebilir Tarım

YAKIŞIR İŞ VE
8 İNSANA
EKONOMİK BÜYÜME

VE
7 ERİŞİLEBİLİR
TEMİZ ENERJİ

KAPSAYICI FİNANS

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

62 YIL

Türkiye’nin 71 il ve 100’e yakın
merkez dışı ilçesinde ulaştığımız
çiftçi müşteri sayısı

2

AÇLIĞA
SON

2015 yılında tarım
kredilerinde sektörün iki katı
oranında sağladığımız artış

12 Ekim 1953’ten bu yana
tarım bankacılığındaki
tecrübemiz

240.000*

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

%32

2,1 mİlyar tl

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ
CİNSİYET
5 TOPLUMSAL
EŞİTLİĞİ

YAKIŞIR İŞ VE
8 İNSANA
EKONOMİK BÜYÜME

VE
7 ERİŞİLEBİLİR
TEMİZ ENERJİ

KAPSAYICI FİNANS

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Kadın Girişimciliği

26 BİN 500
Kadın esnaf ve işletme
müşterilerimizin sayısı

%23

Mikro finansman ile ilk kez
bankacılıkla tanıştırdığımız
müşterilerimizin kadın oranı

16

Çiftçilerimize
sağladığımız toplam
finansman

* Raporlama dönemi içinde Bankamızla ürün ilişkisinde bulunmuş toplam çiftçi sayısıdır.

335
mİlyon TL
Son bir yılda
11.000 kadın girişimciye
sağladığımız finansman

%50

Kadın çalışanlarımızın
oranı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

2 AÇLIĞA
SON

CİNSİYET
5 TOPLUMSAL
EŞİTLİĞİ

YAKIŞIR İŞ VE
8 İNSANA
EKONOMİK BÜYÜME

VE
7 ERİŞİLEBİLİR
TEMİZ ENERJİ

KAPSAYICI FİNANS

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji Verimliliği
24,2
mİlyar kWh

5,2 mİlyon
ton

EKOkredi ile finanse
ettiğimiz projelerle
sağlanan elektrik enerjisi
tasarrufu

EKOkredi ile finanse
ettiğimiz enerji verimliliği
projeleri ile engellenen CO2
salımı

%100

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

2 AÇLIĞA
SON

79.000

Lisanslı bertaraf firmalarına
CİNSİYET
gönderdiğimiz teknolojik
5 TOPLUMSAL
EŞİTLİĞİ
atıklarımızın oranı

Enerji verimliliği ile
tanıştırdığımız
müşterilerimizin sayısı

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

YAKIŞIR İŞ VE
8 İNSANA
EKONOMİK BÜYÜME

VE
7 ERİŞİLEBİLİR
TEMİZ ENERJİ

KAPSAYICI FİNANS

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Kapsayıcı Finans
28.000

Daha evvel bankacılıkla
tanışmamış kesimlere özel
uyguladığımız Türkiye’nin ilk
mikrofinansman projesi ile
ulaştığımız esnaf ve çiftçi sayısı

%57

Toplam kredi
portföyü içindeki
KOBİ kredilerinin payı

545 bİn**

Küçük ve orta
büyüklükteki (KOBİ)
müşterilemizin sayısı

71 İl,
100’e yakın
merkez dışı İlçe
Çoğu yarım asırdır aynı yerde
hizmet veren ve yerel bankacılığın
simgesi olan köklü
şube ağımız

** Raporlama dönemi içinde Bankamızla ürün ilişkisinde bulunmuş toplam çiftçi, esnaf, küçük ve orta büyüklükte işletme sayısıdır.
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Sektördeki Konumumuz ve
Sürdürülebilirlik Stratejimiz
G4-27

12 Ekim 1953’te Anadolu’da
yüzbinlerce kooperatif üyesi
pancar çiftçisinin küçük
birikimlerinin bir araya
gelmesiyle kırsal kalkınmaya ve
tarımsal üretime dayalı iktisadi
kalkınmayı desteklemek için
kurulan Şekerbank, 62 yıldır
kuruluş misyonunu koruyarak
sürdürülebilir kalkınmayı
finanse etmektedir.
Aktif büyüklük bazında
Türkiye’de orta ölçekli bir
banka olan Şekerbank; 62 yıllık
köklü tarihi, yaygın şube ağı ve
tarım/KOBİ bankacılığındaki
tabana yaygın müşteri profili
ile özellikle Anadolu’da büyük
ölçekli bir banka algısına
sahiptir.
Banka, kuruluşundan
gelen sorumlu bankacılık
anlayışıyla geçmişten bu
yana faaliyetlerini, tüm sosyal
paydaşları ve ülke ekonomisi
için değer yaratma ilkesiyle
şekillendirmiştir.
Türkiye’de özel sektör
bankacılığında sürdürülebilir
kalkınmanın finansmanında rol
model teşkil eden Şekerbank,
iklim değişikliği ile mücadele
alanında birçok uluslararası
platforma üyedir. Banka,
Birleşmiş Milletler Çevre
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Programı Finans Girişimi’ne
(UNEP FI) ve Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne
(UN Global Compact)
Türkiye’den taraf sayılı kurum
arasında bulunmaktadır. 2015
Aralık’ta Paris’te gerçekleştirilen
COP 21 Konferansı’na katılan
Şekerbank, UN Global Compact
tarafından oluşturulan Karbon
Fiyatı Konusunda İş Dünyası
Liderlik Kriterleri’ne imza atarak
düşük karbon ekonomisine
yönelik faaliyetlerde rol almak
üzere gönüllü olan kurumlar
arasında yer almıştır.
Şekerbank, Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’nin
açıklanmasından kısa bir süre
sonra, sürdürülebilir kalkınma
alanındaki çalışmaları ile
küresel hedefler arasındaki
birçok ortak paydadan
hareketle sürdürülebilirlik
stratejisini, hedefleri göz
önünde bulundurarak yeniden
tanımlamıştır. Banka, 4 temel
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi
altında grupladığı faaliyetler
ile 2030’a kadar daha iyi
bir dünya amacına ulaşmak
için Türkiye’nin belirlediği
hedeflere katkısını artırmayı
amaçlamaktadır.

Şekerbank’ın sürdürülebilirlik
stratejisinin temel bileşenleri
şöyledir:

• Şekerbank, kuruluş misyonu
olan sürdürülebilir tarımın
finansmanı için, Türkiye
genelinde ulaştığı 240 bin
çiftçi ailesine nesillerdir destek
sağlayarak kırsalda yaşamın ve
tarımsal üretimin devamlılığı
için çalışmaktadır.
• Kredi portföyünün yaklaşık
yüzde 88’ini üretime; yani
kurumsal, ticari, KOBİ ve
tarım kredilerine ayıran bir
banka olarak Şekerbank’ın iş
stratejisinin odağını, üretime
dayalı, istihdam sağlayan
yatırımlar, mikro, küçük ve
orta büyüklükteki işletmeler
yoluyla sürdürülebilir ekonomik
büyümenin finansmanı
oluşturmaktadır.
• 2009 yılında Türkiye’nin ilk
enerji verimliliği finansmanı
ürünü olan EKOkredi’yi
geliştirerek bugüne kadar 80
bine yakın kişiyi enerji tasarrufu
ile tanıştıran Şekerbank, temiz
enerjiyi herkes için ulaşılabilir
kılmak amacıyla enerji
verimliliğinin finansmanında
sektöründeki öncü rolünü
sürdürmektedir.
• Şekerbank, 2009 yılından

bu yana tüm kredilendirme
süreçlerinde sosyal ve çevresel
etkileri ölçümlemekte ve ayrıca
2010 yılından bu yana kendi
karbon ayak izini ölçümleyerek
CDP aracılığıyla uluslararası
yatırımcılara raporlamaktadır.

• Banka, Türkiye’nin ilk

mikrofinansman projesi ile
bankacılık hizmetlerinden
faydalanamayan kesimlere
ulaşmakta ve finansal
kapsayıcılığı artırmaktadır.

• Özellikle kırsal bölgelerde
kadın girişimciliğinin
desteklenmesi için faaliyetlerini
sürdüren Şekerbank, kadınların
eğitime ve iş gücüne katılımını
artırmayı, ekonomik kaynaklara
ulaşmalarını kolaylaştırmayı
amaçlamaktadır.
• Stratejik olarak Yönetim

Kurulu düzeyinde takip edilen
ve Genel Müdür ile Strateji ve
Kurumsal İletişim Genel Müdür
Yardımcısı tarafından icra
edilen sürdürülebilirlik ilkeleri,
Banka’nın ana faaliyet alanlarına
entegre olduğu için ilgili tüm
birimlerin yöneticileri ve saha
ile eşgüdümlü olarak hayata
geçirilmektedir.

• Türkiye’nin kurumsal
yönetim notu alan ilk bankası
olan Şekerbank, Yönetim
Kurulu düzeyinde Kurumsal
Yönetim Komitesi ile yönettiği
kurumsal yönetim ilkelerini,
sürdürülebilirliğin ayrılmaz
bir parçası olarak görmekte,
bu alandaki öncü rolünü
sürdürmektedir.
• Kuruluşundan gelen sorumlu
ve insan odaklı bankacılık
anlayışıyla, hem mevduat
hem de kredi portföyünde
sektöründeki en tabana yaygın
müşteri portföylerinden birine
sahip olan Şekerbank, küçük

tutarlı kredi ve mevduat
oranlarıyla büyümesini
sürdürerek refahı tabana
yaymayı hedeflemektedir.

• 71 il, 100’e yakın merkez dışı
ilçeye yayılmış, birçoğu yaklaşık
yarım asırdır aynı noktada
hizmet veren ve yüzde 66’sı
Anadolu’da bulunan şube ağı ile
coğrafi olarak merkez dışını ve
kırsal bölgeleri önceliğine alan
Şekerbank, hem finansman hem
de kültürel kaynaklarını yerel
halkla buluşturmaktadır.
Kısacası, sürdürülebilir
kalkınmanın finansmanı
Şekerbank için bir sosyal
sorumluluk projesi değil, iş
yapış şeklinin ta kendisidir
ve sürdürülebilirlik stratejisi
Şekerbank T.A.Ş. Yönetim
Kurulu seviyesinde ele
alınmaktadır.

Örnek uygulama
Sürdürülebilir kalkınmanın
finansmanında Türkiye’de birçok
yenilik ve başarıya imza atan
Şekerbank, Rio +20 Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Zirvesi’nde, Kalkınma Bakanlığı
koordinasyonunda enerji
verimliliğinde en iyi uygulama
olarak belirlenen EKOkredi
ürünü ile Türkiye’yi temsil
etmiştir.
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Sürdürülebilir
Tarım
Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak,
beslenme imkânlarını geliştirmek ve
sürdürülebilir tarımı desteklemek
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Kuruluş misyonu
Sürdürülebilir tarımın
finansmanı Şekerbank’ın
kuruluş amacıdır. Bundan 62 yıl
önce Anadolu’daki kooperatif
üyesi pancar üreticilerinin,
kolektif tarımı, kırsal gelişimi ve
tarımsal sanayiyi finanse etmek
amacıyla kurdukları Şekerbank,
62 yıldır sürdürülebilir tarımın
finansmanında sektörüne rol
model olmuştur.
Bugün, çoğunluğu küçük
üreticiler olmak üzere Türkiye
genelinde ulaştığımız 240 bin
çiftçi ailesine birkaç nesildir
hizmet veriyoruz. Çoğunluğu
ziraat mühendisi veya yöreyi
çok iyi bilen 250’ye yakın tarım
bankacılığı müşteri temsilcisi ile
çiftçilerimizi köy kahvelerinde,
tarlalarında ziyaret ediyor;
onlara tarımsal verimi artıracak
çözümler sunuyoruz.

Tarımda enerji
verimliliğinin
desteklenmesi
Çiftçinin enerji ve diğer
girdi maliyetlerini azaltmaya
yönelik sektörde ilk olan
ürünleri geliştirmenin yanı
sıra, tarımda modern sulama
teknikleriyle çiftçilerimizi enerji
tasarrufuyla tanıştırıyoruz.
Bugüne kadar enerji verimliliği
ile tanıştırdığımız 6 bin 500
çiftçiye her gün yenilerini
ekliyoruz.
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Tarımda değer zincirinin tüm
halkalarına; öncelikle küçük
üreticinin yaşaması ve köylerde
tarımsal üretimin sürdürülebilir
olması ilkesi ile yaklaşıyor,
böylece kuruluş misyonumuzu
yerine getiriyoruz.

Dünyada ve Türkiye’de
bir ilk: Aile Çiftçiliği
Bankacılığı
Sürdürülebilir kalkınmayı
iş yapış şekli olarak
benimsememizden hareketle
Kasım 2014’te Türkiye’de
ve dünyada bir ilk olarak ve
ana hedefi kırsaldan kente
göçü önlemek olan “Aile
Çiftçiliği Bankacılığı” projemizi
başlattık. Birleşmiş Milletler
(UN) tarafından Dünya Gıda
ve Tarım Örgütü’nün (FAO)
önerisi doğrultusunda 2014
yılının “Uluslararası Aile
Çiftçiliği Yılı” ilan edilmesiyle
birlikte başlattığımız projemiz
ile çiftçilerin ekonomik
nedenlerle topraklarını terk
etmesinin önüne geçmeyi,
toprak bölünmesi nedeniyle
oluşan kayıplarını azaltmayı
amaçlıyoruz.
Projemiz ile Anadolu
Bankacılığı misyonumuz
doğrultusunda tarımsal
üretimde verimliliği artırırken
kolektif tarımı özendirmeye
ve yerel kültürün yok
olmasını önleyerek kuruluş
misyonumuzun ana

bileşenlerinden olan kırsal
kalkınmaya katkıda bulunmaya
devam ediyoruz.
Tarım arazilerinin miras yoluyla
bölünerek küçülmesi, sulama
olanaklarının kısıtlı olması,
modern tarım tekniklerinin
uygulanamaması gibi
nedenlerle geliri azalan ve
köyünü terk eden çiftçilerimize
10 yıla varan vadelerle sektörde
ilk olan imkânlar sağlıyor
ve onların ihtiyaçlarına özel
çözümler geliştiriyoruz.

Arazilerini birleştirerek ölçek
ekonomisinden faydalanan,
enerji verimliliği yatırımıyla
iklim değişikliği ile mücadele
kapasitelerini arttırarak tasarruf
sağlayan ya da kooperatif
kurarak satın alma gücünü
artıran küçük üreticilerimizin,
köylerinde tarımsal faaliyete
devam etmelerine destek
sağlıyoruz.
Kırsalda yaşamın devamlılığı
için vazgeçilmez olan genç ve
kadın nüfusunun artması için

“Aile Çiftçiliği Bankacılığı” çatısı
altında kadın çiftçilerimizin
girişimci olmasını destekliyoruz.
“Aile Çiftçiliği Bankacılığı” ile
SKH 2’yi referans alarak, 2030’a
kadar öncelikle çiftçilikle
uğraşan aileler ve kadınlar
olmak üzere küçük ölçekli

üreticilerinin toprağa, diğer
verimli kaynaklara ve girdilere,
bilgiye, finansal hizmetlere
güvenli ve eşit erişiminin
sağlanması aracılığıyla
ekonomik büyümenin daha çok
eşit dağılımlı ve tarımsal üretim
odaklı olduğu bir dünya için
çalışıyoruz.

Projenin Hedefi
Önümüzdeki üç yılda ülkemizdeki her 4 çiftçi ailesinden
birini Şekerbanklı yaparak sürdürülebilir tarımı daha da çok
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
Projemizin Başarıları

• “Aile Çiftçiliği Bankacılığı” projemiz ile 2015 yılında 60.000 çiftçi

ailesine ulaştık ve 1,6 milyar TL üzerinde finansman sağladık.
• Mobil satış ekiplerimiz 2015 yılında 1.000’in üzerinde köyü
ziyaret etti.
• Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO)’nün önerisi ile kabul edilen 2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı
faaliyetleri kapsamında, aile çiftçiliğinin desteklenmesine ve tarımsal
üretimin önemine yönelik yürütülen çalışmalarda tek banka olarak
yer aldık.
• Tarımsal üretimin önemine ilişkin kamuoyunda farkındalık
oluşmasını sağladık.
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Sürdürülebilir tarımın
önemi konusunda
toplumsal farkındalık
iletişimi
Sorumlu bankacılık
anlayışımızla ürün ve
hizmetlerimizin iletişimini
yaparken aynı zamanda
kamuoyunda farkındalık
yaratmayı da amaçlıyoruz.
Bu bağlamda, “Aile Çiftçiliği
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Bankacılığı”na ilişkin ilk
reklam filmi ile tarım ve kırsal
kalkınmanın önemi konusunda
kayda değer bir farkındalığın
oluşmasını sağladık. Toplum
olarak, her gün soframıza gelen
gıdaların kaynağı ve ekonomik
geleceğimizin teminatı olarak
tarımsal üretimin devamlılığının
önemini fark ettik.

Aile Çiftçiliği Bankacılığı
reklam kampanyası
Kampanya kapsamında
Twitter’da #senbırakıpgitmediye
etiketi altında 10.000 üzerinde
tweet paylaşımı oldu.
Reklam filmi, Facebook’ta
780.000 kişiye ulaştı.
YouTube’da 1 milyondan fazla
kez izlendi.
Büyük ilgi gören kampanyaya
sosyal medya üzerinden verilen
desteği çiftçilere göstermek
için 2015 yılında ikinci reklam
filminin çekimine

karar verildi. Bu kapsamda
#senbırakıpgitmediye etiketi
altında yazılan ve birçoğu
çiftçilere seslenen 10 binin
üzerindeki paylaşımdan en öne
çıkanları, “Tweet Köy” reklam
filmiyle çiftçilere, yani tweet
mesajlarının gerçek sahiplerine
ulaştırdık. Yeni reklam filmi
için kente göç konusunun
gündemde olduğu 17 köy
belirlendi ve Twitter mesajları
tabelalara bastırılarak bu
köylerin en merkezi yerlerine,
evlerin ya da çeşmelerin
duvarlarına asıldı. TV ve dijital
mecralarda yayınlanan “Tweet
Köy” reklam kampanyası da
büyük ilgi gördü.

Aile Çiftçiliği Bankacılığı reklam
kampanyası, toplum genelinde
tarımsal üretimin önemi
konusunda yarattığı farkındalık
dolayısıyla aralarında Cannes
Reklam Ödülleri de bulunan
11 farklı ödüle layık görüldü.
“Tweet Köy”ün
sosyal etki analizi
Reklam filmi Facebook’ta
700 binin üzerinde kişiye ulaştı.
YouTube’da yaklaşık 200 bin
defa izlendi.
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

26

Kadın
Girişimciliği
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve
kadınların ve kız çocuklarının toplumsal
konumlarını güçlendirmek
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Kadınların finansmana
erişiminin artırılması
Türkiye’nin dört bir yanında,
çoğunluğu kırsal bölgelerde
olmak üzere 26 bini aşkın kadın
işletme ve esnaf müşterimiz
bulunuyor. Bu kapsamda,
Türkiye ve Avrupa’da ilk kez
kredi kartı ve banka kartını

birleştirdiğimiz Üreten Kart
sahibi 7 bine yakın kadın
müşterimize hizmet veriyoruz.
Ayrıca, kadın esnafımıza eğitim
imkânı ve masrafsız bankacılık
ürünleri gibi birçok ayrıcalıklı
fırsat sunuyoruz.
Tüm müşteri segmentlerinde
kadın bankacılığı kapsamında
yaptığımız çalışmalar ile son
bir yılda yaklaşık 11 bin kadın
girişimciye 335 milyon TL’yi
aşkın finansman sağladık. 2018
sonuna kadar da özellikle kırsal
bölgelerde olmak üzere 28 bin
kadın girişimciyi destekleyerek
ekonomiye kazandırmayı
hedefliyoruz.
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Anadolu’daki kadınlarımızın
yüzde 55’inin bankacılık
sistemine dâhil olmadığını göz
önüne alarak özellikle kırsal
kesimde üreten kadınların
girişimci olarak ekonomiye
dâhil edilmesine öncelik
veriyoruz. SKH 5’i referans
alarak, kadınların ekonomik
kaynaklara ulaşma, toprak
ve diğer mülk türlerine
sahip olma ve üzerlerinde
kontrol kurabilme, finansal
hizmetler, miras ve doğal
kaynaklara erişimleri gibi
konularda eşit haklara sahip
olmaları için kapsayıcı finans
çalışmalarımızın merkezine
kadın girişimciliğinin
desteklenmesini koyuyoruz. Bu
kapsamda, Türkiye’de tek olan
mikrofinansman kredilendirme
modeli yoluyla bugüne kadar
ilk kez bankacılık hizmetleriyle
tanıştırdığımız müşterilerimizin
yüzde 23’ünü kadın girişimciler
oluşturuyor.

Cinsiyette fırsat
eşitliği platformlarının
desteklenmesi
Kadının ekonomiye dâhil
edilerek güçlendirilmesi ile
ilgili uluslararası platformlara
katılarak bu kapsamdaki
küresel gündemi takip
ediyoruz. Birleşmiş Milletler’in
SKH 5’i olan Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği hedefi
kapsamında finansal hizmetlere

erişimi kolaylaştıracak
taahhütlerimizi yerine
getiriyoruz. Bu doğrultuda
Şekerbank olarak, 2016 yılının
başında Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi ile
Birleşmiş Milletler Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği ve Kadının
Güçlenmesi Birimi ortaklığında
oluşturulan Kadının Güçlenmesi
Prensipleri’ne (WEPs)
imza attık. Kadınların tüm
sektörlerde ve her düzeyde
ekonomik yaşamın içinde
yer alabilmelerini sağlamak
amacıyla güçlenmelerini
hedefleyen, özel sektörün en
önemli küresel girişimlerinden
biri olan WEPs’e imza atan
Türkiye’deki sayılı bankadan biri
olduk. Genel Müdür seviyesinde
imzacısı olduğumuz girişim
ile bu konuya öncülük eden
iş dünyasının önde gelen
liderleri ile aynı listede yer
aldık. Banka olarak bu yöndeki
çalışmalarımızı artırarak devam
ettiriyoruz.
Raporlama dönemi içerisinde,
WEPs’i imzalamamızı takiben
özellikle kırsaldaki kadın esnaf
ve çiftçilerimizin ekonomiye
dâhil olmalarını sağlayacak
eğitimleri ve finansal çözümler
üretmek üzere çalışan
girişimleri desteklemeye devam
ettik.

Zonguldak Devrek’te kızılcıktan baston yapan girişimci kadın çiftçiler

Kadın çiftçilere
girişimcilik eğitimi ve
desteğinde kamu-özel
sektör işbirliği
“Aile Çiftçiliği Bankacılığı”
kapsamında kırsaldaki girişimci
ve proje üreten kadın çiftçi
sayısını artırarak köyden
kente göçü önleme amacımız
doğrultusunda 2015 yılında
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın başlattığı İŞKUR
ile KOSGEB’in katkılarıyla
yürütülen “Tarımda Kadın
Girişimciliğinin Güçlendirilmesi
Programı”nı destekledik.
Program kapsamında, Kırklareli,
Gaziantep, Zonguldak, Muğla,
Malatya, Balıkesir, Çankırı ve
Konya’da 407 kadın çiftçiye
10 gün süreyle 70 saat
“Uygulamalı Girişimcilik” eğitimi

verildi. Eğitimlerin ardından
söz konusu 8 ilde düzenlenen
törenler ile sertifikalarını alan
kadın çiftçilerin girişimcilik
fikri ile geliştirdiği projeler;
proje pazarlarında halkın,
kalkınma ajansları ile kamu ve
özel sektörden tüm kurumların
beğenisine sunuldu.
Proje üreten il birincileri, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı
ile Şekerbank yöneticilerinin
katılımlarıyla 15 Ekim Dünya
Kadın Çiftçiler Günü’ne özel
İstanbul’da düzenlenen ödül
töreninde bir araya geldiler ve
ödüllerini aldılar.
Şekerbank olarak proje
kapsamında eğitim alan
çiftçi kadınların projelerine
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indirimli finansman desteği ve
danışmanlık hizmeti sunduk.
Ayrıca 8 ilin birincisi arasından
seçilen kaz yetiştiriciliği
konusunda Türkiye birincisi olan
projeye 30 bin TL, “Jüri Özel
Ödülü” kapsamında alıç sirkesi
üretimi projesine de 15 bin TL
destek sağladık. İstanbul’daki
törene katılan ancak dereceye
giremeyen tüm çiftçi kadın
girişimcilere de Cumhuriyet
altını hediye ettik.
Tarımda kadın girişimciliğinin
desteklenmesi amacıyla
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın Türkiye genelinde
yürüttüğü projeye 2016 yılında
da desteğimizi sürdürüyoruz.
Proje kapsamında bugüne
kadar tarımın değişik
alanlarında faaliyet gösteren,
öncü ve rol model olabilecek
1.000’e yakın girişimci kadının
yanında yer aldık.
Aile çiftçiliğini yaşatacak temel
gücün kadın olduğunu biliyor,
kırsaldaki çiftçi kadınlarımızın
kendi işlerinin sahibi olarak
üretime dâhil olmalarını ve
böylece kırsalda hayatın
devamlılığını destekliyoruz.
SKH arasında yer alan
toplumsal cinsiyet eşitliğinin
ilerletilmesi amacına hizmet
ederek, kadınların ve kız
çocuklarının her düzeyde
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güçlenmeleri için sağlam
politikaların ve yasal olarak
uygulanabilir mevzuatların
geliştirilmesi için bu alanda
kamu özel sektör işbirlikleri
geliştiriyoruz.

Kadın esnafa finansal
okuryazarlık eğitimi
Şekerbank olarak, kadınların
ekonomiye daha aktif ve
girişimci olarak katılabilmesi
için Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları Konfederasyonu
(TESK) ile kadın esnafa
yönelik protokol imzalayan ilk
banka olduk. Bu doğrultuda
hazırladığımız sigorta paketi
ile hem kadınların sağlığını
güvence altına alıyor hem de
işyerlerinde karşılaşabilecekleri
sorunlar için destek
hizmetleri veriyoruz. Protokol
kapsamında, kendi işini kurmak
isteyen kadınların iş planı
hazırlayabilmelerine destek
olmak amacıyla KOSGEB ve
İŞKUR mevzuatı çerçevesinde
gerçekleşen uygulamalı
girişimcilik eğitimleri için
de TESK ile iş birliği yaptık.
Eğitim döneminin son günü ise
katılımcılara “Girişimciler için
Finansal Okuryazarlık” dersi
verdik. 2015 Ekim ayından
bu yana 3 ayrı dönemde
eğitimlerini tamamlayan 89
kadın girişimciye düzenlenen
törenle sertifikaları verildi.

Esra Özdin

Kaz çiftliğine
giden yol
Esra Özdin, Kırklareli’de kaz
yetiştiriciliği yapıyor.

19 yaşında evlendikten sonra
İstanbul’u terk etmiş ve
Kırklareli’ne yerleşmiş.
9 yaşında kızı, 15 yaşında
oğlu var. Kaz yetiştiriciliğiyle
Birincilik Ödülünü kazanan
Özdin, hikâyesini şu
sözlerle anlattı: “İlk başlarda
Kırklareli’nde yaşamakta
zorlandım. Elektrik kesiliyordu.
Ulaşım olmadığı için ekmek
bile alamadığımız günler oldu.
Zordu yaşam ama “Esra kolları
sıva” dedim. İstanbul’dan gittim
diye hiç pişman olmadım.
Küçük bir bahçem var. Önce
kendimiz için üretim yapmaya

Güneşten
Kurutmaya,
Stevia’dan
Tatlıya Projesi

Gaziantep birincisi Belgin
Yılmaz, “Güneşten Kurutmaya,
Stevia’dan Tatlıya Projesi”
kapsamında, şekere alternatif
olan ve bölgede öne çıkan
stevia (şeker otu) bitkisinin
yetiştiriciliğinde kullandığı
güneş enerjisi kurutma sistemi
ile çevreye ve bütçesine
katkı sağlamak ve tarımsal
kooperatiflere üye olmak istiyor.

başladım. Girişimcilik kursu
aldıktan sonra, buranın iklimine
uygun en iyi işin kaz besiciliği
olduğuna karar verdik. Eşim
bana çok destek oluyor. Hangi
alanda ne yapmak istersem
sonuna kadar arkamda.
Amcamın 3 dönümlük arazisi
var. Bir bölümünde kaz
yetiştiriciliği yapacağız.
20 kümes ile başlayacağız.
Küçükbaş hayvancılık yaptık.
Ani iklim değişiklikleriyle
hayvanları kaybettik. Kazlar
iklim değişikliğine dayanıklı.
O yüzden kaz yetiştiriciliği
yapmak istiyorum.

“İlkokul mezunuyum. Okuma
şansım olmadı. Köyümde ve
Gaziantep’te ilk defa stevia
yetiştiriciliğini ben yaptım.
Bana, aileme, çevreme ve
herkese çok katkı sağlayacağını
düşündüğüm bu projeyi
gerçekleştirmek istiyorum.
O zaman köydeki kadınlara da
örnek olacağım.”

Belgin Yılmaz

30 yaşında, evli ve 3 çocuk
annesi olan Yılmaz,
şöyle konuştu:

Bu habere ilgili linkten ulaşabilirsiniz:
www.milliyet.com.tr/bu-kadinlar-ekmegini-girisim-den/ekonomi/detay/2150049/default.htm
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2016 yılında da, Manisa Esnaf
ve Sanatkârlar Odası’nda,
KOSGEB Girişimcilik Eğitimi ile
Ocak–Şubat 2016 tarihlerinde
toplam 50 kadına girişimcilik
eğitimi verdik.

Ulusal ve uluslararası
platformlarda kadın
girişimciliği ile ilgili
farkındalığın artırılması
Raporlama dönemi boyunca
Şekerbank yöneticileri kadın
girişimciliği ile ilgili üç önemli
konferansa katılarak, kadının
ekonomiye dâhil olmasının
önemini ve kadın girişimcilere
sürdürülebilir ekonomik
kalkınmayı destelemek
amacıyla verilen destekleri
anlattılar.
• 2014’te, Forum İstanbul
Zirvesi’nde “Sürdürülebilir
Kalkınmanın Finansmanı ve
Kadın Girişimciler” konulu özel
bir oturum düzenledik.
• Dünya Sürdürülebilir Kalkınma
İş Konseyi (WBCSD) bölgesel
ağına dâhil olan Sürdürülebilir
Kalkınma Derneği’nin
düzenlediği İkinci Sürdürülebilir
Finans Forumu’nda “Daha
sürdürülebilir bir ekonomi
için kadınların finansman
kaynaklarına ulaşımı ve finans
sektöründeki rolü” konusundaki
oturuma iyi uygulama
örneklerimizle katıldık.
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• Bankamız hissedarlarından
olan IFC (International Finance
Corporation) ev sahipliğinde
düzenlenen, özel sektör
ile kalkınma, kamu, eğitim
ve sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinin ve kadın
girişimcilerin bir araya geldiği
“Türkiye’de Kadın Girişimcilere
Yatırım Konferansı”na katılarak,
Türkiye’deki kadın girişimcilerin
önündeki engellerin kaldırılması
için yapılabilecekleri tartıştık.

Çeşitlilik ve eşit fırsat
sunan iş ortamı

sekerbank
ozlem foto
gönderecek.
kadın çalışan
Şekerbank’taki kariyerleri
boyunca çalışanlarımıza,
ulusal ve uluslararası normlar
çerçevesinde, cinsiyet, yaş,
engellilik hâli, milliyet ve
din ayrımı gözetmeksizin
eşit fırsatlar sunuyoruz.
Sürdürülebilir kalkınma
stratejimiz doğrultusunda
katılımcı ve çok yönlü bir iş
gücüne sahip olmanın, daha
bilgili ve kültürlü bir ortam
yaratmak açısından önemli bir
etken olduğuna inanıyoruz.

Yüzde 50’si kadınlardan oluşan
çalışanlarımızın, Şekerbank’ın
kendi yönetmeliğinde de
atıfta bulunulan Ulusal İş
Hukuku’nda tanımlanmış olan
haklarını koruyoruz. Bu haklar
konusunda özellikle işe yeni
başlayan çalışanlarımızın bilgi
seviyesini arttırmak için insan
kaynakları politikalarımızı ve
işyerindeki sosyal hakları da
içeren ve bu kişileri Şekerbank
ile tanıştıran bir e-eğitim
sunuyoruz. Benzer şekilde;
çalışanımızın deneyim, görev
süresi, pozisyonunu dikkate
alarak ücret dağılımını da
dikkate alıyoruz.
Etik Değerler Merkezi
Derneğinin (EDMER) etik ve
iş ahlakı farkındalığı yaratmak,
etik bilincini yaygınlaştırmak ve
gençlere örnek olacak şirket
ve yöneticileri ödüllendirmek
amacıyla verdiği “ETİKA 2014
Türkiye’nin En Etik Şirketi”
ödülüne layık görüldük.
Çalışanlarımıza, sabit ve
performansa dayalı ödemelerini
Bankamızın İnsan Kaynakları
ve Prim Yönetmeliği’nde
belirtilen esaslar dâhilinde
yapıyoruz. İş kolları ve
şubelerin hedef yönetimi
ve satış performansının
ölçümünü, Şeker Kazan Sistemi
(ScoreCard) sayesinde dikkatli
bir şekilde değerlendiriyoruz.

Ayrıca, tüm Banka çalışanları
için “Yetkinlik Bazlı Performans
Değerlendirme Sistemi” ve
“Başarı Ölçümleme Performans
Sistemi”ni kullanıyoruz.
İşe alımda cinsiyet ve fırsat
eşitliği
İşe alım süreçlerinde cinsiyet
ve fırsat eşitliği ilkesiyle genç
nüfusun hayli yüksek olduğu
ülkemizde, Bankamızda açılan
pozisyonlar için yeni üniversite
mezunlarına potansiyellerini
gösterebilecekleri yaratıcı
platformlar sunuyoruz.
Bankamızın temel faaliyet
alanlarından olan tarım
bankacılığında değerlendirmek
üzere farklı illerdeki ziraat
mühendisliği fakültelerinden
mezun gençlere, özel projeler
ve kariyer günü etkinlikleri ile
ulaşıyoruz.
2014 yılında, Bankamıza ulaşan
iş başvurularının tamamını
aynı gün yanıtladığımız ve
başvuruların her adımında hızlı
ve kişiye özel geri bildirimde
bulunduğumuz için
Kariyer.net’in “İnsana Saygı”
ödülüne layık görüldük.

Örnek uygulama
Mayıs 2015’te, “Genç
Üretenler Projesi”ni başlattık
ve proje kapsamında çeşitli
üniversitelerde öğrencileri
bankacılık sektörü ile
tanıştırmak amacıyla etkinlikler
düzenledik. Sürdürülebilir
tarımı odağına alan bir banka
olarak 10 üniversitede tarım,
ekonomi ve yönetim bilimleri
dalında eğitim gören 250’nin
üzerinde öğrenci ile tüm
gün süren kariyer aktiviteleri
gerçekleştirdik. Çoğunluğu
üniversite son sınıf öğrencisi
olan proje katılımcılarının
%43’ünü kadınlar oluşturdu.
Etkinlikler, öğrencilerin
bankacılık ile ilgili belli vakalar
üzerinden proje hazırlayıp,
projelerini banka çalışanlarından
oluşan bir komiteye sundukları
bir atölye çalışması ve yarışma
içermekteydi. Gençlere yarışma
sonunda, mezuniyetlerinin
ardından Şekerbank’ta çalışma
şansı da sunduk. Bankamızın
giriş sınavını müteakiben 7
öğrenciye iş teklifi götürüldü ve
bu kişiler Bankamızda çalışmaya
başladılar.
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Eğitim fırsatları
Şekerbank iş performansını
yükseltmek için tüm
çalışanlarına kariyerinde
ilerleme ve kişisel gelişim
sağlayan yenilikçi, yaratıcı ve
analitik metotlar içeren eğitim
programları sunar.
Hem deneyimli hem yeni
başlayanlar hem de Banka
içerisinde bir görevden
başka bir göreve terfi eden
çalışanların tamamının
Şekerbank Kariyer Okulu
programlarına katılması
gereklidir. Özellikle, Kariyer
Okulu sertifikasına sahip
olmak, çalışan terfileri için ana
kriterdir. Banka’nın Kariyer
Okulu 2011 yılından beri terfi
için, 2015 yılındaki 496 sertifika
da dâhil olmak üzere,
2.403 sertifika vermiştir.
Liderlik Okulu Katılımı:
654 çalışan ve 70 şube müdürü
Eğitim programları:
Yönetim, kişisel gelişim ve
vizyonerlik eğitimi
Sınıf eğitimi alan çalışanların
toplam çalışanlara oranı: %80
Kişi başı eğitim günü: 3,8
İş sağlığı ve işyeri güvenliği
2014 yılında, personel başına
katılımı zorunlu olacak
şekilde iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerimizi tüm şube,
bölge müdürlükleri ve genel
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müdürlük lokasyonlarındaki
çalışanlarımıza verdik. 2015
yılında ise bu eğitime, daha
önce katılmamış olan 300
çalışanımızı dâhil ettik.
Açık iletişim
Bankamızın temel kurumsal
değerlerinden olan “açık
iletişim” ilkemiz kapsamında,
çalışanlarımızın her türlü öneri
ve şikayetlerini iletebilecekleri
alternatif iletişim kanallarımız
mevcuttur.
Bunlardan biri olan “Bir
Önerim Var”, beş yıldan
bu yana çalışanlarımızın
öncelikle süreç geliştirme ve
iyileştirme konularındaki fikir
ve önerilerini ilettikleri online
bir platformdur. Sunulan her
öneri değerlendirilir ve Banka
yararına olacağına kanaat
getirilenler uygulamaya alınır.
Her ay bir “Ayın Önerisi” seçilir
ve öneri sahibine ödül ve
sertifika takdim edilir.
2014 ve 2015’te 2971 öneri:
• 15 Çevresel
• 52 Sosyal
• 2.904 Ekonomik
Bu önerilerin 232 tanesi faydalı
olarak değerlendirildi ve
faaliyete geçirildi.

Örnek uygulama
Her yıl düzenlediğimiz,
Bankamızın bir önceki yılının
değerlendirmesinin yapıldığı
ve sonraki yıla yönelik stratejik
önceliklerin paylaşıldığı Yıllık
Değerlendirme Toplantıları’nda
yöneticilerimizle bir araya
geliyoruz.
Bu kapsamda 2015 Yıllık
Değerlendirme Toplantısı
“Farklı, Akıllı, Kârlı” sloganı
ile Antalya’da yaklaşık 2 bin
Şekerbanklının katılım ile
düzenlendi. Toplantı, Yönetim

Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
konuşmalarıyla başladı, üst
düzey yöneticilerin renkli ve
interaktif sunumları ile devam
etti. Program içerisinde her yıl
gerçekleştirilen “Şekerbank
Yıldızları Ödül Töreni” de
düzenlendi ve 13 farklı
kategoride 25 şubemize ödül
verildi. Ayrıca yine sahanın
bölgeler bazında mevcut
fotoğrafının değerlendirildiği
ve geleceğe yönelik hedeflerin
ortaya konulduğu Strateji
Buluşmaları’nı da 25 Nisan

– 10 Mayıs 2014 tarihleri
arasında Genel Müdür ve
Genel Müdür Yardımcılarının
katılımı ile İstanbul, Ankara,
Erzurum, Bursa, İzmir, Samsun,
Gaziantep ve Antalya’da
olmak üzere 11 farklı toplantı ile
gerçekleştirdik. Bu toplantılar
serisinde “açık iletişim”
ilkesinden hareketle farklı
başlıklarda çalışanlarımızı
dinleyerek önerileri
projelendirip takip ettik.
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32 yıldır kırsal bölgelerdeki
çocukların eğitimine katkı
Özellikle metropol dışı
bölgelerde güçlü marka
bilinirliğine ve müşteri
tabanına sahip olan
Şekerbank, sosyal sorumluluk
faaliyetleri kapsamında 1960’lı
yıllarda Türkiye’de ilk köy okulu
yaptıran bankalar arasındadır.

Şekerbank’ın 32 yıldır
yayımladığı ve Türkiye’nin
dört bir yanına ücretsiz olarak
ulaştırdığı Şeker Çocuk dergisi
imkânlara erişimi kısıtlı olan
köy okullarındaki çocukların
eğitimine destek olmak
amacıyla geliştirilmiştir.
Şeker Çocuk dergisi, müşteri
ve çalışanlarımızın çocukları
dışında, Anadolu’daki çocuk
esirgeme kurumları ve
hastaneler aracılığıyla Türkiye
çapında binlerce çocuğa
ulaşmaktadır.
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Derginin aynı zamanda “Braille
Alfabesi” (görme engelliler
için kabartma yazı) versiyonu
da basılmakta ve okullar ve
görme engelli çocuklar için
rehabilitasyon merkezlerine
dağıtılmaktadır.
Hedefimiz sadece şehir
merkezlerindeki çocukların
eğitimini desteklemek değil,
aynı zamanda Anadolu’nun
kırsal kesimlerinde yaşayan
ilköğretim çağındaki çocukları
ve özellikle kız çocuklarını
desteklemektir. Şeker Çocuk
dergisi ile öğrenmeyi eğlenceli
kılarak çocukların interaktif,
sorgulayan ve yansıtıcı kişiler
olmalarını ve böylelikle kırsal
bölgelerdeki kız çocuklarının
her düzeyde güçlenmesini
hedeflemekteyiz.

Görme engelli çocuklar
sanatla buluşuyor
Şekerbank, İstanbul Modern
tarafından geliştirilen ve görme
engelli çocukların uzman kişiler
eşliğinde çeşitli çalıştaylar ve
film gösterimi etkinliklerinden
yararlanabildiği “Dokunduğum
Renk” projesinin sponsorudur.
2011’den beri desteklediğimiz
proje ile bugüne kadar 1.400
görme engelli çocuk, genç ve
yetişkine ulaştık. “Dokunduğum
Renk” projesi ile görme engelli
bireylerin hayat kalitelerini
arttırmalarına ve kendi yaratıcı
yollarını bulmalarına katkı
sağlamayı hedeflemekteyiz.

“Bütün Çocuklar Mutlu
Olmalı!”
“Bütün Çocuklar Mutlu
Olmalı!” projesi 2010 yılında
ADEV (Araştırma Destek
Eğitim Vakfı) ile müşteri
ve çalışanlarımızın iş
birliği ile başladı. Projenin
hedefi; Anadolu’da sınırlı
imkânları olan çocuklara
ulaşmak, ilköğretim
kütüphaneleri için kitap ve
okul malzemesi ile yuvalar
için oyuncak sağlamaktır.

Bu proje ile birlikte, müşteri
ve çalışanlarımızı kırsal
kalkınmayla ilgili bilinç
yaratılması adına bizimle iş
birliği yapmaya davet ederek
yarattığımız etkilerin daha
geniş bir alana yayılmasını
sağlıyoruz. Projenin 2015
diliminde kırsal bölgelerde
24 okulda yüzlerce çocuğa
kitap ve okul malzemesi
sağlayarak eğitim kalitelerinin
artmasına destek olduk.
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7
ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ
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Enerji
Verimliliği
Herkes için erişilebilir, güvenilir,
sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak
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EKOkredi ile
5,2 milyon ton CO2
salımı engellendi
İklim değişikliği, küresel
toplumların karşı karşıya olduğu
önemli bir sorun olmaya devam
ediyor. Özellikle gelişmekte
olan ülkelerde, iklim değişikliği
ile mücadelede büyük çaplı
enerji projeleri ve dev yatırımlar
öne çıkarken bireylerin enerji
tasarrufu ve toplumun bu
konudaki farkındalık seviyesi
düşük kalıyor.
Enerjinin yüzde 75’inin ithal
edildiği Türkiye’de enerji talebi
bugünkü seviyede devam
ettiği sürece 2020 yılına kadar
enerji ihtiyacının iki kat artacağı
öngörülüyor. Ülkemizde toplam
enerji tüketiminin yaklaşık
yüzde 35’i binalarda tüketiliyor
ve binalarda tüketilen enerjinin
de tahmini olarak yüzde 50’si
ısıtma ve soğutma amacıyla
kullanılıyor. Bununla birlikte
ülkemizdeki
20 milyonu aşkın konutun
yüzde 85’inin ısı yalıtımı
bulunmuyor. Eğer tüm bu
binalar yalıtımlı olsa yıllık 10
milyar dolarlık enerji tasarrufu
sağlama potansiyelimiz
bulunuyor. Tüm bu göstergeler,
enerji verimliliği projelerinin
en az enerji üretimi yatırımları
kadar önemli olduğunu ortaya
koyuyor.
Şekerbank, sorumlu bankacılık
anlayışıyla bu resimden yola
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çıkarak, 2009 yılında enerji
tasarrufunu artırmak ve doğal
kaynakları korumak amacıyla
EKOkredi ürününü geliştirdi.
EKOkredi ile bireylerin,
çiftçilerin, esnaf ve işletmelerin
enerji verimliliği yatırımlarını
uygun koşullarda destekleyerek
boşa harcanan emeğin ve
doğal kaynakların korunması
konusunda farkındalık
sağlıyoruz.
Türk bankacılık sektöründe
bir ilk olarak geliştirilen ve

sektöründe bu alanda daha
sonra sunulan birçok ürüne de
rol model olan EKOkredi ile
segment bazında farklı imkânlar
sunuyoruz. EKOkredi ile sadece
yalıtım amaçlı değil, güneş ve
rüzgar enerjisi sistemlerinden
atık arıtma ve atık yönetimine,
doğal gaz dönüşümünden
A sınıfı elektrikli cihazlara,
verimli ısıtma/soğutmadan
verimli aydınlatma sistemlerine,
modern sulama ekipmanlarına

her türlü enerji verimliliği
yatırımını finanse ediyoruz.
EKOkredi ile 2015 yıl sonuna
kadar enerji verimliliği
alanında 672 milyon TL’yi
aşkın finansman sağladık ve
toplamda 79 bini aşkın kişiyi
enerji tasarrufu ile tanıştırdık.
EKOkredi ile yapılan enerji
verimliliği yatırımlarıyla 24,2
milyar kilowatt-saat enerji
tasarrufu elde edildi ve
5,2 milyon ton CO2 salımı
engellendi. Ayrıca yine
EKOkredi kapsamında, 109
bini aşkın konutun yalıtımı
sonucunda 201 milyon
metreküp doğal gaz tasarrufu
gerçekleşti.
BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin Karbon Fiyatı
Konusunda İş Dünyası Liderlik
Kriterleri’nin ve Birleşmiş
Milletler Çevre Programı Finans
Girişimi’nin imzacısı olarak,
enerji verimliliğinin finansmanı
konusundaki öncü rolümüzden
gurur duyuyor, bu bayrağı
geleceğe taşıma hedefiyle SKH
7’yi referans alarak herkesin
uygun fiyatlı, güvenilir ve
modern enerji kaynaklarına
ulaşması için çalışıyoruz.
Yaratıcı iletişim
2009 yılından bu yana birçoğu
ödüllü olmak üzere, toplum
genelinde, enerji verimliliği

ile sağlanacak tasarrufu öne
çıkaran çok sayıda iletişim
çalışması gerçekleştirdik.
Yaratıcı senaryolara sahip
reklam filmleri ve basın ilanları
ile ürün satış performansından
çok kamuoyunun enerji
tasarrufunun önemini
kavramasını hedefleyerek
marka değerimizi yükselttik.
Reel sektör işbirlikleri
EKOkredi kapsamında
gerçekleştirdiğimiz reel
sektör işbirlikleriyle hem
müşterilerimize enerji verimliliği
alanında danışmanlık hizmeti
verilmesini sağladık hem de
bu alanlarda faaliyet gösteren
işletmelerin ticari hacimlerine,
çevreye duyarlı iş becerilerine
katkı sağlayarak ekonominin
canlanmasına destek olduk.
Yenilenebilir enerji
kaynaklarının finansmanında
STK iş birliği
Ulusal ölçekte Tüm Enerji
Üretici ve Tüketici Dernekleri
Federasyonu ile özellikle
önümüzdeki süreçte önem
kazanması beklenen güneş
enerjisi elektrik santralleri
(GES) başta olmak üzere
yenilenebilir enerji kaynaklarının
finansmanında iş birliğine
gittik. Bu çerçevede, Şekerbank
EKOkredi aracılığıyla Enerji
Federasyonu’ndan destek
talep eden firmalara finansman

sağlayacak, federasyonun üye
ağı içerisinde farkındalığın
artırılmasına yönelik
çalışmalarda bulunacak ve
temiz enerji yatırımlarının
desteklenmesi için toplantı ve
eğitimler tasarlayacağız. Güneş
enerjisi açısından Avrupa’nın
en zengin ikinci ülkesi olan
Türkiye’de, güneş enerjisi
yatırımlarını ve farkındalığını
kullanıcılar ve müteahhitler
arasında yaygınlaştırmaya
gayret gösteriyoruz. Bu
kapsamda, Şekerbank olarak
Enerji Federasyonu’yla
birlikte gelecek dönemde
güneş enerjisi yatırımlarının
artırılmasına odaklanılacak bir
pilot bölge seçeceğiz.
Enerji verimliliğinde Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD) iş birliği
Şekerbank, Avrupa İmar
ve Kalkınma Bankası’nın
(EBRD) Türkiye Konutlarda
Enerji Verimliliği Finansman
Programı’na (TuREEFF)
katılan ilk banka olarak kentsel
dönüşüm kapsamında enerji
verimliliği kredileri veriyor.
Program aracılığıyla riskli
yapıların yıkılıp enerji verimliliği
kriterlerine uygun olarak
yeniden inşasına yönelik kredi
imkânı sunuyoruz. Buna ek
olarak, birçok inşaat firması,
danışman ve sektör lideri
şirket ile ortaklıklar kurarak
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müşterilerimize binalarının
karbon salımı ve enerji kaybı
daha az olacak şekilde yeniden
inşasında destek ve güvence
sağlıyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerinden olan güvenilir,
sürdürülebilir ve modern
enerjiye herkesin ulaşması
hedefine destek vermiş oluyor.

Hedefimiz daha yeşil ve enerji
verimli binaların ve ticari ve
bireysel konutların finansmanını
desteklemek ve tedarik
zincirimizde bulunan kayıtlı
yeşil işletmelerin gelişmesine
katkı sağlamak.

“Yalıtım seferberliği” ile her
yıl 60 bin konut yalıtılacak
Nisan 2015’te, Şekerbank ve Filli
Boya olarak, enerji verimliliğini
teşvik etmek amacıyla evler ve
binalar için yalıtım kampanyası
başlattık. Projenin hedefi her yıl
60 bin konutun yalıtılması ve
yıllık 300 milyon TL finansman
desteği sağlanmasıdır.
Amacımız daha fazla bireyi
ve bina yöneticilerini avantajlı
finansman seçenekleri sunarak
desteklemek. Kampanyanın bir
parçası olarak müşterilerimiz
bina ya da konut için Enerji
Verimliliği Sertifikası elde
edebiliyorlar. Buna ek olarak,
Capatect’in yalıtım konusundaki
uzmanlığından yararlanabiliyor
ve ücretsiz teknik danışmanlık
sağlayabiliyor, bu da Şekerbank
olarak modern ve sürdürülebilir
enerji sistemleri için uygun
fiyatlı finansman sunma
taahhüdümüzü destekliyor.

Sürdürülebilir enerji için
uluslararası kaynaklara erişim
EKOkredi ile devam eden
başarımız, kaynak sağladığımız
uluslararası finans kuruluşları
ve kalkınma kuruluşları ile
yeni işbirliklerine ve güçlü
ortaklıklara öncülük ediyor.
Uluslararası finans kuruluşları
aracılığıyla yenilenebilir
enerjinin finansmanı ve enerji
verimliliği yatırımları için
edindiğimiz kredilerin toplam
yabancı kaynağımız içerisindeki
payı raporlama dönemi
içerisinde yüzde 15’den yüzde
17’ye yükseldi. Uluslararası
Finans Kuruluşlarının
Şekerbank’ın sürdürülebilir
kalkınmanın finansmanındaki
öncü rolü doğrultusunda
verdikleri bu kaynaklar,
Bankanın Anadolu’daki yaygın
şube ağı ile gerçek ihtiyaç
sahiplerine ulaşıyor. Böylece
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Güneş enerjisine 50 milyon TL
kaynak sağlama hedefi
2015 Ağustos ayında Şekerbank,
Baymak ile birlikte Türkiye’nin
en önemli yenilenebilir enerji
kaynaklarından olan güneş
enerjisinden yararlanarak
konutlarda ve ticari işyerlerinde
elektrik üretimini teşvik etmek
üzere iş birliğine gitti. Bu iş
birliği ile 2017 sonuna kadar
50 milyon TL kaynak desteği
sağlayarak, 3 orta ölçekli şehrin
yıllık elektrik tüketimine karşılık

gelen yaklaşık 30 megavatlık
güneş enerjisi üretecek
kapasitede kurulum yapılmasını

hedefliyoruz. Bu kapsamda,
2017 yılı sonuna kadar 3.300
konut ve işyerine güneş
enerjisi sistemleri kurulmasını
ve toplamda 65,7 milyon
kilowatt saat enerji tasarrufuna
ulaşılmasını amaçlıyoruz.
Şekerbank olarak, geniş
müşteri tabanımız ile Türkiye’de
yenilenebilir enerji konusundaki
farkındalığı artırma ve düşükkarbon ekonomisine geçişin
finansmanında önemli bir rol
aldığımıza inanıyoruz.
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İklim değişikliği ile
mücadele

2010 yılından bu yana karbon
ayakizi raporlaması
2010 yılından bu yana CDP
İklim Değişikliği programı
kapsamında karbon
emisyonlarımızı ölçümleyerek
uluslararası yatırımcılara
raporluyoruz. 2015 yılında da,
Türkiye ‘de ilk kez yayınlanan
CDP Su Programı’na katılan
sayılı kurum arasında yer alıp
su ayak izimizi gönüllü olarak
ölçümleyip halka açık olacak
şekilde raporladık.

Her yıl raporlamamızı
geliştirmek ve çalışanlarımızın
sürdürülebilirlik konusundaki
farkındalığını arttırmak
için çaba sarf ediyor ve bu
konuda eğitim programları
düzenliyoruz. 2015 yılında,
ilgili departmanlar ve dış
danışmanlar ile birlikte,
karbon ayakizi ölçümündeki
veri doğruluğunu ve
güvenilirliğini artırmak için
sistem altyapımızda önemli
geliştirmeler yaptık. Bu
iyileştirmeler ile ölçümleme
kalitesinin arttırılması
sayesinde, 2020 yılına kadar
2014 yılı verilerine dayanarak
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yüzde 5 emisyon yoğunluğu
azatlım hedefi ilan ettik. Yeni
enerji yönetimi veri tabanının
da yardımı ile gelecek yıl bu
hedefi geliştirmeyi amaçlıyoruz.
Her yıl daha gelişmiş emisyon
veri toplama sistemleri ve
finanse ettiğimiz enerji
verimliliği projeleri ile 2020’ye
daha güçlü hedefler vermeyi
amaçlıyoruz.
Binalarımızda enerji
verimliliği performansımız
2013 yılında, Dünya
Sürdürülebilir İş Kalkınma
Konseyi (WBCSD) ve
Sürdürülebilir Kalkınma
Derneği (SKD) tarafından
organize edilen Binalarda
Enerji Verimliliği Bildirgesi’ni
(BEV) imzaladık. Enerjinin
yüzde 35’inin binalarda
kullanıldığından hareketle;
şirketleri, CO2 salımı ve azaltım
hedefleri konusunda yapmış
oldukları ilerlemeleri ve
kurumsal binalarındaki genel
sürdürülebilirlik gelişimlerini
yıllık olarak raporlamaları
konusunda teşvik eden BEV
bildirgesini, Bankamızın
binalarda enerji verimliliği
yatırımlarının finansmanındaki
lider rolü doğrultusunda
imzaladık.
Bu kapsamda, 2015 yılı bina
ve operasyonlardaki enerji
tasarrufu konusunda yeni genel

müdürlük binamıza taşınmamız
dolayısıyla bizim için önemli
bir yıl oldu. BEV Raporu’nda
da taahhüt ettiğimiz emisyon
yoğunluğu azaltım hedefi
ile paralel olarak yeni genel
müdürlük binamız, enerji
verimliliği hedeflerimizi ve
sürdürülebilirlik vizyonumuzu
destekleyecek şekilde, modern
ve enerji tasarrufuna yönelik
cihazlar seçilerek tasarlandı.
Yeni binamıza yapılan
yatırımların yanı sıra, mevcut
binalarımızda da en yüksek
derecede enerji tasarrufu
ve maliyet azaltımı elde
edebileceğimiz yerlere
öncelik vererek her yıl şube
ve binalarımızı yeniliyoruz.
2015 yılında, şubelerimizin
genelinde 421 klima ünitesi,
seviyeleri A+ veya daha yüksek
olan enerji verimli üniteler ile
değiştirildi. Ayrıca, tüm birimler
için yenilenen ve yeni satın
alınan ünitelerde ozon dostu
soğutucuların seçilmesine özen
gösterdik. Bu değişikliklerin
sonucunda, yıllık 332 metrik ton
CO2 salımı önlendi.

Enerji performansımız
Kaynağına göre enerji tüketimimiz (GJ)
2014 (GJ)

2015 (GJ)

Elektrik

68.504

68.972

Doğal Gaz

19.955

34.548

Dizel

17.077

29.802

Benzin

3.171

1.675

Kömür

1.847

1.786

Toplam

110.554

136.783

22,21

33,43

Yoğunluk (GJ/FTE)

Kullanılan dönüşüm faktörleri ve kaynakları için lütfen Ek-3’e bakınız.

genişletilmiş kapsamda veri
işlemeye başlamış olmasından
kaynaklanmaktadır.

2014 – 2015 yılları arasındaki
enerji artışı, Banka’nın veri
tabanı ve veri toplama
tekniğini değiştirerek, daha

Kaynağına göre enerji tüketimleri
2014
Benzin

%3

2015

Kömür

Benzin

%2

%1

Kömür

%1

Dizel

%22

Dizel

%15

Doğal Gaz

%18

Doğal Gaz

Elektrik

%62

%25

Elektrik

%51
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Emisyon performansımız
Faaliyete göre sera gazı emisyonları (tCO2e)
2014
(tCO2e)

2015
(tCO2e)

2.363

2.367

Soğutma

544

2.294

Ulaşım

1.525

1.922

18

314

Elektrik

8.793

9.063

Toplam

13.243

15.960

Faaliyet
Isıtma

Kapsam 1

Jeneratör
Kapsam 2

Kullanılan dönüşüm faktörleri ve kaynakları için lütfen Ek 3 ve Ek 7’ye bakınız.

2014 – 2015 yılları arasındaki
emisyon artışı, Banka’nın
Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera
gazı emisyon ayak izlerinin
toplanabilmesi için kullandığı
veri tabanı ve veri toplama
tekniğini değiştirerek, daha
genişletilmiş kapsamda veri
işlemeye başlamış olmasından

kaynaklanmaktadır.
Nitekim, enerji tüketimimizi
ölçmeye yönelik bu sistemsel
değişiklikler neticesinde 2015
yılına ait performansımıza ait
değerlendirmede puanımız
bir önceki yıla göre yükseliş
göstermiştir.

Faaliyete göre sera gazı emisyonları
2014
Ulaşım

%12

2015

Jeneratör

Jeneratör

%0

Ulaşım

%2

%14

Soğutma

%4

Soğutma

%12

Isıtma

%18

Isıtma

%15

Elektrik

%66

Operasyonlarımızda
su yönetimi
Su kaynaklı doğabilecek riskler
kapsamında yürüttüğümüz
çalışmalar ile bir yandan olası
senaryoların müşterilerimize
etkisini değerlendirirken bir
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yandan da çalışanlarımız ve
müşterilerimizin kullanımı
açısından konuyu ele
almaktayız. Su kullanımının
azaltılmasına yönelik
çalışmaların yanı sıra temin
edilen suyun kalite ve

Elektrik

%57

miktarındaki değişimlerin
Bankamızın operasyonlarını
etkileme ihtimali de
değerlendirilmekte ve bu riski
kontrol etmemize yardımcı
olacak yeni yöntemler
geliştirilmektedir.

Örnek uygulama
Operasyonlarımızda su yönetimi
amacıyla gerçekleştirdiğimiz
tarama kapsamında 2014
yılında, Ege Bölge Müdürlüğü
su tüketiminin Bankamızın
diğer operasyonlarının çok
üzerinde olduğunu fark ettik
ve bu konuda özel bir çalışma
gerçekleştirdik. Binadaki su
tüketiminin yüksek olmasına
neden olan faktörler ile azaltım
yollarını araştırdık ve tespitler
doğrultusunda iyileştirme
çalışmaları başlattık.
Projenin sonucu olarak;
• 20 adet rezervuarda kaçaklar
önlendi,
• 8 adet pisuara fotoselli
musluk takılarak suyun boşa
akması engellendi,
• Bina çalışanları ve mutfak
personeli tasarruflu su kullanımı
için bilgilendirildi.
Bu çalışmalar sonucunda,
bölge hizmet binamızın su
tüketiminde yaklaşık olarak
%75 tasarruf sağladık.

Kredilendirmede sosyal ve
çevresel etkilerin rolünün
ölçümlenmesi
İklim değişikliği ile mücadelede
gelişme odaklı çalışmalar,
Bankamızın sadece iç
operasyonları ile sınırlı
olmayıp finansman sağlanan
projelerin dış çevresel ve sosyal
etkileri ile de bağlantılıdır.
Bankamızın sağladığı kredilerin
olası çevresel ve sosyal
etkilerinin analiz edilmesini
temel alan Sosyal ve Çevre
Yönetim Sistemi (SÇYS)
talimatımız kredilendirme
süreçlerimizin ayrılmaz bir
parçasıdır. Şekerbank olarak,
Yönetim Kurulumuzun
onayıyla 2009 yılından beri
uygulanmakta olan SÇYS’ni
Türkiye’de ilk uygulamaya
alan ticari bankalardan biri
olduk. Bankamızın aynı
zamanda hissedarı olan
IFC’nin (International Finance
Corporation) bu konudaki
uluslararası bilgi birikimini
referans alarak oluşturduğumuz
yapıyı sürekli geliştiriyoruz.
IFC ile, SÇYS kapsamında
yapılan güncellemeler ve
kredilendirme süreçlerinin
sosyal ve çevresel etki
analizleri konusunda periyodik
görüşmeler yapıyoruz.
SÇYS ile bireysel müşteriler
hariç olmak üzere, esnaftan
ticari ve kurumsal müşterilere
tüm segmentlerdeki krediler

çevresel ve sosyal etkileri
itibariyle değerlendirilmektedir.
SÇYS uygulamamız ile sosyal
ve çevresel olumsuz etkileri
tespit etmemiz hâlinde bu
etkilerin giderilmesi için
müşterilerimize geri bildirimde
bulunmayı, müşterilerimizin
bu etkileri kabul edilebilir
seviyelere indirmesi veya
tamamen ortadan kaldırmasını
takip etmeyi ve dolayısıyla
müşteri bilincini arttırmayı
amaçlıyoruz. Böylelikle,
müşterilerimizin kendi çevresel
ve sosyal etkilerini azaltıp,
daha sürdürülebilir bir şekilde
işlerini büyütmelerine katkı
sağlayacağımıza inanıyoruz.
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8
İNSANA YAKIŞIR İŞ VE
EKONOMİK BÜYÜME
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Kapsayıcı
Finans
Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik
kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı
ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak
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Toplam kredi
portföyünün yüzde 88’i
üretime
62 yıl önce Anadolu’da sayıları
yüz binleri bulan pancar
kooperatifi üyesi çiftçilerin
bir araya gelmesiyle kırsal
kalkınmaya dayalı iktisadi
gelişimi desteklemek için
kurulan Şekerbank, bugün
de aynı misyonu koruyarak
üretimi desteklemektedir.
“Anadolu Bankacılığı” olarak
ifade ettiğimiz bu misyon ile
ekonomik, çevresel ve sosyal
boyutlarıyla sürdürülebilir
kalkınmayı finanse ediyoruz.

erişilebilirliği arttırarak her
seviyede yatırımların, üretimin
ve KOBİ’lerin desteklenmesine
öncelik veriyor, refahı tabana
yaymayı hedefliyoruz.
Bugün toplam kredi
portföyümüzün yüzde 88’ini
ticari krediler; yani tarım, esnaf,
işletme, KOBİ ve kurumsal
krediler oluşturuyor ve
üretime verdiğimiz bu önemle
sektörümüzde farklılaşıyoruz.

KOBİ bankacılığında
köklü uzmanlık

Yüzde 66’sı Anadolu’da
bulunan ve çoğu yarım asırdır
aynı yerde hizmet veren

yaygın şube ağımız ve yerel
bankacılıktaki uzmanlığımız
sayesinde KOBİ, esnaf, küçük
işletme ve tarım bankacılığında
yaygın bir müşteri tabanına
sahibiz. Sermaye birikiminin
az olduğu ülkemizde, finansal
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Ülkemiz ekonomisinde üretime
sağladığı katkı ve istihdam
açısından hayati önemi bulunan
KOBİ’lerin sayılarının her geçen
gün artması, ihtiyaçlarının
bölgesel ve sektörel olarak
farklılaşması, sürdürülebilir
büyümenin finansmanında
KOBİ’leri her geçen gün daha

da öne çıkarıyor. Şekerbank
olarak, KOBİ’lerimize geniş
bir ürün yelpazesiyle
hizmet veriyor, değişen
mevzuat ve uygulamalar
konusunda danışmanlık
hizmeti sunuyoruz. Örneğin;
işletme sahibi müşterilerimiz,
Bankamızın “Üretene
Destek Hattı” aracılığıyla
hukuki danışmanlıktan
mali müşavirliğe, otel bilgi
servisinden rezervasyona,
kongre-fuarlara ve konferans
organizasyonuna kadar geniş
yelpazedeki danışmanlık
hizmetlerinden hiçbir ücret
ödemeden yararlanabiliyorlar.
Anadolu Bankacılığı
misyonumuz doğrultusunda,
toplam kredi portföyümüzün
yarısından fazlasını KOBİ’lere
ayırarak, özellikle mikro
ve küçük işletmelere
odaklanıyoruz. Ortalama
KOBİ kredi büyüklüğümüz
sektör ortalamasının yarısına
denk gelmekte olup, bu da,
KOBİ’lerde portföyümüzün
tabana yaygınlığının en
önemli göstergesidir. Büyük
kurumsal dev firmaların ya da
tüketime yönelik harcamaların
finansmanı yerine, sürdürülebilir
ekonomik büyümeyi
desteklemek amacıyla stratejik
olarak KOBİ’lerin finansmanına
öncelik veriyoruz.

Türkiye’nin üretime dayalı
sürdürülebilir bir büyüme
hızı yakalaması için finans
sektörünün esnafı, çiftçiyi,
KOBİ’leri desteklemesi ve
tabana yaygın bir bankacılık
anlayışı benimsemesinin büyük
önem taşıdığına inanıyoruz.
Bu kapsamda, kırsaldan kente
Türkiye’nin dört bir köşesinde
iyi ve kötü günde KOBİ’lerin
yol arkadaşı olmaya devam
ediyoruz.

Uluslararası finans
kuruluşları ile Anadolu
KOBİ’leri arasındaki
köprü
Şekerbank, uluslararası finans
kuruluşları ile Anadolu’nun
KOBİ’leri arasında sürdürülebilir
bir finansman köprüsü
oluşturuyor.
Yerel bankacılıktaki deneyimimiz
sayesinde, uluslararası finans
kuruluşları tarafından özellikle
Anadolu’da yerel, üretim yapan
esnaf ve KOBi’lere ulaşma
konusunda “Türkiye’nin anahtar
bankası” olarak görülmekten
gurur duyuyoruz.
Bilançomuzda uluslararası
finans kuruluşlarından
edindiğimiz 1,2 milyar dolara
yakın yabancı finansmanın
yüzde 70,2’sini tarım, esnaf ve
KOBİ müşterileri için edinilen
kaynak oluşturuyor.

Örnek uygulama
2011 yılında dünyanın ve
Türkiye’nin ilk KOBİ kredileri
teminatlı menkul kıymet ihracını
gerçekleştirdik. Tabana yaygın
KOBİ kredi portföyümüz ve
bu alandaki uzmanlığımız
doğrultusunda uluslararası
nitelikli yatırımcılar, Şekerbank
Varlık Teminatlı Menkul Kıymet
(VTMK) ihracına yatırım yaptılar
ve program kapsamında
toplam 1 milyar 458 milyon
TL’lik ihraç gerçekleştirdik.
Sağlanan kaynağı, uzun vadeli
ve sürdürülebilir finansman
desteği olarak yine esnaf, KOBİ
ve işletmelere yönlendirdik.
Söz konusu işlem, sürdürülebilir
ekonomik büyüme için
bankacılık sektörünün alternatif
kaynaklar oluşturması açısından
örnek bir model oluşturuyor.
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60. kuruluş yıldönümüne
özel Sürdürülebilir
Kalkınmanın Finansmanı
Konferansı
Şekerbank, 60’ıncı kuruluş yılına
özel İstanbul’da düzenlediği
“Sürdürülebilir Kalkınmanın
Finansmanı Konferansı”nda,
Yale Üniversitesi’nin en üst
akademik seviyesi olan
“sterling” unvanlı dünyanın en
önemli ekonomistlerinden ve
2013 yılında Nobel Ekonomi
Ödülü’nü almaya hak kazanan
Prof. Robert J. Shiller’i ağırladı.
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Şekerbank Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Hasan Basri
Göktan’ın ev sahipliğinde
düzenlenen ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek’in açılış
konuşmasını yaptığı konferansa,
iş ve finans dünyasından yoğun
katılım oldu. Kamu, özel sektör
ve medya paydaşlarının bir
araya gelmesiyle ekonomik
büyümenin çevresel ve sosyal
boyutları ve bu konudaki
ulusal/uluslararası politikalar,
kamuoyunun ve iş dünyasının
gündemine taşınmış oldu.

Finansal erişimin
yaygınlaştırılması
Dünya genelinde 2 milyar
insanın resmi finansal
hizmetlere erişimi bulunmuyor.
Türkiye’de, 15 yaş üstü nüfusun
önemli bir kısmının daha
önce hiçbir resmi bankacılık
veya finansal hizmete erişimi
bulunmadığı yine Dünya
Bankası çalışmalarında
görülebiliyor * . Bu nedenle de
Türkiye, Dünya Bankası’nın
finansal erişimin artırılmasını
hedefleyen 2020 Evrensel
Finansal Erişim Girişimi
kampanya listesindeki hedef
ülkeler arasında yer alıyor.
Yaygın şube ağı sayesinde
kapsayıcı finans alanında

geçmişten gelen uzmanlığı
bulunan Şekerbank, Türkiye’de
finansal hizmetlerin kullanımına
ilişkin mevcut durumunun
değerlendirmesini yapabilmek
adına Boston Consulting
Group ile ortak araştırmalar
yürütmüştür. Araştırmalar
sonucunda, Türkiye’de
yaklaşık 15 milyon kişinin
bankacılık hizmetlerinden
faydalanamadığı ve
Anadolu’daki kadınların yüzde
55’inin finansal erişiminin
yetersiz olduğu ortaya
çıkmıştır.
Bu fotoğraftan yola çıkarak
Şekerbank, 2006 yılında
Türkiye’de bir ilk olarak
başlattığı mikrofinansman

datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/turkey

*

projesini, 2015 yılında bu
alanda uluslararası tecrübesi
bulunan International Projekt
Consult GmbH danışmanlığı
ile daha da geliştirdi. Öncelikle
küçük üreticiler ve mikro
işletmeler olmak üzere
toplumun tüm kesimlerinin
finansal hizmetlere erişiminin
artırılması için kapasitesini
güçlendirmek hedefiyle
Şekerbank, proje kapsamındaki
çalışanlarını uzun bir eğitim
sürecinden geçirerek
Türkiye’nin dört bir yanında
mikrofinansman uzmanları
yetiştirdi.
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Mikrofinansman ile
finansal kaynaklara
erişim yaygınlaşıyor
Türkiye’de finansal
kapsayıcılığın sağlanması
için daha evvel bir bankacılık
geçmişi olmayan esnaf ve
çiftçilerimize ve girişimci
olarak ekonomiye dâhil
olamamış kadınlarımıza
özel kredilendirme süreçleri
geliştirilmesi hayati önem
taşıyor.
Şekerbank olarak, bu konuda
önemli bir adım atarak 2006
yılında Türkiye’nin ilk mikro
finansman kredilendirme
modelini uygulamaya başladık.

Yüz yüze iletişimle
gerçekleştirilen, girişimcilik
kabiliyetini artırmayı
amaçlayan ve hane halkının
toplam gelirini esas alan nakit
akışına dayalı bu kredilendirme
modeli ile finansal erişimi
yaygınlaştırıyoruz. Daha
evvel herhangi bir banka ile
kredi ilişkisi bulunmadığından
standart kredilendirme
süreçleriyle finansmana
ulaşamayan esnaf, çiftçi
ve mikro işletmelerin nakit
akışlarını ve ödeme güçlerini
birlikte hesaplayıp, onlara bir
anlamda finansal danışmanlık
hizmeti sağlayarak üretim
kapasitelerini artırmalarına
destek oluyoruz. Bu kapsamda
bugüne kadar 28 bini aşkın
esnaf ve çiftçi müşterimize
finansman sağladık.

2015 yılında mikrofinansman
projemizin bir sonraki
aşamasını geliştirirken finansal
kapsayıcılık ve sürdürülebilir
ekonomik büyümenin önemine
dikkat çeken G20 Zirvesi’ndeki
gelişmeleri yakından takip
ettik. Aynı yıl, International
Projekt Consult GmbH
danışmanlığında başlattığımız
ikinci faz ile tamamen mikro
finansman uzmanı olan
ve bu konuda uluslararası
düzeyde eğitim alan 30’a
yakın çalışanımızla 7 noktada
kapsayıcı finansa odaklandık.
Yüzde yüz kırsal bölgelerde
yürütülen ve evde üretim
yapan kadınlara özel ayrı bir
kredi analizi ile zenginleştirilen
bu yeni faz ile son bir yılda
126 kişiye kredi kullandırdık.

Araştırmalar, Anadolu’daki kadınların yüzde 55’inin bankacılık sistemi dışında olduğunu ortaya
koyuyor. Özellikle kırsal kesimde üreten kadınların girişimci olarak ekonomiye dâhil edilmesine öncelik
veriyoruz.
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Şahsene Atalay
“Mikro finans ile kendi
koyunlarımı yetiştiriyorum”
47 yaşında, evli ve 3 çocuk
sahibi olan Şahsene Atalay,
hayatının tamamını Burdur’un
Çavdır ilçesine bağlı bir
köyünde, şeker pancarı ve
buğday ekip aile bütçesine
katkıda bulunarak geçirmiş.
Şahsene Hanım, eşinin geçirdiği
sağlık problemleri sonrası
üç çocuğunun bakımı için
gerekli masrafları karşılamak
adına köyde bir başkasına ait
kurbanlık hayvanları besleyip
otlatarak hasta kocasına ve
çocuklarına bakmaya devam
etmiş.

Şahsene Hanım, Şekerbank
mikrofinansman ekiplerinin
köyünü ziyaret ettiği sırada
ekibimizle bir köy evi
avlusunda buluşup, kendi işini
yapma isteğini ve iş fikirlerini
paylaştı. Şahsene Hanım’a
kendi koyunlarını alarak
kendi işinin sahibi olması için
mikrofinansman desteği ile
kredi sağladık. Şahsene Atalay;
“Daha önce yaptığım ev işlerine
artık gitmiyorum, koyunlarla
ilgileniyorum. Hayvan sayısını
artırmak istiyorum” diyor.
Şahsene Hanım gururla
hikâyesini anlatırken köyündeki
diğer kadınları da iş sahibi
olmak için cesaretlendiriyor.

Cennet İşlek
“İşimde zorlandığım bir
dönemde Şekerbank
ile tanışarak finansman
sağladım”
28 yaşında, evli ve iki çocuk
sahibi olan Cennet İşlek,
Osmaniye – Düziçi’nde 2014
yılında kurduğu Vitamin
Büfe’yi işletiyor. Şekerbank ile
işinde zorlandığı bir dönemde
tanıştığını vurgulayan İşlek,
“İşletmemde çoğunlukla tost
ve portakal suyu satıyorum.
Daha önce hiçbir bankayla da
çalışmamıştım” diyor. Daha
öncesinde kredi almaya cesareti
olmadığını belirten İşlek, hem
aldığı mikrofinansman kredisi

hem de bankadan almış olduğu
eğitimle yaptığı işe uzun vadeli
bakmayı öğrendiğini belirterek;
“Krediyi 2015 yılının Mart
ayında aldım. Kredi kullanarak,
halden ürün almak ve
maliyetlerimi böylece azaltmak
için araç satın aldım. Arabayı
yenilemeyi düşünüyorum.
Hatta önümüzdeki dönemde
yan dükkân ile büfeyi birleştirip
işletmemizi genişletmeyi
planlıyoruz. Bu konuda da
Şekerbank’ın desteğiyle
büyüyebileceğimizi biliyoruz.
Kredimin ödemesi bittikten
sonra işimi büyütmek
için yeniden kredi almayı
düşünüyorum” diyor.

Şahsene Atalay

Cennet İşlek
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Yöntem: Üretici, esnaf ve
mikro işletmeler çoğunlukta
olmak üzere bankacılıkla
tanışmamış ya da finansal
kaynaklara erişimi kısıtlı olan
müşterilerin genellikle kredi
geçmişleri olmadığı için,
saha ekiplerimiz yerel oda,
dernek, kooperatif ve sosyal
merkezlere düzenledikleri
aktif saha ziyaretleri yoluyla
bu kesime ulaşıyorlar. Finansal
kuruluşlar tarafından kullanılan
ve genellikle bu gibi müşteri
gruplarını kapsamayan
geleneksel kredi notu
analizlerinin ötesine geçen
özgün olarak geliştirilmiş
yöntemlerimiz sayesinde
potansiyel müşterilerin
niteliksel ve sayısal verilerini
birlikte değerlendirebiliyoruz.
Şekerbank mikrofinansman
uzmanları, hane halkı gelirini
esas alarak müşterinin nakit
akışını ve ödeme gücünü
birlikte hesaplayıp, onlara
finansal olarak işlerini nasıl
sürdürüp büyütebileceklerine
ilişkin de yol göstermiş oluyor.

Amaç: Kırsal kesimde
yerleşik olup da mevcut kredi
değerlendirme sistemleri
nedeniyle bankacılık sistemi
ile ilişki kuramamış esnaf,
çiftçi, mikro işletme sahibi
ve girişimcilere ulaşarak,
bu kişilere özel olarak
gerçekleştirilen mali ve
niteliksel değerlendirme yoluyla
onları bankacılık sistemine dâhil
edip finansal erişilebilirliğin
yaygınlaştırılmasına katkı
sağlamayı hedefliyoruz. Temel
amacımız, özellikle kadınları
önceliklendiren bir yaklaşım
izleyerek her yıl 500 esnaf,
çiftçi ve mikro işletmeye
mikrofinansman yoluyla kaynak
sağlayarak kayıtlı ekonomik
faaliyet oranını artırmaktır.
Bunun yanı sıra, finansmana
erişimi kısıtlı kesimlerin refah
seviyelerini artırarak kişi
başına düşen gelirin homojen
bir yapıda artmasına katkıda
bulunup SKH 8 doğrultusunda
kapsayıcı ekonomik büyümeyi
desteklemektir.

Mikrofinansman kapsamında kırsal bölgelerde
ziyaret edilen kişi sayıları
Yıl: 2015
Kişi Sayısı
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Ziyaret
Edilen Çiftçi

Köylerde
Ziyaret Edilen

Kahvelerde
Ziyaret Edilen

287

1.486

3.000

Ahmet Başmaya

Ahmet Başmaya
Şeker Gıda Sahibi
“İsmim Ahmet Başmaya,
Şekerbank’ın desteğiyle 2001
yılından beri Şeker Bakkal’ı
çalıştırıyorum. 1973 yılında
Gaziantep Oğuzeli’nde
doğdum. İlkokul bitene kadar
bahçede babamın yanında
çalıştım, çiftçilik yaptım.
1994’te askerden döndüm

bir tane fırın aldım ve 1998
yılına kadar fırını çalıştırdım.
Bir dönem boş kaldım
ardından da burayı aldım.
O günden bugüne kadar da
dükkânımda çalışıyorum.
İşimde zorlandığım bir
dönemde Şekerbank ile
tanışarak finansman sağladım.
Daha öncesinde bankalarla
çalışmaya cesaretim yoktu.

Şekerbank ekibi geldi
ailemizden biri gibi çay içtik,
sohbet ettik. Mikro finansman
kredisinden bahsettiler,
masrafsız kredi kullandım.
Bakkalımı çocuklarımla birlikte
çalıştırıyorum. Bazen de
mahallenin çocukları çalışıyor,
harçlıklarını veriyorum. Çok
şükür şimdi de iyi kazanıyorum
ve işlerim yolunda.”

Küçük üreticiler, esnaf
ve kooperatiﬂere sürekli
destek

Kooperatif üyelerine
alişverişlerde indirim desteği
2015 yılında Tüm Tüketim
Kooperatifleri Merkez Birliği
(Merkez Tükobirlik) ile iş
birliği kurarak kolektif tarımı
desteklemek amacıyla
kooperatif üyeleri ve
bölgedeki esnafa yönelik özel
bir Kooperatif Kartı (Koop
Kart) sunduk. Koop Kart
müşterileri Kocaeli’ndeki

yüze yakın anlaşmalı Şeker
Bonus Kart üyesi işyerinden
giyim, akaryakıt ve beyaz eşya
alışverişlerinde Bonus Kart
özelliğinden faydalanarak
yüzde 15’e varan indirimler
kazanabiliyor. İndirimlere ilave
olarak, kart aynı zamanda
kullanıcılarına taksitli kolay
ödeme seçenekleri sunuyor.

Kapsayıcı finans stratejimizin
bir parçası olarak, en önemli
müşteri gruplarımız arasında
yer alan küçük üreticilerin,
esnaf ve kooperatiflerin
finansmana erişim seviyesini
artıracak birçok teklif ve ürün
tasarlıyoruz.
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Her ayın 15’ini “Esnaf Günü”
2013 yılında başlattığımız
“Kapımız Esnafa Açık”
platformumuzun devam eden
başarısı ile birlikte her ayın
15’ini “Esnaf Günü” ilan ettik ve
tüketicileri yerel üreticilerden

ve esnaftan alışveriş yapmaya
teşvik ettik. Bu kampanya
ile esnafın iş hacminin
artmasına yardımcı olmak, bu
sayede üretimin canlanması
ve aynı zamanda ülke
ekonomisinin desteklenmesini
hedeflemekteyiz. Bu platformu
esnafın kapısının hep açık
kalmasını sağlayacak yeni
ortaklıklar aracılığıyla
sürdürmeye ve yerel ekonomi
faaliyetlerine destek vermek
amacıyla geliştirmeye devam
ettik. Geçen sene, elektrik
faturaları ile Şekerbank
müşterileri arasında yer alan
esnafa ve küçük işletmelere
yardımcı olmak için Zorlu
Elektrik ile yeni bir ortaklık
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başlattık. Aylık elektrik
faturası 130 TL ve üzerinde
olan müşterilerimiz Zorlu
Elektrik’ten yüzde 13’e varan
indirim avantajı kazanıyor.
Esnaf ve küçük işletme sahibi
müşterilerin yanı sıra Banka’nın
bireysel, kurumsal ve çiftçi
tüm müşterileri de elektrik
ödemelerinde bu indirimden
yararlanabiliyor.
Hal ve fırıncı esnafının
yanındayız
Hal (meyve ve sebze
toptancıları) ve fırıncı esnafına
özel destek kapsamında hal
esnafı ve fırıncıların finansman
ihtiyaçlarını karşılamak ve
iş hacimlerini arttırmak
amacıyla “Taptaze Destek
Paketi” ve “Ekmeğine Destek
Paketi” kampanyalarını özel
olarak hazırladık. Bu ve
benzeri kampanyalar ile özel

segmentlere yönelik avantajlı
şartlar ve koşullar ile üretimi ve
istihdamı destekliyoruz.

2015’ten kısa kısa…

Güvenilirlikte yenilikçilik
2015 yılında, finansal
hizmetlere erişimi
genişletmeye yönelik
çalışmalarımızın bir parçası
olarak, Kredi Kayıt Bürosu
(KKB) tarafından geliştirilen
Kare Kodlu Çek uygulamasına
geçen ilk banka Şekerbank
oldu. Bu girişim ile finansal
hizmetlere daha geniş erişimin
sağlanması ve çek ile yapılan
ödemelerin daha güvenli hâle
getirilmesi hedefleniyor. Kredi
Kayıt Bürosu (KKB) tarafından
geliştirilen bu girişimin
çekte itibarın simgesi olması
bekleniyor.
Emeklilere ayrıcalıklı hizmet
“Şekerbank’ta Emeklilerimizin
Yeri Ayrı” kampanyasıyla
emekli maaş müşterilerine
yönelik birçok ayrıcalıklı hizmet
sunuyoruz. Emeklilerden
mevduat hesapları için hesap
işletim ücreti almıyor, ayrıca
internet şubesi aracılığıyla
yapılan tüm havale ve
EFT işlemlerini ücretsiz
gerçekleştiriyoruz. Bunlara
ek olarak, tüm Şekerbank
şubeleri emeklilere işlemleri
için öncelikli hizmet veriyor
ve emeklilerimizin 444 0
344 numarasından 7 gün 24
saat ulaşılabilecekleri özel bir
Emekli Destek Hattı bulunuyor.
Ayrıca sağlık durumları

maaşlarını şubelerden
almaya engel teşkil eden
emeklilerimizin maaşlarını
adreslerine teslim ediyoruz.

62 yıldır tabana yaygın
tasarrufun adresi
Toplam pasiflerimizin yüzde
61’ini oluşturan mevduat
hacmimizin yüzde 41’ini
bireysel tasarruf mevduatları
oluşturuyor. Bireysel
mevduatların yarısını ise
birikimi 250 bin TL’nin altında
olan tabana yaygın tasarruflar
oluşturuyor. Bankamızın en
güçlü yanlarından biri olan ve
özellikle Anadolu’da güvenin
göstergesi olan bu yapıyı
daha da güçlendirmek için niş
ürünler sunuyoruz.

İstihdama katkı
Türkiye’nin hiçbir banka şubesi
bulunmayan bölgelerine bile
hizmet götüren Şekerbank,
finansman sağladığı
yatırımlardan doğan
dolaylı istihdamın yanı sıra
şubelerinde eğitimli yerel
genç nüfusa kariyer olanakları
sunarak doğrudan istihdama
da katkı sağlamaktadır.
Diğer yandan,
Şekerbank T.A.Ş.’nin ana
hissedarlarından olan ve
üyelerini çalışanlarımızın ve
emeklilerimizin oluşturduğu
SEMVAK (Şekerbank T.A.Ş.
Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma
Sandığı Vakfı) sayesinde
çalışanlarımıza ikinci emeklilik
imkânı sunmaktayız. Bu
bağlamda bir bakıma
Bankamızın hissedarları olan
çalışanlarımız, kurum aidiyeti
yüksek bir profile sahip
olup katılımcı iş ortamının
sağladığı imkânlardan
faydalanabilmektedir.
İnsan kaynakları politikamızın
ana prensipleri de bu düşünce
biçimini yansıtmaktadır:
• Çalışanlarımızın teknik
bilgi ve kişisel becerilerini
geliştirmelerine uygun bir
ortam sağlamak,
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• Tüm çalışanlar için
uygulanabilir bir kariyer gelişim
ve planlama sistemi kurmak ve
idame ettirmek,
• Kişilerin rol ve
sorumluluklarını temel alan adil
bir ücret sistemi uygulamak,
• Tüm seviyelerde iletişim
kanallarının açık olduğu bir
ortam yaratmak,
• Yüksek/iyi performansı
ödüllendirmek ve çalışanların
tatmin ve kuruma bağlılıkları
konusunda fark yaratan bir
banka olarak anılmak.

Türkiye’nin kurumsal
yönetim notu alan ilk
bankasıyız
Kurumsal yönetim süreçlerini
de sürdürülebilirlik kapsamında
değerlendiriyor; adillik, şeffaflık,
hesap verebilirlik ve sorumluluk
ilkelerine tarihimizden gelen
bağlılığımızı koruyoruz.
Türkiye’nin kurumsal yönetim
notu alan ve bu kapsamda
2008 yılında Borsa İstanbul
Kurumsal Yönetim Endeksi’ne
giren ilk banka olarak, 100
üzerinden “91.10” ile söz konusu
endekste mevduat bankaları
arasında Türkiye’nin en yüksek
derecelerinden birine sahibiz.
Yerel halk şubelerde çağdaş
sanatla buluşuyor
Topyekün kalkınmanın,
ekonomik büyüme, sosyal,
kültürel ve çevresel
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boyutlarıyla desteklendiğinde
gerçekleşeceğine olan
inancımızla 62 yıldır sosyal
sorumluluğumuzu işimizin bir
parçası hâline getirerek, çağdaş
sanatı Anadolu’ya taşıyor
ve kültürel mirasımıza sahip
çıkıyoruz.
Sanat serüveni, 1980’li yıllarda
Ömer Sunar Sanat Galerisi ile
başlayan Şekerbank; bu alandaki
faaliyetlerini 2005 yılına kadar
Ankara’da sürdürdü. Şekerbank,
2011 yılında “Açıkekran” başlığı
altında hayata geçirdiği yeni
medya sanatları alanındaki
projesi kapsamında, çağdaş
sanat ve kültüre erişimi
arttırmayı hedefliyor.
Şekerbank, yereli küresel ile
bütünleştirerek sanat üretimini
desteklemek, toplumu sanata
yakınlaştırmak misyonu
çerçevesinde Açıkekran Yeni
Medya Sanatları çatısı altında,
video yapıtları şubelerinde
yerel halkla ve çalışanlarıyla
buluşturuyor. İstanbul
Teşvikiye’deki Şekerbank
Açıkekran Yeni Medya Sanatları
Galerisi ile eş zamanlı olarak
özel monitörler aracılığıyla
her sergiden bir video yapıtı,
Levent’teki Genel Müdürlük
binasının ortak alanlarının yanı
sıra İstanbul-Merkez, Ankara
Küçükesat ve Kızılay, Tekirdağ
Alpullu, Ordu, İzmir, Bodrum,

Mardin ve Edirne olmak üzere,
8 ildeki 9 Şekerbank şubesinde
de 24 saat yayınlanıyor.
Mayıs 2011’den bugüne
Açıkekran çatısı altında
buluşturduğumuz sergileri,
sanatçıları ve yapıtları
“Açıkekran 2011-2014” eserinde
topladık. Geçmiş dönemdeki
eserlerin unutulmaması
ve gelecekte yer alacak
sanatçıların teşvik edilmesi
bakımından önemli bir arşiv
çalışması niteliğinde olan kitap
ile çağdaş sanatı daha geniş
izleyici kitlelerine ulaştırmayı ve
ülke çapındaki sanatsal bilgiyi
çoğaltmayı hedefliyoruz.

Açıkekran ile çağdaş sanat
eserleri Şekerbank şubelerinde
izlenebiliyor.

Kültürel mirasa
desteğimiz

“Şekerbank’ın 60 Yılı:
Bizim Hikâyemiz, Türkiye’nin
Hikâyesi
Haziran 2014’te, “Şekerbank’ın
60 Yılı: Bizim Hikâyemiz,
Türkiye’nin Hikâyesi” başlıklı
kitabı yayımladık.
Bu kitap, Şekerbank’ın 60
yıllık hikâyesini anlatırken,
1953 yılında şeker pancarı
üreticilerinin oluşturduğu
kooperatifler tarafından
kurulmasından günümüze
Türkiye’nin sosyal ve ekonomik
büyümesinin hikâyesini de
anlatıyor. Kitap aynı zamanda
detaylı fotoğraf ve mektup
arşivi ile Banka’nın sadece
finansal gelişmeye değil, aynı
zamanda yerel toplumun
gelişimine verdiği önemi ve
bu yöndeki üstün gayretini
yansıtıyor.

“Bir taşım keyif: Türk
Kahvesinin 500 yıllık öyküsü”
Kahvenin Türk kültüründe özel
bir yeri vardır ve kahve ile ilgili
tarihi ve gelenekleri onore
etmek adına Türk kahvesi,
Türkiye’nin 11’inci kayıtlı mirası
olarak 2013 yılında UNESCO
İnsanlığın Somut Olmayan
Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne
“Türk Kahvesi Kültürü ve
Geleneği” olarak girmiştir.
Biz de Türk kahvesinin ulusal
ve uluslararası bilinirliğinin
artırılarak gelecek kuşaklara
aktarılması için Topkapı
Sarayı’nda 21 Şubat15 Haziran 2015 tarihleri
arasında gerçekleştirilen “Bir
taşım keyif - Türk kahvesinin
500 yıllık öyküsü” sergisinin
ana sponsoru olduk. Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın
himayesinde, Topkapı Sarayı
Müzesi ve Türk Kahvesi Kültürü
ve Araştırmaları Derneği’nin
düzenlediği sergi kapsamında,
sergi ile aynı adı taşıyan Türk
kahvesinin 500 yıllık öyküsünü
anlatan kitabın destekçisi
olduk.
Toplum ve sürdürülebilirlik
konularındaki yayınlarımıza
aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz:
www.sekerbank.
com.tr/hakkimizda/
yayinlarimiz?gkuvhvqxldxuojzw
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Ek 1 Önceliklendirme
Yaklaşımı
G4-18, G4-19, G4-20,
G4-21, G4-22
Şekerbank olarak
sürdürülebilirlik risklerinin
tespit edilmesi ve etkilerinin
belirlenmesinde temel paydaş
gruplarının (müşteriler,
çalışanlar ve üst yönetim,
hissedarlar, hükümet yetkilileri,
düzenleyici kurumlar ve
kreditörler) bakış açılarına özel
önem veren ve önceliklendiren
bir yaklaşım izledik.
Sürdürülebilirlik Raporumuzu
oluştururken konuların
seçiminde GRI’ın Rapor İçeriği
ve Niteliği Belirlenmesine İlişkin
İlkelerini dikkate aldık. Bu
ilkeler ışığında raporumuzun
önceliklendirme analizini
yürütürken; öncelikli konular
açısından eksiksiz ve doğru,
Türkiye’deki ve uluslararası
alandaki genel sürdürülebilirlik
eğilimleri ile uyumlu bir
önceliklendirme yapmaya çaba
gösterdik. Paydaşlarımızın
önem verdiği görüş ve
konuların önceliklendirildiğine
emin olmak için başlıca temel
paydaş gruplarından alınan
geri bildirimlere ve onların
beklentilerine yer verdik.
Bu raporun GRI G4 veri
toplama ve raporlama sürecinin
hazırlanması için, öncelikli
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konuların detaylı analizini
yaparak, bu konuları, GRI G4
İçerik Endeksi’nde belirtilen
unsurlar ile ilişkilendirdik.
Raporlama dönemi boyunca
paydaşlarımızla olan
ilişkilerimizin bir parçası olarak;
çalışan memnuniyeti, müşteri
farkındalığı, sürdürülebilirlik
farkındalığı ve kurumsal itibar
konuları hakkında yapılan
anketler aracılığıyla aldığımız
paydaş geri bildirimlerini de
göz önünde bulundurarak rapor
içeriklerini şekillendirdik.
Metodoloji
Raporun GRI G4 seviyesine
uygun olarak hazırlanması
sürecinde, öncelikli GRI
unsurlarının uygulanmasının
gerçekleştirildiği öncelikli
konuların belirlenmesi süreci
için dış danışman desteği
ile sürdürülebilirlik eğitim
ve çalıştayları düzenledik.
2014-2015 Sürdürülebilirlik
Raporu analizinde, farklı
departmanların katılımıyla
öncelik analizi çalıştayı
düzenlendi. Çalıştayda paydaş
gruplarının temsilcileri ile
zorluklar, konular ve aksiyon
alınması gereken alanlardan
hangilerinin en önemli olanlar
olduğu üzerine önceliklendirme

çalışmaları, grup aktiviteleri ve
sunumları gerçekleştirilmiştir.
Sonrasında her anahtar
paydaş grubu için öncelikli
olan konuları uygun GRI G4
göstergeleri ile ilişkilendirdik.
Çalıştayı takiben toplantılar
düzenledik ve sonuçlarile ilgili
anketler gönderdik. Sonrasında
çalıştay soruları anahtar paydaş
gruplarından alınan ek bilgiler
ile ölçümlendi ve güncellenen
çalışma uzmanlarımız ve
üst yönetim tarafından
değerlendirilerek ve onaylandı.
Sonuç olarak ortaya çıkan

çalışma aşağıda görülebilecek
olan Önceliklendirme
Analizi şeklinde toplandı ve
sürdürülebilirlik raporu için bir
çerçeve oluşturmuş oldu.
Şekerbank, aşağıdaki şekilde,
GRI G4 öncelik analizinin
sonuçlarını özetlemektedir.
Öncelikli konular sırasıyla
karşılık gelen GRI G4
unsurlarıyla ilişkilendirilmiştir
ve bu unsurların Bankamız
içinde ve/veya dışında
öncelikli olup olmadığı göz
önünde bulundurulmuştur.
Konular paydaş gruplarının

beklentileri ve Banka’nın
sürdürülebilir kalkınma
stratejisini gerçekleştirme
üzerine olan etkilerine göre
önceliklendirilmiştir. Analiz,
aksiyon alınacak alanları
Şekerbank için orta, belirgin
ve çok önemli derecelerde
önemli etkilerine göre organize
etmektedir. En çok öncelik
verdiğimiz konular sağ üst
kutuda yer almaktadır ve bu
raporda detaylandırılmıştır.
Öncelikli konuların tam
listesi takip eden sayfada,
önceliklendirme analizi ile
birlikte görülebilir.
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Şekerbank Önceliklendirme Analizi
Yüksek

Yüksek

7

1

11

5

19

18

4
2

25

Orta

20

14

23
6

29

30
12

22

13

9

17

21
15
16

Düşük

Paydaşlar için öncelikli

8

27

24

3

10

28

26

Düşük

Bankamız, kuruluşundan gelen sorumlu
bankacılık anlayışı doğrultusunda,
faaliyet alanının gerektirdiği ekonomik
performans ve dolaylı ekonomik
etkiler kadar, ekonomik kalkınmanın
ayrılmaz parçası olarak gördüğü
sosyal ve çevresel konuları da
önceliğine almaktadır. Şekerbank,
temel öncelikleri arasında yer alan
ve ana faaliyet alanı olarak gördüğü
çevresel açıdan sürdürülebilir ve
sosyal açıdan kapsayıcı büyümenin
finansmanındaki öncü rolünün yanı sıra,
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Orta
Şekerbank için öncelikli
bu alanlarda çalışanları da dahil tüm
paydaşları nezdinde eğitim, iletişim ve
raporlama faaliyetleri ile farkındalık
oluşturmakta ve altyapı yatırımları ile
kredilerinin çevresel ve sosyal etkilerini
ölçümlemektedir. Bunlarla birlikte,
Şekerbank, en öncelikli paydaş grubu
olarak gördüğü müşterilerinin bilgi
gizliliğine azami önem göstermeyi,
yasalara uyum çerçevesinde etik
çalışmayı, rekabete aykırı davranışlara
karşı mevzuata sıkı sıkıya bağlı olmayı
ve yolsuzlukla mücadeleyi, insana yakışır

Yüksek

ve eşit fırsat sunan iş ortamı sağlamayı
Bankanın dürüstlük ve açık iletişim
değerleri ile uyumlu olarak önceliğine
alır. Türkiye’nin kurumsal yönetim notu
alan ilk bankası olan Şekerbank, bu
kapsamda şeff aflık konusunu da içeren
tüm başlıklarda her yıl tabi olduğu
derecelendirme sonucunda aldığı not ile
Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki yüksek
konumunu korumakta ve bu alandaki
politika ve uygulamalarını web sayfası
yoluyla paydaşlarıyla paylaşmaktadır.

Öncelikli Konular Listesi
Konu
1

Yerel toplumlar

2

Yolsuzlukla mücadele

3

Müşteri gizliliği

4

Yasalara uyum (Sosyal)

5

Rekabete aykırı davranışlara karşı net tutum

6

Kamu politikaları

7

İstihdam

8

Çeşitlilik ve fırsat eşitliği

9

Kadın ve erkekler için eşit ücret

10

Eğitim ve öğrenim

11

İşgücü uygulamaları ve insana yakışır iş

12

İş sağlığı ve güvenliği

13

İşgücü/yönetim ilişkileri

14

Yatırımlar

15

Ayrımcılık yapılmaması

16

Sendikalaşma ve toplu sözleşme serbestliği

17

Tedarikçi İnsan hakları değerlendirmesi

18

Enerji

19

Su

20

Emisyonlar

21

Yasalara uyum (Çevresel)

22

Genel (Çevresel)

23

Çevresel şikayet mekanizmaları

24

Ekonomik performans

25

Piyasa konumu

26

Dolaylı ekonomik etkiler

27

Satın alma uygulamaları

28

Ürün ve hizmet etiketlendirmesi

29

Ürün ve hizmetler

30

Pazarlama iletişimi

Kategori

Sosyal

Çevresel

Ekonomik

65

Ek 2 Paydaşlarımızla
Diyaloğumuz
G4-24, G4-25, G4-26, G4-27
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.
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 dâhil olmak
üzere pek çok konuda
fikirlerini almaya çalışıyoruz.
Süregelen paydaş katılımı
programının bir parçası
olarak paydaşlarımızla
bir araya geldik, onlardan
öğrenmeye çalıştık ve
karşılıklı paylaşımlarda
bulunduk. Bunların
arasında yer alan, her
sene gerçekleştirdiğimiz,
iftar yemekleri programı
ile çalışanlarımız ve
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yöneticilerimiz yerel esnaf,
çiftçi ve iş dünyası temsilcileri,
kamu yetkilileri, üreticiler ve
yerel medya mensupları ile
bir araya gelme ve onlar için
önemli konuları görüşme
fırsatı edindi. Geçtiğimiz
yıl, yaklaşık olarak 1.500
paydaşımız, 5 farklı şehirde
düzenlenen ve açılışını
Şekerbank Genel Müdürü
ve Baş Ekonomist’inin
gerçekleştirdiği bu yemek
davetlerine katıldı. Bu
etkinlikler, Bankamız ile
anahtar paydaşları arasındaki
konuların proaktif bir şekilde
cevaplandırılması, bağ ve
köprülerin güçlendirilmesi
konusunda fayda sağlamıştır.
2009 yılından bu yana
Sosyal ve Çevresel Yönetimi
Sistemi (SÇYS) rehberi
bulunan Şekerbank, finans
sektöründe sürdürülebilirlik
konuları üzerine farkındalığı
ve uygulama seviyesini
artırmak amacıyla ortak
bir çerçeve oluşturulması
hedefine ulaşmak için iş
dünyası STK’larında aktif rol
üstlenmiştir. İş dünyasının
sürdürülebilirlik konusunda
çatı örgütlerinden olan
Sürdürülebilir Kalkınma
Derneği (SKD) üyesi ve bu

kapsamda Sürdürülebilir
Finans Çalışma Grubu eş
başkanlığını yürüten bir
kurum olarak, iş dünyasının
strateji oluşum süreçlerinde
sürdürülebilirlik kriterlerini
dikkate alması yönünde
çalışmalar gerçekleştirdik,
gerçekleştiriyoruz.
Paydaşlarımızın
sürdürülebilirlik performansı
ile ilgili beklentilerini stratejik
işbirlikleri, birebir toplantılar,
konferanslar, seminerler,
çalıştaylar, anketler ve
aşağıdaki tabloda belirtildiği
gibi benzer farklı iletişim
kanalları yoluyla edinir; bu
bilgileri paydaşlarımız ile
paylaşır, gerektiğinde onlara
danışır, tartışır ve proaktif
olarak takibini gerçekleştiririz.
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.

Anahtar Paydaş Grupları ve İletişim Platformları
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)

Günlük ekonomik bültenler, e-bültenler,
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 https://www.instagram.com/
sekerbank/ https://www.youtube.com/
user/SekerbankTAS

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.)

Çalışan memnuniyeti anketi, kurumsal
performans sistemi, toplantılar (örneğin
yıllık değerlendirme, performans
değerlendirme), Bir Önerim Var platformu,
e-bültenler, Şeker.net portalı, Aklınızda
Bulunsun bültenleri, günlük ekonomik
bültenler, e-posta aracılığıyla yayınlanan
duyuru ve genelgeler

Hissedarlar ve yatırımcılar

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.)

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

Yasa koyucular,
düzenleyici
kurum/kuruluşlar
ve kamu otoriteleri

Şekerbank olarak gerçekleştirdiğimiz
tüm faaliyetlerimizde, yasalara ve
yönetmeliklere ve mevzuata uyum
sağlamaya büyük hassasiyet gösteririz.
Türkiye’de bankacılık sektörünü
düzenleyen, izleyen ve denetleyen BDDK;
ayrıca SPK, TMSF, Hazine Müsteşarlığı,
TCMB, ilgili bakanlıklar ve diğer kurum
ve kuruluşlar ile kanun ve mevzuatlarda
öngörüldüğü şekilde iletişim içindeyiz.
Sektörümüzü ilgilendiren tüm
gelişmeleri yakından takip eder, mevzuat
değişikliklerine ilişkin düzenlemeler ile
ilgili gerekli durumlarda önerilerimizi
sunarız. (İletişim sıklığı: Sürekli)

Sektör toplantıları, raporlamalar, çeşitli
çalışma grupları, Kamuyu Aydınlatma
Platformu, sözlü ve yazılı bildirimler, basın
bültenleri, yasal uyum raporları, mali
tablolar ve raporlar, yıllık ve ara dönem
faaliyet raporu, özel durum açıklamaları
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Anahtar Paydaş Grupları ve İletişim Platformları
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Paydaş Grupları

Yaklaşımımız

İletişim Platform ve Kanalları

Uluslararası finans kuruluşları

“Kuruluşumuzdan bu yana faaliyetlerimizin
odağında KOBİ, esnaf,
küçük işletmeler, mikro işletmeler, tarım
ve girişimciliğe desteği koyarak, bu
alanlardaki uzmanlığımıza istinaden
uluslararası finans kuruluşlarından uzun
vadeli kaynak temin ederek iş
birliklerimizi sürdürüyoruz. (İletişim sıklığı:
Sürekli)

“Raporlar, toplantılar,
değerlendirmeler, birebir
görüşmeler

Yerel Toplumlar

Şekerbank’ın faaliyet gösterdiği yerlerde
halk ve yerel toplumu etkileyen gelişmeleri
hem ulusal hem de uluslararası
forumlardan yakın şekilde takip ederiz
ve sürdürülebilir kalkınma konularıyla
ilgili gelişmelere iletişim kanallarımız
ve şirket etkinlikleri ile cevap vermeye
çalışırız. Halk ve toplumdaki bireylerin
iletişim kanallarımızdan bize her zaman
ulaşmalarını sağlayarak Bankacılıkta
insan-odaklı bir yaklaşım sergileriz.

Günlük ekonomik bültenler, elektronik
bültenler, çağrı merkezi, sosyal medya
ve elektronik posta hesapları, internet
sitesi, reklam kampanyaları, şubeler, bölge
müdürlükleri ve genel müdürlük. Ek olarak
yerel müşteri toplantıları, İftar programları
veya Sürdürülebilir Finans Forumu
(sponsorluk yaptığımız bir etkinlik) gibi
özel ve senelik gerçekleştirdiğimiz toplantı
ve etkinlikler.

Finans sektörü (Bankacılık sektörü)

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim
Kurulu’nda yer alan bir banka olarak,
Birliğin çalışmalarına ve toplantılarına aktif
katılım sağlıyor ve faaliyetlerine katkıda
bulunuyoruz. (İletişim sıklığı: Aylık)

Toplantılar, Türkiye Bankalar Birliği üyeliği,
panel ve forumlar, çalışma grupları.

Medya

“Medya mensupları ile karşılıklı saygıya ve
şeffaflığa dayalı bir ilişki
içerisindeyiz. Basın bültenleri ve basın
toplantıları ile medyayı
doğru ve zamanında bilgilendirmeyi
önemsiyoruz”

“Basın toplantıları ve buluşmaları, basın
bültenleri,
haber çalışmaları, günlük ekonomik
bültenler”

Sivil toplum
kuruluşları ve
sektörel dernekler

Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
içerisinde olmayı ve
faaliyetlerimize yönelik görüş alışverişinde
bulunmayı, ortak
projeler gerçekleştirmeyi önemsiyoruz.

Üyelikler, çalışma grupları, forum ve
konferanslar

Ek 3 Dönüşüm Faktörleri
Emisyon Kaynağı

Enerji Faktörleri

KAPSAM I

MJ/Unit

Emisyon Faktörleri
kgCO2/GJ

kgCH4/GJ

Kaynaklar

kgN2O/GJ

Isıtma
Dizel (lt)

35,69

74,1

0,005

0,0001

Doğal Gaz (m3)

32,16

56,1

0,005

0,0001

Fuel Oil (lt)

32,56

69,3

0,01

0,0006

Kömür (kg)

11,90

101

0,01

0,0015

Dizel (lt)

35,69

74,1

0,0039

0,0039

Benzin (lt)

32,56

69,3

0,0038

0,0057

Dizel (lt)

35,69

74,1

0,005

0,0001

Fuel Oil (lt)

32,56

56,1

0,005

0,0001

Araçlar

2006 IPCC Guidelines for
National Greenhouse Gas
Inventories, Volume 2,
Chapter 1

Generator

kgCO2/kg

Soğutucu gazları
HCFC-22

-

1810

R410a

-

2087,5

Azot

-

298

R410a

-

2087,5

KAPSAM II

Elektrik (kWh)

DEFRA 2015

kgCO2/kWh

3,60

0,473

IEA (2013). CO2 Emissions
from Fuel Combustion,
2013 Edition, Highlights.
International Energy
Agency.
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EK 4 Sosyal Performans
Tabloları
Sosyal Performans Göstergelerimiz
ÇALIŞANLARIMIZ
Türüne Göre
Beyaz yaka

2014

2015

GRI G4

kişi

4460

4078

LA1

Birim

2014

2015

GRI G4

Sözleşmeli

kişi

4460

4078

LA1

Tam zamanlı

kişi

4460

4078

LA1

Birim

2014

2015

GRI G4

kişi

2178

2034

LA12

oran

49%

49,9%

LA12

kişi

2282

2044

LA12

Sözleşmeye Göre

Cinsiyete Göre
Erkek
Kadın
Yaşa Göre
30 Yaş ve altı
30-50 Yaş arası

oran

51%

50,0%

LA12

Birim

2014

2015

GRI G4

kişi

1262

1228

LA12

oran

28%

30%

LA12

kişi

3050

2743

LA12

oran

68%

67%

LA12

kişi

148

107

LA12

oran

3%

3%

LA12

Yönetim Kategorisine Göre

Birim

2014

2015

GRI G4

Üst Yönetim (GM ve GMY)

kişi

14

14

LA12

Grup Başkanı

kişi

8

6

LA12

Müdürler

kişi

423

414

LA12

Yönetmenler

kişi

1372

1272

LA12

Diğer varsa

kişi

2643

2372

LA12

Diğer Gruplar

Birim

2014

2015

GRI G4

kişi

92

95

LA12

50 Yaş ve üstü

Engelli
Kadın Çalışanların Yönetime Dağılımı
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Birim

Birim

2014

2015

GRI G4

Üst Yönetim (GM ve GMY)

kişi

1

1

LA12

Grup Başkanı

kişi

2

2

LA12

Sosyal Performans Göstergelerimiz
Müdürler

kişi

127

123

LA12

Yönetmenler

kişi

734

682

LA12

Diğer varsa
İş Sağlığı ve Güvenliği

kişi

1418

1236

LA12

Birim

2014

2015

GRI G4

İlk yardım seviyesi dışındaki tüm kazalar

Adet/Yıl

0

0

LA7

Mesleki hastalık görülme sıklığı

Adet /Yıl

0

0

LA7

Hastalık sebebiyle kayıp gün

Gün/Kişi

0

0

LA7

İşe devamsızlık (Kadın)

Gün/Kişi

0

0

LA7

İşe devamsızlık (Erkek)

Gün/Kişi

0

0

LA7

Doğum İzinleri 2014-2015

Toplam

2014

2015

GRI G4

Doğum iznine çıkan personel sayısı

Kişi

136

123

LA3

Doğum izni bittikten sonra İşe dönen çalışanlar

Kişi

82

75

LA3

Doğum izni bittikten sonra İşe dönen çalışanlar

Oran

60%

61%

LA3

İşe Alınan

Birim

2014

2015

GRI G4

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

kişi

370

147

LA1

oran

39%

37%

LA1

kişi

574

249

LA1

oran

61%

63%

LA1

kişi

543

243

LA1

oran

58%

61%

LA1

kişi

393

149

LA1

oran

42%

38%

LA1

kişi

8

4

LA1

oran

1%

1%

LA1

kişi

192

71

LA1

oran

20%

18%

LA1

kişi

752

325

LA1

oran

80%

82%

LA1

Birim

2014

2015

GRI G4

kişi

300

386

LA1

oran

47%

50%

LA1

kişi

334

392

LA1

oran

53%

50%

LA1

kişi

191

277

LA1

oran

30%

36%

LA1

kişi

399

456

LA1

oran

63%

58%

LA1
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EK 4 Sosyal Performans
Tabloları
Sosyal Performans Göstergelerimiz
50 Yaş ve üstü
Merkez ofis
Şubeler ve bölgeler

kişi

44

45

LA1

oran

7%

6%

LA1

kişi

110

117

LA1

oran

17%

15%

LA1

kişi

524

661

LA1

oran

83%

85%

LA1

Birim

2014

2015

GRI G4

Toplam
Saat

3828

1840

LA9

Oran

54%

52%

LA9

Toplam
Saat

3243

1698

LA9

Oran

46%

48%

LA9

EĞİTİM YATIRIMLARIMIZ
Tam Zamanlı Çalışanlar
Erkek

Kadın
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EK 5 Üyelikler ve Destek Verilen
Girişimler
Dernek ve Destek Örgütleri Üyelikleri

Türkiye Merkezli Dernekler, Oda ve Birlikler

Yönetimdeki Şekerbank Temsilcisi Adı

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)

Üye

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN)

Üye

Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD)

Üye

Reklamverenler Derneği

Üye

Türkiye Bankalar Birliği (TBB)

Üye

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)

Üye

Yabancı Dernekler, Oda ve Birlikler

Yönetimdeki Şekerbank Temsilcisi Adı

Institute of International Finance (IIF)

Üye

UNEP-FI

Üye

UN Global Compact

Üye

Destek Verilen Girişimler

Şekerbank'ın Gönüllü Olarak Desteklediği ve Katılım Gösterdiği Girişimler
IFC – Sosyal ve Çevresel Performans Standartları
CDP – Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği ve Su programları
TBB – Sürdürülebilir Kalkınmada Finans Sektörünün Rolü Çalışma Grubu
Karbon Fiyatı Konusunda İş Dünyası Liderlik Kriterleri
Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Principles-WEPs)
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EK 6 Ödüller
Ürün adı

Ödül Adı

Veren Kurum Adı

Yılı

Tweet Köy

Açıkhava Reklamları Yarışması kapsamında
Fors Medya Açıkhava Dijital Kategorisi
Ödülü ve En İyi Finans/Sigorta Reklamı
Başarı Belgesi

Arvak Açıkhava Reklamcıları
Vakfı

2015

Şekerbank

Dış Ticareti Destekleme Programı (TFP)
kapsamında EBRD garantisi kullanımını
gerçekleştiren ilk Türk bankası ödülü

EBRD

2015

Aile Çiftçiliği

62. Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık
Festivali "Açıkhava" kategorisinde Bronz
Aslan Ödülü

Cannes Lions

2015

Aile Çiftçiliği

Golden Drum kapsamında "Direct”
kategorisinde Gümüş Ödül

Slovenian Advertising Chamber
(SOZ)

2015

Aile Çiftçiliği

MediaCat Felis Ödülleri kapsamında
“Medya/Ambient Medya Kullanımı”
kategorisi ödülü

MediaCat

2015

Aile Çiftçiliği

Sürdürülebilirlik Akademisi

2015

Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri
Yarışması'nda 2’si büyük olmak üzere 7
kristal elma ödülü

Kristal Elma Türkiye

2015

Tweet Köy

Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri
Yarışması'nda 3 kristal elma ve bir gümüş
ödül

Kristal Elma Türkiye

2015

Aile Çiftçiliği

‘Bankacılık ve Finans’ kategorisinde altın
ödül

Effie Türkiye

2015

Aile Çiftçiliği

‘İnovatif Sürdürülebilirlik’ yarışmasında ‘En
İyi Sosyal İnovatif Uygulama Ödülü’

SKD Türkiye

2015

Aile Çiftçiliği

“İnteraktif Kampanya” ve “Düşük Bütçeli
Kampanya” kategorilerinde altın, “Outdoor”
kategorisinde gümüş ödül

Midas Awards

2015

Tweet Köy

Mixx Awards kapsamında "Online Offline
Entegrasyonu" kategorisinde Altın Mixx
Ödülü

IAB (Interactive Advertising
Bureau) Turkey

2015

Şekerbank

“2014 Yılında Ticari Kartlarda Oransal
Olarak En Hızlı Büyüyen Banka”

MasterCard

2015

Şekerbank

“14. İnsana Saygı Ödülleri”kapsamında
İnsana Saygı Ödülü

Kariyer.net

2015

Şekerbank

ETİKA 2014 Türkiye'nin En Etik Şirketi
Ödülü

Etik Değerler Merkezi (EDMER)

2015

Aile Çiftçiliği

Şekerbank

‘Ahilik Hizmet Ödülü’

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

2014

2013 Sürdürülebilirlik
Raporu

2014 Spotlight Awards kapsamında,
Sürdürülebilirlik Raporu kategorisinde
Gümüş Ödül

League of American
Communications Professionals
(LACP)

2014

2013 Sürdürülebilirlik
Raporu

2014 Yılının En iyi 100 İletişim
Materyalinden Biri

League of American
Communications Professionals
(LACP)

2014

“2013 Yılında Ticari Kartlarda Oransal
Olarak En Hızlı Büyüyen Banka”

MasterCard

2014

Şekerbank
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“Sürdürülebilir İş Ödülleri” kapsamında
“Sürdürülebilirlik İletişimi” ödülü

EK 7 Emisyon Performansımız
Kaynağına Göre Sera Gazı Emisyonları (tCO2e)

Kapsam 1

Kapsam 2

2014
(tCO2e)

2015
(tCO2e)

Soğutucu Gazlar

544

2.294

Dizel

1.412

2.239

Doğal Gaz

1.619

1.944

Benzin

423

238

Kömür

452

182

Elektrik

8.793

9.063

Toplam

13.243

15.960

2,97

3,90

Yoğunluk (tCO2e/FTE)

Kaynağına Göre Sera Gazı Emisyonları
2014
Benzin
Doğal Gaz

%3

2015
Kömür

Benzin

%3

%1

Kömür

%1

Doğal Gaz

%12

%12

Dizel

%11

Dizel

%14

Soğutucu
Gazlar

%4

Soğutucu
Gazlar
Elektrik

%67

%15

Elektrik

%57
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GRI G4 İçerik Endeksi
G4 GENEL STANDART BİLDİRİMLER

Genel Standart
Bildirimler

Tanım

Bölüm ve Sayfa

Hariç Tutulanlar

Kuruluşun (Genel Müdür,
Başkan veya eşdeğer üst
düzey pozisyon gibi) en üst
düzey karar merciinden
sürdürülebilirliğin
kurumla ilgisi ve
Kuruluşun sürdürülebilirlik
konusundaki stratejisi
hakkında beyanı

Genel Müdürümüzün
Mesajı, sayfa 12

-

G4-2

Kilit etkilerin, risklerin ve
fırsatların tanımı

Risk Yönetim Sistemi,
http://www.sekerbank.com.
tr/hakkimizda/riskyonetim
Sektördeki Konumumuz
ve Sürdürülebilirlik
Stratejimiz, sayfa 18-19

-

G4-3

Kuruluşun adı

Şekerbank T.A.Ş.

-

G4-4

Birincil markaları, ürünleri
ve hizmetleri

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, http://www.
sekerbank.com.tr/
docs/default-source/
faaliyet-raporlari/
faaliyetraporu-2015.
pdf?sfvrsn=8 sayfa 7

-

G4-5

Kuruluşun genel
merkezinin bulunduğu yer

İstanbul, Türkiye

-

G4-6

Kuruluşun faaliyet
gösterdiği ülke sayısı
ve kuruluşun belirgin
faaliyetlerinin olduğu
ya da raporda anlatılan
sürdürülebilirlik konu
başlıklarıyla ilgili olan
ülkelerin adları

Türkiye

-

G4-7

Mülkiyetin ve kanuni
yapının niteliği

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 9

-

G4-8

Hizmet verilen pazarlar
(coğrafi dağılım, hizmet
verilen sektörler ile müşteri
ve lehtar türleri dâhil)

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 116-117

-

G4-1
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Genel Standart
Bildirimler

Tanım

Bölüm ve Sayfa

Hariç Tutulanlar

G4-9

Raporlama yapan
kuruluşun ölçeği:
• Toplam çalışan sayısı
• Toplam işlem sayısı
• Net satış (özel sektör
kuruluşları için) veya
net gelir (kamu sektörü
kuruluşları için)
• Borç ve özkaynak
bakımından bölüştürülmüş
toplam işletme sermayesi
(özel sektör kuruluşları için)
Sağlanan ürün veya
hizmetlerin miktarı

Finansal Performansımız,
sayfa 14-15
Ek 4 – Sosyal Performans
Tabloları sayfa 70-72
Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 116-117

-

G4-10

İş sözleşmesi, bölge ve
cinsiyete göre toplam
çalışan sayıları

Ek 4 – Sosyal Performans
Tabloları, sayfa 70-72

-

Toplu iş sözleşmeleri
kapsamındaki çalışan
sayısının yüzdesi

Bankamızda sendikal
örgütlenme hakkı
mevcuttur.
http://www.sekerbank.
com.tr/hakkimizda/ik/
ucretpolitikas%C4%B1

-

G4-12

Kuruluşun tedarik zinciri
tarifi

Tedarikçi seçimlerinde
firmanın referansları,
hizmet ağı, hizmet kalitesi
ve fiyatı öncelikli
kriterlerimizdir. Tedarikçi
seçiminde yerel firmalara
öncelik verilir.

-

G4-13

Kuruluşun boyutu, yapısı,
mülkiyeti veya tedarik
zinciriyle ilgili raporlama
sürecinde gerçekleşen
değişiklikler

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 9

-

G4-14

Kuruluşun ihtiyati
yaklaşımının bulunup
bulunmadığı ve ihtiyatlılık
ilkesini ne şekilde ele aldığı

Sektördeki Konumumuz
ve Sürdürülebilirlik
Stratejimiz, sayfa 18-19
Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 80

-

G4-15

Kuruluşun imzaladığı veya
desteklediği, kurum dışında
geliştirilmiş ekonomik,
çevresel ve sosyal
sözleşmeler, ilkeler ve diğer
inisiyatiflerinin bir listesi

Ek 5 - Üyelikler ve Destek
Verilen Girişimler sayfa 73

-

G4-11
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GRI G4 İçerik Endeksi
Genel Standart
Bildirimler
G4-16

Tanım

Bölüm ve Sayfa

Hariç Tutulanlar

Kuruluşun üyesi olduğu ve
rol aldığı dernekler (örneğin
sanayi dernekleri) ve ulusal
ya da uluslararası destek
örgütlerinin bir listesi

Ek 5 - Üyelikler ve Destek
Verilen Girişimler sayfa 73

-

TANIMLANAN ÖNCELİKLİ UNSURLAR VE ÇERÇEVELER

78

G4-17

(a) Kuruluşun konsolide
bilançolarına veya eşdeğer
belgelerine dâhil edilmiş
bütün kurumların bir
listesi,
(b) Kuruluşun konsolide
bilançosuna veya eşdeğer
belgesine dâhil edilmiş
herhangi bir Kuruluşun
rapor kapsamı dışında
tutulmuş olup olmadığı

Raporda yer alan iştirakler,
kiralanan tesisler, iş
ortaklıkları ve diğer grup
şirketlerinin kapsamı,
sayfa 10
Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 168-169

-

G4-18

(a) Rapor içeriğini ve Unsur
Çerçevelerini tanımlamaya
yönelik süreç,
(b) Kuruluşun, Rapor
İçeriğinin Belirlenmesine
İlişkin Raporlama İlkelerini
ne şekilde uygulandığı

Ek 1 - Önceliklendirme
Yaklaşımı, sayfa 62-63
Paydaş Katılımı, sayfa 10

-

G4-19

Rapor içeriğinin
belirlenmesi sürecinde
tanımlanan bütün öncelikli
Unsurların bir listesi

Ek 1 - Önceliklendirme
Yaklaşımı, sayfa 62-63

-

G4-20

Her bir öncelikli Unsur
için kurum içindeki Unsur
Çerçevesi

Ek 1 - Önceliklendirme
Yaklaşımı, sayfa 62-63

-

G4-21

Her bir öncelikli unsur için
kurum dışındaki Unsur
Çerçevesi

Ek 1 - Önceliklendirme
Yaklaşımı, sayfa 62-63

-

G4-22

Önceki raporlarda sağlanan
bilgilere ilişkin yeniden
düzenlenen her tür beyanın
etkisi ve bu beyanların
yeniden düzenlenme
nedenleri

Ek 1 - Önceliklendirme
Yaklaşımı, sayfa 62-63

-

G4-23

Önceki raporlama
dönemlerine göre Kapsam
ve Unsur Sınırlarındaki
belirgin değişiklikler

Kapsam ve unsur
sınırlarında belirgin bir
değişiklik olmamıştır.

-

Genel Standart
Bildirimler

Tanım

Bölüm ve Sayfa

Hariç Tutulanlar

G4-24

Kuruluşun temas kurduğu
paydaş gruplarının bir
listesi

Ek 2 - Paydaşlarımızla
Diyaloğumuz, sayfa 66

-

G4-25

Temas kurulacak
paydaşların belirlenmesinin
ve seçiminin esası.

Ek 2 - Paydaşlarımızla
Diyaloğumuz, sayfa 66

-

G4-26

Türe ve paydaş grubuna
göre temas sıklığını
da kapsayacak şekilde
kuruluşun paydaş teması ve
bu temaslardan herhangi
birinin özellikle rapor
hazırlama sürecinin bir
parçası olarak kurulup
kurulmadığı

Ek 2 - Paydaşlarımızla
Diyaloğumuz, sayfa 66

-

G4-27

Paydaş katılımı kanalıyla
ortaya konan kilit konu
başlıklarını ve kaygıları ve
Kuruluşun raporlama da
dâhil olmak üzere bu kilit
konu başlıkları ve kaygılara
ne şekilde yanıt verdiği.

Sektördeki Konumumuz
ve Sürdürülebilirlik
Stratejimiz, sayfa 18-19
Ek 2 - Paydaşlarımızla
Diyaloğumuz, sayfa 66

-

G4-28

Sağlanan bilgiler için
raporlama dönemi.

1 Ocak 2014 – 31 Aralık
2015

-

G4-29

Sunulan en son (bundan
bir önceki) raporun (varsa)
tarihi

1 Ocak 2013 – 31 Aralık
2014

-

G4-30

Raporlama sıklığı

Raporlama sıklığı iki yılda
birdir.

-

G4-31

Rapor ve içeriği ile ilgili
sorular için iletişim bilgileri

surdurulebilirlik@
sekerbank.com.tr

-

G4-32

GRI İçerik Dizini ve
“uyumluluk seçeneği”

GRI İçerik İndeksi, sayfa 76
Uyumluluk seçeneği:
Kapsamlı

-

G4-33

Kuruluşun rapor için dış
denetim arayışı ile ilgili
politikasını ve mevcut
uygulaması

Raporumuzda referans
aldığımız 31.12.2015
finansal tablolarımız
dış denetim sürecinden
geçmiştir.

-

PAYDAŞ KATILIMI

RAPOR PROFİLİ
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GRI G4 İçerik Endeksi
Genel Standart
Bildirimler

Tanım

Bölüm ve Sayfa

Hariç Tutulanlar

G4-34

En yüksek Yönetim
Organının komiteleri
de dâhil olmak üzere
Kuruluşun Yönetim yapısı

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 62-68

-

G4-35

En yüksek Yönetim
Organının üst düzey
yöneticilere ve diğer
çalışanlara Ekonomik,
çevresel ve sosyal konu
başlıkları ile ilgili yetki
devir süreci

Sektördeki Konumumuz
ve Sürdürülebilirlik
Stratejimiz, sayfa 18-19

-

G4-36

Kuruluşun; sürdürülebilirlik
konu başlıkları ile ilgili
sorumluluğa sahip en
yüksek idari düzeydeki
mevkii

Genel Müdür, Strateji ve
Kurumsal İletişim Genel
Müdür Yardımcısı

-

G4-37

Paydaşlar ile en yüksek
Yönetim Organı arasındaki
iletişime yönelik süreçler

Ek 2, Paydaşlarımızla
Diyaloğumuz, sayfa 66
Sektördeki Konumumuz
ve Sürdürülebilirlik
Stratejimiz, sayfa 18-19

-

G4-38

En yüksek Yönetim
Organının ve komitelerinin
bileşimleri

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 62-68

-

G4-39

Yönetim kurulunun
başkanının konumu

Yönetim Kurulu Başkanı’nın
doğrudan bir icra görevi
yoktur. Yönetim Kurulu’nun
ve hissedarların verdiği
yetkiye istinaden stratejik
süreçlerde ve kararlarda
yer alır.

-

G4-40

En yüksek Yönetim Organı
ve komiteleri için aday
belirlenme ve seçim
süreçleri

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 52

-

G4-41

Menfaat çatışmalarından
kaçınılması

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 55-68

-

G4-42

En yüksek Yönetim
Organının ve üst düzey
yöneticilerin; Kuruluşun
amaç, değer veya misyon
beyanlarının, stratejilerinin,
politikalarının ve ekonomik,
çevresel ve sosyal
etkilerle ilgili hedeflerinin
geliştirilmesi, onaylanması
ve güncellenmesindeki
rolleri

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 55-68

-

YÖNETİŞİM

80

Genel Standart
Bildirimler

Tanım

Bölüm ve Sayfa

Hariç Tutulanlar

G4-43

Yönetim kurulunun
sürdürülebilirlik
başlıklarındaki kolektif
bilgisinin geliştirilmesi
ve artırılması için alınan
önlemler

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 55-68
Sektördeki Konumumuz
ve Sürdürülebilirlik
Stratejimiz, sayfa 18-19

-

G4-44

Yönetim kurulunun
sürdürülebilirlik
başlıklarının Yönetimi
açısından performansının
değerlendirilmesine ilişkin
süreçleri

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 55-68
Sektördeki Konumumuz
ve Sürdürülebilirlik
Stratejimiz, sayfa 18-19

-

G4-45

Yönetim kurulunun
ekonomik, çevresel ve
sosyal etkilerin, risklerin ve
fırsatların tanımlanması ve
yönetimindeki rolü

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 55-68
Sektördeki Konumumuz
ve Sürdürülebilirlik
Stratejimiz, sayfa 18-19

-

G4-46

En yüksek Yönetim
Organının Kuruluşun
ekonomik, çevresel ve
sosyal konu başlıklarına
ilişkin risk yönetimi
süreçlerinin etkililiğinin
incelenmesi

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 55-68
Sektördeki Konumumuz
ve Sürdürülebilirlik
Stratejimiz, sayfa 18-19

-

G4-47

En yüksek Yönetim
Organının ekonomik,
çevresel ve sosyal etkileri,
riskleri ve fırsatları
inceleme sıklığı

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 55-68
Sektördeki Konumumuz
ve Sürdürülebilirlik
Stratejimiz, sayfa 18-19

-

G4-48

Kuruluşun sürdürülebilirlik
raporunu resmen inceleyen
ve onaylayan ve bütün
öncelikli unsurların dâhil
edilmiş olmasını sağlayan
en kıdemli komite veya
mevkii

Sektördeki Konumumuz
ve Sürdürülebilirlik
Stratejimiz, sayfa 18-19

-

G4-49

Kritik konuların en
yüksek Yönetim Organına
iletilmesine ilişkin süreç

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 55-68

-

G4-50

En yüksek Yönetim
Organına iletilen kritik
konuların niteliğini ve
sayısını ve bunların
göz önüne alınması
ve çözümlenmesinde
kullanılan mekanizmalar

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 66-68

-
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GRI G4 İçerik Endeksi
Genel Standart
Bildirimler

Tanım

Bölüm ve Sayfa

Hariç Tutulanlar

G4-51

Yönetim Kurulu’nun ve üst
düzey yöneticilere ilişkin
ücret politikaları

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 66-68

-

G4-52

Ücretin belirlenmesine
ilişkin süreç,

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 66-68

-

G4-53

Ücretlerle ilgili olarak
paydaşların görüşlerinin ne
şekilde istendiği ve dikkate
alındığı,

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 66-68

-

G4-54

Kuruluşun en yüksek
ücret alan bireyine ilişkin
yıllık toplam ücretin aynı
ülkedeki bütün çalışanlara
yönelik yıllık toplam ücretin
medyanıyla oranı

-

Emsal piyasalarda
bu şekilde bir kural
oluşmadığından ve ticari sır
kapsamında sayıldığından
bu bilgi paylaşılamamıştır.

G4-55

Kuruluşun en yüksek ücret
alan bireyine ilişkin yıllık
toplam ücretteki yüzde
artışı aynı ülkedeki bütün
çalışanlara yönelik yıllık
toplam ücretteki medyan
yüzde artışla oranı

-

Emsal piyasalarda
bu şekilde bir kural
oluşmadığından ve ticari sır
kapsamında sayıldığından
bu bilgi paylaşılamamıştır.

G4-56

Kuruluşun davranış
kuralları ve etik kuralları
gibi değerler, ilkeler,
standartlar ve davranış
normları

Etik İlkeler, http://www.
sekerbank.com.tr/
hakkimizda/ik/etikilkeler

-

G4-57

Etik ve yasal davranışla ve
kurumsal dürüstlükle ilgili
konular hakkında öneri
alınmasına yönelik yardım
hatları veya danışma
hatları gibi dâhili ve harici
mekanizmalar

Müşteri İletişim Sistemi
Personel Şikayet ve Bildirim
Hattı, Açık İletişim, sayfa 34
Şekerbank Çağrı Merkezi
http://www.sekerbank.com.
tr/hakkimizda/iletisim

-

G4-58

Etik olmayan ve yasadışı
davranışlar hakkındaki
kaygıların ve kurumsal
dürüstlükle ilgili konuların
bildirilmesine yönelik; hat
yönetimi kanalıyla uyarı,
bildirim mekanizmaları ve
yardım hatları gibi dâhili ve
harici mekanizmalar

Müşteri İletişim Sistemi
Personel Şikayet ve Bildirim
Hattı, Açık İletişim, sayfa 34
Şekerbank Çağrı Merkezi
http://www.sekerbank.com.
tr/hakkimizda/iletisim

-

ETİK VE DÜRÜSTLÜK
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G4 ÖZEL STANDART BİLDİRİMLER

Unsur

Yönetim Yaklaşımı Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4 Göstergesi

Hariç
Tutulanlar

UNGC

DMA

-

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 74

-

-

G4-EC1

Üretilen ve dağıtılan
doğrudan ekonomik
değer (EVG&D)

Şekerbank 2015
Faaliyet Raporu,
sayfa 12-13 Finansal
Performansımız, sayfa 14

-

-

G4-EC2

İklim değişikliğinden
kaynaklanan risk ve
fırsatlar

Enerji Verimliliği,
sayfa 39, CDP Climate
Change 2015

-

-

G4-EC3

Kuruluşun
belirlenmiş
tazminat planı
yükümlülüklerinin
kapsamı

Şekerbank 2015 Faaliyet
Raporu, sayfa 150-151

-

-

G4-EC4

Devletten alınan mali
yardım

Raporlama dönemi
sırasında Bankamız
tarafından devletten
alınan mali yardım
bulunmamaktadır.

-

-

-

Sürdürülebilir Tarım,
sayfa 20
Kadın Girişimciliği,
sayfa 27
Enerji Verimliliği,
sayfa 39
Kapsayıcı Finans,
sayfa 49

-

-

-

-

-

-

Ekonomik
Performans

Dolaylı ekonomik
etkiler

Sayfa

DMA

G4-EC7

Altyapı yatırımlarının
ve desteklenen
hizmetlerin gelişimi
ve etkisi

Dolaylı ekonomik
etkiler

G4-EC8

Etkilerin boyutu da
dâhil olmak üzere
belirgin dolaylı
ekonomik etkiler

Sürdürülebilir Tarım,
sayfa 20
Enerji Verimliliği,
sayfa 39
Kapsayıcı Finans,
sayfa 49
Sürdürülebilir Tarım,
sayfa 20
Kadın Girişimciliği,
sayfa 27
Enerji Verimliliği,
sayfa 39
Kapsayıcı Finans,
sayfa 49
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GRI G4 İçerik Endeksi
Unsur

Yönetim Yaklaşımı Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4 Göstergesi

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

UNGC

-

GRI G4 İçerik Endeksi,
Sayfa 76

-

-

G4-EC9

Belirgin operasyon
yerlerinde yerel
tedarikçilere yapılan
harcamaların oranı

Toplam bütçe
içinde kağıt ve ofis
malzemeleri alım
oranı: Kağıt ve
Ofis Malzemeleri
Satın Alma
Bütçesinin %60’nı
oluşturmaktadır.
Çalıştığımız
tedarikçilerin hepsi
yerel şirketlerdir.

-

-

DMA

-

Enerji Verimliliği,
sayfa 39

-

-

G4-EN3

Kurum içindeki enerji
tüketimi

Enerji Performansımız,
sayfa 45

-

Çevre (7,8)

G4-EN4

Kurum dışındaki
enerji tüketimi

Enerji Performansımız,
sayfa 45

-

Çevre (8)

G4-EN5

Enerji yoğunluğu

Enerji Performansımız,
sayfa 45

-

Çevre (8)

G4-EN6

Enerji tüketiminin
azaltılması

Binalarımızda
Enerji Verimliliği
Performansımız,
sayfa 44

-

Çevre (8, 9)

G4-EN7

Ürün ve hizmetlerin
enerji ihtiyaçlarında
azaltımlar

Enerji Verimliliği,
sayfa 39 Binalarımızda
Enerji Verimliliği
Performansımız,
sayfa 44

-

Çevre (8, 9)

DMA

-

Operasyonlarımızda
Su Yönetimi, sayfa 46

-

-

G4-EN8

Kaynak bazında
toplam su çekimi

Operasyonlarımızda Su
Yönetimi, sayfa 46, CDP
Water 2015 Response

-

Çevre (7,8)

G4-EN9

Su çekiminden
belirgin ölçüde
etkilenen su
kaynakları

Operasyonlarımızda Su
Yönetimi, sayfa 46, CDP
Water 2015 Response

-

Çevre (8)

G4-EN10

Geri dönüştürülen ve
yeniden kullanılan
suyun yüzdesi ve
toplam hacmi

-

Faaliyet
alanımız gereği
uygulanabilir
olmadığı için
bildirimde
bulunulmamıştır.

Çevre (8)

DMA

Satın Alma
Uygulamaları

Enerji

Enerji

Su
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Unsur

Yönetim Yaklaşımı Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4 Göstergesi

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

UNGC

DMA

-

Emisyon
performansımız,
sayfa 46

-

-

G4-EN15

Doğrudan sera gazı
(GHG) emisyonları
(Kapsam 1)

Emisyon
performansımız,
sayfa 46, CDP Climate
Change 2015 Response

-

Çevre (7,8)

G4-EN16

Dolaylı enerji
sera gazı (GHG)
emisyonları
(Kapsam 2)

Emisyon
performansımız,
sayfa 46, CDP Climate
Change 2015 Response

-

Çevre (7,8)

G4-EN17

Diğer dolaylı sera gazı
(GHG) emisyonları
(Kapsam 3)

CDP Climate Change
2015 Response

-.

Çevre (7,8)

G4-EN18

Sera gazı (GHG)
emisyon yoğunluğu

Emisyon
performansımız,
sayfa 46, CDP Climate
Change 2015 Response

-

Çevre (8)

G4-EN19

Sera gazı (GHG)
emisyonlarının
azaltılması

Enerji Verimliliği,
sayfa 46, Binalarımızda
Enerji Verimliliği
Performansımız,
sayfa 44, CDP Climate
Change 2015 Response

-

Çevre (8,9)

G4-EN20

Ozon tabakasını
incelten madde (ODS)
emisyonları

CDP Climate Change
2015 Response

-

Çevre (7,8)

-

Faaliyet
alanımız
gereği
uygulanabilir
olmadığı için
bildirimde
bulunulmamıştır.

Çevre (7,8)

Emisyonlar

Emisyonlar

G4-EN21

NOx, SOx, ve diğer
belirgin hava
emisyonları
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GRI G4 İçerik Endeksi
Unsur

Yönetim Yaklaşımı Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4 Göstergesi
DMA

Ürün ve
Hizmetler

Hariç
Tutulanlar

UNGC

Sektördeki
Konumumuz ve
Sürdürülebilirlik
Stratejimiz, sayfa 18-19

-

-

-

Çevre (7,8,9)

Sürdürülebilirlik
Performansımız,
sayfa 16-17
Sürdürülebilir Tarım,
sayfa 20
Enerji Verimliliği,
sayfa 39
Kredilendirmede
Sosyal ve Çevresel
Etkilerin Rolünün
Ölçümlenmesi,
sayfa 47

G4-EN27

Ürün ve hizmetlerin
çevresel etkilerinin
hafifletilme boyutu

G4-EN28

Geri toplanan satılmış
ürünlerin ve ambalaj
malzemelerinin
kategoriye göre
yüzdeleri

Lisanslı bertaraf
firmalarına
gönderdiğimiz
teknolojik atıkların
oranı:
%100

-

Çevre (8)

DMA

-

Sektördeki
Konumumuz ve
Sürdürülebilirlik
Stratejimiz, sayfa 18-19

-

-

G4-EN29

Çevre kanunu ve
düzenlemelerine
uyulmaması
nedeniyle uygulanan
önemli cezaların
parasal değeri ve
parasal olmayan
yaptırımların toplam
sayısı

Raporlama döneminde
çevre kanunu ve
düzenlemelerine
uyulmaması nedeniyle
herhangi bir parasal
veya parasal olmayan
cezaya maruz
kalınmamıştır.

-

Çevre (8)

DMA

-

Sektördeki
Konumumuz ve
Sürdürülebilirlik
Stratejimiz, sayfa 18-19

-

-

G4-EN31

Türe göre toplam
çevre koruma
harcama ve
yatırımları

Sürdürülebilirlik
Performansımız,
sayfa 16-17

-

Çevre (7,8,9)

Çevresel uyum

Genel
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-

Sayfa

Unsur

Yönetim Yaklaşımı Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4 Göstergesi

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

UNGC

-

Sektördeki
Konumumuz ve
Sürdürülebilirlik
Stratejimiz, sayfa 18-19

-

-

G4-EN34

Çevresel etkilerle ilgili
olarak resmi şikayet
mekanizmaları
kanalıyla getirilmiş,
yanıtlanmış ve
çözümlenmiş
şikayetlerin sayısı

2014 ve 2015 yılında
Bankamıza iletilmiş
ve Müşteri İletişim
Sistemi üzerinden
takip edilmiş tüm
şikayetler incelenmiş
olup, çevresel etkiler
ve iklim koşullarına
yönelik şikayet
bulunmadığı tespit
edilmiştir.

-

Çevre (8)

DMA

-

Çeşitlilik ve Eşit Fırsat
Sunan İş Ortamı,
sayfa 32

-

-

G4-LA1

Yaş grubu, cinsiyet ve
bölgeye göre işe yeni
alınan çalışanların
ve çalışan devrinin
toplam sayısı ve oranı

Ek 4, Sosyal
Performans Tabloları,
sayfa 70-72

-

İş gücü (6)

G4-LA2

Belirgin operasyon
yerlerine göre
geçici veya yarı
zamanlı çalışanlara
sağlanmayan ve tam
zamanlı çalışanlara
sağlanan yan haklar

Bankamızın yarı
zamanlı çalışanı
bulunmamaktadır.

-

-

G4-LA3

Cinsiyete göre doğum
izninden sonra işe
dönme ve işte kalma
oranları

Ek 4, Sosyal
Performans Tabloları,
sayfa 70-72

-

İş gücü (6)

DMA

-

İnsan Kaynakları
Politikamız, http://
www.sekerbank.com.
tr/hakkimizda/ik/
ikpolitikası

-

-

G4-LA4

Bunların toplu iş
sözleşmelerinde
belirtilmiş olup
olmadıkları da dâhil
olmak üzere faaliyet
değişiklikleriyle ilgili
asgari ihbar süreleri

Bankamızda yasal
ihbar süreleri
uygulanmaktadır.

-

İş gücü (3)

DMA

Çevresel Şikayet
Mekanizmaları

İstihdam

İstihdam

İşgücü/Yönetim
İlişkileri
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GRI G4 İçerik Endeksi
Unsur

İş Sağlığı ve
Güvenliği

İş Sağlığı ve
Güvenliği

Eğitim ve
Öğrenim

88

Yönetim Yaklaşımı Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4 Göstergesi

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

UNGC

DMA

-

İş Sağlığı ve İşyeri
Güvenliği, sayfa 34

-

-

G4-LA5

Toplam iş gücünün
İSG programlarının
takibine yardımcı
olan ve bu konuda
görüş bildiren resmi
müşterek yönetim–
işçi sağlık ve güvenlik
komitelerinde temsil
edilen yüzdesi

%100

-

-

G4-LA6

Bölge ve cinsiyete
göre yaralanma
türü kaza sıklık
oranları, meslek
hastalıkları, kayıp
gün devamsızlık ve
işle bağlantılı toplam
ölüm vakası sayısı

Raporlama döneminde
bu kapsamda bir kaza
olmamıştır.

-

-

G4-LA7

İş kazası oranı veya
meslek hastalığı
riski yüksek olan
çalışanlar

Ek 4, Sosyal
Performans Tabloları,
sayfa 70-72
Mesleki aktivitelerimiz
gereği çalışanlarımız
herhangi bir hastalık
ile ilgili yüksek riske
ve ciddi iş kazasına
maruz değildir.

-

-

G4-LA8

Sendikalarla yapılan
resmi sözleşmeler
kapsamındaki sağlık
ve güvenliğe ilişkin
konu başlıkları

Ücret Politikası, http://
www.sekerbank.com.
tr/hakkimizda/ik/
ucretpolitikas%C4%B1

-

-

DMA

-

Eğitim Fırsatları,
sayfa 34

-

-

G4-LA9

Cinsiyete ve çalışan
kategorisine göre
çalışan başına ayrılan
yıllık ortalama eğitim
saati

Eğitim Fırsatları,
sayfa 34
Ek 4, Sosyal
Performans Tabloları,
sayfa 70-72

-

İş gücü (6)

Unsur

Yönetim Yaklaşımı Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4 Göstergesi

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

UNGC

G4-LA10

Çalışanların
kesintisiz istihdam
edilebilirliğini
destekleyen
ve malulen
emekliliklerini
yönetebilmelerine
yardımcı olan
beceri gelişimi ve
yaşam boyu gelişim
programları

Eğitim Fırsatları,
sayfa 34
Şekerbank’ta Kariyer
zhttp://www.
sekerbank.com.
tr/hakkimizda/ik/
sekerbanktakariyer

-

-

G4-LA11

Cinsiyete ve çalışan
kategorisine göre
düzenli performans
ve kariyer gelişim
değerlendirmelerinden geçen çalışan
yüzdesi

Çeşitlilik ve Eşit Fırsat
Sunan İş Ortamı,
sayfa 32
%100

-

İş gücü (6)

DMA

-

Çeşitlilik ve Eşit Fırsat
Sunan İş Ortamı,
sayfa 32

-

-

G4-LA12

Yönetim organlarının
bileşimi ve
çalışanların cinsiyete,
yaş grubuna, azınlık
grubu üyeliğine
ve başka çeşitlilik
göstergelerine göre
tanımlanan çalışan
kategorilerine göre
dağılımı

Ek 4, Sosyal
Performans Tabloları,
sayfa 70-72

-

İş gücü (6)

DMA

-

Ücret Politikası, http://
www.sekerbank.com.
tr/hakkimizda/ik/
ucretpolitikası

-

-

G4-LA13

Çalışan kategorisine,
belirgin operasyon
yerlerine göre
kadınlar ve erkekler
arasındaki taban
maaş ve ücret oranı

Bankamız
çalışanlarının maaşları
cinsiyetten bağımsız
olarak performans,
çalışma alanına
ve ünvana göre
belirlenmektedir.

-

İş gücü (6)

Eğitim ve
Öğrenim

Çeşitlilik ve
Fırsat Eşitliği

Kadın ve
Erkekler için Eşit
Ücret
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GRI G4 İçerik Endeksi
Unsur

Yönetim Yaklaşımı Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4 Göstergesi

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

UNGC

-

İş gücü (6)

DMA

-

Açık İletişim, sayfa 34
Şekerbank Çağrı
Merkezi
http://www.sekerbank.
com.tr/hakkimizda/
iletisim
Personel Şikayet ve
Bildirim Hattı

G4-LA16

İşgücü
uygulamalarıyla ilgili
olarak resmi şikayet
mekanizmaları
kanalıyla getirilmiş,
yanıtlanmış ve
çözümlenmiş
şikayetlerin sayısı

Raporlama döneminde
ilgili şikayet
olmamıştır.

-

İş gücü (6)

-

Etik İlkeler
http://www.sekerbank.
com.tr/hakkimizda/ik/
etik ilkeler

-

-

G4-HR1

İnsan hakları
maddeleri içeren
veya insan hakları
taramasından geçmiş
belirgin yatırım
sözleşme veya
kontratlarının toplam
sayısı ve yüzdesi

Kredilendirmede
Sosyal ve Çevresel
Etkilerin Rolünün
Ölçümlenmesi,
sayfa 47
Tüm kredi
değerlendirme
süreçlerinde insan
haklarını gözeten
sosyal taahhütlere
uyumun gözetilmesine
ilişkin yönetmeliğimiz
mevcuttur.

-

İnsan
Hakları (2)

G4-HR2

Faaliyetlerle ilgili
insan hakları
unsurlarına ilişkin
insan hakları politika
veya prosedürleri
üzerine verilen
çalışan eğitimlerinin
toplam saati ve eğitim
görmüş çalışanların
yüzdesi

İnsan hakları ile
ilişkili olarak ayrı bir
eğitim verilmemesine
rağmen Etik İlkeler
kapsamında bütün
çalışanlarımız
faaliyetlerimizle
ilgili insan hakları
konularına ilişkin
eğitim görmektedir.

-

İnsan
Hakları (1)

İşgücü
Uygulamaları
Şikayet
Mekanizmaları

Sosyal: İnsan Hakları
DMA

Yatırım

Yatırım
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Unsur

Yönetim Yaklaşımı Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4 Göstergesi

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

UNGC

DMA

-

Çeşitlilik ve Eşit Fırsat
Sunan İş Ortamı,
sayfa 32

-

-

G4-HR3

Ayrımcılık vakalarının
ve alınan düzeltici
önlemlerin toplam
sayısı

Raporlama döneminde
herhangi vaka
olmamıştır.

-

İş gücü (6)

DMA

-

Ücret Politikası, http://
www.sekerbank.com.
tr/hakkimizda/ik/
ucretpolitikası

-

-

G4-HR4

Örgütlenme ve
toplu sözleşme
hakkının ihlal
edilmiş olabileceği
veya belirgin risk
altında olabileceği
belirlenen faaliyetler
ve tedarikçiler
ve bu hakların
desteklenmesi için
alınan önlemler

Ücretler ve Primler
http://www.sekerbank.
com.tr/hakkimizda/ik/
ucretpolitikas%C4%B1

-

İş gücü (3)

DMA

-

İnsan Kaynakları
Politikamız, http://
www.sekerbank.com.
tr/hakkimizda/ik/
ikpolitikası

-

-

G4-HR9

İnsan hakları
incelemelerine veya
insan hakları etki
değerlendirmelerine
tabi olmuş
faaliyetlerin toplam
sayısı ve yüzdesi

Raporlama döneminde
herhangi inceleme
olmamıştır.

-

İnsan
Hakları (1)

Ayrımcılığın
önlenmesi

Örgütlenme ve
Toplu Sözleşme
Hakkı

İK
Değerlendirmesi
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GRI G4 İçerik Endeksi
Unsur

Yönetim Yaklaşımı Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4 Göstergesi

Hariç
Tutulanlar

UNGC

DMA

-

Kapsayıcı Finans,
sayfa 49

-

-

G4-SO1

Yerel toplum
katılımı, etki
değerlendirmeleri
ve gelişim
programlarının
uygulandığı
operasyonların
yüzdesi

Kapsayıcı Finans,
sayfa 49
Yerel toplumun
gözetildiği
operasyonların
yüzdesi: %100

-

İnsan
Hakları (1)

G4-SO2

Yerel toplumlar
üzerinde belirgin
ölçekte mevcut ve
olası olumsuz etkileri
olan operasyonlar

Raporlama döneminde
herhangi bildirim
olmamıştır.

-

İnsan
Hakları (1)

DMA

-

Etik İlkeler,
http://www.sekerbank.
com.tr/hakkimizda/ik/
etikilkeler

-

-

G4-SO3

Yolsuzlukla ilgili
riskler bakımından
değerlendirilmiş
faaliyetlerin toplam
sayısı ve yüzdesi ve
tespit edilen belirgin
riskler

Raporlama döneminde
herhangi bildirim
olmamıştır

-

-

G4-SO4

Yolsuzlukla
mücadele politika ve
prosedürleri ile ilgili
iletişim ve eğitim

Etik İlkeler,
http://www.sekerbank.
com.tr/hakkimizda/ik/
etikilkeler
Yolsuzlukla mücadele
unsurlarına ilişkin
bütün çalışanlarımız
eğitim görmektedir.

-

Yolsuzlukla
Mücadele
(10)

G4-SO5

Teyit edilmiş
yolsuzluk vakaları ve
alınan önlemler

Raporlama döneminde
herhangi bildirim
olmamıştır.

-

Yolsuzlukla
Mücadele
(10)

Yerel Toplumlar

Yolsuzlukla
Mücadele

Yolsuzlukla
Mücadele
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Sayfa

Unsur

Yönetim Yaklaşımı Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4 Göstergesi

Rekabete aykırı
davranış

Uyum

Hariç
Tutulanlar

UNGC

DMA

-

Kurumsal Yönetim
Politikası

-

-

G4-SO6

Ülkeye ve alıcıya/
lehtara göre siyasi
desteklerin toplam
değeri

Banka’nın herhangi
bir siyasi desteği
bulunmamaktadır.

-

Yolsuzlukla
Mücadele
(10)

DMA

-

Kurumsal Yönetim
Politikası

-

-

G4-SO7

Rekabete aykırı
davranışlara,
tröstleşme
ve tekelcilik
faaliyetlerine ilişkin
davaların toplam
sayısı ve bunların
sonuçları

Raporlama döneminde
herhangi bildirim
olmamıştır.

-

-

G4-SO8

Kanun ve
yönetmeliklere
uyulmaması
nedeniyle uygulanan
önemli cezaların
parasal değeri ve
parasal olmayan
yaptırımların toplam
sayısı

Kanun ve
yönetmeliklere
uyulmaması nedeniyle
uygulanan önemli bir
ceza veya yaptırım
bulunmamaktadır.

-

-

DMA

-

Kurumsal Yönetim
Politikası

-

-

G4-PR3

Kuruluşun ürün
ve hizmet bilgileri
ve etiketleme
prosedürlerince
zorunlu tutulan
ürün ve hizmet
bilgileri türü ve bu
bilgi gereklerine
tabi belirgin ürün ve
hizmet kategorilerinin
yüzdesi

Ürün ve hizmetlerimizi
tanıtmaya yönelik
bu konudaki kanun
ve mevzuat dikkate
alınarak hazırlanmış
föy, broşür ve
sözleşmelerimiz
mevcuttur.

-

-

Kamu Politikası

Rekabete aykırı
davranış

Sayfa

Sosyal: Ürün Sorumluluğu

Ürün ve Hizmet
Etiketlendirilmesi
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GRI G4 İçerik Endeksi
Unsur

Yönetim Yaklaşımı Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4 Göstergesi

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

UNGC

Ürün ve hizmet
bilgileri ve
etiketlemeyle ilgili
yönetmeliklere ve
gönüllü kurallara
uyumsuzluk
vakalarının sonuç
türüne göre toplam
sayısı

Ürün ve hizmet
bilgileri ve
etiketlemeyle ilgili
yönetmeliklere ve
gönüllü kurallara
uyumsuzluk vakası
bulunmamaktadır.

-

-

G4-PR5

Müşteri
memnuniyetini
ölçen araştırmaların
sonuçları

Müşteri İletişim
Sistemi üzerinden
konu takip
edilmektedir.
Açık İletişim, sayfa 34
Şekerbank Çağrı
Merkezi
http://www.sekerbank.
com.tr/hakkimizda/
iletisim

-

-

DMA

-

Etik İlkeler,
http://www.sekerbank.
com.tr/hakkimizda/ik/
etikilkeler

-

-

G4-PR6

Yasaklı veya
tartışmalı ürünlerin
satışı

Bankamız, pazarlama
iletişimi ile ilgili tüm
kanun ve standartlara
uymaya azami özen
gösterir.

-

-

G4-PR7

Reklam, tanıtım
ve sponsorluk da
dâhil olmak üzere
pazarlama iletişimiyle
ilgili yönetmeliklere
ve gönüllü kurallara
uyumsuzluk
vakalarının sonuç
türüne göre toplam
sayısı

Böyle bir vaka mevcut
değildir.

-

-

DMA

-

Etik İlkeler,
http://www.sekerbank.
com.tr/hakkimizda/ik/
etikilkeler

-

-

G4-PR8

Müşteri gizliliğinin
ihlali ve müşteri
verilerinin kaybı ile
ilgili doğrulanmış
şikayetlerin toplam
sayısı

Raporlama döneminde
herhangi bildirim
olmamıştır.

-

-

G4-PR4

Ürün ve Hizmet
Etiketlendirilmesi

Pazarlama
İletişimi

Müşteri Gizliliği
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Unsur

Yönetim Yaklaşımı Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4 Göstergesi

Sayfa

Hariç
Tutulanlar

UNGC

-

-

-

-

DMA

-

Etik İlkeler,
http://www.sekerbank.
com.tr/hakkimizda/ik/
etikilkeler

G4-PR9

Ürün ve hizmetlerin
tedariki ve kullanımı
ile ilgili kanun ve
yönetmeliklere
uyumsuzluktan
kaynaklanan önemli
para cezalarının
parasal değeri

Raporlama döneminde
herhangi bildirim
olmamıştır.

Uyum

95
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