Sürdürülebilirlik
Raporu
2013

İçindekiler

4 RAPOR HAKKINDA

43 HALKBANK KURUMSAL YÖNETİŞİM

10 RAKAMLARLA HALK BANKASI

44

YÖNETİM KURULU

12 MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

44

KOMİTELER

14 HALKBANK TARİHÇESİ

46

İÇ KONTROL

20 KİLOMETRE TAŞLARI

46

TEFTİŞ KURULU

22 GENEL ve FİNANSAL GÖSTERGELER

47

POLİTİKALAR
ÜYELIKLER

22

HALKBANK’IN ORTAKLIK YAPISI

47

22

HALKBANK’IN SEKTÖREL KONUMU

49 HALKBANK ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

23

HALKBANK EKONOMİK GÖSTERGELERİ

51

PAYDAŞ ANALİZİ

24 ORTAKLIK ve İŞTİRAKLER

53

HALKBANK VE ÇEVRE

27 ÖZETLE HALKBANK

60

HALKBANK VE TOPLUM
HALKBANK VE ÇALIŞANLAR

29

KURUMSAL VE TİCARİ BANKACILIK

66

30

KOBİ BANKACILIĞI

72 GRI ENDEKSİ

40

ESNAF BANKACILIĞI

83 İLETİŞİM

41

BİREYSEL BANKACILIK

G4-3, G4-17, G4-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30, G4-32

Rapor Hakkında
Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin bu ilk sürdürülebilirlik raporunda, kurumun sürdürülebilirlik konularında 01 Ocak 2013
– 31 Aralık 2013 dönemini kapsayan 12 aylık sürece ait
performansı sunulmaktadır.
Halkbank 2013 Sürdürülebilirlik Raporu aracılığı ile
yatırımcılar, hissedarlar, müşteriler, çalışanlar, iş ortakları
ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşlara Halkbank sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında güncel
bilgi sunulması amaçlanmaktadır. Rapor Global Reporting
Initiative (GRI) G4 Raporlama Rehberi’nde belirtilen “Temel”
(Core) düzey kılavuzuna uygun olarak hazırlanmıştır. Rapor
ayrıca G4 Finansal Sektör - Sektör Açıklamalarını da içermektedir.
İleriye dönük olarak, Halkbank sürdürülebilirlik perfor
mans ve faaliyetlerinin 12 aylık dönemler itibarıyla yıllık
olarak raporlanması planlanmaktadır.
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Neden Sürdürülebilirlik?
Çünkü Biz Sorumluyuz...

İş hayatında en çok kullanılan
kelimelerden üçü, büyüme, ilerleme, gelişme...
Biraz daha açarsak, ekonomik
büyüme, teknolojik ilerleme, insani
gelişim.
Birbirini tamamlayan bu üç
kavram da ekonomi için büyük önem
taşıyor. Bizler de ekonominin aktörleri
olarak bu konuda üzerimize düşen
sorumlulukların farkındayız.
Çevremizi koruyarak büyüyecek,
kaynaklarımızı verimli kullanarak iler
leyecek ve hep birlikte gelişeceğiz. Bu
üç konu sürdürülebilirlik anlayışımızı
da ifade ediyor.
Halkbank olarak hem ekonomik
hem de çevresel faktörler açısından
sürdürülebilirlik konusunda ülkemizin
hedeflerini destekleyecek adımlar
atıyoruz.
Ekonomik gelişimimiz açısından
önem taşıyan esnaf ve KOBİ’lerin
desteklenmesi Bankamızın faaliyet
lerinin odak noktasını oluşturuyor.
Kuruluşumuzdan bu yana sağladığı
mız desteklerle on binlerce esnafın
KOBİ statüsüne terfi etmesine katkı
sunduk. Desteklediğimiz on binlerce
KOBİ’den bazıları ise bugün Türkiye
ekonomisinin devleri arasına katılma
yı başardı.
Bu çalışmalar sonucunda
Halkbank, çağdaş bankacılığın tüm
gereklerini yerine getiren ve tüm seg
mentlerdeki müşterilerinin ihtiyaçla
rına uygun çözümler sunan bir banka
konumuna geldi.

Ekonomiye sunduğu bu des
teği sosyal sorumluluk bilinciyle de
destekleyen Bankamız, ülkesine ve
dünyaya karşı sorumluluklarının da
farkında. Halkbank olarak daha az
tüketmeyi, çevreyi korumayı, sosyal
gelişime katkı sunmayı sorumluluğu
muz olarak görüyoruz.
Özetle; gezegenimize, ülkemize,
müşterilerimize ve çalışanlarımıza
karşı sorumluluklarımızın bilincin
deyiz. Ve bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da bunları yerine getir
meye devam edeceğiz.
Bu yöndeki tüm çalışmalarımızı
ölçülebilir ve tüm dünya tarafından
izlenebilir kılmak amacıyla kurumsal
laştırıyoruz. Bu çerçevede Halkbank
Sürdürülebilirlik Raporu’nu sizlerle
paylaşmaktan memnuniyet duyuyo
ruz.
Bundan böyle her yıl, daha sür
dürülebilir bir dünya için yapacakları
mıza dair hedeflerimizi ve daha önce
koyduğumuz hedefleri hangi ölçüde
yerine getirdiğimizi içeren Halkbank
Sürdürülebilirlik Raporu’nu sizlerle
paylaşacağız...
Tüm paydaşlarımızın da sür
dürülebilir bir dünya için yürüttüğü
müz çalışmalara destek vereceğine
inanıyoruz.
Saygılarımla,
Recep Süleyman Özdil
Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı
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Sürdürülebilir Büyüme, Kesintisiz Verimlilik
Türkiye’nin en büyük altıncı bankası olarak,
kuruluş misyonumuz doğrultusunda 75 yıldır reel sektöre ve ülke ekonomisine destek veriyoruz.
Ekonomiye verdiği desteği güçlü bilanço yapısıyla
da destekleyen Bankamız, sermayesini en verimli kulla
nan kuruluşlar arasında yer alma başarısını da gösteri
yor.
Elde ettiğimiz bu başarılar, finansal sonuçlarımıza
da katkı sağlıyor. Kârlılığından ödün vermeyen Bankamız,
2013 yılında da öz kaynak kârlılığında liderliğini koruyor.
Verimlilik odaklı stratejimizle ülke ekonomisine desteği
mizi bundan sonra da sürdüreceğiz.
2013 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 140 milyar
TL’ye ulaşan Bankamız, uluslararası piyasalarda da itiba
rını artıracak adımlar atıyor.
Halkbank, büyürken Türkiye’yi de büyüten bir kurum
olarak, ülkesi için de hem finansal hem de sosyal sorum
luluk anlamında katkılar sağlayacak adımlar atıyor. Sür
dürülebilirlik çerçevesinde yürütülen çalışmalar da atılan
bu adımlar arasında yer alıyor.
Bankamız, 2013 yılını kapsayan ve GRI G4 Temel
İlkelerine uygun hazırlanan Halkbank Sürdürülebilirlik
Raporunun ilkini tamamladı. Bundan böyle her yıl düzen
li olarak hazırlayacağımız bu raporlarla Bankamızın bu
alanda gerçekleştirdiği çalışmaları siz değerli paydaşları
mıza sunuyor olacağız.
Halkbank olarak sürdürülebilirlik konusunda pek çok
hedef belirledik. Bu konuya verdiğimiz önem çerçevesin
de bu alandaki politikamızı oluşturacak, sürdürülebilir
liğin Bankamızın tüm kademelerinde içselleştirilmesini,
tüm iş modellerine entegre edilmesini sağlayacağız.
Konunun yönetim kademeleri tarafından sahiple
nilmesi, banka içinde hedeflerimize ulaşabilmemiz için
önem taşıyor. Bu nedenle sürdürülebilirlik konusunun
kurumsallaştırılması amacıyla Yönetim Kurulu’na bağlı bir
komitenin kurulmasına karar verdik. Bu komite sayesinde
hem Bankamızdaki süreçlerin takip edilmesini sağlayaca
ğız, hem de ülkemizde ve dünyada bu alandaki uygulama
ları, yapılan başarılı çalışmaları yakından izleyeceğiz.
8

HALKBANK SÜRDÜRÜLEBILIRLIK RAPORU 2013

Bu komitenin görevlerinden biri de ulusal ve ulus
lararası ölçekte sürdürülebilirlik inisiyatiflerine üyelik
olacak. Buralarda üyelikle yetinmeyecek, aktif görevler
üstlenerek bu konuya verdiğimiz önemi ortaya koyacak
çalışmalar gerçekleştireceğiz.
Ancak kurum içinde ve bu konuda çalışan inisiyatif
lerde aktif olmak tek başına yeterli değil. Sürdürülebilirlik
konusunun önemini ve bu konuda yapılan çalışmalarla
edinilen kazanımları paydaşlarımıza aktarmamız, onlar
la birlikte yeni iş birliklerine imza atmamız da oldukça
önemli. Önümüzdeki dönemde bu konuya da iş planları
mız arasında yer verecek, neler yapabileceğimize baka
cağız.
Kurumsal vatandaşlık bilincimiz gereği yürürlüğe
geçirdiğimiz tüm bu çalışmaları, sosyal sorumluluk pro
jeleri ile de destekleyecek, sürdürülebilirlik kapsamında
yeni projeler geliştireceğiz.
Bankacılık faaliyetlerimizi de sürdürülebilir kalkınma
odaklı yürütecek, kredi portföyümüzde enerji verimliliği,
kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi ürünlerin
payının artması için çalışacağız.
Bu çalışmalarımız sonucunda, her sene kurumsal
karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz.
Halkbank olarak ekonomi, çevre, kalkınma gibi et
kide bulunduğumuz her alanda sürdürülebilirlik hedefiyle
çalışacağız. Tüm paydaşlarımızın bu hedeflerin gerçek
leştirilmesi konusunda bizimle birlikte yürüyeceklerine
yürekten inanıyoruz.
Saygılarımla,
Alı Fuat Taşkesenlıoğlu
Halkbank Genel Müdürü
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Rakamlarla Halkbank

Kredi Tutarı

84.848 Milyon TL
Toplam Aktifler

139.944 Milyon TL
ATM Sayısı

Çalışan Sayısı

2.961

Şube Sayısı

872 Yurt içi + 5 Yurt dışı
10

HALKBANK SÜRDÜRÜLEBILIRLIK RAPORU 2013

14.798

KOBİ Müşteri Sayısı

1,2 milyon
KOBİ’lere sağlanan kredilerin
nakdi krediler içindeki payı

%36,8
Paraf Kredi Kartı Sayısı

3,2 milyon

POS Sayısı

163.000

Ana-Kız Okuldayız Okuma Yazma
Kampanyası ile belge alan kişi sayısı

2,1 milyon
11
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Misyon, Vizyon, Değerler
VİZYONUMUZ

Evrensel bankacılığın tüm gereklerini yerine getiren, bireysel
hizmetlerde güçlü, bölgenin lider KOBİ bankası olmaktır.

MİSYONUMUZ

Üstlendiği sosyal sorumluluk ve yüksek görev bilinci içerisinde, tüm bankacılık hizmetlerini etkin şekilde yerine getirerek,
müşterilerine, hissedarlarına ve çalışanlarına sürekli katma
değer yaratmak; bankacılık sektörünün ve sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak; bölgemizde ve dünya
bankacılığında saygın bir yer edinmektir.

HEDEFLERİMİZ

»» Bölgenin lider KOBİ bankası olmak,
»» KOBİ’lerin ve bireysel müşterilerin ilk sırada tercih
ettikleri banka olmak,
»» Bankacılık sektöründe nitelikli personelin çalıştığı ve
çalışmak istediği banka olmak,
»» Tüm iş süreçlerinde, sektördeki en yüksek kalite ve hıza
sahip hizmet seviyelerine ulaşarak, müşteri memnuniyetini sağlamak,
»» Dengeli büyüyen ve sürdürülebilir kârlılığa sahip bir
banka olmak.
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KURUMSAL DEĞERLERİMİZ
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Müşteri odaklılık
Güvenilirlik
Dürüstlük
Yaratıcılık
Dinamizm
Akılcılık
Takım ruhu
Verimlilik
Şeffaflık
Duyarlılık
Özgüven
Değişime açıklık
Sosyal sorumluluk bilinci
Bilgi ve deneyim paylaşımı

“Sokak ve Yaşam” konulu
2014 Halkbank Fotoğraf Yarışması, 3.lük Ödülü
FATMA SERAP KELEŞ
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Halkbank Tarihçesi
Türkiye’de bir halk bankası kurulması fikrinin
geçmişi, Dünyada (Avrupa ve Kanada gibi) benzer
kuruluşların yaygın şekilde hizmet verdiği 1930’lara
kadar uzanır. 1930’lu yılların başında İktisat Vekaleti’nin
(Ekonomi Bakanlığı) genç memurları, Avrupa’dakine benzer
bir banka ağı için çalışmalar başlatır.
Öncülük edenler arasında Sn. Celal Bayar’ın da yer
aldığı bu çalışmaların nedeni açıktır: Cumhuriyetin ilk yıllarında sermaye birikimi yetersiz, üretim alanları sınırlı ve özel
sektör çok zayıftır. Bu şartlarda küçük esnaf ve sanatkârı
kredilendirecek kurumlar da ortaya çıkamamıştır ve böyle
bir yapıya ihtiyaç bulunmaktadır.

HEDEF: UFAK DÜKKÂNLAR YERİNE
MUHTEŞEM FABRİKALAR

süre uygulamaya geçirilemez. Nihayet beş yıl aradan sonra,
1938 yılında Sn. Celal Bayar’ın da kişisel çabalarıyla Ankara’da 1,2 milyon Lira sermaye ile Halk Bankası’nın kuruluşu
gerçekleştirilir.
2284 Sayılı Kanun’a göre Halk Bankası şube açamayacaktır.
Buna karşılık, ihtiyaç duyulan yerlerde bağımsız halk
sandıkları unvanı altında anonim şirket statüsüyle kredi müesseseleri kurulacaktır. Halk Bankası mevduat kabul etme ve
halk sandıklarına kredi verme yetkisine sahip olacaktır.
Getirilen modelle Halk Bankası, doğrudan mevduat
toplama yetkisi bulunmayan bir “toptancı banka” ve Holding ve ayrıca Halk Sandıkları Merkez Bankası şeklinde
konumlandırılmıştır. Halk sandıklarının her birinde bağımsız
yönetim kurulları bulunacaktır.

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal de bu ihtiyacın
farkındadır ve çalışmaları desteklemektedir. “Küçük esnafa
ve büyük sanayi erbabına muhtaç oldukları kredileri kolayca
ucuza verecek bir teşekkül vücuda getirmek ve kredinin normal şartlar altında ucuzlatılmasına çalışmak da çok lazımdır” sözüyle bu desteğini açıkça ortaya koyan Cumhuriyetin
Kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk, çalışmaların hedefini
de şu sözleriyle net şekilde ortaya koymuştur:
“Sanatkârların ufak dükkânları yerine muhteşem
fabrikalar yapıldığını gördüğüm gün, mutluluğum en
yüksek derecesini bulacaktır.”
Ve bu yöndeki çalışmalar ilk sonucunu 1933 yılında verir. Esnaf, küçük sanat erbabı ve küçük sanayicilerin mesleki kredi
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “2284 Sayılı Halk Bankası
ve Halk Sandıkları Kanunu” çıkarılır. Ancak, Halk Bankası’nın
kuruluşunu öngören bu düzenleme çeşitli nedenlerle uzun
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Halk Sandığı Ticaret Vekili İlk Hesap Açılışı, 1938.

İl sınırları içinde mahalli sermayeyle kurulacak Halk
Sandıkları’nın sermayesine, krediden yararlanacak orta sınıf
mensupları ve belediyeler de katılacaktır. Buna rağmen sermaye eksiği ve/veya kaynak açığı kalması halinde holding
statüsündeki Halk Bankası devreye girecek ve bu ihtiyacı
karşılayacaktır.
Oluşturulan bu model, 1938 yılından 1950 yılına kadar
uygulanmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir’de bağımsız halk
sandıkları kurularak, sermayeleri mahalli katkılarla oluşmuştur. Bu sandıklar, şube yerine acentelikler açarak il hudutları
içinde bankacılık yaptılar. 1950’den sonra ise Halk Sandıkları’nın yanı sıra Halkbank’ın kendisinin de şube açmasına
imkan tanındı.

Halk Bankasının Ankara Ulus Konya Sokakta kiraladığı
ilk banka merkezi, 1938.

ADINA TÜRKİYE EKLENDİ

Halk Bankası Anafartalar Subesi binası, 1950.

1956 yılında çıkarılan 6854 Sayılı Kanunla Halk Bankası’nın
unvanı, ülke çapında faaliyet göstereceğinin de işareti
olarak Türkiye Halk Bankası olarak değiştirildi. 1963 yılında
yürürlüğe giren 358 Sayılı Kanun ile model değişikliğine
gidildi. Bu değişiklikle birlikte Halk Sandıkları tasfiye edilirken, Banka’ya yaygın şekilde şubeleşme yetkisi de tanındı.
Mahalli banka karakterindeki bağımsız Halk Sandıkları ise
Türkiye Halk Bankası’nın şubeleri haline getirildi. Türkiye
Halk Bankası, 1964 yılında çıkarılan 440 Sayılı Kanun ile
“iktisadi devlet teşekkülü” statüsüne kavuşmuştur.
Halk Bankası’nın varlığı ve faaliyet gösterme şekli,
bugün olduğu gibi geçmişte de Türkiye ekonomisi üzerinde
çok ciddi etkiler yarattı. Bu etkilerden bir kısmı bugün de
varlığını sürdürüyor. 1950 yılından sonra esnaf, küçük sanat
erbabı ve küçük sanayicilerin kredi alımlarındaki teminat
sorununu çözmek için kurulan esnaf kefalet kooperatifleri ile
bu kooperatiflerin oluşturduğu üst örgütlenmeler de bunlar
arasında yer alıyor.
Türkiye’de mahalli potansiyellerin değerlendirilmesinde, küçük sanayiden orta ve nihayet büyük sanayi
kuruluşlarına geçilmesinde Halk Bankası kredilerinin büyük
katkıları oldu. Halkbank’ın bu katkıları, Türkiye’nin serbest
piyasa ekonomisini benimsediği 1980’lerle birlikte hızlandı.
1995 yılına gelindiğinde Türkiye bankacılık sektörünün ilk
“Girişimci Bilgilendirme Merkezi’ni” kurması da Halkbank’ın
ekonomideki dönüşüme ve yeni gelişmelere uyum yeteneğini göstermektedir.
15

HA LK BA N K TAR IHÇ ESI

G4-5, G4-6, G4-7, G4-8

HALKA ARZDA
REKORLARA İMZA ATTI
KATILIMLARLA BÜYÜDÜ

Türkiye Halk Bankası, bu yetenekleri sayesinde 1980’lerde
başlayan ve 1990’larda süren liberalizasyon sürecinde de
büyümesini hızlandırdı. Organik büyümenin yanı sıra, başka
bankaların kendi bünyesine katılması da hızlı büyümede
etkili oldu. 1992 yılında Türkiye Öğretmenler Bankası TAŞ
(Töbank), 1993 yılında Sümerbank, 1998 yılında da Etibank
Halkbank’a devredildi.
Her katılımla daha da zenginleşen ve güçlenen Halkbank, 2000 yılına gelindiğinde çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını yoğunlaştırarak özelleştirmeye hazırlanacak bir “yeniden yapılanma”
sürecine girdi. Halkbank, bu yeni süreçte de yeni katılımlara
kucak açtı. 2001 yılında Emlak Bankası 96 şubesi, personeli
ve bilânçosuyla birlikte devralındı. 2004 yılının ikinci yarısında ise Pamukbank, Halkbank bünyesine alındı.
Birleşme için öngörülen dokuz aylık sürenin yarısı gibi
kısa bir zamanda tamamlanan bu entegrasyon, “çok kısa
bir sürede başarıyla tamamlanmış banka birleşmesi” olarak
dünya bankacılık tarihine geçti.
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Halkbank bir yandan büyürken bir yandan da özelleştirme
hazırlıkları devam etti. Özel sektöre hisse devrinde blok
satış yerine halka arz yöntemi benimsendi. 2007 yılında,
Halkbank’ın yüzde 24,98’lik hissesi 1,8 milyar ABD Doları
bedelle halka arz edildi. Halkbank halka arzı, topladığı rekor
taleple Türkiye’nin o güne kadar yapılan en büyük halka arzı
olarak Borsa İstanbul tarihine geçti.
Halka arzda, yurt içi ve yurt dışında toplam 17,3
milyar TL (12,9 milyar ABD doları) talep toplandı. Halka arz
büyüklüğünün tam sekiz katı düzeyindeki bu yüksek talep,
yatırımcıların Halkbank’a güveninin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Halkbank bu halka arzla, Avrupa’nın önde gelen
yatırım şirketi East Capital tarafından verilen “En İyi Halka
Arz” ödülüne layık görüldü.
Halkbank, ilk halka arz başarısından tam beş yıl sonra
bir miktar hissesini daha halka arz etti. 2012 yılındaki
ikincil halka arz sürecinin sonunda Banka’nın halka açıklık
oranı yüzde 48,9’a yükseldi. Satış tutarının 4,5 milyar TL’ye
ulaştığı ikinci halka arza konu hisselerin yüzde 80’i yurt dışı
kurumsal yatırımcılara satıldı. Hisselerin yüzde 10’u yurt
içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’u da yurt içi bireysel
yatırımcılara tahsis edildi.
Halkbank’ın ikincil halka arzı da Borsa İstanbul tarihine
geçen başarılara konu oldu. Bu arz, Borsa İstanbul’un en
büyük, Avrupa’nın ise 2012’de en büyük üçüncü halka arzı
oldu. Halkbank ayrıca, ikincil halka arzı, bugüne kadarki en
küçük iskonto oranıyla tamamlayarak ayrı bir başarıya daha
imza attı.
Halkbank, halka arz yoluyla sermaye tabanını genişletirken, hizmet ve ürün yelpazesini de geliştirmeyi sürdürdü.
2007’de Türkiye’de sıfırdan iş kurmak isteyen kadın girişimcilere Kadın Girişimci Kredisi ile ilk destek veren banka olan
Halkbank, aynı zamanda TV bankacılığını kullanan ve yurt
dışında off-shore şubesi bulunan ilk kamu bankası olarak da
sektörde öncü bir pozisyona sahip olmuştur.

KREDİ KARTLARINDA
TREND BELİRLEYİCİ
Halkbank, esnaf ve KOBİ bankası kimliğini bırakmaksızın, gelişen bireysel
bankacılık ürünleri alanında da hızlı bir
gelişim gösterdi. Kredi kartları pazarında etkinliğini artırmaya yönelik ilk
ciddi adım, Halkbank kartlarına taksit
ve nakit puan kazandırma özelliklerini
ekleyen Advantage anlaşmasıyla atıldı.
Halkbank, Visa iş birliği ile Avrupa’nın ilk ön ödemeli temassız banka
kartı Bank24 Jet’i devreye soktu. Küçük
tutarlı bu temassız ödeme kartı, toplu
ulaşım kartı, KGS, self servis ödeme
kartı, geçiş kartı gibi birçok farklı fonksiyonu da bünyesinde topladı.
Aralık 2012’de Advantage anlaşmasını sonlandıran Halkbank, bu
kez kendi kredi kartı platformu Paraf’ı
hizmete sundu. Platform, başka banka
ve kuruluşlarla iş birliğine de imkan tanımasıyla, sektörde trend belirleyici bir
karaktere sahip. Halkbank kredi kartı
taleplerinin alınması, değerlendirilmesi
ve kartların müşterilere ulaştırılması
sürecini kısaltan projesiyle Türkiye’de
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem
Standardı’nın alan ilk banka unvanına
da sahip.
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HA LK BA N K TAR IHÇ ESI

BÖLGESEL BANKAYA DOĞRU
İLK ADIM
Halkbank, Türkiye’deki başarılı performansını yurt dışına da
taşıdı. Bu çerçevede Halkbank, güçlü bir bölge bankası olma
yolunda yakın coğrafyalarda güçlü adımlar attı. 2011 yılında
Makedonya’nın KOBİ bankası IK Bank’ın hisselerini satın
alarak Halk Banka A.D. Skopje adı altında faaliyete başladı.
Halkbank’ın Makedonya’nın ilk üç bankasından biri haline
getirmeyi amaçladığı Halk Banka A.D. Skopje, bu doğrultuda
2012 yılında bu ülkedeki Ziraat Banka A.D. Skopje’yi tüm
aktif, pasif, şube ve personeliyle birlikte devraldı.

MERKEZ İSTANBUL’A TAŞINDI

Halkbank, Türkiye’nin İstanbul’u Uluslararası Finans Merkezi’ne dönüştürme vizyonuna da kayıtsız kalmadı. 29 Mart
2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
onaylanan Esas Sözleşme değişikliğiyle Halkbank’ın Ankara
olan merkezi İstanbul olarak değiştirildi.
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G4-5, G4-6, G4-7, G4-8

G4-5, G4-6, G4-7, G4-8

HALKI AĞIR FAİZ YÜKÜNDEN
KURTARAN HALKBANK

15 BİNE YAKIN ÇALIŞAN

Halkbank, yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde hem organizasyon yapısını hem de çalışan profilini
geliştirdi. 2013 yıl sonu itibarıyla toplam çalışan sayısı
14.798 olan Banka’nın, yurt içinde 872, yurt dışında 5
şubesi ile yurt dışında bir temsilciliği bulunuyor. Halkbank, şube ve temsilciliklerinin yanı sıra yurt çapındaki
2.961 ATM’si, telefon bankacılığı, internet bankacılığı
kanalları ve mobil bankacılık uygulamalarıyla da müşterilerine tüm çağdaş bankacılık hizmetlerini sunuyor.

Halkbank’ın kuruluşunu düzenleyen Ödünç Para Verme İşleri,
Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanun Tasarısı, 8 Haziran
1933 tarihinde TBMM’de kabul edildi. 18 Haziran 1933 tarih ve 2430 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Kanun’un gerekçeleri, Halkbank’ın kurulma nedenlerini,
dönemin şartları eşliğinde net bir şekilde ortaya koyuyor.
Kanun gerekçesinden iki paragraf şöyle:
“Milli İstihsalimizin henüz ağır bir faiz altında
olduğu görülüyor. Fakat denilebilir ki, en ağır kredi
şartları içinde ezilen küçük krediye ihtiyacı olanlardır.
Muhtelif sebepler tahtı tesirinde mühim bir ekseriyeti
Bankaların faaliyet sahası dışında kalan tacir, küçük
sanatkar, küçük zürra, memur ve sair halk tabakaları için mahdut miktardaki küçük kredi müesseseleri
istisna edilecek olursa, hemen hemen tefecilerden başka
müracat edilecek kapı yoktur. Bunların aldıkları faiz,
ayda olmak şartıyla en az yüzde beşten başlayarak
yine ayda yüzde 10 raddesindedir. En ağır faizi ödeyebilecek tabii kazanç vasıtası bulunmayacağından
böyle bir akıbete yakasını kaptıran vatandaşların iflas
ile karşılaşacakları muhakkaktır.”
“Küçük esnafın ve muhtelif küçük sanatkarların krediye ihtiyaçları büyüktür. Ucuz faizle çalışabilen kredi
müesseseleri olmadığından sıkıntı içindedirler. Bunları
da diğer krediye muhtaç Halk kütleleri gibi kredi müessesesine kavuşturmanın faidesi büyüktür.”
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G4-7

Kilometre Taşları
1933

1938

2284 Sayılı Halk Bankası ve
Halk Sandıkları Kanunu çıktı.

1956

1963

Halk Bankası adına
Türkiye kelimesi eklendi.

1964

Halk Sandıkları tasfiye
edilirken, Halkbank yurt
sathında şubeleşmeye
yöneldi.

1992

TÖBANK. personeli,
şubeleri, bütün aktif ve
pasifleriyle Halkbank’a
devredildi.

1993

Sümerbank sadece borç ve
yükümlülükleriyle Halkbank
bünyesine katıldı.

2007

Halkbank hisselerinin yüzde
24,98’i halka arz edildi.
Halkbank kredi kartlarına
Advantage özellikleri
kazandırıldı.
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3 milyon lira sermayeli
(kayıtlı) Halk Bankası
Ankara’da kuruldu.
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Halkbank küçük sanayi
çarşı ve sitelerinin
kurulmasına yönelik ilk
fonu oluşturdu.

1995

Türkiye’nin ilk Girişimci
Bilgilendirme Merkezi’ni
Halkbank kurdu.

2008

Avrupa’nın ilk ön
ödemeli temassız
banka kartı Bank24 Jet
hizmete sunuldu.
İşletmeleri uluslararası
standartlara taşımayı
hedefleyen KOBİ
Dönüşüm Projesi
başlatıldı.

2009

Halkbank bölgesel
gelişmeye katkı sağlayan
kalkınma ajanslarıyla
çözüm ortaklığı kurdu.

1940

1950

İstanbul, İzmir ve Ankara’da kurulan
Halk Sandıkları, esnaf ve sanatkâra
kredi kullandırmaya başladı.

Halkbank, 1950
yılında doğrudan
şube açma ve kredi
kullandırma yetkisine
kavuştu.

1975

Halkbank, sanayi, yatırım ve
işletme kredileriyle büyük
sanayi kesimini de fonlamaya
başladı.

1998

Etibank, sadece borç
ve yükümlülükleriyle
Halkbank’a
devredildi.

2011

2000

4603 sayılı Kanun çıktı,
Halkbank özelleştirilmesi
için yeniden yapılanma
sürecine girdi.

Halk Akademi’de
bankacılığın yanı sıra,
kişisel gelişim ve sosyal
sorumluluk programlarına
da yer verildi.
Halkbank, Makedonya’nın
KOBİ bankası IK Banka’yı
satın aldı, Halk Banka AD
Skopje adıyla faaliyete
geçirdi.

2012

2001

Türkiye Emlak Bankası
96 şubesi, personeli ve
bilançosuyla Halkbank
bünyesine katıldı.

Halkbank, kredi kartı markası
Paraf, “Ayrıcalıklar bu
Paraf’ta” sloganıyla hizmete
sunuldu.
İkincil halka arzla
Halkbank’ın halka
açıklık oranı yüzde
48,9’a yükseldi.

2004

Pamukbank’ın tüm
aktif-pasif, şube
ve personeli ile
Halkbank’a devri
tamamlandı.

2013

Bankanın merkezi
Ankara yerine
İstanbul olarak
değiştirildi.
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G4-7, G4-9

Genel Ve Finansal Göstergeler
HALKBANK’IN ORTAKLIK YAPISI
Ödenmiş Sermaye
Tutarı (TL)

Sermaye Katılım
Oranı (%)

1-T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı*

638.825.500

51,1060400

2-Halka Açık Kısım*

610.722.650

48,8578120

3-Diğer**

451.850

0,0361480

TO PL A M

1.250.000.000

100,0000000

Hissedar Adı

* T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın toplam hisseleri içerisinde 549.932 TL.’lık hisse Borsa’da işlem
görebilir nitelikte olup paylarla birlikte Banka sermayesinin %48,90’lık kısmı halka açıktır.
** 14.691 ortağın hisselerini göstermektedir.

HALKBANK’IN SEKTÖREL KONUMU
Pay Oranı (%)

2012

2013

Toplam Aktifler

7,9

8,1

Krediler

8,2

8,0

Menkul Değerler

7,9

9,4

10,3

10,6

6,8

7,3

11,0

11,1

Mevduat
Öz Kaynaklar
Kâr
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%28,8
Krediler

HALKBANK EKONOMİK GÖSTERGELERİ
(milyon TL)

2012

2013

Değişim (%)

108.282

139.944

29,2

Likit Aktifler

15.120

21.825

44,3

Krediler

65.894

84.848

28,8

Menkul Kıymetler

22.954

28.559

24,4

Toplam Mevduat

79.974

100.756

26,0

Öz Kaynaklar

12.323

14.146

14,8

4.476

4.829

7,9

858

930

8,3

Brüt Kâr

3.329

3.365

1,1

Net Kâr

2.595

2.751

6,0

Faiz Getirili Aktifler/Aktif Toplamı

83,2

81,4

Krediler/Aktif Toplamı

60,9

60,6

2,9

2,6

Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat

20,1

18,6

Kredi/Mevduat

82,4

84,2

2,6

2,2

Ortalama Öz Kaynak Kârlılığı

24,8

20,8

Sermaye Yeterlilik Rasyosu

16,2

13,9

Toplam Aktifler

Net Faiz Geliri
Net Ücret ve Komisyon Geliri

BAŞ L I CA OR A NL A R (% )

Takipteki Alacaklar/Toplam Krediler (Brüt)

Ortalama Aktif Kârlılığı

Net Kâr

%6,0
23

Ortaklık ve İştirakler
Dairelerin boyutları sermaye miktarıyla orantılı.
Her dairede Halkbank’ın iştirak payı koyu yeşil
ile gösteriliyor.

70.000.000 TL

HA LKBANK ’IN İŞTİRAK PAYI

%18,95

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
Türkiye’deki banka ve kredi kartları kural
ve standartlarını geliştirmek amacıyla
projeler geliştirip hayata geçiriyor.

Halk Sigorta A.Ş.
SER MAYE

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
SERMAYE 14.000.000 TL
HALKBANK ’IN İŞTİRAK PAYI

%89,18

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.

1958 yılında Birlik Sigorta
unvanıyla faaliyete geçen, 27
Aralık 2010 tarihinde Halk Sigorta
A.Ş. unvanını alan şirket
elementer branşlarda her türlü
sigortacılık hizmetlerini sunuyor.

SERMAYE

113.000.000 TL

HALKBANK ’IN İŞTİRAK PAYI

%94,40

1998 yılında Birlik Hayat Sigorta
A.Ş. unvanıyla faaliyete geçen,
2009 yılında Halk Hayat ve
Emeklilik A.Ş. adını alan Şirket
Ocak 2012’den bu yana emeklilik
branşında da faaliyet gösteriyor.

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
SERMAYE

673.638.704 TL

HALKBANK ’IN İŞTİRAK PAYI

%71,89

Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı
kıymetlere yatırım için 2010’da
kurulan Halk Gayrimenkul Y.O.,
Türkiye’deki prestijli gayrimenkul
projelerinin hayata geçirilmesine
öncülük ediyor.

Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
SERMAYE

5.000.000 TL

H ALKBAN K ’IN İŞTİRAK PAYI

%55,99

Halk Portföy Yönetimi A.Ş., küçük ve
orta ölçekli yatırımcıların menkul
kıymetlerinin yönetimini üstlenmenin
yanında, büyük ölçekli portföy
sahiplerine de hizmet sunuyor.
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Halk Finansal Kiralama A.Ş.
SERMAYE

259.162.047 TL

HALKBANK ’IN İŞTİRAK PAYI

%99,99

Halk Finansal Kiralama, satın alma,
ithalat ve diğer yollarla taşınır
taşınmaz mal, makine, araç ve
gereç edinerek, bunları ﬁnansal
kiralama faaliyetlerinde kullanıyor,
her türlü leasing işlemini yapıyor.

G4-4, G4-6

Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları
ve Ödeme Sistemleri A.Ş.
SER MAYE

1.000.000 TL

HA LKBAN K ’IN İŞTİRAK PAYI

Halk Faktoring A.Ş.

%100

SERMAYE 40.000.000 TL
HALKBANK ’IN İŞTİRAK PAYI

Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları
ve Ödeme Sistemleri A.Ş., dağıtım
kanalları ve ödeme sistemleri alanında
Halkbank ve iştiraklerinin yanı sıra
diğer şirketlere de hizmet sunabiliyor.

%95,00

Halk Faktoring, başta KOBİ’ler
olmak üzere ithalat ve ihracatçı
şirketlerle, yaygın tedarikçi ve bayi
ağına sahip kuruluşlara, ﬁnansman,
garanti ve tahsilat ürünlerini bir
arada sağlıyor.

Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.
SERMAYE

113.750.000 Avro

H ALKBANK ’IN İŞTİRAK PAYI

%30

Hollanda’da faaliyet gösteren
Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.
Türkiye’deki müşterilerine yurt
dışında, ülke dışı müşterilere de
Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerinde
bankacılık hizmetleri sağlıyor.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
SERMAYE

Halk Banka A.D., Skopje
SERMAYE

2.893.690.000 MKD (Makedon dinarı)
%98,78

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
SERMAYE

38.000.000 TL

HALKBANK ’IN İŞTİRAK PAYI

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.
SERMAYE

7.425.000 TL

HALKBANK ’IN İŞTİRAK PAYI

%18,18

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. , ana faaliyet
konuları para ve sermaye piyasaları
ile sigortacılık olan mali kurumlar
arasında bireysel kredilerin takip ve
kontrolünü sağlamak için bilgi
paylaşımı sağlıyor.

%99,94

Halk Yatırım, Türkiye’nin en büyük
sermaye piyasaları aracı
kuruluşları arasında yer alıyor.
Şirket, Türkiye’nin önde gelen halka
arz operasyonlarına liderlik etti.

HALKBAN K ’IN İŞTİRAK PAYI

Yurt dışı faaliyetlerini güçlendirmek
amacıyla Halkbank bünyesine
katılan Makedonya’daki Halk Banka
A.D. Skopje’nin Sırbistan’da bir
temsilcilik oﬁsi bulunuyor.

55.000.000 TL

HALKBANK ’IN İŞTİRAK PAYI

%31,47

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş., çekirdek ve başlangıç
aşamasındaki, gelişme potansiyeli
yüksek ancak kaynağa ihtiyaç duyan
KOBi’lere sermaye ve stratejik
destek sağlıyor.
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“Sokak ve Yaşam” konulu
2014 Halkbank Fotoğraf Yarışması, 2.lik Ödülü
EMRE AKYÜZ

Özetle Halkbank

ÖZ E T LE HALK BANK

G4-2, G4-FS6, G4-FS7, G4-6, G4-8, G4-PR3, G4-PR4, G4-PR6, G4-PR7, G4-PR8, G4-PR9,
G4-DMA Ürün Etiketlenmesi, G4-DMA Pazarlama İletişimi, G4-DMA Müşteri Gizliliği,
G4-DMA Uyum, G4-DMA Ürün Portföyü

TÜRKIYE’DE KOBİ
BANKACILIĞININ ZIRVESI:
HALKBANK
Halkbank’ın stratejisi, üreten ve istihdam yaratan her es
nafı, küçük, orta veya büyük işletme sahibini iş ortağı kabul
etmesi üzerine kuruludur.
Sadece işlerin iyi gittiği ekonomik büyüme dönemle
rinde değil, işlerin kötüye gittiği koşullarda da iş ortaklarını
desteklemek Halkbank’ın temel ilkesi ve yaklaşımıdır.
Kurulduğu 75 yıl öncesinden bugüne hiç değişmeyen
bu yaklaşım ve ilkeler, Halkbank’ın kredi verilerine de net
şekilde yansıyor. Banka’nın toplam kredilerinin yüzde 36,8’i,
mal ve hizmet üreten, istihdam yaratan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) aktarılıyor.
Halkbank, kuruluşunda ortaya koyulan vizyon, iş stratejisi ve ilkeleri çerçevesinde 2013 yılında da kaliteli hizmet
anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdü. Türkiye ekonomisi içinde
doğup büyüyen Halkbank, bugün küresel bir vizyonla, ülke
sınırları dışında da hizmet verecek bir yapıya sahiptir.
Halkbank, Genel Müdürlük’ten en alttaki hizmet birimlerine kadar, mevcut vizyon ve stratejisiyle uyumlu bir
organizasyon yapısına da sahip. Bankanın yurt içinde 25
bölge koordinatörlüğü ve 872 şubesi ile yurt dışında 5 şube
si ve 1 temsilciliği bulunuyor. 2.961 ATM, telefon ve internet
bankacılığı, mobil bankacılık uygulamaları da Halkbank’ın
her platformda müşterilerinin yanında olma anlayışının bir
parçasıdır.
Hisselerinin yüzde 48,9’u halka açık olan Halkbank,
sermaye verimliliğiyle de öne çıkıyor. Halkbank, kendi kulvarındaki rakipleri arasında en yüksek öz kaynak kârlılığına
ulaşan banka konumunda. Halkbank, küresel ekonominin
en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alan Türkiye’nin köklü,
öncü ve saygın markalarından biri konumunu sürdürme
kararlılığıyla yoluna devam ediyor.

28

HALKBANK SÜRDÜRÜLEBILIRLIK RAPORU 2013

G4-2, G4-FS6, G4-FS7, G4-6, G4-8, G4-DMA Ekonomik Performans, G4-DMA Piyasa Varlığı, G4-DMA Dolaylı Ekonomik Etkiler

Kurumsal Ve Ticari Bankacılık
TÜRKIYE’NIN MEGA PROJELERINE
KATKI
Halkbank, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve kesintisiz müşteri memnuniyetini sağlayarak sürdürülebilir kârlılığı hedefliyor. Pazarlama politikasının temelini oluşturan bu yaklaşım
çerçevesinde Halkbank, müşterileriyle olan ilişkilerinde
öncelikle ihtiyaçları belirliyor. Müşteri memnuniyeti ise belirlenen bu ihtiyaçlara yönelik doğru ürünlerin en uygun şekilde
sunulmasıyla sağlanıyor.
Bu politika çerçevesinde Halkbank’ın faaliyetleri,
kurumsal ve ticari şubelerle birlikte, bölge koordinatörlüklerine bağlı KOBİ ve KARMA şubeler üzerinden, birimlerin
hinterlandındaki müşteri profiline uygun kadro ve ürün gamıyla hizmet verilerek sürdürülüyor. Banka, 2013 yılında 6
kurumsal ve 37 ticari şubesi ile kurumsal ve ticari segmentte faaliyet gösteren müşterilerine yüksek kalitede bankacılık
hizmeti sağlamaya devam etti.
Halkbank 2013 yılında, KOBİ bankacılığının yanı sıra,
kurumsal ve ticari bankacılık faaliyetleri kapsamında da hızlı
bir büyüme sağladı. Kurumsal ve ticari segmentte tanımlı
müşterilere 2013 yılında kullandırılan nakdi krediler tutarı
2012 sonuna göre %25,7 artışla 32,4 milyar TL’ye ulaştı.
Kurumsal ve ticari bankacılık alanında sağlanan bu
hızlı büyümede bir yandan yeni kazanılan müşteriler, bir
yandan da Türkiye ekonomisinin geleceğini şekillendirecek
büyük ölçekli projeler etkili oldu. Halkbank’ın proje bazında
çalıştığı ve destek sağladığı büyük projeler arasında, doğal
gaz ve elektrik iletim ve dağıtımı, hidroelektrik, güneş ve
rüzgâr enerjisi santralleri, jeotermal enerji santrali, termik
santraller, liman, havaalanı, ücretli otoyol, kara ve demiryolları, raylı sistem ve metro projeleri yer aldı. Hastane, alışveriş merkezi, kongre merkezi, 400 ve üzerinde yatak kapasitesine sahip oteller, tatil köyleri, yap-işlet-devret, yap-kirala,
işletme hakkı devri gibi işletmecilik performansını da içeren
projelerle ilgili pazarlama ve fizibilite çalışmalarına, projelerin teknik ve mali analizlerinin yapılmasına da devam edildi.

3,3 MILYAR DOLARLIK
YAPILANDIRILMIŞ FINANSMAN
Halkbank, müşterilerinin satın alma, devralma, birleşme ve
diğer kurumsal finansman gereksinimlerini de karşılamaya
devam etti. Proje finansmanı kapsamındaki yapılandırılmış
finansman imkânları çerçevesinde, gerek bire bir firmalarla
kurduğu kredi ilişkisiyle gerekse oluşturulan konsorsiyumlara iştirak ederek 2013 yılında da piyasanın aktif bir katılımcısı olarak öne çıktı. 2013 yıl sonu itibarıyla, yapılandırılmış
finansman faaliyetleri kapsamında 13 projeye toplam 1,8
milyar ABD doları kredi kullandırıldı. Böylece Halkbank’ın
toplam yapılandırılmış finansman kredileri portföyü 3,3
milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

UZUN VADELI KAYNAK

Halkbank, gerek KOBİ bankacılığı gerek kurumsal ve ticari
bankacılık ürünlerinin finansmanı için uzun yıllardır cazip
maliyetle uzun vadeli kaynak sağladığı Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı gibi uluslararası finans kuruluşlarıyla olan ilişkilerini 2013 yılında da
devam ettirdi. Söz konusu dönemde, çok sayıda müşterinin
yatırımı, bu kaynaklarla finanse edildi.
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G4-2, G4-FS6, G4-FS7, G4-6, G4-8, G4-DMA Ekonomik Performans, G4-DMA
Piyasa Varlığı, G4-DMA Dolaylı Ekonomik Etkiler

KOBİ Bankacılığı
KOBİ’ler hobimiz değil,
işimiz
Halkbank, gerek hizmet tarzı gerekse müşteri profiliyle
kendisini Türkiye’nin KOBİ bankası olarak konumlandırıyor.
Banka, kurulduğu 1938 yılında ortaya koyduğu KOBİ bankacılığı misyonunu bugün de “KOBİ’ler hobimiz değil, işimiz”
sloganıyla sürdürüyor.
KOBİ’lere yönelik hizmetlerin etkinliği ve kalitesi, bu
kapsamdaki müşterilere yönelik oluşturulan özel şube ve
diğer alternatif dağıtım kanallarıyla sağlanıyor.
Halkbank, yaygın şube ağı ve sayısı iki bine yaklaşan
KOBİ müşteri temsilcisiyle KOBİ’lere özel hizmet veriyor.
İnternet üzerindeki www.halkbankkobi.com.tr ve telefon
bankacılığı hizmeti KOBİ Dialog vasıtasıyla da KOBİ müşterilerine 24 saat kesintisiz hizmet sunuluyor.

NEREDE BIR KOBİ VARSA,
HALKBANK ORADADIR
KOBİ’lere yönelik bu özel şubeler ve alternatif kanallar Halkbank’ın “ihtiyacı yerinde tespit etmek ve çözümü müşterinin
ayağına götürmek” ilkesiyle de örtüşüyor. Halkbank, dinamik
pazarlama anlayışını da bu misyon ve ilkelerin üzerine bina
ediyor. Bu çerçevede Halkbank’ın şube ağı ve pazarlama
kadroları Türkiye’nin özellikle sanayi-ticaret ve esnaf yoğun
bölgelerinde konumlanmış durumda.
Halkbank’ın tecrübeli ve dinamik kadroları, sürekli mobilize ve firmalarla temas halinde çalışıyor. Halkbank ekipleri KOBİ’lere sadece onlara özel ürün ve hizmetleri sunmakla
kalmıyor. Bunun yanında, KOBİ’ler için sağlıklı işletmecilik
için ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetleri de
sunuluyor.
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UYGULAMALI GIRIŞIMCILIK
EĞITIMLERI
Halkbank, kendi işini kurmayı amaçlayan girişimci ruha
sahip kadınlara destek sağlamayı ve kadın işgücünün yönettiği ticari işletmelerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini
çok önemsiyor. Bu kapsamda 1994 yılından bu yana kadın
girişimcilere desteğini sürdüren Banka, 2013’te KOSGEB
iş birliğiyle 17 ilde gerçekleştirilen eğitimlerle yaklaşık 800
girişimciyi destekledi.

HER KOBİ’YE ÖZEL ÇÖZÜM

Halkbank KOBİ Bankacılığı birimi, “Başarıya ulaşmak müşteriyi tanımaktan geçer” temasıyla oluşturulmuş portföy
yönetimi sistemiyle hizmet veriyor. KOBİ Müşteri İlişkileri
Yetkilileri, bu sistem sayesinde öncelikle müşterileri analiz
ediyor. Bu çalışma sonucunda Halkbank ekibi, karşısındaki
müşteriyi hem daha iyi tanıyor, hem de müşterinin kendisine ayna tutuyor. Ardından her müşteriye kendi iş hedefleri
ve sektör konumlanması açısından en uygun finansal ürün
ve çözümler sunuluyor.

KALITELI VE HIZLI HIZMET

Halkbank KOBİ Bankacılığı Birimi, sektörlere özel hizmet
paketleri de hazırlıyor. KOBİ’lere özel hizmet anlayışının
devamı niteliğindeki bu özel paketler sayesinde, KOBİ müşterileri günlerce, hatta bazen saatlerce bekletilmeden, en
kısa süre içinde ihtiyaçlarına yönelik çözümleri karşılarında
bulabiliyor.

İLKELI ÇALIŞMA BAŞARIYI
GETIRIYOR
Halkbank, 2013 yılında da KOBİ’lerin yanında yer alarak
onların ihtiyaçlarını hızlı, etkin ve kaliteli çözümlerle karşılamaya devam etti. “KOBİ’ler hobimiz değil, işimiz” anlayışı,
Halkbank’ın 2013 yılı sonundaki müşteri sayısı ile kredi
rakamlarına da yansımış durumda.
2013 sonu itibarıyla Halkbank’ın KOBİ müşterisi sayısı
1,2 milyona ulaştı. Bankanın 2013 yılında sağladığı toplam
nakdi kredilerin yüzde 36,8’ini bu müşterilere aktarılan kaynaklar oluşturdu.

KOBİ’LERE ÖZEL DESTEKLER

Halkbank, ürün ve hizmetlerini Türkiye ekonomisindeki
gelişmeleri de dikkate alarak hazırlayıp, sürekli güncelliyor.
Ekonomide ve iş hayatında yaşanan değişim ve dönüşüm,
Halkbank’ın KOBİ’lere özel destek ve hizmet paketlerine de
yansıyor. Bu çerçevede geliştirilen ve birçoğu ilk olan özel
ürün ve hizmetler, Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lere de
çağın ve geleceğin trendleriyle uyumlu hareket etme imkanı
sunuyor.
İHRACAT DESTEK PAKETI
Halkbank, KOBİ’lere, küresel rekabet ortamına uyum sağlamaları, dış pazarlara açılmaları ve tutunabilmeleri için
imalattan pazarlamaya kadar tüm iş süreçlerinde destek
olacak İhracat Destek Paketi’ni oluşturdu. Bu paket teknoloji
ve makine-ekipman ve fuar destek kredisi ile döviz dalgalanmalarından koruyacak forward ve opsiyon ürünlerini ve
Eximbank kaynaklı kredileri de kapsıyor. Halkbank ayrıca,
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile imzaladığı protokol kapsamında ihracatçıların finansmana daha uygun koşullarda
ulaşmasını da sağlıyor.
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MEDIKAL KREDI PAKETI
Doktor, diş hekimi ve eczacılara özel, kolay kullanımlı bir
kredi paketidir. Medikal Kredi Paketi kullanan müşterilere,
bankacılık işlemlerinde indirim ve masraf muafiyeti gibi
avantajlar sunuluyor. Müşterinin nakit akışına bağlı olarak,
dönemsel ödeme çeşitleri, ödemesiz dönem avantajı bulunuyor.
KOBİ’LERE HAYAT SIGORTASI
Halkbank’ın bağlı ortaklığı Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile
birlikte oluşturulmuş bir üründür. Bu ürünle KOBİ-Esnaf
firma patronları, vefat-daimi maluliyet durumlarına karşı
belirlenen teminat ve limitler kapsamında sigortalanıyor.
KOBİ ESNAF EMEKLILIK PLANI
Halkbank’ın bağlı ortaklığı Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile iş
birliği çerçevesinde hazırlanan bir ürünüdür. Sunulan emeklilik planıyla, KOBİ segmentindeki müşterilerin kendi tasarruflarını güvenli bir şekilde yatırıma çevirmesi amaçlanıyor.
HALKBANK GÜVENCELI ÇEK
2013 yılı içinde KOBİ müşterilerinin kullanımına sunulan
Halkbank Güvenceli Çek, çek yaprağı üzerinde basılı tutarın
tamamının hesapta yeterli bakiye olmasa dahi ödeneceği
bir çek ürünüdür.
LISANSSIZ ELEKTRIK ÜRETIMI DESTEK KREDISI
Halkbank, KOBİ’ler için yeni ortaya çıkan faaliyet türleri ve
alanlarında ihtiyaç duyulan en uygun çözümleri geliştirme
konusunda sektöre öncülük ediyor. KOBİ’lerin kendi elektriğini üretme projelerine yönelik Lisanssız Elektrik Üretimi
Destek Kredisi de bunun en yeni örneklerinden biri. Bu
krediden rüzgâr, güneş ve sudan elektrik üretmek isteyenlerin yanı sıra kojenerasyon sistemleriyle kendi elektriğini
üretmek isteyenler de yararlanabiliyor.
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ENERJI VERIMLILIĞI DESTEKLERI
Halkbank, sera gazı emisyonu ve iklim değişikliği etkilerini
azaltan enerji verimliliği çalışmalarını sosyal sorumluluk
çerçevesinde değerlendiriyor. Dünya Bankası ve Fransız
Kalkınma Ajansı’nın da desteğiyle, büyük ve orta ölçekli
işletmelere, enerji giderlerini kontrol edebilmeleri için enerji
verimliliği yatırımları için kaynak sağlıyor. Global Çevre
Fonu’nun desteğiyle de KOBİ’lere enerjinin verimli kullanımı
yoluyla üretim ve ticarette verimliliği artırmaya yönelik projeleri hayata geçirebilmeleri için Enerji Verimliliği çözümleri
sunuyor. Bu konuda firmalara ücretsiz danışmanlık hizmeti
de sağlanıyor.

HER ŞEY KOBİ’LER IÇIN: ULUSAL
VE ULUSLARARASI IŞ BIRLIKLERI
Halkbank, KOBİ’lere yönelik desteklerini yaygınlaştırıp
geliştirmek için gerek ulusal gerekse uluslararası kurum ve
kuruluşlarla iş birliklerine büyük önem veriyor.
Bu kapsamda Halkbank’ın birlikte çalıştığı uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında, Avrupa Yatırım Bankası,
Dünya Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı gibi uluslararası
finans kuruluşları da yer alıyor. Halkbank, KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu kuruluşlardan uzun
vadeli kaynak sağlıyor.
Halkbank, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu ile imzaladığı “Proje Finansmanı Kredi Programı Protokolü” kapsamında
da rekabet güçlerini geliştirmeleri ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için KOBİ’lere destekler sunuyor. Bu
kapsamda, ortak tedarik, ortak imalat ve ortak pazarlama
için birlikte hareket eden KOBİ’ler destekleniyor.
Halkbank, ülke çapında ticaret ve sanayi odaları, kalkınma ajansları ve organize sanayi bölgeleri ile imzaladığı
protokollerle bazıları ulusal çapta da uygulanabilir ürün ve
hizmet paketleri geliştirip sunuyor.
Halkbank, KOBİ’lere yönelik çözüm odaklı çalışma
anlayışını sorumluluk projelerine de taşıyor. Bu kapsamda,

G4-EC2, G4-EC7, G4-EC8, G4-FS8

acil durum yaşanan bölgelerdeki KOBİ ve esnafın imdadına anında yetişiliyor. Faizinin tamamı KOSGEB tarafından
karşılanan KOSGEB Reyhanlı İlçesi Acil Destek Kredisi de bu
anlayışın ürünlerinden biridir.
Halkbank’ın KOBİ’lerin gelişimine yönelik çalışmalarında, kadın girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları da önemli yer tutuyor. Halkbank bu çerçevede, kadın
girişimcilerin desteklenmesine yönelik gerek ulusal gerekse
uluslararası pek çok etkinliğe hem destek hem de katılım
sağlıyor. Kadın Girişimcilere İlk Adım Kredisi ise bu yaklaşımın ürün ve hizmetlere yansıyan örneklerinden biri olarak
öne çıkıyor.

ULUSLARARASI FONLARI ÜLKEYE
KAZANDIRIYORUZ
SÜRDÜRÜLEBILIR BANKACILIĞA DIŞ KAYNAKLI
DESTEKLER
Halkbank’ın uluslararası finans kuruluşlarıyla sürdürdüğü
iş birlikleri, toplumun sürdürülebilir kalkınması için önemli
imkanlar sunuyor. Bu çerçevede Dünya Bankası (DB), Avrupa
Yatırım Bankası (AYB), Fransız Kalkınma Ajansı (FKA) ve Av
rupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) gibi birçok kurumla
ortak çalışmalar yürütülüyor.
Bu iş birliklerinin amacı; sadece ekonomik değil,
çevresel ve sosyal iyileştirme sağlamak, özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren ya da bu bölgelerde yatırım yaparak istihdama katkı sağlayacak Esnaf ve
KOBİ’lerin finansmana erişimini sağlamak. Kısacası amaç;
sürdürülebilir kalkınmaya ve büyümeye katkı sağlamak.
Örneğin, FKA enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji
kredi programı sera gazı emisyonunun azaltılmasına katkı
sağlamayı ve böylece iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasına destek olmayı amaçlıyor. Program kapsamında finanse
edilen 65,7 milyon Euro tutarındaki 85 yatırım ile salımı

engellenen karbondioksit emisyonu miktarı, 2011, 2012 ve
2013 yılları için toplam 148.643 ton olarak kaydedildi.
Aynı program kapsamında Halkbank, enerji verimliliği
yatırımının finansmanı talebinde bulunan KOBİ’lere ücretsiz
enerji etüt hizmeti de sunuyor. Enerji etütleri Halkbank’ın
sözleşme yapmış olduğu bir Enerji Verimliliği Danışmanlık
şirketi tarafından yürütülüyor. Küçük ölçekli yatırımlarla
ilgili etütler ise Halkbank mühendisleri tarafından yapılıyor.
Bu amaçla Banka bünyesindeki 20 mühendis enerji yöneticisi eğitimine gönderilmiş ve yeterlilik sertifikası almaları
sağlanmıştır.
2012-2013 yıllarında 31 firmaya ilgili danışmanlık firması, 68 firmaya ise Halkbank mühendisleri ücretsiz enerji
etüt hizmeti sundu.
Halkbank’ın Avrupa Yatırım Bankası, Fransız Kalkınma
Ajansı ve Dünya Bankası kredilerine ilişkin raporlamalar
çerçevesinde ve KOBİ’lerden alınan bilgiler doğrultusunda
kullandırılan her 65.000 Dolarlık kredinin bir istihdam yarattığı sonucuna ulaşıldı.
YURT DIŞI KURULUŞLARDAN 2 MILYAR $ KAYNAK
2013 yıl sonu itibarıyla yurt dışı finans kuruluşlarından
Halkbank’a aktarılan kaynak tutarı 2 Milyar Doları geçmiştir.
2009-2013 yılları arasında imzalanan kaynak anlaşmalarımız aşağıdaki tabloda detaylarıyla verilmektedir.
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Uluslararası Fonları Ülkeye Kazandırıyoruz
YURT DIŞI KURULUŞLARDAN 2 MILYAR $ KAYNAK
Fon Adı

İmzalanan Tutar

Döviz Cinsi

İmzalanma Tarihi

Vade (Yıl)

AYB KÜÇÜK İŞLETMELER GLOBAL KREDİSİ (AYB
KOBİ-1)

150.000.000

EUR

O8.06.09

12

DB KOBİ'LERİN FİNANSMANA ERİŞİM PROJESİEK KREDİ 2 (DB KOBİ-3)

101.100.000

EUR

17.12.09

14

DB KOBİ'LERİN FİNANSMANA ERİŞİM PROJESİEK KREDİ 2 (DB KOBİ-3)

100.000.000

USD

17.12.09

14

ECOBANK İŞLETME KREDİSİ

15.000.000

USD

11.02.09

4

AYB BÜYÜYEN ANADOLU KOBİ KREDİSİ

50.000.000

EUR

22.10.10

5

AYB KOBİ DESTEK KREDİSİ

74.820.000

EUR

26.07.10

5

AYB KÜÇÜK İŞLETMELER GLOBAL KREDİSİ/B
(AYB KOBİ-2)

150.000.000

EUR

13.05.10

12

AKKB KOBİ YATIRIM KREDİSİ

100.000.000

EUR

31.10.11

8

FKA YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ
VERİMLİLİĞİ KREDİSİ

100.000.000

EUR

24.03.11

12

50.000.000

EUR

29.05.12

8

150.000.000

EUR

28.06.12

8

67.000.000

USD

O6.05.13

30

100.000.000

EUR

16.09.13

8

50.000.000

EUR

O6.12.13

5

AKKB KOBİ YATIRIM KREDİSİ (AKKB LEASING
KREDİSİ)
AYB KOBİ VE BÜYÜK İŞLETMELER KREDİSİ (AYB
KOBİ-3)
DÜNYA BANKASI KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ
KREDİSİ
AYB YENİLİKÇİ KOBİ VE BÜYÜK İŞLETMELERİN
FİNANSMANI
AYB BÜYÜYEN ANADOLU KOBİ KREDİSİ-2
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Kapsamı: Türkiye’de faaliyet gösteren

Özellikleri

Çalışan Sayısı 250'ye kadar Olan Firmalar

KOBİ'lerin İşletme Ve Yatırım İhtiyaçlarının Finansmanı

Çalışan Sayısı 250'ye kadar Olan Firmalar

KOBİ’lerin İşletme Ve Yatırım İhtiyaçlarının Finansmanı

Çalışan Sayısı 250'ye kadar Olan Firmalar

KOBİ’lerin İşletme Ve Yatırım İhtiyaçlarının Finansmanı

Çalışan Sayısı 250'ye kadar Olan Firmalar

KOBİ’lerin İşletme Ve Yatırım İhtiyaçlarının Finansmanı

Çalışan Sayısı 250'ye kadar Olan Firmalar

AYB'nin Anlaşma İle Belirlediği Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki
KOBİ’lerin İşletme Ve Yatırım İhtiyaçlarının Finansmanı

Çalışan Sayısı 250'ye kadar Olan Firmalar

KOBİ’lerin İşletme Ve Yatırım İhtiyaçlarının Finansmanı

Çalışan Sayısı 250'ye kadar Olan Firmalar

KOBİ’lerin İşletme Ve Yatırım İhtiyaçlarının Finansmanı

Çalışan Sayısı 250'ye kadar Olan Firmalar

KOBİ’lerin Yatırım İhtiyaçlarının Finansmanı

Çalışan Sayısı 250'ye kadar Olan Firmalar

KOBİ’lerin Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Potansiyeli Olan
Yatırımlarının Finansmanı

Çalışan Sayısı 250'ye kadar Olan Firmalar

KOBİ’lerin Yatırım İhtiyaçlarının Finansmanı

Çalışan Sayısı 1500'e kadar Olan Firmalar

KOBİ Ve OBİ'lerin Yatırım Ve İşletme İhtiyaçları Finansmanı

Çalışan Sayısı 1500'e kadar Olan Firmalar

KOBİ’lerin Enerji Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı

Çalışan Sayısı 500'e kadar Olan Firmalar

KOBİ Ve OBİ’lerin Ar-Ge Ve Yenilikçi Yatırım İhtiyaçlarının Finansmanı

Çalışan Sayısı 250'ye kadar Olan Firmalar

AYB'nin Anlaşma İle Belirlediği Köy'lerdeki KOBİ’lerin İşletme Ve
Yatırım İhtiyaçlarının Finansmanı
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LASPAR BURSA
LASPAR ÜRETIMININ %80’INI IHRAÇ EDEN 11
MILYON DOLARLIK BIR FIRMA
Çıraklıktan patronluğa, tornacılıktan Avrupa markasına
iş hayatındaki pek çok başarı hikayesi, Halkbank’ın ülke
ekonomisine katkısının ete kemiğe bürünmüş halidir bir
bakıma. İşte böylesi hikayelerden birinin kahramanıdır
Saim Tosun.
Babası onu henüz 12’sindeyken Mudanya Çıraklık
Okulu’na verir. Torna tezgahlarında, pres atölyelerinde iş
bulur çalışır. Çıraklık, kalfalık ve nihayet ustalık.
BABASINA 4 AY SONRA SÖYLEDI
Askerlik dönüşü ise kendi hayallerini hayata geçirmek
için kolları sıvar. Ama babasını ikna etmek ciddi bir so
rundur. Kendisinden dinleyelim:
“Kredi alıp böyle işlere gireceğiz diyemezdim.
Çünkü rahmetli babam borçtan korkardı. Köyde
kendi imkanlarıyla kıt kanaat yaşayan bir insana
böyle bir şey söylersen kalbine indirirsin, ömrünü
çürütürsün. Bu yüzden biz dört arkadaş karar
verip dükkanı açtıktan tam 4 ay sonra söyledim iş
kurduğumuzu. Üstelik borç senetlerinin tutarlarını
dörde bölerek söyledim. Yani borç senedi 100 lira ise
babama 25 lira dedim. Ki heyecanlanmasın, kaygılanmasın. O günlerde bizim hiçbir gelirimiz yok, bir
fabrikada maaşlı çalışıyoruz.”
BAKIR BIR ALANDA ÜRETIME BAŞLADILAR
Hepsi de sanatının ustası dört arkadaş el ele verip,
güç birliği yaparak, maaşlarından artırdıklarıyla bu işi
kurmaya karar verdiklerinde yıl 1981’dir. Birlikte kalıp,
pres, kauçuk sektöründe iş yapabileceklerini düşünüp
yola çıkmışlardı. Saim Tosun, “Türkiye’de henüz bakir bir
alanda üretime başladık. Sızdırmazlık elemanları yapıyor
duk. Hızlı bir gelişme sağladık. Piyasa aç olduğu için çok
çabuk yayıldık. Bursa’nın dışına taştık ve Adana, Ankara,
İstanbul derken, Türkiye’nin hemen hemen her yerine
parça üretmeye başladık” diyor.
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ATÖLYEDEN FABRIKAYA GEÇIŞ
Hızla yol kat etmişlerdi, geldikleri yer hayallerinin bile
ötesindeydi. Madem ülke çapında satışlara başlamışlardı,
işleri büyütmek, üretimi hızlandırmak gerekiyordu. Bu
da atölyeden fabrikaya terfi etmelerini gerektiriyordu.
Tam bu aşamada Halkbank ile tanıştılar. Sözü yine Saim
Tosun’a bırakalım:
“Sağ olsun şube müdürü bize kolaylık sağladı.
Kredi olanağı tanıdı. Bizim de ilk işimiz bir arsa almak oldu. Sonra bir iki makine de ilave ettik. Ama
arsayla iş bitmiyor, bir de inşaat yapmamız lazım…
Yine Halk Bankası’nın kapısını çaldık. Bize krediyi
verdiler, binayı da yaptık…”
BANKADAN GÜÇ VE CESARET ALDI
Üretimleri fabrika ölçeğine geldikten sonra da işleri bü
yümeye devam eder. Ama bu arada dört arkadaşın yolları
ayrılır. Her biri kendi yoluna gider. Saim Tosun da bundan
sonrasını yalnız yürüyecektir ama yine büyük düşünür:
“2000 yılına geldiğimizde otomotivde biraz daha
ağırlıklı olmayı düşündük. Biraz daha büyük düşünmek
istedim daha doğrusu. Riskleri vardı ama pratik yetişme
mizin getirdiği cesaretle bu yola girdik. Bize ilk gücü, ilk
cesareti veren Halk Bankası yine desteğini esirgemedi…
Yeni yerimizin arsasını almada, fabrika binasını yapmada
orta vadeli krediler sağladı.”

eminim biz de onlar için gurur kaynağıyız. Çünkü küçücük
bir KOBİ’den 400 kişinin çalıştığı bir grup haline geldik.
İhracatımız %80’lere ulaştı ve Avrupa’da da aranan bir
firma olduk” diyor.
HALKBANK ÇOK DOĞRU KARAR VERMIŞ
Sıfır noktasından yılda 11 milyon dolarlık ihracat ra
kamlarına ulaşan Saim Tosun’un bugünlere gelmesinde
Halkbank’ın rolünü kendisinden dinleyelim: “Halkbank’ın o
gün bize verdiği kredi herhalde babamın tüm malvarlığını
3 defa satın alırdı. Halk Bankası bizim girişimciliğimizi,
istihdam sağlayacak bir konuyu seçtiğimizi gördü ve
onun için verdi bu krediyi. Bugün baktığımda ‘Çok doğru
bir karar vermiş’ diyorum. Biz de doğru karar vermişiz.
Çünkü Halk Bankası’yla çalışmak hep önümüzü açtı.”
“KONTROLLÜ KREDI BIZI KORUDU”
Saim Tosun, “Banka işin başında bize büyük krediler ver
seydi yanlış yatırımlar da yapabilirdik. Ama Halkbank bizi
kendisinden biri gibi görüp, yanlış yapmamızı önledi. Bu
sebeple krediyi kontrollü verdi” diyor.

AVRUPA’DA ARANAN FIRMA HALINE GELDI
Şirketin adını LASPAR koymuştur. Önceleri, Türkiye’deki
bir eksikliği görüp, piyasadaki boşluğu doldurmak üze
re yola çıkan Şirket, yurt dışına da açılarak Audi, BMW,
Ford, Volkswagen gibi dünya otomotiv devleri için parça
üretir hale gelir. Halkbank ile 22 seneden beri devam
eden ilişkilerini “bir aile gibi olduk” ifadesiyle özetle
yen Saim Tosun, “Biz onlara güveniyoruz, onların da
bize sonsuz güveni olduğunu biliyorum. Herhalde benim
çocuklarım da Halk Bankası ile çalışır Çünkü Halk Ban
kası’nın LASPAR’ın temelinde çok büyük katkısı var. Ama
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ÇAYCUMA SÜT ÜRÜNLERİ
Halk Bankası desteğiyle
20 yılda hızla büyüdüler
‘SÜTÇÜ’LÜKTEN SÜT ÜRÜNLERI FABRIKASI’NA
Yıl 1981. İşletme eğitimini tamamlayan Hüsnü Sami
Alpan, askerlik görevini yapmaktadır. Hedefi memleketi
Çaycuma’ya dönüp babadan kalma küçük imalathaneyi
büyütmektir. Amacı, İstanbul’da okuyup öğrendiklerini,
birikimini oraya taşımaktır.
Hatta bu hedefe o kadar bağlıdır ki, İstanbul’da
tanıştığı Nilüfer Hanım’la hayatlarını birleştirme kararını
bir şarta bağlar: “Ben İstanbul’da kalmam… Çaycuma’ya,
memleketime döneceğim. Benimle gelirsen evleniriz.”
Nilüfer Hanım da bu teklifi kabul eder ve daha askerliği
devam ederken evlenirler…
Sami Alpan’ın geleceğini üzerine bina edeceği
işletme, Çaycuma’da ‘Sütçü Osman’ olarak tanınan baba
Osman Alpan’ın evinin altındaki 100 metrekarelik yerden
başka bir şey değildir. Sütçü Osman, yıllardır çevre köy
lerden topladığı sütü burada işleyip, yoğurt, peynir, yağ
yaparak evinin rızkını çıkarmaktadır.
YILLARCA TATIL NEDIR BILMEDI
Ama Alpan’ın işi hiç de kolay değildir. Kendisine kulak
verelim:
“İstanbul’dan Çaycuma’ya döndüğümde işletmemizin benim tahminimden daha kötü durumda
olduğunu gördüm. Eşime ‘İyi ki gitmişiz balayına,
çünkü uzunca bir süre baş başa tatile gitme imkanımız olamayacak’ dedim. Çünkü işimiz gerçekten
çok kötü bir durumdaydı. Ekonomik anlamda çok
daralmıştı imalathane.”
Karı-koca işe koyulurlar. İki yıl sonra ilk çocukları doğdu,
dört yıl sonra da ikincisi... Bir yandan işletme, bir yandan
çoluk çocuğa karışmanın verdiği ağır yük, işleri hiç kolay
değildir. Çocukları 4-5 yaşına gelene kadar hiç tatile
gidemezler, yılın 12 ayı hep çalışırlar. Sabırla çalışmanın
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meyvesini de alırlar. İşleri yoluna koymuşlardır. Ama çarkı
çevirmek yetmez, çarkı büyütmek gerektiğini de düşün
mektedir Alpan çifti.
ÇAYCUMA OSB’DEKI ILK FABRIKA
Daha çocuk yaşta, yaz tatillerinde babasına yardım
ederek başladığı işte, hem işletmeyi büyütmek, hem de
köylüyle bütünleşerek bölgeye ekonomik girdi sağlayan
bir yapı kurmak istemektedir Hüsnü Sami Alpan. Aslında
bu konuda epey de yol almıştır. Projeler üretmiş, Çaycu
ma’ya bağlı 90 köyü de örgütleyerek Tarımsal Kalkınma
Kooperatifleri’nin çatısı altına toplamıştır. Bu sayede
Çaycuma’da hayvancılık iyi bir noktaya gelmiştir.
Artık tek başına altından kalkamayacağı kadar
ağırdır üzerindeki yük. Ama yılmak yok! İmdadına Halk
Bankası yetişir. Banka’nın da desteğiyle Çaycuma Orga
nize Sanayi Bölgesi’nin ilk yatırımını o yapar. Devamını
kendisinden dinleyelim:
EN SIKINTILI ZAMANLARDA HALKBANK HEP
YANINDAYDI
“Çaycuma Süt Ürünleri, Çaycuma OSB’nin ilk yatırımıdır.
Biz inşaata başladığımızda tam fabrikanın olduğu yerde,
bitişiğimizdeki köyün mandaları yatıyordu. Çamur ve ço
raktı burası. Biz fabrikayı yaparken daha OSB’nin altyapı
çalışmaları bitmemişti. Çok sıkıntılı zamanlardan geçtik.
Bizi ziyarete gelen, hep yanımızda yer alan ise Halk Ban
kası’ydı. Bize hep destek verdiler.”
250 LITREDEN 150 BIN LITREYE
Ve 100 metrekarelik minik imalathaneyle yola çıkan Hüs
nü Sami Alpan, Halk Bankası’nın da desteğiyle çok yol kat
etmiş. Sözü yine kendisine bırakalım:
“1983’de, işe başladığım dönemde, günlük 250 litre
süt işliyorduk. 2008’de 25’inci yılımızda günde 150 bin
litre süt işler noktaya geldik. Türkiye’nin önemli mer
kezlerine ürünlerimizi pazarlıyoruz. Türkiye’de önemli

noktalara gelmiş firmalarla, hem kalite hem ürün miktarı
bazında rekabet ediyoruz. Çaycuma’daki mevcut fabri
kamız 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Onun dı
şında Türkiye’de sütün önemli ölçüde üretiminin yapıldığı
Akdeniz bölgesinde de bir yatırımımız var.”
BANKA ONU RISKLERDEN KORUDU
Büyüme süreci her zaman güllük gülistanlık olmamış
tabii. Hüsnü Sami Alpan da ekonomik krizler yaşamış,
darboğazlara girmiş. Ama Halk Bankası her zaman arka
sında durmuş, Banka ile yaptığı iş birliği onu risklerden
korumuş:
“Karşı tarafa güven vermenin en önemli unsur
olduğunu düşünüyorum. 1994 yılındaki kriz döneminde Halk Bankası’ndan KOBİ kredisi kullandım.
1996-99 döneminde yine Halk Bankası’ndan kredi
aldım. Halk Bankası çalışanları imkanları zorlayarak bize çok yardımcı oldular. OSB’de birçok
arkadaşım var Halk Bankası’yla çalışan ve hiç
birinin mağdur olduğunu görmedim. Halkbank’ın
kredileriyle aldığımız makineler üretimimize hâlâ
çok büyük katkılar sağlıyor. Gelecekte daha da büyüyeceğiz ve kapısını çalacağımız ilk banka tabii ki
yine Halkbank olacak “
ALPAN: HALKBANK BIZI HIÇ MAĞDUR ETMEDI
1983’ten itibaren Halbank’la çalışmaya başlayan Hüsnü
Sami Alpan, “Halk Bankası bugüne kadar bizi hiç mağdur
etmedi. Her zaman söylüyorum; bu günlere gelmemizde
Halkbank’ın çok önemli rolü var. Bunu söylemekten mut
luluk duyuyorum.”
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G4-2, G4-FS6, G4-FS7, G4-6, G4-8, G4-DMA Ekonomik Performans, G4-DMA
Piyasa Varlığı, G4-DMA Dolaylı Ekonomik Etkiler

ESNAF BANKACILIĞI
Esnafa destek Halkbank’ın
mayasında var
Halkbank, kuruluşundan bugüne, daha büyük işler yapması
için esnaf ve sanatkâra sağladığı destek sayesinde yüzbinlerce KOBİ ortaya çıkmasına ve binlerce sanayi tesisi
kurulmasına öncülük etti. Buna rağmen mayasında bulunan
esnaf bankacılığı anlayışıyla işletmelerin finansman ihtiyaçlarını en uygun koşullarla karşılamaya devam ediyor.
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HAZINE FAIZ DESTEKLI KREDI
OLANAĞI
Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara sunulan Hazine
faiz destekli krediler, uygun faiz oranı ve vade koşullarıyla
toplam sayısı 963’ü bulan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle aktarılıyor. Faal
durumda kooperatif bulunmayan yörelerde ise bu hizmet
esnafa doğrudan Banka tarafından kullandırılıyor.
Hazine faiz destekli krediler kapsamında, beş yıla kadar vadeli işletme kredileri bulunuyor. Bu kapsamda işyeri,
ticari taşıt, makine/ekipman ve demirbaş alımına yönelik
beş yıla kadar vadeli yatırım kredileri ile teminat mektubu
kredisi ürünleri de mevcut.
Hazine destekli azami bir yıl vadeli kullandırılacak kredilerde yüzde 8; bir yıldan uzun vadeli kredilerde ise yüzde
10 faiz uygulanıyor. BSMV ve damga vergisi istisnası ile
KKDV muafiyeti uygulanan bu kredilerde esnafın ödeyeceği
faiz yüzde 4-5 aralığında oluştu.
Sağlanan bu avantajların etkisiyle Halkbank’ın kredi
kullandırdığı esnaf ve sanatkâr sayısı 2013 yılında ciddi
bir artış gösterdi. 2012 yılı sonunda 6.926 milyon TL olan
esnaf ve sanatkâra kullandırılan Hazine faiz destekli toplam
kredi tutarı, 2013 sonu itibarıyla yüzde 38,9’luk artışla
9.617 milyon TL’ye yükseldi. Aktif kredisi olan esnaf ve
sanatkâr sayısı ise 286 bin 123’e ulaştı.
2013 yıl sonu itibarıyla ESKKK kefaleti olmaksızın
Halkbank tarafından doğrudan kullandırılan Hazine faiz
destekli kredi tutarı 282,3 milyon TL, yatırım kredisi tutarı
ise 105 milyon TL oldu.

G4-FS13

BİREYSEL BANKACILIK
Her bireye dokunabilmek!
Halkbank, KOBİ ve esnaf bankacılığı ile kurumsal bankacılık
alanındaki uzmanlığının yanı sıra bireysel bankacılık alanında da iddialı bir konuma sahip. Farklı ihtiyaç gruplarına yönelik yaratıcı pazarlama yaklaşımlarıyla öne çıkan Halkbank,
bireysel bankacılık alanında 2013 yılında yüzde 31,3’lük bir
büyüme kaydetti. Bireysel kredilerin toplam tutarı 23,2 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu rakam, toplam kredilerin yüzde
27,4’üne karşılık geliyor.

MARKALI KONUT PROJELERI

Halkbank, geniş ürün yelpazesi, kişiye özel esnek ödeme
seçenekleriyle konut kredilerinde en çok tercih edilen bankalar arasında yer alıyor. İstanbul başta olmak üzere büyük
şehirlerdeki 80’e yakın markalı konut projesinde rol üstlenen
Halkbank, en fazla konut ve işyeri kredisi kullandıran bankalar arasında yer aldı. Bankanın ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi
ürünlerinden oluşan tüketici kredileri portföyü 2013 yılında
yüzde 27,6’lık artışla 20,8 milyar TL’ye ulaştı.

HER IHTIYACA BIR KREDI VAR

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek nakit
krediler alanında yeni ürünler hayata geçiren Halkbank,
ihtiyaç kredilerinde faizsiz, düşük faizli, dosya masrafsız,
taksit ertelemeli gibi farklı seçenekler sunuyor. Canım Evim
konseptiyle yeni ev sahibi olmak isteyenleri hedefleyen
Halkbank, taşıt sahibi olmak isteyenlere de her bütçeye
uygun zengin seçenekler sunuyor. İhtiyaç kredileri yüzde
20,1’lik artışla 11,6 milyar TL’lik hacme ulaştı.

MESLEK GRUPLARINA ÖZEL
ÜRÜNLER
Kampanya yönetimi sistemi aracılığıyla hazır kredi çalışmaları yapan Banka, farklı müşteri gruplarına özel ürünler geliştirme konusunda da proaktif bir yaklaşım sergiliyor. 2013
yılında sağlık sektörüne yönelik “Tıp Bayramı”, emniyet
çalışanlarına yönelik “Kredi 155” gibi belirli meslek gruplarını hedefleyen özel kampanyalara imza attı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME KATKI

Halkbank, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında mevcut
binaların yıkılarak yerine yeni konutların veya işyerlerinin
inşa edilmesinin finansmanına yönelik Kentsel Dönüşüm
Konut ve İşyeri Yapım Kredisi ürününü geliştirdi. Halkbank,
riskli yapılardaki mülk sahibi veya kiracılara, yeni konut
edinmelerini sağlayacak konut kredisi sundu.

ÇAĞRI MERKEZI’NE YENI ROLLER

2013 yılında Halkbank’ın Çağrı Merkezi’ni kullanan aktif
müşteri sayısı yüzde 38, gelen çağrı adedi yüzde 60, işlem
adetleri ise yüzde 58 arttı. Halkbank Çağrı Merkezi faaliyetinde görev alan personel sayısı 2013 yılı içerisinde yüzde
66 arttı.
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İNTERNET’TE İNGILIZCE
BANKACILIK
Halkbank’ın internet bankacılığında aktif müşteri sayısı
yüzde 27 artarak 750 bine ulaştı.
İnternet Şubesi İngilizce olarak da hizmet vermeye
başladı.
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ENGELSIZ ATM’LER DEVREDE

Halkbank’ın ATM sayısı 2013 yılında 2.961’e ulaştı. Bunlardan 184’ü engelli vatandaşlara hizmet verecek şekilde
dizayn edildi. ATM’lerden gerçekleştirilen yıllık toplam işlem
sayısı %17 artış ile 252 milyon adede ve işlem hacmi %31
artış ile 55 milyar TL’ye ulaştı. 37 adet taksi durağı ATM’li
hale getirildi. Banka’nın otobüs ve minibüslerden oluşan
Gezici Tahsilat ve Ödeme Vezneleri hizmete girdi.

MAAŞLAR BU BANKADAN!

2013 yıl sonu itibarıyla maaş ödemesine aracılık edilen
ana kurum sayısı 13.514, maaş ödemesi Halkbank tarafından gerçekleştirilen kişi sayısı 1 milyon 176 bine ulaştı.
Halkbank üzerinden maaş ödemesi yapılan Emekli Sandığı
emeklilerinin sayısı 234 bin 659’dan 239 bin 481’e ulaştı.
Maaşını Halkbank’tan alan toplam emekli sayısı ise 1 milyon
957 bin kişiye ulaştı.
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KREDİ KARTINDAN DA ÖTE: PARAF
En avantajlı kredi kartı bu
Paraf’ta!
Halkbank, kredi kartları konusunda da yeni atılımlar gerçekleştirdi. Banka’nın kredi kartı pazarındaki etkinliğini artırmaya yönelik yeni markası Paraf Aralık 2012’de “Ayrıcalıklar
bu Paraf’ta” sloganıyla devreye girdi. Paraf, pek çok ilki de
pazara taşıdı. Bunlar arasında kart sahiplerine ayın belirli
bir gününü kendi kampanya günleri olarak seçerek ek indirim, taksit, puan ve ödeme erteleme seçenekleri sunulması
ile cumartesi günleri yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda
geçerli indirim uygulaması da yer alıyor. Ayrıca son ödeme
gününe kadar, erken ödedikleri her gün için indirim kazanma
fırsatı da Paraf’ın sektöre getirdiği bir başka yenilik.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN KARTLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK’tan ücretsiz
otopark hizmeti almak da Paraf’ın kredi kartı müşterilerine
ilk kez sağladığı bir diğer avantaj oldu. Paraf, çeşitli ihtiyaçlara dönük alt markalar da getirdi. Uç uçabildiğin kadar
sloganıyla hizmete sunulan Parafly bunlardan biri. Parafly
da kredi kartı sektörüne getirdiği ilk’lerle kullanıcılarına pek
çok ayrıcalık sundu. Her Yer Lounge, restoran harcamalarında 50 TL indirim, Paraf Günüm gibi ayrıcalıklarla Yurt Dışı
Seyahat ve Ferdi Kaza Sigortası, İndirimli Shuttle, Asistans
ve Concierge gibi ek ayrıcalıklar bunlar arasında yer aldı.
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G4-13, G4-14, G4-DMA Rekabete Aykırı Davranış, G4-DMA Yolsuzlukla Mücadele,
G4-56, G4-34, G4-LA5

YÖNETİM KURULU

Halkbank, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın yanı sıra diğer ilgili mevzuat
ve Banka Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu
tarafından idare ve temsil edilir. 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim
Kurulu’na Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı hallerde
Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu’nda yer alacak
bağımsız üyeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık
Mevzuatı hükümlerine göre belirlenir.
Halkbank Yönetim Kurulu, 2013 yılı içerisinde 43 defa
toplanarak 705 adet karar almıştır.

KOMİTELER

Halkbank’ta, içinde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yer aldığı
Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücretlendirme Komitesi ve Kredi Komitesi bulunur. Bunların dışında
daha çok icrai ve/veya yönlendirici nitelikte kurul, komite ve
komisyonlar mevcut olup, bunlar içerisinde Yönetim Kurulu
Üyeleri yer almamaktadır.
KREDI KOMITESI
Banka Kredi Komitesi iki Yönetim Kurulu Üyesi ile Genel
Müdür’den oluşur. Komite’ye Genel Müdür başkanlık eder.
Genel Müdür’ün bulunmadığı hallerde ise Kredi Komitesi’nin
diğer asli üyelerinden biri başkanlığı üstlenir. Başkan, Kredi
Komitesi faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin
koordinasyonundan sorumludur.
Kredi Komitesi kendi yetki sınırları içinde kalan kredi
lerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’nca verilen yetkiler çerçeve
sinde yeni tahsis, vade uzatımı, artırım, şart değişikliği, faiz
indirimi gibi yeniden yapılandırma konularında karar alır.
Kredilerle ilgili uyulması zorunlu kural ve esasları belirler.
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Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu’nun, kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri yapmak üzere, Genel Müdür’de aranan şartları (süre hariç) taşıyan üyeleri arasından seçeceği
en az iki üye ile Banka Genel Müdürü’nden oluşur. Herhangi
bir toplantıya katılamayacak Kredi Komitesi üyesi yerine
görev yapmak üzere Genel Müdür’de aranan şartları (süre
hariç) taşıyan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından iki yedek
üye seçilir. Kredi Komitesi Üye ve yedeklerinin seçiminde
Yönetim Kurulu Üyelerinin en az 3/4’ünün olumlu oyu aranır.
Genel Müdür Kredi Komitesi’ne başkanlık eder.
Kredi Komitesi üyeleri, 2013 yılı içerisinde yapılan 51
toplantıya düzenli olarak iştirak etmiş ve 864 adet karar
almıştır.
ÜCRETLENDIRME KOMITESI
Ücretlendirme Komitesi, icrai görevi bulunmayan en az iki
Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşur. Ücretlendirme Komitesi,
27 Aralık 2011 tarih ve 41-32 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Banka’nın ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu
adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla kurulmuştur.
Ücretlendirme Komitesi 2013 yılı içerisinde tüm üyelerin
katılımıyla bir defa toplanmıştır.
KURUMSAL YÖNETIM KOMITESI
Halkbank’ın Kurumsal Yönetim Komitesi; dört Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte İnsan Kaynakları ve Organizasyon Genel
Müdür Yardımcısı, Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı, Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Daire Başkanı’ndan oluşur. Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi’nin başkanlığını üstlendiği Kurumsal
Yönetim Komitesi’nde görevli her dört Yönetim Kurulu
Üyesi de icrada görev almaz. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin
uygulanması bu komite tarafından yerine getirilir. Kurumsal
Yönetim Komitesi Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne
uyumunu izlemek ve bu konuda meydana gelebilecek çıkar
çatışmalarını tespit edip iyileştirme çalışmalarında bulunmak amacıyla çalışır. Komite Başkanı, Yönetim Kurulu’nun
belirleyeceği icrai görevi olmayan bir Bağımsız Yönetim

Kurulu Üyesi’dir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Başkanı’nın belirleyeceği gün ve yerde toplanır. Komite toplantılarına, Komite Başkanı’nın davet edeceği diğer yetkililer de
bilgi almak ve/veya görüş bildirmek amacıyla katılabilirler.
Kurumsal Yönetim Komitesi 2013 yılı içerisinde dört defa
toplanmıştır.
DENETIM KOMITESI
Halkbank’ın Denetim Komitesi Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler
ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili
düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin
bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ile
derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının
Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve
sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli
olarak izlemek, Kanun’a istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç denetim
faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevlidir. Ayrıca, Banka’nın varlığını,
gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken
teşhisi görevi de Denetim Komitesi’ne aittir. Belirlenen
riskler için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve
riskin yönetilmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde
bulunur. Söz konusu görev doğrultusunda Banka’nın ilgili
Birimleri aracılığıyla gerekli çalışmaları gerçekleştirerek
durum değerlendirmesini ve var ise önerilerini bir rapor
halinde Yönetim Kurulu’na sunar.
Denetim Komitesi’nin 2013 yılı içerisinde yapılan 12
toplantısında bankanın potansiyel riskleri, stres testleri ve
senaryo analizleri ile risk yönetimi politikaları ve uygulama
usulleri üzerinde durulmuştur.
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OPERASYONEL RISK ÇALIŞMA KOMITESI
Banka’nın operasyonel zarar doğuran işlemlerinin belirlenmesi ve operasyonel zararların önüne geçilmesi amacıyla
oluşturulan bir komitedir. Operasyonel Risk Çalışma Komitesi düzenli olarak ayda bir defa toplanır. 2013 yılı içerisinde
12 defa yapılan bu toplantılarda operasyonel zarar doğuran
işlemlerin belirlenmesi ve operasyonel zararların önüne geçilmesi yönünde kararlar alındı. Komite üyeleri, toplantılara
düzenli bir biçimde iştirak etti.
AKTIF PASIF KOMITESI (APKO)
Banka varlık ve yükümlülüklerinin yönetimi ile bu kapsamda
fon hareketlerine ilişkin politikaların belirlenmesi, Banka
bilançosunun yönetilmesi için ilgili birimlerce icra edilecek
kararların alınması ve uygulanması amacıyla oluşturulmuş
bir komitedir.

İÇ KONTROL

Bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün
sağlanması, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve
değişen koşullara uygun, tüm şube ve konsolidasyona tabi
ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdür. Bu kapsamda; Halkbank, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç
Denetim Birimleri faaliyetlerini yürütmektedir. İç Kontrol ve
Risk Yönetimi Daire Başkanlıkları, İç Kontrol ve Risk Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı aracılığı ile faaliyet gösterirken, Teftiş Kurulu Başkanlığı ise, Yönetim Kurulu
adına denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kendisine yardımcı olmak üzere oluşturulan Denetim
Komitesi’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Banka faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile
banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda
yürütüldüğü, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin işleyişi,
yeterliliği ve etkinliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından
incelenmekte ve denetlenmektedir. İç sistemler kapsamın
da yer alan birimlerin, risklerin ölçülmesi ve önlenmesine
yönelik çalışmaları ile Banka’nın faaliyetlerini güven içeri
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G4-56, G4-14, G4-SO5

sinde yürütmesine yönelik tespitleri, altı aylık dönemlerde
Denetim Komitesi tarafından değerlendirilerek, Banka üst
yönetimine raporlanmaktadır. Ayrıca, Denetim Komitesi
yıl içerisinde İç Sistemler kapsamındaki birimler ile düzenli
olarak toplanarak Banka risklerini analiz edip değerlendirmektedir.

TEFTİŞ KURULU

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Denetim
Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu’na bağlı bir Başkan,
beş Başkan Yardımcısı ile Başmüfettiş, Kıdemli Müfettiş,
Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları’ndan müteşekkildir. Teftiş
Kurulu Başkanlığı’nın çalışmaları; Yerinde Denetim, Mer
kezden Denetim ve Bilgi Teknolojileri Denetimi şeklinde
birbirini tamamlayan üç ayrı yol ve yöntemle yapılmaktadır. Kurul kadrosunda bulunan müfettişlerin %79’u Yerinde
Denetim, %9’u Merkezden Denetim, %7’si Bilgi Teknolojileri
Denetimi ve kalan %5’lik bölümü ise inceleme/soruşturma veya teftiş raporları inceleme/tetkik görevleri ile proje
çalışmalarının yanı sıra Başkanlık tarafından verilen diğer
görevleri yerine getirmektedir.
Risk odaklı denetim anlayışı çerçevesinde 2013 Yılı
Denetim Planına bağlı olarak; (539) Şube, (20) Bölge Ko
ordinatörlüğü, (9) Daire Başkanlığı, (8) Bağlı Ortaklık, (4)
Yurt Dışı Şube ve (28) Bilgi Teknolojileri alanında denetim
çalışmalarında bulunulmuştur. Ayrıca, Merkezden Denetim
ve Bilgi Teknolojileri Denetimi çalışmalarıyla; risklilik düzeyi
yüksek işlemlere yoğunlaşılarak olası usulsüzlük ve operas
yonel hataların erkenden tespit edilmesi, bilgi sistemleri
dahilinde üretilen bilgilerin gizliliği ve doğruluğu ile süreçler
içerisindeki iç kontrollerin etkinliğinin denetlenmesi, böyle
likle mevduat sahipleri ile Banka hissedarlarının menfaatine
zarar verecek olası eylemlerin engellenmesi amaçlanmaktadır.
Denetim çalışmalarında tespit edilen bulgulara ilişkin
güncel risk durumları ve bahse konu bulguların giderilmesi
için ilgili birimlerce yapılan çalışmalar, bu işle görevlendiril

G4-33, G4-EC3, G4-SO3, G4-SO4, G4-SO7, G4-56, G4-15, G4-16

miş bir ekip tarafından düzenli olarak Bulgu Takip Sistemi
üzerinden kontrol edilir.
Diğer taraftan 2013 yılında Başkanlığın yetki ve
sorumluluğunda olan inceleme ve soruşturma çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Başkanlığın faaliyet süreçleri ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi Standartları çerçevesinde yürütülür. 2013
yılı içerisinde ilgili akreditasyon kuruluşundan sertifika
alınmıştır.
KAMU DENETIMI
Halkbank, kamu sermayeli bir finansal kuruluş olduğu
için sektörde özel sermayeli kuruluşların tabi olduğu tüm
denetimlerin yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
denetim yapan Sayıştay Denetçileri tarafından da sürekli
olarak denetime tabi tutulur.
Söz konusu denetim süreçlerinde; kamuda hesap
verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde Halkbank’ın etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun
olarak çalışması bağlamında tüm ilgili birimler, yetkililer ve
gerektiğinde her düzeydeki personel ile görüşmeler yapılır,
bilgi, belge ve iş süreçleri incelenir. Herhangi bir bulgu söz
konusu olduğunda, öneriler doğrultusunda düzenlemeler
uygulamaya alınır. Bu bağlamda her yıl Sayıştay Başkanlığı
tarafından, TBMM KİT komisyonunda görüşülmek üzere bir
rapor oluşturulmaktadır.

POLİTİKALAR

Halkbank’ın ana politikaları aşağıdaki gibidir.
»» Bağış ve Yardım Politikası
»» Bilgilendirme Politikası
»» Gizlilik ve İnternet Sitesi Veri Güvenliği Politikası
»» İnsan Kaynakları Politikası
»» Kâr Dağıtım Politikası
»» Menfaat Sahipleri Politikası
»» Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
»» Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler Politikası
»» Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının
Önlenmesi Politikası
»» Tazminat Politikası
»» Ücret Politikası
Bankamızın Etik İlkelerine ulaşmak için
http://goo.gl/fDRpV8

ÜYELİKLER

Halkbank, faaliyet konusuyla ilgili çalışmalar yürütmek
üzere kurulmuş, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurum ve
kuruluşlara üyedir. Halkbank’ın üyesi olduğu başlıca kurum
ve kuruluşlar şunlardır:
»» ICC (International Chamber of Commerce) Türkiye
»» IIF (Institute of International Finance)
»» İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkelerdeki Kalkınma
Finans Kuruluşları Birliği (ADFIMI)
»» Türkiye Bankalar Birliği
»» Türkiye Bankalar Birliği Sürdürülebilir Büyümede
Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu

47

“Sokak ve Yaşam” konulu
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Halkbank, kuruluşundan bugüne sağladığı
finansman olanaklarıyla Türkiye ekonomisine
büyük katkılarda bulundu. Bugün ülke ekonomisinde
önemli yeri bulunan gerek özel sektörde ve gerekse
kamudaki pek çok kurum ve kuruluşun, bu konumlarını elde etmesinde Halkbank’tan aldıkları desteklerin
büyük katkısı vardır.
Halkbank’ın Türkiye’nin gelişimine katkısı sadece
sağladığı kredilerle sınırlı kalmıyor. Banka geçmişte oldu
ğu gibi bugün de ekonomik aktörlere her türlü çağdaş
finansman imkânlarını sunarken, insani gelişimi, sosyal
kalkınmayı, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin sınır
landırılmasını da gözetiyor.
Bu çerçevede Halkbank, küçük ve orta ölçekli işlet
melerin sürdürülebilir iş modelleriyle hayatiyetini devam
ettirmesine büyük önem veriyor. Özellikle, kadın girişim
cilerin desteklenmesiyle, kadınların işgücüne katılımının
üst boyutlara çıkarılmasına katkı sunuyor.
Halkbank son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye açısından da büyük önem taşıyan çevrenin korun
ması ve iklim değişikliğinin önlenmesine yönelik yatı
rımların finansmanı çalışmalarında etkin rol üstleniyor.
Bu çerçevede gerek kurumların gerekse şahısların enerji
verimliliği, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanı
mına yönelik yatırımlarına en uygun finansman çözümle
rini sunuyor.
Halkbank, her türlü finansal ürün ve hizmetlerin
sunumunda, kendisiyle birlikte paydaşlarının, müşterileri
nin, çalışanlarının ve dolayısıyla ülkenin de sürdürülebilir
gelişimini dikkate alarak hareket ediyor. Bu çerçevede
Halkbank, faaliyet döngüsündeki her adımını, genel ve
sektörel mevzuata ve etik ilkelere uygun olarak atıyor.
Ticari sırları saklama ilkesini gözeterek şeffaflığa büyük
önem vermek de Halkbank’ın bu konudaki duruşunun
önemli bir bileşeni olarak öne çıkıyor.
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G4-DMA Ürün Etiketlenmesi, G4-DMA Pazarlama İletişimi, G4-DMA Müşteri Gizliliği, G4-DMA: Uyum,
G4-EC2, G4-EC7, G4-EC8, G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

Paydaş Analizi
PAYDAŞ DIYALOĞU

Halkbank paydaşlarıyla kesintisiz ve sağlıklı iletişimi, kaliteli
ve kusursuz hizmetin ön şartlarından biri kabul ediyor. Banka müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, uluslararası finans kuruluşları, kamu kurumları, medya ve sivil toplum örgütleriyle
diyalog halinde çalışmayı genel yaklaşım olarak benimsiyor
ve buna göre hareket ediyor.
Banka için özellikle müşterilerle iletişim, mevcut ürün
ve hizmetlerin en kaliteli şekilde sunulmasının bir parçası
olarak görülüyor. Halkbank bir yandan da, iletişim kanallarından sağlanan çıktıları, hem mevcut hem de yeni ürün ve
hizmetlerin geliştirilmesi için önemli bir veri havuzu olarak
değerlendiriyor.
Halkbank, hinterlandında doğrudan yer alsın ya da
almasın, kanaat önderleri, sivil toplum öncüleri, sektörü

yakından izleyen akademisyen ve uzmanlarla diyalog halinde
olmayı da önemsiyor. Bu sayede hem faaliyet gösterdiği
coğrafyayı hem de etkileşim içinde bulunduğu toplumun
ihtiyaçlarını öngörebilmeyi hedefliyor.
Banka ayrıca, küresel ve bölgesel ölçekteki uluslararası finans kuruluşlarıyla yakın temas halinde çalışmalar
yürütüyor. Bu sayede Türkiye’deki deneyimi bölgesel ve
uluslararası aktörlerle paylaşırken, ihtiyaç duyulması halinde
yurt dışındaki örnekleri de ülkeye uyarlayabilecek çalışmalar
yürütüyor.
Paydaşlarla iletişim için kullanılan kanallardan gelen
veriler, uzun vadeli stratejilerin oluşturulması için de en
önemli veri setlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Paydaş Grubu

İletişim Sıklığı

İletişim Kanalları

Çalışanlar

Sürekli, öneri ve iç iletişim platformları her
zaman açıktır.

Çalışan memnuniyeti anketi, performans
değerlendirme sistemi, çeşitli toplantılar,
e-bültenler, e-posta aracılığıyla yayınlanan
duyuru ve genelgeler, Banka iç iletişim
platformları

Müşteriler

7 Gün, 24 Saat

Halkbank şubeleri, ATM’ler, çağrı merkezleri,
internet bankacılığı, mobil bankacılık, çeşitli
toplantılar, sunumlar

Tedarikçiler

Hizmetin kapsamına göre, Sürekli

Satınalma süreci

Uluslararası Finans Kuruluşları

Sürekli

Çeşitli toplantı ve ziyaretler

Medya

Sürekli

Basın bültenleri, toplantılar, röportajlar

Kamu Kurumları

Sürekli

Mevzuat gereği hazırlanan raporlar, çeşitli
toplantılar

Sivil Toplum Kuruluşları

Sürekli

Çeşitli toplantı ve görüşmeler

Pay sahipleri

Sürekli

İlgili kuruluşlarla yatırımcılara yönelik
düzenlenen organizasyonlar, yatırımcılarla
toplantı, telekonferans ve e-posta yoluyla
doğrudan iletişim, Bankamız internet sitesi
ilgili sayfaları
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SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
ÖNCELIKLERI
Halkbank, 2013 yılında, sürdürülebilirlik önceliklerini güncellemek ve geleceğe dair hedef ve planlarını bu doğrultuda
belirlemek amacıyla, ana paydaş gruplarını oluşturan müşterileri ve çalışanları nezdinde bir anket çalışması gerçekleştirdi.
Müşterileri, çalışanları, hükümet ve düzenleyici kurumlar Halkbank’ın temel paydaş gruplarını oluşturuyor. İlgisini
çeken ve izlediği çok sayıda çevresel ve sosyal konu bulunmakla beraber Halkbank, çekirdek işini doğrudan ilgilendiren; temel paydaş gruplarınca önceliklendirilmiş; etki ettiği,
etki edebileceği ve/veya fark yaratabileceği konulara ağırlık
ve öncelik veriyor.
Önceliklendirme süreci, GRI Teknik Protokolü göz
önünde bulundurularak gerçekleştirildi. Konuların bir bölümü
şirketin esas faaliyetini temelden ilgilendiren hususlarla
bağlantılı olduklarından, her zaman Halkbank’ın önceliği
olmayı sürdürecek.

Halkbank için öncelik
Paydaşlar için öncelik
Başlıklar iki değerin
toplamına göre yukarıdan
aşağı sıralanmıştır.
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G4-18, G4-19, G4-20, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

Yapılan çalışma kapsamında Halkbank’ın iç ve dış
paydaşlarından (STK-Kamu-Müşteriler-Uluslararası Finansal
Kuruluşlar-Medya-Çalışanlar v.b.) kurumun öncelikli olarak
gördüğü konular hakkında görüşleri alınmıştır.
Sürdürülebilirlik öncelikleri dış paydaşlarla yapılan
anket çalışmalarının, iç paydaş girdileriyle çapraz olarak
sorgulanması ile belirlenmiştir. Konular GRI tarafından belirlenen Unsurların tespit edilmesinde kullanılmıştır.
Çalışma kapsamında birincil öncelikli konular;
»» KOBİ Bankacılığı
»» Müşteri Memnuniyeti
»» Kurumsal Yönetişim
İkincil öncelikli konular ise;
»» Ürün Çeşitliliği
»» Paydaş Yönetimi
»» İklim Değişikliği Finansmanı
»» Kurumsal Sosyal Sorumluluk
»» Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi
olarak ortaya çıkmıştır.

G4-EN7, G4-DMA Malzemeler, G4-DMA Enerji, G4-DMA Emisyonlar, G4-DMA Atık Sular ve Atıklar, G4-DMA Ürün ve Hizmetler, G4-DMA Uyum,
G4-DMA Genel, G4-DMA Ürün Portföyü, G4-DMA Aktif Sahiplik, G4-FS11, G4-FS10, G4 –EN29, G4-FS8, G4-EN27, G4-FS11, G4-EN31

Halkbank ve Çevre
Halkbank, çevreye olan etkilerini sistematik
olarak izleyerek yönetsel çalışmalarını da hassasiyetle yürütüyor. Çevresel etkilerin azaltılması yönünde planlamalar yapan Banka’nın, çevre politikasının
oluşturulması konusundaki çalışmaları da devam
ediyor.
Halkbank müşterileri ve diğer paydaşlarıyla yürütmekte olduğu tüm faaliyetlerde, yerel çevresel yükümlülüklerin
karşılanmasına özen gösteriyor. Özellikle çokuluslu finans
kuruluşlarıyla birlikte yürütülen projelerde, iç mevzuatça öngörülen gereksinimlerin ötesinde uluslararası kabul görmüş
düzenleme ve uygulamalara da riayet ediliyor.
Çevreye saygılı faaliyet gösterme ve iklim değişikliğinin bilincinde olan Halkbank, iklim değişikliğinin önlenmesine katkı sağlama bakımından sektörde öncü olmayı
hedefliyor.
Çevreyle ilintili konularda paydaşlarıyla kesintisiz
diyalog içinde bulunan Halkbank, paydaşlardan yansıyan talepleri dinliyor. Banka ayrıca, bu alanda edindiği birikimi de
bölgesel olarak düzenlediği organizasyonlarla paydaşların
bilgisine sunmayı bir görev biliyor.
Halkbank çevre konusuna atfettiği önem çerçevesinde
enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını hedef
alan ürün ve hizmetler sunuyor. Ayrıca, genel anlamda çevre
konusunu da ele alan ve bu ürünlerin katkılarını ortaya
koyan bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda
Halkbank, müşterilerine karbon emisyonlarını azaltmaları ve
enerji yönetimi yapabilmeleri için firma tesislerinde ücretsiz
enerji etütleri yaptırıyor.
Halkbank’ın faaliyetleri, sanayi tesisleri gibi doğrudan
emisyon ve atık oluşturmuyor. Ancak faaliyetlerle ilişkili personel seyahatleri ve şirket araçları dolayısıyla ortaya çıkan
zararlı gaz emisyonu, dokümanlar dolayısıyla ortaya çıkan
kağıt tüketimi ve ofis çalışmaları gereği elektrik kullanımı
çevreyle ilgili başlıca etki alanları olarak öne çıkıyor.

Halkbank, tabi olduğu yasa ve ilgili düzenlemeler bakı
mından, 2013 yılında çevresel herhangi bir ihlalde bulunmamıştır.
Banka, 2013 yılına kadar enerji verimliliği ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanılmasını destekler nitelikte, yaklaşık
61 milyon Euro kredi kullandırdı. Bu kredilerle ilgili olarak enerji
etütleri ve benzeri gereksinimler için yaklaşık 500.000 Euro
ilave harcamada bulundu.

PROJELERIN ÇEVRESEL VE SOSYAL
ETKILERININ DEĞERLENDIRILMESI
Halkbank finanse ettiği projeleri, Çevresel Etki ve Kurumsal
Sosyal Sorumluluk konularını da içeren Proje Değerlendirme
Raporu (PDR) aracılığıyla değerlendiriyor.
ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI
Halkbank, finanse edilen yatırım projeleri için gerekli Çevresel
Etki Değerlendirme prosedürünün tamamlanmış olmasını talep
ediyor.
Çevresel etkisi olabilecek yatırım kredisi analizlerinde,
yatırımın çevresel etkileri Halkbank’ın teknik ekibi tarafından
inceleniyor. Öte yandan Halkbank’ın rating tabanlı kredi değerlendirme modüllerinin bir bölümüne rating notuna etki edecek
skor kartları entegre edildi. ISO 26000 ile de uyumlu olan bu
modülün ele aldığı konular, sadece çevre ile sınırlı olmayıp diğer
sosyal konuları da içeriyor.
Ayrıca, Halkbank’ın kredi ve proje değerlendirme süreçlerinde görev yapan 23 adet teknik personeli, enerji verimliliği
konusunda gerekli eğitimleri alarak Enerji Bakanlığı tarafından
Enerji Yöneticisi belgesi ile yetkilendirilmiş durumda.
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G4-FS11, G4-SO2, G4-EN1, G4-EN15, G4-EN16,
G4-EN17, G4-EN18, G4-EN19, G4-EN22, G4-EN23

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
DEĞERLENDIRMESI
PDR’de çevresel konular için yorumlarda bulunulurken, sonuca göre düşük, orta, yüksek risk derecelendirmesi
yapılıyor.
Çok Yüksek Risk Grubundaki Projeler: Uluslararası
literatürde çok yüksek risk grubunda kabul edilip yasaklanmış projeler hiçbir şekilde kredilendirilmiyor. Bu çerçevede,
aşağıdaki listede yer alan tip ve kapsamdaki projelere kredi
tahsis edilmiyor.
»» CITES konvansiyonu çerçevesinde yasak olan vahşi
yaşam ve ürünlerine ilişkin ticari işlemler,
»» Genetik olarak değiştirilen organizmaların doğal hayata salıverilmesi,
»» Yasaklı böcek ve tarımsal ilaçların imalatı, dağıtımı ve
satışı,
»» Trol Balıkçılığı,
»» Radyoaktif ürünler,
»» Tehlikeli atık depolama, işleme ve yok edilmesi,
»» Montreal Protokolü çerçevesinde düzenlenen CFC,
halon ve diğer maddeleri içeren ekipman ve malzemelerin üretilmesi,
»» Ağırlığı % 0,005’i aşan PCB (polychlorinated biphenyls)
içeren elektrikli ekipman imalatı,
»» Asbestli ürün imalatı,
»» Nükleer reaktörler ve parçaları,
»» İşlenmiş ya da işlenmemiş tütün,
»» Tütün işleme makinası.
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Yatırım yapan firmanın; mevcut bir faaliyetinin bulunması,
en son kesinleşmiş dönem net satışlarının 10 Milyon Dolardan fazla olması ve firmada en az 50 adet işçi çalışması
durumunda firma “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kapsamında kabul edilerek bu kriterlerden skorlanıyor.
Değerlendirmeye esas ana başlıklar;
»» Kurumsal Yönetim
»» İnsan Hakları Politikası
»» İş ve İstihdam Koşulları
»» İş Sağlığı ve Güvenliği
»» Çevre Duyarlılığı
»» Adil İşletme Uygulamaları
»» Tüketici Hakları
»» Toplumun Sosyal ve Ekonomik Gelişimi

HALKBANK’IN KARBON AYAKIZI

Halkbank’ın enerji ve su tüketimleri ile atık ve emisyon
bilgileri kamuya açıklanmış durumda. 2013 yılı içerisinde
Banka bünyesinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Bankacılık
ve Enerji Yönetimi çalışmaları arasında intranet üzerinden
enerji izleme, yönetim ve performans sistemi kurulması çalışması, Banka binalarına enerji verimliliği etüdü yapılması
ve güneş enerjisi ile çalışan ATM kurulması gibi çalışmalar
bulunmaktadır.
Banka 2014 yılında gerçekleştirmeyi planladığı olumlu
çevresel etkisi olan enerji izleme ve yönetimi konularında
500.000 TL tutarında harcama yapmayı öngörmektedir.

G4-EN3, G4-EN5

Gösterge

2012

2013

18.161,0

18.519,0

Genel Müdürlük+Şubeler Toplam m²

564.311,0

596.534,0

Genel Müdürlük Binaları Toplam m²

173.256,0

164.731,0

4.443,0

4.142,0

391.055,0

431.803,0

11.911,0

14.377,0

325.704,0

370.226,0

Doğalgazlı Isınan Genel Müdürlük+Şubeler Toplam çalışan

10.036,0

10.528,0

Fuel-oil ile Isınan Şubeler Toplam m²

68.303,0

19.866,0

1.788,0

491,0

20.534,0

90.679,0

628,0

2.271,0

8.779,0

9.227,0

273,0

286,0

2.125,0

2.125,0

61,0

61,0

Çalışan Sayısı yıllık ortalama (banka+firma personelleri dahil)

Genel Müdürlük Binaları Toplam çalışan sayısı
Şubeler Toplam m²
Şubeler Toplam çalışan sayısı
Doğalgazlı Isınan Genel Müdürlük+Şubeler Toplam m²

Fuel-oil ile Isınan Şubeler Toplam çalışan
Motorin ile Isınan Şubeler Toplam m²
Motorin ile Isınan Şubeler Toplam çalışan
Kömür ile Isınan Şubeler Toplam m²
Kömür ile Isınan Şubeler Toplam çalışan
Jeotermal ile Isınan Şubeler Toplam m²
Jeotermal ile Isınan Şubeler Toplam çalışan

Elektrik Tüketimi (kWh)

2012

2013

TO PL A M

58.018.851,5

63.509.228,2

Genel Müdürlük

15.704.883,3

20.563.977,8

Şubeler

41.258.958,8

40.054.157,4

105,5

92,8

3.463,9

2.786,0

100,9

101,6

3.483,2

3.641,8

Şubeler / Şube m²
Şubeler / Çalışan Sayısı
Elektrik Tüketimi / m²
Elektrik Tüketimi / Çalışan
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Doğalgaz Tüketimi (m3)

2012

2013

2.423.240,3

2.530.937,2

887.495,9

967.054,6

1.535.744,3

1.563.882,6

7,4

6,8

Doğalgaz Tüketimi / Çalışan

241,5

240,4

Fuel-Oil Tüketimi (ton)

2012

2013

421,20

150,70

Fuel-Oil Tüketimi / (m )

0,01

0,01

Fuel-Oil Tüketimi / Çalışan

0,24

0,31

Kömür Tüketimi (ton)

2012

2013

TO PL A M (Tamamı Şubelerde Olmuştur)

17,0

282,8

Kömür Tüketimi / (m )

0,0

0,0

Kömür Tüketimi / Çalışan

0,1

1,0

2012

2013

149.490,0

391.951,2

7,3

4,3

238,0

172,6

2012

2013

74.737,2

88.354,0

1.136,4

14.562,0

73.600,8

73.792,0

Mazot Tüketimi / (m2)

0,1

0,2

Mazot Tüketimi / Çalışan

4,6

5,3

TO PL A M
Genel Müdürlük
Şubeler
Doğazgaz Tüketimi / (m )
2

TO PL A M (Tamamı Şubelerde Olmuştur)
2

2

Mazot Tüketimi - Isıtma (litre)
TO PL A M (Tamamı Şubelerde Olmuştur)
Mazot Tüketimi / (m2)
Mazot Tüketimi / Çalışan

Mazot Tüketimi - Jenaratör (litre)
TO PL A M (Jeneratör Yakıtı Olarak)
Genel Müdürlük
Şubeler
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G4-EN6

G4-EN22

Su Tüketimi (m3)
TO PL A M
Genel Müdürlük
Şubeler
Su Tüketimi / m2
Su Tüketimi / Çalışan

Metrekare başına
su tüketimi (m3)

2012

2013

0,6

0,5

2012

2013

351.923,4

278.442,4

94.611,6

75.801,9

257.311,8

202.640,5

0,6

0,5

21,5

16,7

Su Tüketimi

2012

351.923 m3

2013

278.442 m3
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G4-EN4. G4-EN15. G4-EN16. G4-EN17.
G4-EN18. G4-EN19

Araç Yakıt Tüketimi

2012

2013

2.115.453,2

2.317.342,0

395.558,3

277.896,2

1.323,0

1.349,0

127,0

128,0

918.260,8

1.149.908,6

519,0

553,0

2012

2013

TO P L AM

66.454,57

69.138,77

Kapsam 1

13.334,59

14.663,77

Kapsam 2

28.768,65

29.188,84

Kapsam 3

24.351,33

25.286,16

Dizel (lt)
Benzin (lt)
Dizel Araç Sayısı (adet)
Benzinli Araç Sayısı (adet)
Personel Servisleri ile tüketilen Dizel yakıt (Litre)
Personel Servis Sayısı (Adet)

tCO2e Emisyonu

Benzin Tüketimi

2012
395.558 lt
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2013
277.896 lt

G4-EN1. G4-EN23. G4-EN2

Kağıt Tüketimi (ton)
TO PL A M

Atık Miktarı (ton)

2012

2013

1.807,32

1.965,47

2012

2013

1.228,79

1.307,86

Geri Dönüşüm Atık (ton) (Cam, Plastik, Kağıt)

163,61

175,24

Hamura Giden Kağıt Atık (ton)

139,29

71,58

Şube Sayısı

2012

2013

TO PL A M

816

872

ATM

2012

2013

ATM - Şube

1.385,00

1.465,00

ATM - Offsite

1.169,00

1.496,00

ATM - Şube + Offsite

2.554,00

2.961,00

Evsel Atık (ton)

2012
139,29
ton

2013
71,58
ton

Hamura Giden Kağıt Atık
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Halkbank ve Toplum
Hayata değer
katıyoruz
Halkbank için ekonomiye ve topluma
yönelik her katkı sürdürülebilirlik
yaklaşımının vazgeçilmez bir par
çası. Sosyal sorumluluk projeleriyle,
eğitimden turizme, sanattan doğanın
korunmasına kadar birçok alana, yani
topluma ve hayata değer katıyoruz.

KOBİ’lere
destek, ülkeye
katkı

KOBİ’lerin lider bankası olarak
ithalata bağımlılığı azaltıp, ülkedeki
istihdam olanaklarını artıracak, giri
şimci ve işletmeciyi destekliyoruz.

Toplumsal
dayanışma
Toplumsal yardımlaşmaya ve daya
nışmaya gösterdiği duyarlılık Halk
bank’ın çalışanlarına yaklaşımının da
temelini oluşturuyor: Fırsat eşitliği,
adalet, dayanışma ve birlikte gelişim.

Bölgesel
gelişmişlik
farkını
gideriyoruz
Halkbank, bölgelerarası gelişmişlik
farklarının azaltılması için yeni proje
ler geliştirip uyguluyor.

Fırsat
pencerelerini
ardına kadar
açıyoruz
Halkbank, ülke çapında düzenledi
ği toplantılarla, KOBİ’lere, Türkiye
ve dünyadaki gelişmeleri öğrenme
ve fırsatları değerlendirme imkânı
sunuyor.

Markalaşma,
belgelendirme
desteği

KOBİ’lere üretim, dış ticaret, marka
laşma, belgelendirme, finansman, pa
zarlama, iç ve dış yatırım olanakları
konusunda destekler sunuyoruz.

Okumayan
yazmayan
kalmasın

Okur-yazar oranının artırılması, mev
cut okur-yazar oranındaki bölgelera
rası eşitsizliğin giderilmesi amacıyla,
okur-yazar olmayan nüfusu eğitimle
buluşturuyoruz.

Herkes için
engelsiz hayat
Halkbank, engellilere yönelik pro
jelerin içinde yer alarak, toplumsal
dayanışmaya katkı sağlıyor.

Kültürel gelişime
kaynak
Türkiye’de turizm, kültür, sanat ve
spor alanlarındaki gelişimi destekle
yen projelere finansal kaynak yara
tıyoruz.

Çözüm
arayanların
yanındayız

Ekonomi ve sanayi alanındaki konu
ve sorunlarla çözüm önerilerinin tar
tışıldığı ulusal ve uluslararası kongre
lere destek vermek de asli görevimiz.
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G4-FS13, G4-FS14

Halkbank 7/24
yanınızda
Müşterilerin ürün ve hizmetlere
yönelik sorularını 7 gün 24 saat
cevaplamakta ve kesintisiz bankacılık
hizmeti sunmaktayız.

İletişim 		
her yerde!
Halkbank kurum içi güçlü iletişim
kanalları üzerinden yaptığı bilgi pay
laşımıyla, hem çalışanlarının kişisel
gelişimine, hem de kurumsal kimliğin
güçlenmesine katkı sağlıyor.

Engelliler için
ATM Yönetimi
Engellilere yönelik olarak Bankamız
ATM’lerinden görme ve bedensel
engellilere Mayıs 2011’den beri hiz
met veriliyor. Bu sistemde Erişilebilir
Bank24’ten; bedensel engelli bireyler
ATM’den yapılabilen her türlü işlemi
gerçekleştirebiliyor. Görme engelli
bireyler kulaklık ile tercihleri doğ
rultusunda ekran karartma ve aktif
ekranda yazıyı sese çeviren özel bir
program sayesinde hesap bakiyesi
sorgulama ve para çekme işlemlerini
yapabiliyor. Toplam 184 adet Erişile
bilir Bank24 ile hizmet veriyoruz.

Gezici Vezne

Müşterilerin, Halkbank’ın ürün ve hizmet çeşitliliğinden
her şart altında faydalanabilmeleri için yeni teknolojilerin
kullanımına önem veriliyor. Bu çerçevede Halkbank, 27
Kasım 2012 tarihinde 1 otobüs ve 1 panelvan olmak üze
re 2 adet, 6 Mayıs 2013 tarihinde ilave 1 panelvan olmak
üzere toplam 3 adet Gezici Vezne aracını devreye aldı.
Gezici Vezneler ile bugüne kadar;
»» Öncelikle afet, yangın, bombalama vb. olağanüstü
durumlarda hızlı ve güvenilir hizmet sunulması,
»» Turizmin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere
Halkbank şubelerinin bulunmadığı yerleşim alan
larında, hafta içi tahsilat ve ödeme veznesi, hafta
sonları ise yalnızca pazarlama faaliyetleri ile sınırlı
olmak üzere AVM, fuar, üniversite etkinlikleri, kon
ser, müzik vb. festivallerde ve
»» Bordro24 kapsamında kazanılan kurumlarda,
Bankamız ürün ve hizmetlerinin tanıtılması ve satışı
sağlandı.
Gezici Vezneler, Tahsilat ve Ödeme Veznesi olarak
çalışıyor. Bu kapsamda,
Gezici Vezne - 1’de (Otobüs) ;
»» Banko aracılığıyla tahsilat ve ödeme veznesinde
yapılabilen tüm işlemler,
»» Bank 24 aracılığıyla ATM işlemleri,
»» Internet köşeleri aracılığıyla internet bankacılığı
işlemleri,
»» Tablet bilgisayarlar aracılığıyla ise tüm mobil ban
kacılık işlemleri yapılabiliyor.
Gezici Vezne -2 ve 3’te ise (Panelvan) ;
»» Banko aracılığıyla tahsilat ve ödeme veznesinde
yapılabilen tüm işlemler,
»» Bank 24’ler aracılığıyla ATM işlemleri gerçekleştiri
liyor.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

TÜRK VOLEYBOLU 		
HALKBANK’LA ZIRVEDE
Halkbank, spora büyük önem veriyor. 1983’te kurulan
Halkbank Spor Kulübü bunun en iyi göstergelerinden biri.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, kuruluşunun 30’uncu yılında, 2013 Avrupa CEV Kupası’nı kazanarak şampiyon oldu. En
önemli kupayı ülkeye getiren ilk takım unvanını alan Halkbank böylece, Türk Voleybolu’nu Avrupa’nın zirvesine taşıdı.
Halkbank Bayan Voleybol Takımı da ülke içinde ve dışında
büyük hedefler peşinde.
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G4-SO1

KOBİ DÖNÜŞÜM

Hem kendi çalışanları hem de KOBİ personelinin kurumsal
sosyal sorumluluk (KSS) bilincini artırarak sosyal ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla 2008-2011
yılları arasında KSS teknik danışmanlık programını hayata
geçirdi. Türkiye’deki 144 KOBİ çevre-iş sağlığı ve güvenliği hizmetinden yararlandı. Bu hizmetler, firmaları ulusal
ve uluslararası pazarda daha iyi pozisyona taşıdı. Sayıları
3500’ü aşan sektör ve KOBİ konferansı katılımcıları KSS
ve sürdürülebilirlik mesajlarının geniş kitlelere ulaşmasını
sağladı. KOBİ yoğunluklu 15 ilde kurumsal sosyal sorumluluk
eğitimlerine üst düzey yöneticiler de dahil 1200’den fazla
Halkbank çalışanı katıldı.
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve KOBİ’ler: En İyi Uygulamalar” ismi ile Türkiye ve Avrupa’dan en iyi bazı KSS uygulamalarının anlatıldığı kitap hazırlandı. Bu çalışma, Banka
personeli, yurt içi ve Avrupa’daki iş ortakları ile müşterilerine
de ulaştırıldı.
KSS programının yarattığı belli başlı olumlu etkiler
şöyle:
1. Halkbank’ta KSS ilk defa kapsamlı şekilde gündeme
geldi ve konuya ilişkin daha derin bir kavrayış ve Halkbank faaliyetlerine yönelik çıkarımlar ortaya çıktı.
2. KSS eğitim ya da konferanslarına katılan kişiler arasında belirgin bir farkındalık ve etki oluştu. Halkbank
personeline verilen eğitimlerde de aynı şekilde sonuçlar tespit edildi.
3. KOBİ’lere yönelik danışmanlık hizmetleri, KOBİ’lerin
sosyal ve çevresel performansını doğrudan ve dolaylı
olarak olumlu yönde etkiledi.

ANA-KIZ OKULDAYIZ OKUMA
YAZMA KAMPANYASI
Halkbank, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan AnaKız Okuldayız projesini destekledi. Okuma-yazma bilmeyen
en az 3 milyon kadının okuryazar hale getirilmesi için başla
tılan proje kapsamında çocukların bizzat annelerine okuma
yazma öğretmesi hedeflendi. 8 Eylül 2008-8 Eylül 2012
döneminde kurslara katılan yaklaşık 2,5 milyon kişinin 2,1
milyonu okuryazarlık belgesi aldı.

AHILIK HAFTASI

Halkbank, esnaflar arasında birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün önemine dikkat çeken Ahilik Haftası
etkinliklerini destekledi. Banka, esnaf teşkilatlanmalarının
bir parçası olan Ahilik kültürünün tanıtımına destek vererek
aynı zamanda müzikten sözlü geleneğe, yemek kültüründen
örf ve adetler ile mimariye kadar pek çok alanda etkileri
olan bu kültürün yaşatılması için önemli bir adım attı.

FIFA 20 YAŞ ALTI DÜNYA KUPASI

Banka bugüne kadar Halkbank Spor Kulübü ile voleybola
verdiği desteği, futbola da taşıdı. Halkbank FIFA’nın Dünya
Kupası’ndan sonraki en büyük ikinci organizasyonu olan FIFA
20 Yaş Altı Dünya Kupası organizasyonunun yerel sponsoru
oldu. Amaç, Türkiye’de 20 yaş altı futbolunun gelişimine
destek olarak genç futbolcuları uluslararası sahalara taşımak.
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BALKANLARDA GELENEKSEL
TÜRK EL SANATLARININ İHYASI
PROJESI
Halkbank, esnaf ve sanatkârları desteklemenin sadece ekonomik yollarla değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel yollarla
mümkün olduğunu düşünüyor. Bu kapsamda, Yunus Emre
Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen Balkanlarda Geleneksel
Türk El Sanatlarının İhyası Projesi’ne destek sundu. Balkanlarda Türk el sanatlarını yeniden canlandırmayı, geliştirmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen etkinlikler
kapsamında hüsnühat, ebru, tezhip, minyatür, batik, telkâri
gibi pek çok farklı branşta eğitim veriliyor. Etkinlikle Balkan
halklarının mesleki eğitimlerine de destek amaçlanıyor.

ANKARA ULUSLARARASI FILM
FESTIVALI

ANKARA HÜSN-I HAT SERGISI

Halkbank, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin en önemli
hat sanatçılarını bir araya getiren bu önemli sergiyle geleneksel Türk el sanatı hat’ın geniş kitleler tarafından tanınmasına destek olmayı hedefledi.

İyi bir kurumsal vatandaş olmanın önemine inanan Banka,
sosyal sorumluluk politikaları gereği özellikle kültür-sanat ve
spor alanlarındaki değerli projeleri desteklemeyi ve bunlar
aracılığıyla toplumsal katma değer yaratmayı önemsiyor.
Halkbank 2013’te 24. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin
ana sponsorluğunu 4. kez üstlendi.

BU MEMLEKET BIZIM PROJESI
BALKAN GENÇLIK TRENI

ULUSLARARASI KADIN
GIRIŞIMCILER FORUMU

Halkbank Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği Balkanlar Gençlik Treni projesinin sponsorluğunu da üstlendi.
Proje, gençlerin Balkanlardaki Osmanlı mirasını yerinde görmelerini, Balkan kültürünü yakından tanımalarını hedefliyor.

1994 yılında kadın girişimcilere yönelik ilk krediyi sunan
Halkbank, onlara kişisel gelişim yollarını öğreterek, kariyerlerini geliştirme fırsatı sağlamayı hedefliyor. Banka, 81 ülkeden
başarılı kadın girişimcileri Türkiye’de buluşturan Uluslararası
Kadın Girişimciler Forumu’nun sponsorluğunu üstlendi.

64

HALKBANK SÜRDÜRÜLEBILIRLIK RAPORU 2013

KAYBOLAN MESLEKLER FOTOĞRAF
YARIŞMASI
Halkbank, Esnaf ve Sanatkârlar Derneği’nin kaybolmaya yüz
tutmuş mesleklerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlediği Kaybolan Meslekler Fotoğraf
Yarışması’na destek verdi. Yarışma, bu mesleklerin hatırlanmasına ve canlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

HAYDI FIKIRDEN İCRAATA 		
GEÇ – İŞ FIKRI YARIŞMASI
Halkbank, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerini
kolaylaştırıyor. Bu destekleri, girişimci adaylarına finansal
katkı sağlamaktan ibaret görmeyen Halkbank, girişimcilik
kültürünün yaygınlaşmasını da bunun önemli bir parçası
sayıyor. Bu çerçevede düzenlenen Haydi Fikirden İcraata
Geç – İş Fikri Yarışması, öğrencilerin iş hayatını daha yakından tanıması, yeni iş fikirleri oluşturması ve bunları hayata
geçirme cesareti bulmasını hedefliyor.

“TURKEY IN THE WORLD”

Uluslararası ilişkiler alanında Türkiye’de düzenlenen önemli
konferanslardan biri olan ODTÜ Uluslararası İlişkiler Konferansı’na da Halkbank tarafından destek sağlandı. Konferans’ta Türkiye’nin dünyadaki konumu tartışıldı.

İSTANBUL FINANS ZIRVESI

Finans dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren 4. İstanbul Finans Zirvesi Halkbank ana sponsorluğunda gerçekleşti. “Kalıcı Büyümenin Finansmanı” temasıyla düzenlenen
zirvede, finansal istikrar, büyüme ve para politikaları, alt
yapı ve kalkınma finansmanı ile çalkantılı dönemlerde varlık
yönetimi de konuşuldu.
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G4-DMA İstihdam, G4-DMA İş Sağlığı ve Güvenliği,
G4-DMA Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği, G4-DMA
Kadın ve Erkekler İçin Eşit Ücret, G4-DMA İşgücü

Halkbank ve Çalışanlar

Uygulamaları Şikayet Mekanizmaları, G4-DMA
Yatırım, G4-DMA Ayrımcılığın Önlenmesi, G4-DMA
Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı, G4-DMA
Güvenlik Uygulamaları, G4-DMA Değerlendirme, G4DMA İnsan Hakları Şikayet Mekanizmaları, G4-10,
G4-11, G4-EC6, G4-LA6, G4-LA7, G4-LA8, G4-LA10,
G4-LA11, G4-LA16,G4-HR3, G4-HR4, G4-HR9, G4-

YETENEĞINE UYGUN IŞ VE
YÜKSELME IMKÂNI
Halkbank, çalışanların memnuniyetini de sürdürülebilirlik
hedeflerini gerçekleştirme açısından elzem görüyor. Kurum
çalışanlarına sürekli eğitim, geniş kariyer olanakları ve
çağdaş çalışma mekânları sunuluyor. Banka’da uygulanan
insan kaynakları mevzuatı yenilenirken, uygulamaya ilişkin
süreçler sistematik hale getirildi. Bu çerçevede Halkbank’ın
insan kaynakları konusundaki temel yaklaşımları şöyle:
»» Faaliyetleri, optimum sayıda personel ile yerine getirmek
»» İşin özelliğine uygun yetkinlikte personel seçmek ve
görevlendirmek
»» Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak,
haklarının korunmasını gözetmek
»» Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma
ortamı sağlamak
»» Personelin çalışma isteğini arttırıcı iş ve sosyal ilişkiler
ortamı sağlamak
»» Personele çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil
imkanlar sağlamak
»» Personele verimli şekilde göreve devamı özendiren
ücret ve özlük hakları tanımak
»» Personele bilgi ve görgüsünü artırma olanakları sunmak, başarılı personeli ödüllendirmek
»» Personeli zamanında bilgilendirmek, görüş ve fikirlerini
yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak
»» Personelin verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak,
maliyet bilinci içinde çalışmalarını sağlamak
»» Personeli, yaratıcı düşünmeye ve yeni fikirler üretmeye
özendirmek
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HR12, G4-LA1, G4-LA13, G4-9, G4-EC5, G4-LA12

»» Kurumsal kültür ve kimliğin korunarak geliştirilebilmesi
amacıyla, boş kadrolara öncelikle banka içinden atama
yapmak
»» Çalışanları beceri, başarı, tahsil ve hizmet sürelerini
dikkate alarak terfi ettirmek
»» Personeli objektif kriterlere göre ve hakkaniyet ölçüleri
içerisinde değerlendirmek

HALKBANK İNSAN KAYNAĞI
YAPISI – BAŞLICA GÖSTERGELER
Halkbank ailesine 2013 yılında 787 kişi katılırken, toplam
çalışan sayısı 14.798 oldu. 2013 yılsonu itibarıyla, personelin hizmet yılı ortalaması 10,4, yaş ortalaması ise 34,2 olarak gerçekleşti. Personelin %80,7’si yükseköğretim, %19,3’ü
ise ortaöğretim mezunu.
Banka çalışanlarının yaş dilimleri arasında dağılımına
bakıldığında, verimli bir işletmede bulunması gereken bir
harita ortaya çıkıyor. 20 yaş altı personel sayısı 6 ile sınırlı
iken yaşı 55’in üzerinde bulunan 88 personel çalışıyor. En
kalabalık dilimi ise 21-30 arası yaşlardaki çalışanlar oluşturuyor.
Yüksek lisans eğitimi almış kadın çalışan sayısı, aynı
gruptaki erkek çalışanların üzerinde bulunuyor.

G4-LA1, G4-LA12, G4-10

Üst Yönetim - Cinsiyet Dağılımı

Bayan

1

Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı

Bay

1

12
1

Teftiş Başkanı

4

44

Yıl Sonundaki Sayı

Ortalama Sayı

Bayan

6.414

6.358

Bay

8.384

8.333

14.798

14.691

Bayan

Bay

Daire Başkanı

Banka Personeli

TO PL A M

Yönetim Kurulu - Cinsiyet Dağılımı
Yönetim Kurulu Başkanı

1

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1

Yönetim Kurulu Üyeleri

6

Denetim Kurulu Üyeleri

2

Teftiş Kurulu - Cinsiyet Dağılımı
Üye

Bayan

Bay

41

215
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Banka Personeli Çalışanların Eğitim Durumu

Bayan

Bay

Toplam

4

9

13

477

464

941

4.309

5.413

9.722

Meslek Yüksek Okulu

740

524

1.264

Lise

881

1.915

2.796

3

59

62

Bayan

Bay

Toplam

3

4

7

Lisans

159

154

313

Meslek Yüksek Okulu

156

138

294

Lise

650

1.346

1.996

İlköğretim

747

364

1.111

Banka Personeli

Firma Personeli

Toplam

18-20

6

65

71

21-30

6.442

1.873

8.315

31-40

4.982

1.063

6.045

41-50

2.595

597

3.192

51-55

685

74

759

88

49

137

Doktora
Yüksek Lisans
Lisans

İlköğretim

Firma Personeli Çalışanların Eğitim Durumu
Doktora
Yüksek Lisans

Yaş Aralığı 2013 Sonu itibarıyla
< 18

>55
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G4-LA2, G4-LA13, G4-LA11, G4-DMA Satın Alma Uygulamaları, G4-DMA Tedarikçilerin Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi, G4-DMA
Tedarikçinin İşgücü Uygulamaları Bakımından Değerlendirilmesi, G4-EN32, G4-EN33, G4-LA14, G4-LA15, G4-12, G4-EC9

ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİ VE
BAŞARI İÇİN
ÜCRETLENDIRME VE ÖDÜLLENDIRME SISTEMI
Halkbank çalışanlarının ücretleri, ülkenin genel ekonomik
durumu, Bankacılık sektörünün ücret seviyeleri ve Banka’nın
durumu dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor. Çalışanlara ayrıca yılda dört defa, bir brüt ücret
tutarında ikramiye ödeniyor. Bunun dışında, TOEFL ve YDS
sonuçları dikkate alınarak, belirli seviyelerin üzerinde yabancı dil bilgisi olan personele yabancı dil tazminatı ödeniyor.
Banka şubelerinde, sayısal ve yetkinlik değerlendirmeye dayalı etkin bir performans değerlendirme süreci işletiliyor. Performansla ilgili tüm ölçümlemeler bankacılık sistemi
üzerinden yapılıyor. Personel kendi bireysel performans
gelişimlerini günlük olarak izleyebiliyor. Değerlendirme
sonuçları belirli bir barajın üzerinde bulunanlar, performans
prim sistemi çerçevesinde üç ayda bir parasal olarak ödüllendiriliyor.
Göreve başlayan her personelin, kariyer yolculuğunda
istediği hedeflere ulaşabilmek için, hangi süreçlerden ve basamaklardan geçmesi gerektiği açıkça belirlenmiş durumda
ve bunlar tüm personelin bilgisine sunuluyor. Buradaki ana
belirleyici faktör, kişinin performansı ve sahip olduğu yetkinlikler. Bunun yanında, unvanın ve görevin niteliğine göre,
düzenlenen yükselme sınavları ve eğitim programlarının
sonuçları da diğer belirleyici faktörler.
MAVI YILDIZ: BAŞARIYA OMUZ VERENLER
Halkbank, üstün başarı gösteren şubelerine Mavi Yıldız
belgesi veriyor. 2007 yılında başlayan ve marka tescili de
bulunan uygulamanın hedefi, operasyonel süreçlerin, işlevsel
görev ayrımı ilkelerine ve belirlenen iş akışlarına uygun
yürütülmesinin sağlanması, müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi, şube çalışanlarının kalite hedefi doğrultusunda ekip
anlayışıyla hareket etmelerinin sağlanması... Bu uygulamayla şubelerin temizlik ve düzeninin yüksek standartlara
ulaştırılması da hedeflerden bir diğeri.

ENTEGRE HİZMET YÖNETİMİ:		
OFF-ROAD
Banka’nın destek hizmetlerinin etkin yönetilebilmesi amacıy
la oluşturulan “Entegre Hizmet Yönetimi” Platformu “OFFROAD” Mayıs 2013’ten itibaren uygulamaya alındı. Platform
ile, satın alma, araç/filo yönetimi, personel servisleri yönetimi, teknik hizmetler, elektronik güvenlik, fiziki güvenlik,
temizlik hizmetleri, arıza/bakım hizmetleri, malzeme/ekipman temini, mavi yaka personel performans değerlendirme
süreçleri, iş akış sistemi üzerinden yürütülmeye başlandı.
Halkbank bu sayede, sistem kapsamına alınan her bir destek
süreci için performans göstergeleri (KPI) ve hizmet seviyesi
anlaşmaları (SLA) takibine imkân veren bir raporlama ve
izleme altyapısına sahip hale geldi.
Banka 2013 yılında yaptığı harcamaların tamamını
(%100) yerel tedarikçilerden sağlamıştır.

%100
yerel tedarikçi
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G4-LA9, G4-DMA Eğitim ve Öğretim,
G4-LA10

Çalışanlar önerdi
banka yaptı

ÇALIŞAN ÖNERI SISTEMI
Halkbank, hizmetlerini geliştirmek ama
cıyla çalışanlarının fikir ve önerilerinden
yararlanıyor. 2013 yılı içinde çalışanlar
dan toplam 2183 adet öneri gelirken,
bunların yaklaşık yüzde 3’ü yönetim tara
fından dikkate alınmıştır.
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KESİNTİSİZ GELİŞİM İÇİN
KESİNTİSİZ EĞİTİM
Halkbank’a göre, Kesintisiz Gelişim’i ilke edinmiş her
işletmenin en değerli kaynağı çalışanlarıdır. Çünkü kesintisiz gelişimi sağlayacak olanlar, çalışanlardır. Bu yüzden
Halkbank, personelin bilgi ve beceri düzeylerini en üst seviyede tutarak onların kariyer gelişimlerine destek oluyor. Bu
amaçla bankacılık mesleğinin gerektirdiği mesleki/teknik ve
kişisel gelişim konularında düzenli olarak eğitim programları
düzenliyor. Bu eğitimler, Halkakademi Ankara, Halkakademi
Sefaköy, Halkakademi Silivri ve Halkakademi İzmir eğitim
merkezlerimizde düzenleniyor. Banka ayrıca, personelin
yurtiçi ve yurtdışında kurum dışı eğitim programlarına
katılımını da sağlıyor. Kurum dışı eğitimler, Halkbank’ın
eğitim kataloğunda yer almayan eğitimlerden oluşuyor. Bu
tip eğitimlere, Banka’nın mevcut ve gelecekte doğabilecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, daha çok, görev
tanımında özellikli ve münferit işlerin yer aldığı personelin
katılımı sağlanıyor.
İnsan Kaynakları ve Organizasyon Genel Müdür
Yardımcılığına bağlı Eğitim Daire Başkanlığı tarafından
düzenlenen eğitimler; Bankanın çeşitli birimlerinde çalışan
Banka Personeli (iç eğitmenler) ve Banka dışından temin
edilen, sektörde tanınmış, alanında uzman kişi ve kurumlarca veriliyor.
Ayrıca; sınıfiçi eğitimleri destekleyen ve tamamlayıcısı
olan uzaktan eğitime ilişkin kapsamlı bir Eğitim Yönetim
Sistemi (LMS) kullanılıyor. Eğitim sürecinin diğer ölçümlemelerinde kullanılmakta olan ve web üzerinden hizmet veren
e-sınav ve e-anket modülleri ile de personelin başarı ve
memnuniyeti ölçümleniyor.

G4-HR2, G4-LA9, G4-LA10, G4-HR7, G4-LA3

2013 sınıf eğitimi

Üst Yönetim
Eğitim Süresi
/ kişi (saat)

Yönetim Eğitim
Süresi
/ kişi (saat)

Uzman Eğitim
Süresi
/ kişi (saat)

Uzman Eğitim
Süresi
/ kişi (saat)

YK, GM, GMY, D.B.

Müdür

Yönetmen, Yön. Yrd,
Uzman, Uzman Yrd.

Servis Yet Servis Gör,
Servis Asistanı

0,42

1,49

8,98

12,33

23,22

3,44

4,17

16,80

24,41

4,93

13,15

29,13

47,63

2013 e-öğrenme eğitimi

0,42
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İdari Personel
Toplam Eğitim
Süresi
/ kişi (saat)

2013
Doğum İznine Ayrılan Personel

400

Başladı

387
13

Başlamadı

Çalışan sayısı

İdari Personel
Harici Toplam
Eğitim Süresi
/ kişi (saat)

İdari Personel
Toplam Eğitim
Süresi
/ kişi (saat)

Tüm Personel
Ortalama Eğitim
Süresi
/ kişi (saat)

Ortalama Bayan
Çalışan Eğitim
Süresi
/ kişi (saat)

Ortalama Bay
Çalışan Eğitim
Süresi
/ kişi (saat)

14.798

4,63

47,63

52,26

23,95

28,31

Eğitim Süresi 2013
Ortalama eğitim süresi / kişi - saat

Her 100 kadın
çalışandan 99’u
eğitimlere katıldı
Halkbank’ın 2013 yıl sonu itibarıyla
kadrolu personel sayısı 6.414’ü kadın,
8.384’ü erkek olmak üzere toplam
14.798’dir. Kadın çalışanların yüzde
99’u, erkeklerin ise yüzde 86’sı mesleki
eğitimler alarak kariyer gelişimlerine
katkıda bulundu.

Toplam

52,26

Kişisel Gelişim
Eğitimi

14,29

Teknik Eğitim

37,97
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GRI G4 İçerik Endeksi
GENEL STANDART BİLDİRİMLER
Genel
Standart
Bildirimler

Sayfa

Dış Denetim

STRATEJİ VE ANALİZ
G4-1

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı, sf. 7
Genel Müdür’ün Mesajı, sf. 8

Hayır

G4-2

Genel Müdür’ün Mesajı, sf. 8
Özetle Halkbank, sf. 28
Kurumsal ve Ticari Bankacılık sf. 29
KOBİ Bankacılığı, sf. 30
Esnaf Bankacılığı, sf. 40

Hayır

KURUMSAL PROFİL
G4-3

Rapor Hakkında sf. 4
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Hayır

G4-4

Ortaklık ve İştirakler, sf. 25

Hayır

G4-5

Halkbank Tarihçe - sf. 12, 16, 18, 19
Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 34746 Batı Ataşehir-İstanbul

Hayır

G4-6

Halkbank Türkiye’de operasyonlarını sürdürmekte olup Hollanda’da bağlı ortaklığı bulunmaktadır.
Halkbank Tarihçe - sf. 12, 16, 18, 19
Ortaklık ve İştirakler, sf. 25
Özetle Halkbank, sf. 28
Kurumsal ve Ticari Bankacılık, sf. 29
KOBİ Bankacılığı, sf. 30
Esnaf Bankacılığı, sf. 40
Daha fazla bilgi için: https://www.halkbank.com.tr/en/international-banking/95/halkbank-in-brief

Hayır

G4-7

Halkbank Tarihçe - sf. 12, 16, 18, 19
Kilometre Taşları, sf. 20
Genel ve Finansal Göstergeler, sf. 22
Daha fazla bilgi için: https://www.halkbank.com.tr/en/international-banking/95/halkbank-in-brief

Hayır

G4-8

Halkbank Tarihçe - sf. 12, 16, 18, 19
Özetle Halkbank, sf. 28
Kurumsal ve Ticari Bankacılık, sf. 29
KOBİ Bankacılığı, sf. 30
Esnaf Bankacılığı, sf. 40
Daha fazla bilgi için: https://www.halkbank.com.tr/en/international-banking/95/halkbank-in-brief

Hayır
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KURUMSAL PROFİL
G4-9

Rakamlarla Halk Bankası, sf. 10
Genel ve Finansal Göstergeler, sf. 22
Halkbank ve Çalışanlar, sf. 66

Hayır

G4-10

Rakamlarla Halk Bankası, sf. 10
Halkbank ve Çalışanlar - Halkbank İnsan Kaynağı Yapısı – Başlıca Göstergeler, sf. 66, 67

Hayır

G4-11

Halkbank anayasal bir hak olan sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı duyar. Halkbank ve Çalışanlar sf. 66

Hayır

G4-12

Entegre Hizmet Yönetimi: Off-Road, sf. 69

Hayır

G4-13

Raporlama dönemi boyunca Halk Bankası’nın boyutu, yapısı, mülkiyeti veya tedarik zinciriyle ilgili herhangi bir değişiklik
olmamıştır. Halkbank Kurumsal Yönetişim, sf. 44

Hayır

G4-14

Halkbank Kurumsal Yönetişim, sf. 44
Halkbank Kurumsal Yönetişim – İç Kontrol, sf. 46
Halkbank Kurumsal Yönetişim – Denetim Komitesi, sf. 45
Halkbank Kurumsal Yönetişim – Operasyonel Risk Çalışma Komitesi, sf. 46

Hayır

G4-15

Halkbank Kurumsal Yönetişim - Üyelikler, sf. 47

Hayır

G4-16

Halkbank Kurumsal Yönetişim - Üyelikler, sf. 47

Hayır

TANIMLANAN ÖNCELİKLİ UNSURLAR VE SINIRLAR
G4-17

Bu rapor içerisinde aksi belirtilmediği sürece bu raporda verilen bütün veriler Türkiye Halkbankası A.Ş.’yi içermektedir.
sf. 4

Hayır

G4-18

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı, sf. 7
Halkbank ve Sürdürülebilirlik Paydaş Analizi s, sf. 51
Halkbank ve Sürdürülebilirlik Önceliklendirme Çalışması, sf. 52

Hayır

G4-19

Halkbank ve Sürdürülebilirlik Paydaş Analizi, sf. 51
Halkbank ve Sürdürülebilirlik Önceliklendirme Çalışması, sf. 52

Hayır

G4-20

Halkbank ve Sürdürülebilirlik Paydaş Analizi, sf. 51
Halkbank ve Sürdürülebilirlik Önceliklendirme Çalışması, sf. 52

Hayır

G4-21

Halkbank ve Sürdürülebilirlik Paydaş Analizi sf. 51

Hayır

G4-22

İşbu rapor Halkbank’ın yayınladığı ilk sürdürülebilirlik raporudur. Rapor Hakkında sf. 4

Hayır

G4-23

İşbu rapor Halkbank’ın yayınladığı ilk sürdürülebilirlik raporudur. Rapor Hakkında sf. 4

Hayır
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Genel
Standart
Bildirimler

Sayfa

Dış Denetim

PAYDAŞ KATILIMI
G4-24

Halkbank ve Sürdürülebilirlik Paydaş Analizi, sf. 51
Halkbank ve Sürdürülebilirlik Önceliklendirme Çalışması, sf. 52

Hayır

G4-25

Halkbank ve Sürdürülebilirlik Paydaş Analizi sf. 51
Halkbank ve Sürdürülebilirlik Önceliklendirme Çalışması, sf. 52

Hayır

G4-26

Halkbank ve Sürdürülebilirlik Paydaş Analizi sf. 51
Halkbank ve Sürdürülebilirlik Önceliklendirme Çalışması, sf. 52

Hayır

G4-27

Halkbank ve Sürdürülebilirlik Paydaş Analizi sf. 51
Halkbank ve Sürdürülebilirlik Önceliklendirme Çalışması, sf. 52

Hayır

RAPOR PROFİLİ
G4-28

Rapor Hakkında sf. 4
İşbu sürdürülebilirlik raporu 01 Ocak 2013-31 Aralık 2013 dönemini kapsamaktadır.

Hayır

G4-29

Rapor Hakkında sf. 4
İşbu rapor Halkbank’ın yayınladığı ilk sürdürülebilirlik raporudur.

Hayır

G4-30

Rapor Hakkında sf. 4
Halkbank tarafından sürdürülebilirlik raporlarının 12 aylık dönemlerde hazırlanması planlanmaktadır.

Hayır

G4-31

İletişim, sf. 83

Hayır

G4-32

GRI G4 Temel Seçeneği- Rapor Hakkında, sf. 4

Hayır

G4-33

Halkbank 2013 Sürdürülebilirlik Raporu herhangi bir dış denetimden geçmemiştir.
Kamu Denetimi, sf. 47

Hayır

Halkbank Kurumsal Yönetişim, sf. 44

Hayır

YÖNETİM
G4-34

ETİK VE DÜRÜSTLÜK
G4-56
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Halkbank Kurumsal Yönetişim – Yönetim Kurulu, sf. 44
Halkbank Kurumsal Yönetişim – Komiteler, sf. 44
Halkbank Kurumsal Yönetişim – İç Kontrol, sf. 46
Halkbank Kurumsal Yönetişim – Teftiş Kurulu, sf. 46
Etik İlkeleri, sf. 47
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Hayır

SPESİFİK STANDART AÇIKLAMALAR
Yönetim
Yaklaşımı
Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4
Göstergesi

Sayfa

Hariç
Tutulan(lar)

Hariç Tutulma
Sebep(ler)i

Hariç Tutulma
Açıklaması

Dış Denetim

KATEGORİ: EKONOMİK
EKONOMİK PERFORMANS
G4-DMA

Kurumsal ve Ticari Bankacılık, sf. 29
KOBİ Bankacılığı, sf. 30
Esnaf Bankacılığı, sf. 40

Hayır

G4-EC1 (FS
Kılavuz)

sf. 10
2013 Halkbank Faaliyet Raporu (sf.6-8)

Hayır

G4-EC2

Halkbank ve Sürdürülebilirlik, sf. 51
Uluslararası Fonları Ülkeye Kazandırıyoruz, sf. 33

Hayır

G4-EC3

Rapor dönemi boyunca Bankamız personeli için ayrılan kıdem karşılığı:
355.257.149 TL, taşeron firmalar için ayrılan kıdem karşılığı ise
9.124.786 TL olarak gerçekleşmiştir. Sf. 47
Daha fazla bilgi biçin Bkz. Halkbank 2013 Faaliyet raporu (sf.6-8)

Hayır

PİYASA VARLIĞI
G4-DMA

Kurumsal ve Ticari Bankacılık, sf. 29
KOBİ Bankacılığı, sf. 30
Esnaf Bankacılığı, sf. 40

Hayır

G4-EC5

Halkbank bütün çalışanlarına belirlenmiş olan asgari ücretin üzerinde
maaş ödemesi gerçekleştirmektedir. sf. 66

Hayır

G4-EC6

Halkbank üst yönetimini tamamı Türk vatandaşıdır. Sf. 66

Hayır

DOLAYLI EKONOMİK ETKİLER
G4-DMA

Kurumsal ve Ticari Bankacılık, sf. 29
KOBİ Bankacılığı, sf. 30
Esnaf Bankacılığı, sf. 40

Hayır

G4-EC7

Halkbank ve Sürdürülebilirlik, sf. 51
Uluslararası Fonları Ülkeye Kazandırıyoruz, sf. 33

Hayır

G4-EC8

Halkbank ve Sürdürülebilirlik, sf. 51
Uluslararası Fonları Ülkeye Kazandırıyoruz, sf. 33

Hayır

SATIN ALMA UYGULAMALARI
G4-DMA

Entegre Hizmet Yönetimi: Off-Road, sf. 69

Hayır

G4-EC9

%100 yerel, Entegre Hizmet Yönetimi: Off-Road, sf. 69

Hayır
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Yönetim
Yaklaşımı
Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4
Göstergesi

Sayfa

Hariç
Tutulan(lar)

Hariç Tutulma
Sebep(ler)i

Hariç Tutulma
Açıklaması

Dış Denetim

KATEGORİ: ÇEVRESEL
MALZEMELER
G4-DMA

Halkbank ve Çevre – sf. 53

Hayır

G4-EN1

Halkbank ve Çevre - Halkbank’ın Karbon Ayakizi, sf. 54, 59

Hayır

G4-EN2

Halkbank ve Çevre - Halkbank’ın Karbon Ayakizi, sf. 59

Hayır

G4-DMA

Halkbank ve Çevre – sf. 53, 59

Hayır

G4-EN3

Halkbank ve Çevre - Halkbank’ın Karbon Ayakizi, sf. 55

Hayır

G4-EN4

Halkbank ve Çevre - Halkbank’ın Karbon Ayakizi, sf. 58

Hayır

G4-EN5

Halkbank ve Çevre - Halkbank’ın Karbon Ayakizi, sf. 55

Hayır

G4-EN6

Halkbank ve Çevre - Halkbank’ın Karbon Ayakizi, sf. 56

Hayır

G4-EN7

Halkbank ve Çevre, sf. 53

Hayır

ENERJİ

EMİSYONLAR
G4-DMA

Halkbank ve Çevre – sf. 53

Hayır

G4-EN15 (FS
Kılavuzu)

Halkbank ve Çevre - Halkbank’ın Karbon Ayakizi, sf. 54, 58

Hayır

G4-EN16 (FS
Kılavuzu)

Halkbank ve Çevre - Halkbank’ın Karbon Ayakizi, sf. 54, 58

Hayır

G4-EN17 (FS
Kılavuzu)

Halkbank ve Çevre - Halkbank’ın Karbon Ayakizi, sf. 54, 58

Hayır

G4-EN18

Halkbank ve Çevre - Halkbank’ın Karbon Ayakizi, sf. 54, 58

Hayır

G4-EN19

Halkbank ve Çevre - Halkbank’ın Karbon Ayakizi, sf. 54, 58

Hayır

ATIK SULAR VE ATIKLAR
G4-DMA

Halkbank ve Çevre – sf. 53

Hayır

G4-EN22

Halkbank ve Çevre - Halkbank’ın Karbon Ayakizi, sf. 54, 57

Hayır

G4-EN23 (FS
Kılavuzu)

Halkbank ve Çevre - Halkbank’ın Karbon Ayakizi, sf. 54, 59

Hayır
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ÜRÜN VE HİZMETLER
G4-DMA

Halkbank ve Çevre – sf. 53

Hayır

G4-EN27

Halkbank ve Çevre - Proje Değerlendirme Raporu, sf. 53
Çevresel Etki Değerlendirmesi, sf. 53

Hayır

G4-DMA

Özetle Halkbank, sf. 20
Halkbank ve Çevre, sf. 53

Hayır

G4-EN29

Raporlama dönemi boyunca çevre kanunu ve düzenlemelerine
uyulmaması kapsamında herhangi bir olay yaşanmamış veya herhangi
bir ceza alınmamıştır, Halkbank ve Çevre, sf. 53

Hayır

G4-DMA

Halkbank ve Çevre – sf. 53

Hayır

G4-EN31

Çevresel Etki Değerlendirmesi, sf. 53

Hayır

UYUM

GENEL

TEDARİKÇİLERİN ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
G4-DMA

Entegre Hizmet Yönetimi: Off-Road, sf. 69

Hayır

G4-EN32

Entegre Hizmet Yönetimi: Off-Road, sf. 69

Hayır

G4-EN33

Entegre Hizmet Yönetimi: Off-Road, sf. 69

Hayır

KATEGORİ: SOSYAL
ALT-KATEGORİ: İŞGÜCÜ UYGULAMALARI VE İNSANA YARAŞIR İŞ
İSTİHDAM
G4-DMA (FS
Kılavuzu)

Halkbank ve Çalışanlar, sf. 66

Hayır

G4-LA1

Halkbank ve Çalışanlar - Halkbank İnsan Kaynağı Yapısı – Başlıca
Göstergeler, sf. 66, 67

Hayır

G4-LA2

Halkbank ve Çalışanlar - Çalışanların Verimliliği ve Başarı İçin, sf. 69

Hayır

G4-LA3

Kesintisiz Gelişim için Kesintisiz Eğitim, sf. 71

Hayır

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
G4-DMA

Halkbank ve Çalışanlar, sf. 66

Hayır

G4-LA5

Komiteler, sf. 44

Hayır

G4-LA6

Raporlama dönemi boyunca herhangi iş bağlantılı kaza-meslek hastalığıkayıp gün-devamsızlık ve ölüm vakası ile karşılaşılmamıştır. Sf. 66

Hayır

G4-LA7

Raporlama dönemi boyunca herhangi iş bağlantılı kaza-meslek hastalığıkayıp gün-devamsızlık ve ölüm vakası ile karşılaşılmamıştır. Sf. 66

Hayır

G4-LA8

Raporlama dönemi boyunca herhangi iş bağlantılı kaza-meslek hastalığıkayıp gün-devamsızlık ve ölüm vakası ile karşılaşılmamıştır. Sf. 66

Hayır
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Yönetim
Yaklaşımı
Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4
Göstergesi

Sayfa

Hariç
Tutulan(lar)

Hariç Tutulma
Sebep(ler)i

Hariç Tutulma
Açıklaması

Dış Denetim

EĞİTİM VE ÖĞRETİM
G4-DMA

Kesintisiz Gelişim için Kesintisiz Eğitim, sf. 70

Hayır

G4-LA9

Kesintisiz Gelişim için Kesintisiz Eğitim, sf. 70, 71

Hayır

G4-LA10

Halkbank ve Çalışanlar, sf. 66, Kesintisiz Gelişim için Kesintisiz Eğitim,
66, 70, 71

Hayır

G4-LA11

Halkbank ve Çalışanlar, sf. 66, Ücretlendirme ve Ödüllendirme Sistemi,
sf. 69

Hayır

ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
G4-DMA

Halkbank ve Çalışanlar, sf. 66

Hayır

G4-LA12

Halkbank ve Çalışanlar - Halkbank İnsan Kaynağı Yapısı – Başlıca
Göstergeler, sf. 66, 77

Hayır

KADIN VE ERKEKLER İÇİN EŞİT ÜCRET
G4-DMA

Halkbank ve Çalışanlar, sf. 66

Hayır

G4-LA13

Halkbank ve Çalışanlar - Halkbank İnsan Kaynağı Yapısı – Başlıca
Göstergeler, sf. 66, Ücretlendirme ve Ödüllendirme Sistemi, sf. 69
Çalışan ücretleri cinsiyetten bağımsız ve performansa bağlı olarak
belirlenmektedir.

Hayır

TEDARİKÇİNİN İŞGÜCÜ UYGULAMALARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
G4-DMA

Entegre Hizmet Yönetimi: Off-Road, sf. 69

Hayır

G4-LA14

Entegre Hizmet Yönetimi: Off-Road, sf. 69

Hayır

G4-LA15

Entegre Hizmet Yönetimi: Off-Road, sf. 69

Hayır

İŞGÜCÜ UYGULAMALARI ŞİKÂYET MEKANİZMALARI
G4-DMA

Halkbank ve Çalışanlar, sf. 66

Hayır

G4-LA16

Raporlama dönemi boyunca resmi şikayet mekanizmaları kanalıyla
getirilmiş herhangi bir şikayet olmamıştır. sf. 66

Hayır
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ALT KATEGORİ: İNSAN HAKLARI
YATIRIM
G4-DMA

Halkbank ve Çalışanlar, sf. 66

Hayır

G4-HR2

Kesintisiz Gelişim için Kesintisiz Eğitim, sf. 71 Genel eğitimler insan
hakları konusunu kapsamaktadır.

Hayır

AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ
G4-DMA

Halkbank ve Çalışanlar, sf. 66

Hayır

G4-HR3

Raporlama dönemi boyunca herhangi bir ayrımcılık vakası
yaşanmamıştır. sf. 66

Hayır

ÖRGÜTLENME VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI
G4-DMA

Halkbank ve Çalışanlar, sf. 66

Hayır

G4-HR4

Raporlama dönemi boyunca ihlal edilen herhangi bir sözleşme
olmamıştır. Sf. 66

Hayır

GÜVENLİK UYGULAMALARI
G4-DMA

Halkbank ve Çalışanlar, sf. 66

Hayır

G4-HR7

Kesintisiz Gelişim için Kesintisiz Eğitim, sf. 71

Hayır

DEĞERLENDİRME
G4-DMA

Halkbank ve Çalışanlar, sf. 66

Hayır

G4-HR9

Raporlama dönemi boyunca hiçbir faaliyet insan hakları incelemesine
tabii tutulmamıştır. Sf. 66

Hayır

İNSAN HAKLARI ŞİKAYET MEKANİZMALARI
G4-DMA

Halkbank ve Çalışanlar, sf. 66

Hayır

G4-HR12

Raporlama dönemi boyunca insan hakları etkileriyle ilgili herhangi bir
şikâyet olmamıştır. Sf. 66

Hayır
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Yönetim
Yaklaşımı
Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4
Göstergesi

Sayfa

Hariç
Tutulan(lar)

Hariç Tutulma
Sebep(ler)i

Hariç Tutulma
Açıklaması

Dış Denetim

ALT KATEGORİ: TOPLUM
YEREL TOPLUMLAR
G4-DMA

Halkbank ve Toplum, sf. 60

Hayır

G4-SO1

Halkbank Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetleri kapsamında birçok
faaliyette bulunmaktadır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, sf. 62

Hayır

G4-SO2

Raporlama dönemi yerel toplum üzerinde olumsuz etki yaratacak
herhangi bir operasyon olmamıştır Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Değerlendirmesi, sf. 54

Hayır

YOLSUZLUKLA MÜCADELE
G4-DMA

Halkbank Kurumsal Yönetişim, sf. 44

Hayır

G4-SO3

Halkbank yolsuzlukla mücadele yasa ve yönetmeliklerine uyumludur.
Halkbank Kurumsal Yönetişim - Politikalar, sf. 47

Hayır

G4-SO4

Halkbank Kurumsal Yönetişim - Politikalar, sf. 47

Hayır

G4-SO5

Raporlama dönemi boyunca insan hakları etkileriyle ilgili herhangi bir
şikâyet olmamıştır. Halkbank Kurumsal Yönetişim, sf. 46

Hayır

REKABETE AYKIRI DAVRANIŞ
G4-DMA

Halkbank Kurumsal Yönetişim, sf. 44

Hayır

G4-SO7

Politikalar, sf. 47

Hayır
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ALT KATEGORİ: ÜRÜN SORUMLULUĞU
ÜRÜN ETİKETLENMESİ
G4-DMA

Özetle Halkbank, sf. 28
Halkbank ve Sürdürülebilirlik, sf. 51

Hayır

G4-PR3

Halk Bankası sağladığı hizmet ve ürün bilgilerinin paylaşımı ile ilgili yasa
ve yönetmeliklere uymaktadır sf. 28

Hayır

G4-PR4

Raporlama dönemi boyunca ürün ve hizmet bilgileri ve etiketlemeyle
ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyumsuzluk vakasına
rastlanmamıştır. Sf. 28

Hayır

G4-PR5

Halkbank düzenli
olarak müşteri
memnuniyeti
anketleri gerçekleştirmekte olup bu
araştırma sonuçları
kamuoyu ile paylaşılmamaktadır.

Gizlilik
Kısıtlamaları

Müşteri bilgi
mahremiyeti
nedeniyle,
müşteri memnuniyet anketinin
sonuçları hariç
tutulmuştur.

Hayır

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
G4-DMA

Özetle Halkbank, sf. 28
Halkbank ve Sürdürülebilirlik, sf. 51

Hayır

G4-PR6

Yasaklı ve tartışmalı ürünlerin satışı, Halkbank’ın tabi olduğu yasa ve
yönetmeliklere uygundur. Sf. 28

Hayır

G4-PR7

Raporlama dönemi reklam, tanıtım ve sponsorluk da dahil olmak üzere
pazarlama iletişimiyle ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara
uyumsuzluk vakasına rastlanmamıştır. Sf. 28

Hayır

MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ
G4-DMA

Özetle Halkbank, sf. 28
Halkbank ve Sürdürülebilirlik, sf. 51

Hayır

G4-PR8

Raporlama dönemi boyunca ürün ve hizmetlerin tedariki ve kullanımı
ile kanun ve yönetmeliklere uyumsuzluk kaynaklı herhangi bir para
cezası alınmamıştır. Sf. 28

Hayır

G4-DMA

Özetle Halkbank, sf. 28
Halkbank ve Sürdürülebilirlik, sf. 51

Hayır

G4-PR9

Raporlama dönemi boyunca ürün ve hizmetlerin tedariki ve kullanımı
ile kanun ve yönetmeliklere uyumsuzluk kaynaklı herhangi bir para
cezası alınmamıştır. Sf. 28

Hayır

UYUM
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Yönetim
Yaklaşımı
Hakkında
Bildirimler
(DMA) / G4
Göstergesi

Sayfa

Hariç
Tutulan(lar)

Hariç Tutulma
Sebep(ler)i

Hariç Tutulma
Açıklaması

Dış Denetim

FINANSAL SEKTÖR EKLERI
G4-FS13

Bireysel Bankacılık, sf. 41
Gezici Vezne, sf. 61

Hayır

G4-FS14

Halkbank ve Toplum sf. 61

Hayır

ÜRÜN PORTFÖYÜ
G4-DMA

Özetle Halkbank, sf. 28 (Kurumsal ve Ticari Bankacılık, KOBİ Bankacılığı,
Esnaf Bankacılığı, Bireysel Bankacılık).
Halkbank ve Çevre, sf. 53

Hayır

G4-FS6

Özetle Halkbank, sf. 28
Kurumsal ve Ticari Bankacılık, sf. 29, KOBİ Bankacılığı, sf. 30
Esnaf Bankacılığı, sf. 40

Hayır

G4-FS7

Özetle Halkbank, sf. 28
Kurumsal ve Ticari Bankacılık, sf. 29, KOBİ Bankacılığı, sf. 30
Esnaf Bankacılığı, sf. 40

Hayır

G4-FS8

Uluslararası Fonları Ülkeye Kazandırıyoruz, sf. 33
Halkbank ve Çevre, sf. 53

Hayır

AKTİF SAHİPLİK
G4-DMA

Projelerin Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi, sf. 53
Halkbank ve Çevre, sf. 53

Hayır

G4-FS10

Halkbank ve Çevre, sf. 53
Çevresel Etki Değerlendirmesi, sf. 53

Hayır

G4-FS11

Projelerin Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi, sf. 53
Halkbank ve Çevre, sf. 53
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirmesi, sf. 54

Hayır
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G4-31

İLETİŞİM
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 34746 Batı Ataşehir, İstanbul
Türkiye Halk Bankası A.Ş. ILETIŞIM BILGILERI
Yaşar BİLGİNTURAN
T 00 90 216 503 71 04
F 00 90 212 340 93 99
Raporlama Danışmanı
Escarus – Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş.
T 00 90 212 334 54 60
www.escarus.com
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