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1 DAKİKA

HALKBANK ENTEGRE RAPORU 2020

RAPOR HAKKINDA
Bu sene ilk defa Türkiye Halk Bankası Anonim
Şirketi’nin (Halkbank) finansal ve finansal olmayan
performansı, Değer Raporlaması Vakfı’nın (Value
Reporting Foundation - VRF) Entegre Raporlama
Çerçevesi’ne (<IR> Framework) bağlı kalarak
2020 Halkbank Entegre Raporu’yla paydaşlarının
bilgisine sunulmuştur. Buna ek olarak
sürdürülebilirlik içerikleri Küresel Raporlama
Girişimi (GRI) tarafından yayımlanan GRI Standards
- Temel (core) seviyesinde hazırlanmış ve Banka
bunu yıllık olarak raporlamaya devam etmeyi
planlamaktadır.
Entegre Rapor Hakbank’ın 01 Ocak – 31 Aralık
2020 dönemine ilişkin yurtiçi operasyonlarını
kapsamında ekonomik, sosyal ve çevresel
performansını içermektedir. Banka’nın iştirakleri
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ve yurt dışı operasyonları raporlama kapsamı
dışındadır. Birleşmiş Milletler’in hazırladığı
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimseyen
Halkbank öncelikli konularını yarattığı değer
ile ilişkilendirmiştir. Halkbank yayımladığı
ilk entegre raporunda, kurumsal yönetim
yaklaşımını, sürdürülebilirlik anlayışını ve faaliyet
alanlarını sermaye ögeleri detayında okuyucuya
sunmaktadır.
Raporda açıklanan başlıca göstergeler bağımsız
bir kuruluş tarafından denetime tabi tutulmuş olup
denetimin detaylarına raporun Ekler bölümünde
yer alan “Bağımsız Güvence Beyanı”dan
erişebilirsiniz.
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YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,
Daha önce hiç olmadığı kadar farklı ve değişimlerin
yaşandığı bir yılı ardımızda bıraktık. Yeni bir 10
yılın kapısını araladığımız bu sene dijitalleşme,
veri güvenliği, makro ekonomik dengeler ve
sürdürülebilirlik konuları gündemin üst sıralarını
kaplarken tartışmasız en çok konuştuğumuz
konu COVID-19 salgını oldu. Ülkemizde başlayan
aşılama çalışmaları, zorlu mücadelelerin verildiği
bu salgın döneminde hepimize umudu yeniden
hatırlattı.

Ülkemizin gelişmesine
ve kalkınmasına katkı
sağlayacak çalışmalara
imza atmayı aynı zamanda
tüm paydaşlarımız
için değer yaratmayı
önceliğimiz olarak
görüyoruz.

Hem iyimserliğin arttığı hem de belirsizliğin
devam ettiği günlerde, Dünya Bankası 2020
makro ekonomik verileri değerlendirerek küresel
daralma tahminini -%5,2’den, -%4,3’e çevirdi. Tüm
bu olumsuzluklara rağmen 2021 yılında yukarı
yönlü bir büyüme bekleniyor. Öte yandan IMF
Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’na göre Türkiye
için 2021 yılı büyüme beklentisini %6 olarak
açıklaması Türkiye ekonomisinde uygulanan
politikaların ne denli pozitif etki yarattığını
gösteren bir gelişme oldu.
Salgın sürecinde Merkez Bankası ekonominin
üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için
parasal genişleme yolunu tercih etti. Bununla
beraber son çeyrekte hükümet doğrudan
ödemeler, kredi garanti fonu, vergi indirimleri ve
vergi ertelemeleri içeren 562 milyar TL’lik İstikrar
Kalkanı Paketi’ni hayata geçirdi. Ülkemizde Mart
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R. Süleyman ÖZDİL
Yönetim Kurulu Başkanı

ayında ilk vakanın görülmesinin ardından yılsonuna
kadar sosyal koruma kalkanı kapsamındaki
çalışanlara ve hanelere yaklaşık 45,5 milyar TL
ödeme yapıldı. Virüsün yarattığı olağanüstü bu
durumun ilk saflarında sağlıkçılarımız yer alırken
biz de sorumlu bankacılık anlayışımız gereği
devreye alınan tüm ekonomik uygulamaların
tamamlayıcısı olarak görevimizi sürdürdük.
Sağladığımız ürün ve hizmetleri kesintisiz şekilde
müşterilerimize aktarmak amacıyla dijital
dönüşüm yolculuğumuzun çıktıları olan dijital ve
alternatif dağıtım kanallarından yararlandık. Bu
kapsamda özellikle KOBİ’lerimizin dijital ve mobil
kanallardan tüm talep ve beklentilerine yanıt
vermeye çalıştık. Kuruluşumuzun ilk gününden
beri Halkın Bankası olarak çıktığımız bu yoldan
salgın döneminde de emin adımlarla yürütmeye
devam ettik.
Misyonumuz gereği ülkemizin gelişmesine ve
kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalara imza
atmayı aynı zamanda tüm paydaşlarımız için
değer yaratmayı önceliğimiz olarak görüyoruz.
Zorlu günleri nitelikli çalışanlarımızın desteği
ve müşterilerimizin bize duyduğu güvenle hep
birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Bu dönemde başta
kahramanca mücadele eden çalışanlarımıza ve
destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi
sunarım.

Saygılarımla
R. Süleyman ÖZDİL
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GENEL MÜDÜR
MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,
Bu yıl birincisini yayınladığımız Halkbank Entegre
Raporu’muzda finansal ve finansal olmayan
performansımızı, Değer Raporlaması Vakfı’nın (Value
Reporting Foundation - VRF) Entegre Raporlama
Çerçevesi (<IR> Framework) kapsamında açıklıyoruz.
Belirlediğimiz 6 sermaye öğesiyle yürüttüğümüz
faaliyetlerimiz sonucunda yarattığımız değeri,
paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.

Teknolojik gelişmelerin hız
kazandığı salgın döneminde
değişen günlük hayat ve iş
yapış şekilleri dijitalleşmeye
yaptığımız yatırımların ne
denli önemli olduğunu bize
bir kez daha gösterdi.
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2020 yılında tüm paydaşlarımıza sağladığımız katkının
sürekliliğini sağlamak için, sektörde yaşanan her
türlü gelişim ve değişime hızlı şekilde adapte olduk.
Pandemi sebebiyle küresel olarak yaşanılan olumsuz
havadan, sahip olduğumuz sorumlu bankacılık
anlayışımız ve çevik operasyon yapımızla güçlü şekilde
çıkmayı başardık. Sadece bugünü değil geleceği de
düşünerek Yerel Ekonomi İçin Değer Yaratma, İklim
Değişikliği, Dijitalleşme ve Siber Güvenlik başlıklarını
odak konularımız arasına aldık.

Osman ARSLAN
Genel Müdür

Pandemi kapsamında hayata geçirilen kısıtlamalar
dolayısıyla ekonomik yönden en çok etkilenen
ve faaliyet odağımızda yer alan KOBİ, esnaf ve
sanatkârları bu dönemde de asla yalnız bırakmadık
ve Destek Paketleri ile özel çözümler yarattık.
Salgından etkilenen reel sektördeki paydaşlarımıza,
şubelerimize gelmelerine gerek kalmadan dijital
ürünlerimizle destek sağladık. Sadece kâğıt üstünde
değil müşterilerimizin gönlünde de büyüdüğümüzü
gördük. 2020’de 2,5 milyon yeni müşteri kazandık.
Yine bu dönemde; ticari kart alanında yaptığımız büyük
atılımla 1 milyonun üzerinde ticari kart müşterisine
ulaşarak, ticari kart sayısında sektörün ikinci bankası
konumuna yükseldik. Yaşanan tüm başarılarla
yetinmeyerek Bankamızın ticari krediler içerisindeki
KOBİ kredilerinin payını %52,7’ye çıkardık 2021 yılı için
bu payı %60’a çıkarmayı kendimize hedef belirledik.

İçinde bulunduğumuz sektörün gereklilikleri
ve sahip olduğumuz misyonla ülkemize karşı
sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye
çalışıyoruz. Bu kapsamda performansımızı zorlu
sürece rağmen örnek olacak şekilde artırdık. Aynı
zamanda halkımıza 322 milyar TL’nin üzerinde
nakdi finansman desteği sağlarken 850 bin işletme
ve bireysel müşterimizin 40,1 milyar TL’lik kredi
ödemesini erteleyerek bize güvenebileceklerini bir kez
daha gösterdik.
Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı salgın
döneminde değişen günlük hayat ve iş yapış şekilleri
dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların ne denli önemli
olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Dijitalleşme
çalışmalarımızı kültürel bir değişim süreci olarak
ele alıyor ve Dijital Dönüşüm yolculuğumuza kararlı
adımlarla devam ediyoruz. COVID-19 salgınının
getirdiği olumsuz etkilere rağmen müşterilerimize en
iyi, en hızlı ve en gelişmiş ürün ve hizmetleri sunarak
yarattığımız değeri artırmayı sürdürüyoruz.
Başta kendisi veya aile çalışanları COVID-19’a
yakalanan çalışanlarımız olmak üzere, tüm
çalışanlarımıza sağlık danışmanlığı ve psiko-sosyal
destek hizmetleri vermek amacıyla kurduğumuz
“Sosyal Destek Servisi” etkili şekilde çalışmalarına
devam ediyor. Ayrıca, Organ bağışı duyarlılığının
artırılmasından, sokak hayvanlarının korunmasına
kadar çok sayıda alanda sosyal sorumluluk projeleri
yürütüyoruz.
“Önce Halk, Sonra Bankayız” sloganı ile
somutlaştırdığımız çalışma anlayışımızla, halkımıza,
çalışanlarımıza ve doğaya öncelik vermeye, her zaman
paydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla
Osman ARSLAN
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KOMİTESİ BAŞKANI
MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,
Azalan doğal kaynaklara karşın giderek artan
tüketim taleplerine yanıt verebilmek, günümüzün
en büyük problemlerinden biri haline gelmiştir.
Doğal hayatı tahrip etmeden ve biyoçeşitliliği
tehlikeye atmadan talepleri karşılamaya
çabalarken, 2020 yılında COVID-19 salgını ile de
mücadele etmek zorunda kaldık. Ülkemizin ve
dünyanın COVID-19 salgınına karşı verdiği bu zorlu
mücadelede Halkbank olarak paydaşlarımızın
yanında olmaya devam ettik.

Yerel Ekonomi İçin Değer
Yaratma, İklim Değişikliği,
Dijitalleşme ve Siber Güvenlik
konularındaki gelişmeleri de
yakından takip ediyoruz.

9

HALKBANK ENTEGRE RAPORU 2020

Kurumsal yönetişim anlayışımızı pekiştirdiğimiz
bu zorlu dönemde bir yeniliğe daha imza
attık ve ilk Entegre Raporu’muzu yayınladık.
Raporumuzu, Değer Raporlaması Vakfı’nın (Value
Reporting Foundation - VRF) Entegre Raporlama
Çerçevesi’ne (<IR>Framework) bağlı kalarak
finansal ve finansal olmayan performansımızı
içerecek şekilde hazırladık. Buna ek olarak
sürdürülebilirlik içeriklerimiz Küresel Raporlama
Girişimi (GRI) tarafından yayımlanan GRI Standards
- Temel (core) seviyesinde konsolide edilmiş
olup, yıllık olarak raporlamaya devam etmeyi
sürdüreceğiz. Raporumuzun hazırlık sürecinde
kurum içi ilgili tüm birimlerimizle bir araya gelerek
entegre değer yaratma anlayışımızı oluşturduk.
İş operasyonlarımızın sonucu belirlediğimiz 6
sermaye öğesinde yarattığımız değeri, Halkbank’ın
Değer Yaratma Modeli bölümünde detaylı olarak
inceleyebilirsiniz.

Himmet KARADAĞ
Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı

Sahip olduğumuz misyona paralel şekilde
operasyonlarımız gereği tüm paydaşlarımızın
sürdürülebilir kalkınması için çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz. Bunu yaparken sadece bugünü
değil geleceği de tasarlıyor, planlarımızı kısa, orta
ve uzun vadeli olacak şekilde belirliyoruz.

Bu süreçte sektörümüzün risk ve fırsatlarını
değerlendirirken dış etkileri de hesaba katıp çevik
yönetim anlayışımızla hareket ediyoruz. 2020 yılını
etkisi altına alan COVID-19 salgını başta olmak
üzere kısa vadede daha da ön plana çıkacağını
tahmin ettiğimiz Yerel Ekonomi İçin Değer
Yaratma, İklim Değişikliği, Dijitalleşme ve Siber
Güvenlik konularındaki gelişmeleri de yakından
takip ediyoruz.
Bankamızın 2020 yılı Sürdürülebilirlik Önceliklerini
belirlerken Koordinasyon Grubu liderliğinde
kilit paydaş gruplarıyla birebir iletişimde olan
Daire Başkanlıklarından yetkililerin katılımıyla
gerçekleştirilen bir çalıştay gerçekleştirdik.
Devamında Halkbank’ın Üst Yönetim bakış
açısını temsil eden Sürdürülebilirlik Komitesi
üyeleriyle anket çalışması düzenledik.
Hepsinin sonucu olarak “KOBİ Bankacılığı
ile Değer Yaratmak”, “Kurumsal Strateji ile
Sürdürülebilirlik Stratejisinin Entegrasyonu”,
“Risk ve Kriz Yönetimi”, “Bilgi Güvenliği” ve
“Dijital Dönüşüm” konularının öneminin arttığını
gözlemledik. 2020 Odak Konularımız ile örtüşen
öncelikli konularımızın dağılımını Halkbank’ın
Öncelikli Sürdürülebilirlik Konuları bölümünden
inceleyebilirsiniz.
Birleşmiş Milletler’in hazırladığı Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’na ulaşma hedefimizi hem
kurum içi hem kurum dışı faaliyetlerimize
yansıtıyoruz. Projelerimiz ve politikalarımızla hem
müşterilerimizin hem de Türkiye’nin kalkınması
için yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Saygılarımla
Himmet KARADAĞ
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Cumhuriyetin ilk yıllarının ağır ekonomik
şartlarında, dengeli bir toplum yapısının gereğinin
bilincinde olan ülkemizde küçük esnaf ve
sanatkârların desteklenmesi ve halk bankacılığının
geliştirilmesi hedefiyle esnaf-sanatkâr ve
küçük meslek sahibine kaynak aktarmak ve
sermaye birikimini başlatmak amacıyla 1938
yılında faaliyetine başlayan Halkbank, ülkede
Halk Bankacılığı kavramını oluşturmuş, 1950’ye
kadar Halk Sandıkları kanalıyla kredi hizmetleri
vermiştir.

ve Mobil Bankacılığı kanallarından da hizmet
verilmektedir.

1950’den sonra şube açma ve kredi kullandırma
yetkisini almasıyla beraber ülke çapında
şubeleşme politikasıyla mevduat ve kredi hacmini
yükseltmeye başlamıştır. Orta sınıf ve onun
ekonomideki temsilcisi konumunda olan esnaf,
sanatkârlar ve küçük işletmelerin sektördeki ilk
bankası Halkbank, son dönemlerde bünyesine
aldığı diğer bankalarla beraber yapısını değiştirip
servislerini genişleterek müşterilerine yurt içi
ve yurt dışında 1.013 şube, Londra, Tahran ve
Singapur’daki temsilcilikleriyle değer yaratan
Türkiye’nin en güçlü bankalarından biri haline
gelmiştir.

2007 yılında Halkbank halka arzı, rekor taleple
Türkiye’nin o zamana kadar yapılan en büyük
halka arzı olarak Borsa İstanbul tarihine geçmiştir.
Hisselerinin %24,98’i halka arz edilen Halkbank bu
başarılı arzla East Capital tarafından verilen “En İyi
Halka Arz” ödüne layık görülmüştür. 2012’de ikinci
kez halka arz edilmiş ve Banka’nın halka açıklık
oranı %48,9’a yükselmiştir. 2020 yılındaki sermaye
artışı ile birlikte Banka’nın halka açıklık oranı
%24,7 olarak değişmiştir.

Halkbank’ın başlıca iş operasyonları arasında
KOBİ ve Esnaf Bankacılığı, Dijital Bankacılık,
Tematik Bankacılık Ürün ve Hizmetler ile Çevresel
ve Sosyal Kriterlerin Baz Alındığı Sorumlu ve
Sürdürülebilir Bankacılık yer alırken, dijitalleşen
dünyaya adapte olmak ve değişen müşteri
beklentilerini karşılamak için Telefon, İnternet
11

Bunun yanı sıra 2011 yılında Erişilebilir Bank24
projesiyle başlayan Engelsiz Bankacılık hizmeti
bugün görme ve bedensel engelli müşterilere 340
noktada kesintisiz servis sağlamaktadır.
Visa ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle farklı
fonksiyonları barındıran Avrupa’nın ilk ön ödemeli
temassız banka kartı Bank24 Jet’i piyasaya
sürmüştür.

Halkbank Türkiye’ye değer katan yatırım-üretim,
iç-dış ticaret ve bireysel finansman alanındaki
kredi çeşitliliğiyle müşterilerinden gelen her türlü
talebi rekabetçi faizlerle karşılayabilmektedir.
Tüm bunların sonucunda, Bankanın aktif
büyüklüğü 2020 yıl sonunda %48,8 artış ile 680
milyar TL olup, toplam aktif pazar payını %11,1’e
yükselten Halkbank’ın özkaynakları 42,9 milyar
TL’ye ulaşmıştır.
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32 DAKİKA

Kurulduğu günden bu yana ülke ekonomisine ve
toplumsal gelişime katkı sağlayacak yatırımlara
öncelik veren Halkbank, yurt geneline yaygın şube
ağı, ürün ve hizmet kalitesi, KOBİ Bankacılığı’ndaki
profesyonel yaklaşımı ile bankacılık sektöründe
edindiği saygın konumunu son yıllardaki büyük
atılımlarla güçlendirmeye devam etmektedir.
2020 yılında Halkbank, COVID-19 pandemisi
boyunca KOBİ’lere sağlamış olduğu destekle
salgının etkilerinin azaltılması, işletmelerin ticari
hayatlarını sürdürebilmeleri ve mevcut istihdam

seviyelerini koruyabilmeleri için çözümler üreterek
katkı reel sektörde değer yaratmayı sürdürmüştür.
Bu kapsamda, KOBİ kredilerinin pazar payını
% 18,5’ten %21,6’ya yükseltmiştir, böylelikle
sağlamış olduğu toplam nakdi kredinin %43’ü
KOBİ’lere ayrılmıştır. Aynı zamanda, Bankanın bir
diğer önemli paydaşı olan yatırımcılara finansman
bonosu ve tahvil ihraçları ile 15,2 milyar TL kaynak
verilmiştir. Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı
(TLREF) endeksli bono/tahvil ihraçlarında da 2,2
milyar TL miktarına ulaşılmıştır.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERMAYE YAPISI
HİSSEDAR ADI

ÇIKARILMIŞ SERMAYE TUTARI (TL)

SERMAYE KATILIM ORANI (%)

Türkiye Varlık Fonu *

1.862.601.723,78

75,29386473

Halka Açık *

611.094.302,00

24,70289334

Diğer

80.198,00

0,00324193

TOPLAM

2.473.776.223,78

100,00000000

* Türkiye Varlık Fonu’nun toplam hisseleri içerisinde 1.224.326.155,78 TL’lik hisse, Borsa’da işlem görebilir niteliktedir. Bu paylarla birlikte
Banka sermayesinin %24,70’lik kısmı halka açıktır.

Banka’nın kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak
kaydıyla, raporlama döneminde 1.250.000.000
TL olan çıkarılmış sermayesi 2.473.776.223,78
TL’ye yükseltilmiştir. Yapılan sermaye artırımında
Bankaya toplam 7.000.000.000.-TL’lik fon
girişi sağlanmıştır. Sermaye artışı ile sağlanan

fon, ekonomiye destek amacıyla kredi destek
paketleri başta olmak üzere temel bankacılık
faaliyetleri çerçevesinde verilen kredilere kaynak
olarak Türkiye ekonomisine değer yaratmak için
kullanılmıştır.
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KURUMSAL PROFİL

Savaşlar, Ekonomik Buhran
ve Yokluk şartlarında Genç
Türkiye Cumhuriyeti Kurulur.

Halkbank Esnaf, Sanatkârlar ve
Küçük İşletmelerin Sektördeki İlk
Bankası Oluyor.

Türkiye Halk Bankası
1933 tarihli 2284 sayılı
“Halk Bankası ve Halk
Sandıkları Kanunu”
kapsamında kurulur.

Halkbank ortasınıf ve onun
ekonomideki temsilcisi konumunda
olan esnaf, sanatkârlar ve küçük
işletmelerin sektördeki ilk bankası
olarak faaliyetlerini yürütür.

1938 - 1950

1918 - 1933

Halkbank, misyon bankası olarak bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisinin
temelini oluşturan esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin
yanı sıra üretim, yatırım ve istihdamın artışına
katkıda bulunan tüm girişimcileri çağdaş bankacılık
anlayışıyla desteklemeye, sektörün güçlü ve güvenilir
bankası olarak devam etmektedir.

1992 - 2006

1950 - 1992
Dünyadaki Gelişmelere Paralel
Halk Bankacılığı Uygulaması
Ülkemizde de Başlar.
Banka, 1938 -1950 yılları
arasında finansman sağladığı
Halk Sandıkları kanalıyla kredi
hizmetlerini yürütür.
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Bugün Halkbank yurt çapına yaygın şubeleri ve yurt
dışı temsilcilikleri ile hizmet vermeye
devam etmektedir.

Bugün Halkbank
Türk Bankacılık Sektörü
Kabuk Değiştiriyor.
1992’den itibaren farklı bankaların Halkbank
bünyesine entegrasyonunu tamamlamış olan
Halkbank 2000’li yıllarda Türk Bankacılık
sektöründe satın almalar, birleşmeler ve
yabancı yatırımcıların piyasaya girişiyle
gerçeklerşen dönüşümde kendi segmentinde
güçlü bir pozisyon elde eder.
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VİZYON, MİSYON VE KURUMSAL DEĞERLER
Halkbank’ın misyonu, vizyonu ve kurumsal değerleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş
olup 2021 yılında güncellenmiştir.

Vizyon
HALK’tan aldığımız adımızın gücü ile köklü geçmişimize dayanan deneyimlerimizi
yenilikçi teknolojiler ve dijital çözümlerle birleştirerek başta esnaf, sanatkâr ve
KOBİ’ler olmak üzere tüm kesimlerin tercih edeceği öncü banka olmak.

Misyon
Halktan ve çalışanlarından aldığı güç, nitelikli insan kaynağı ve sahip olduğu yenilikçi
teknolojiler ile başta esnaf, sanatkâr ve KOBİ’ler olmak üzere tüm müşterilerine
hızlı, güvenli, kaliteli ürün ve hizmetler sunmak, müşteri odaklı dijital çözümlerle
müşteri memnuniyetini artırmak; sosyal sorumluluk bilinciyle Ülkemizin gelişmesine
ve kalkınmasına destek olarak tüm paydaşlar için yüksek katma değer oluşturan
halkın bankası olmak.

Kurumsal Değerler
• Çalışanlarımıza verdiğimiz değerle “Takım Ruhu” oluşturmak,
• Müşteri odaklı yaklaşımımızla müşteri memnuniyetini artırmak,
• Akılcı, yaratıcı ve dinamik yapımız ile hızlı, güvenli, kaliteli ürün ve hizmetler sunmak,
• İleri teknolojik çözümlerimizle dijital bankacılıkta fark yaratmak,
• Adımızdan gelen güçle dürüst, şeffaf ve güvenilir olmak,
• Köklü geçmişimiz ile oluşturduğumuz bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak,
• Sosyal sorumluluk bilincimizle insana ve çevreye duyarlı projelerde yer almak,
• Türkiye ekonomisine sağladığımız katkı ile Ülkemizi geleceğe taşımak.

15
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YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU

Recep Süleyman ÖZDİL

Himmet KARADAĞ

Osman ARSLAN

Ebubekir ŞAHİN

Sezai UÇARMAK

Mevlüt UYSAL

Yönetim Kurulu Başkanı ve
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Kerem ALKİN

Meltem TAYLAN AYDIN

Maksut SERİM

Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK

Faruk ÖZÇELİK

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi
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Yönetim Kurulu Üyesi
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ÜST YÖNETİM

Osman ARSLAN

Yalçın MADENCİ

Hasan TUNCAY

Serdar SÜRER

Celal CANDAN

Olcay DOĞAN

Genel Müdür ve		
Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Grup Başkanı

İlhan BÖLÜKBAŞ

Ergin KAYA

Yusuf Duran OCAK

Mehmet Zihni GÜVENER

Olcay ATLIOĞLU

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Grup Başkanı

Grup Başkanı
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ORGANİZASYON YAPISI
YÖNETİM KURULU
İç Sistemler Grup
Başkanlığı
İç Kontrol Daire
Başkanlığı

Risk Yönetimi
Daire Başkanlığı

Teftiş Kurulu
Başkanlığı
Uyum Daire
Başkanlığı

Yönetim Kurulu Büro
Hizmetleri Daire
Başkanlığı

GENEL MÜDÜR
Kurumsal İletişim Daire
Başkanlığı

Kurumsal ve Ticari
Pazarlama Genel
Müdür Yardımcılığı

Perakende
Bankacılık Genel
Müdür Yardımcılığı

Kredi Tahsis ve
Yönetimi Genel
Müdür Yardımcılığı

Kredi Risk İzleme
Yasal Takip Genel
Müdür Yardımcılığı

Hazine Yönetimi ve
Uluslararası
Bankacılık Genel
Müdür Yardımcılığı

Operasyonel
İşlemler ve Destek
Hizmetleri Müdür
Yardımcılığı

Finansal Yönetim
ve Planlama Genel
Müdür Yardımcılığı

Bilgi Teknolojileri
Grup Başkanlığı

İnsan Kaynakları
Grup Başkanlığı

Kurumsal ve Ticari
Pazarlama-1 Daire
Başkanlığı

KOBİ Pazarlama-1
Daire Başkanlığı

Firma ve Proje
Analiz Daire
Başkanlığı

Kredi Risk İzleme
Daire Başkanlığı

Hazine Yönetimi
Daire Başkanlığı

Şube Operasyonları
Daire Başkanlığı

Finansal Muhasebe
Daire Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri
Planlama ve
Yönetişim Daire
Başkanlığı

İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı

Aktif-Pasif
Yönetimi Daire
Başkanlığı

Dış İşlemler
Operasyonları
Daire Başkanlığı

Bütçe ve
Raporlama Daire
Başkanlığı

Hazine
Operasyonları
Daire Başkanlığı

Kurumsal Mimari
Ortaklıklar
Koordinasyon
Daire Başkanlığı

Performans
Yönetimi Daire
Başkanlığı

Yatırımcı İlişkileri
Daire Başkanlığı

Temel Bankacılık
Uygulama
Geliştirme Daire
Başkanlığı
Kurumsal
Uygulama ve Dijital
Kanal Geliştirme
Daire Başkanlığı

Halk Akademi
Daire Başkanlığı

Kurumsal ve Ticari
Pazarlama-2 Daire
Başkanlığı

Nakit Yönetimi
Daire Başkanlığı

KOBİ Pazarlama-2
Daire Başkanlığı
Esnaf Bankacılığı
Daire Başkanlığı
Bireysel
Pazarlama Daire
Başkanlığı

Dijital Bankacılık ve
Ödeme Sistemleri
Daire Başkanlığı

Kredi Yönetimi ve
Özellikli Krediler
Daire Başkanlığı
Kurumsal ve Ticari
Krediler-1 Daire
Başkanlığı
Kurumsal ve Ticari
Krediler-2 Daire
Başkanlığı
KOBİ Kredileri-1
Daire Başkanlığı
KOBİ Kredileri-2
Daire Başkanlığı
Bireysel Krediler
Daire Başkanlığı
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Dijital Dönüşüm Ofisi
Başkanlığı

Kredi Risk
Tasfiye-1 Daire
Başkanlığı
Kredi Risk
Tasfiye-2 Daire
Başkanlığı

Kurumsal ve Ticari
Krediler-2 Daire
Başkanlığı

Hukuk İşleri Daire
Başkanlığı

Uluslararası
Bankacılık ve
Finansal Kurumlar
Daire Başkanlığı
Mevduat Yönetimi
ve Pazarlama
Daire Başkanlığı

Merkezi
Operasyonlar
Daire Başkanlığı
Destek ve Satınalma
Hizmetleri
Daire Başkanlığı
İnşaat Ekspertiz
ve Gayrimenkul
Yönetimi
Daire Başkanlığı

Vergi Yönetimi ve
Ödemeler Daire
Başkanlığı

Altyapı Yönetimi
Daire Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri
Operasyon Daire
Başkanlığı
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ORTAKLIK PORTFÖYÜ
Halkbank, toplam 24 şirketten
oluşan geniş bir ortaklık portföyüne
sahip gelişmiş bankacılık
hizmetleriyle çeşitli alanlarda Türk
ekonomisine değer yaratmaktadır.
Bağlı bulunan ortaklıklara ilişkin
detaylı bilgi Halkbank 2020 Faaliyet
Raporu Halkbank’ın Ortaklık
Portföyü başlığından incelenebilir.
Tüm şirketler ortak uymak oldukları
politika kapsamında:
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HALKBANK’TA KURUMSAL YÖNETİŞİM
• Artı değer yaratarak, farklı hizmet alanlarında
bireysel ve kurumsal müşterilerine sunduğu ürün
ve hizmet yelpazesini zenginleştirmekte, çapraz
ve tamamlayıcı ürün sunum ve satış olanakları
yaratmaktadır.
• Diğer işletmelerle iyi ilişkiler kurmakta
veya mevcut ilişkileri genişletmekte ve devam
ettirmektedir.
• Operasyonel verimliliği artırarak hizmet üretim
maliyetlerini düşürmektedir.
• Müşterilerin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin kaliteli
bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır.

82 yıllık başarı dolu geçmişinde pek çok zorluğu
sahip olduğu köklü kurumsal yönetişim yapısıyla
aşan Halkbank, pandeminin tüm dünyayı etkilediği
2020 yılını güç kazanarak tamamlamıştır.
Bankacılık ve Sermaye Piyasası mevzuatları
ile belirlenen kurumsal yönetim yapı, süreç ve
ilke hükümlerine tabi olup Kurumsal Yönetim
Tebliği’nde bulunan ve uygulanması zorunlu olan
ilkelere uyumlu olarak faaliyetleri yürütmektedir.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na ilişkin detaylı
bilgi Halkbank 2020 Faaliyet Raporu Kurumsal
Yönetim İlkeleri başlığında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, ortaklar tarafından Banka
Genel Kurulu’nda birey olarak en fazla 3 yıl süre
için seçilmektedir. 2020 yılı itibarıyla Halkbank
Yönetim Kurulu, 3’ü bağımsız olmak üzere, 8 erkek
1 kadın toplam 9 üyeden oluşmaktadır. Raporlama
dönemi içerisinde yapılan 50 adet Yönetim Kurulu
Toplantısı’na Yönetim Kurulu Üyelerinin katılım
oranı %100’dür.
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İÇ KONTROL VE DENETİM UYGULAMALARI
İç Kontrol Daire Başkanlığı, Banka’nın varlıklarının
korunmasına, faaliyetlerin etkin ve verimli bir
şekilde kanuna ve ilgili diğer mevzuatlara, Banka
içi politika ve kurallara ve bankacılık teamüllerine
uygun olarak yürütülmesine, muhasebe ve
finansal raporlama sisteminin güvenilirliğinin,
bütünlüğünün ve bilgilerin zamanında elde
edilebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak idari
açıdan İç Sistemler Grup Başkanlığı aracılığıyla
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’na bağlı
olarak görevlerini yürütmektedir.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
standartlarına uygun olarak genel kabul
görmüş mesleki standartlar ve iş etiği kuralları
çerçevesinde, proaktif ve önleyici bir yaklaşımla
kredi, operasyonel, finansal ve diğer kontrol
noktaları aracılığıyla merkezden ve yerinde
kontrol, inceleme, değerlendirme, izleme ve
yönetim kademelerine eş zamanlı, tarafsız ve

objektif raporlama faaliyetlerini sürdürmektedir.
2020 yılında Denetim Komitesi ile 9 adet toplantı
gerçekleştirilmiş ve faaliyetler konusunda bilgi
verilmiş; Yönetim Kurulu’na altı aylık periyotlarla
toplamda 2 defa faaliyet raporu sunulmuştur.
Banka sistemlerinde kullanılan bilginin gizliliğinin,
bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması
amacıyla iletişim kanalları, bilgi sistemleri
ve finansal raporlama sistemleri düzenli ve
periyodik olarak kontrol edilmektedir. Ayrıca
Banka birimlerinde yürütülen iş süreçlerinin
ve birbiriyle etkileşim içerisinde olan interaktif
ve çok yönlü sistemlerin anlık kontrolünü
gerçekleştirmek amacıyla 2018 yılında sürekli
kontrollere başlanmış olup üç adet Genel Müdür
Yardımcılığı’na bağlı sekiz daire başkanlığında
sürekli kontrol faaliyetleri sürdürülmektedir.
Kontrol faaliyetleri kapsamında ana bankacılık

sistemleri ve iş süreçleri analiz edilerek
risklerin azaltılmasına, operasyonel verimliliğin
ve etkinliğin artırılmasına yönelik görüş ve
öneriler ilgili birimlere aktarılmaktadır. 2020
yılında merkezden ve yerinde kontrol faaliyetleri
sonucunda 50 adet risk bildirimi ve öneri yazısı
düzenlenmiş olup 46 adedi banka geneli sistemsel
veya uygulama aksaklıklarını, 4 adedi şube bazlı
hatalı uygulamaları içermektedir. Söz konusu
bulgulardan 30’u kısmen ya da tamamen çözüme
kavuşturulmuş, 3 adedi için yapılan fayda-maliyet
analizi sonucunda ilave düzenleme yapılmasına
gerek görülmemiş, 17 adedi için ise sistemsel
düzenleme çalışmaları ya da değerlendirme süreci
devam etmektedir.
Raporların yazım, analiz ve sevk işlemleri web
tabanlı bir uygulama (İKSİR-İç Kontrol Sevk
İnceleme Raporlama) üzerinden yürütülmekte
olup, bu sayede raporlama süreçlerinin kâğıtsız
bankacılık altyapısı üzerinden gerçekleştirilmesi
sağlanmıştır.
Kağıtsız Bankacılık uygulamalarının detaylarına

RİSK YÖNETİMİ VE İLGİLİ
POLİTİKALAR
Halkbank 82 yıllık bankacılık deneyimi, risk
yönetimine verdiği önem ve piyasa koşullarına
hızlı uyumu sayesinde reel sektöre destek
vererek müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet
sunmaya 2020 yılında da devam etmiştir. Banka
faaliyetlerinden kaynaklanan risklere ilişkin
risk yönetimini, Bankacılık Kanunu’nda ve ilgili
diğer düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde ulusal ve uluslararası kabul görmüş
risk yönetimi iyi uygulama örnekleri dikkate alarak
belirlenmiştir. Bu kapsamda Halkbank’ın misyonu,
vizyonu, temel değerleri, hedefleri, kârlılık ve
verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini
sürdürmek, kaliteli ürün ve hizmetler oluşturmak
ve mevduat sahipleri ile Banka hissedarlarının
menfaatlerinin azami ölçüde korunması
amaçlanmaktadır. Bu çerçevede yalnızca finansal
riskler değil çevresel ve sosyal riskler de analiz
edilerek çevresel-sosyal etki analizini içeren çok
boyutlu bir yaklaşım benimsenmiştir.

Doğal Sermaye bölümünden erişebilirsiniz.
Operasyonel süreçlerle başta olmak üzere Banka
genelinde yapılan “Farkındalık Bildirimleri” ile
personelin bilinçlendirerek hata ve suistimaller
engellenmeye ve iç kontrol kültürü oluşturulmaya
çalışılmaktadır.
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Halkbank’ın risk yönetim sistemi, 11.07.2014
tarihli 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye
Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında
Yönetmelik’in Risk Yönetim Sistemi maddelerine
uygun olarak oluşturmuştur. Banka “Risk İştahı
Çerçevesi” dokümanında alabileceği azami risk
tutarını belirlemiş, çeşitli göstergeler bazında
risk iştahı metrikleri oluşturmuş ve düzenli
olarak izlenmesi için sistemleri oluşturmuştur.
Bunlara bağlı olarak da acil eylem planları
oluşturulmuştur.
Risk Yönetimi Daire Başkanlığı, Banka’nın karşı
karşıya bulunduğu birinci ve ikinci yapısal blok
risklerinin uluslararası standartlara ve ilgili
yasal düzenlemelere uygun olarak konsolide ve
konsolide olmayan bazda ölçülmesi izlenmesi
ve raporlanması görevlerini yürütmekte ve İçsel
Sermaye Değerlendirme Süreci’nin (İSEDES)
koordinasyonunu gerçekleştirmektedir. Senaryolar
çerçevesinde hazırlanan İSEDES raporu ile
sermaye yeterlilik ve likidite gibi unsurların
stres testi sonuçlarını Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’na (BDDK)’na raporlamaktadır.
Halkbank’ın risk yönetim yaklaşımı tüm
operasyonları ve çalışanların sorumluluğunu
kapsayacak bir süreç olarak tasarlanmıştır.
İç Sistemler Grup Başkanlığı’ndaki birimler
ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndaki bağımsız
değerlendirmeler kapsamındaki risk yönetimi üç
aşamalı koruma modeli ile yapılmaktadır.
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Kredi Riski

Faiz Oranı Riski

Operasyonel Risk

Kredi riski politikaları kapsamında Genel
Müdürlük, Bölge ve Şube yetkisinde
kullandırılacak kredi tahsis limitleri banka
derecelendirme sistemlerine bağlı olarak
oluşturulmuştur. Senaryo analizi ve stres testi
çalışmaları yoluyla yeni çıkarılacak ürün ve
hizmetlerden kaynaklanacak riskler belirlenirken
erken uyarı sistemleriyle kredi portföyünde yer
alan firmaların geri ödeme performansları ve
kredibiliteleri yakından izlenmektedir. Kredi
müşterilerinin skorlanmasında, hem standart
metotlar hem de Kurum’un düzenlemeleri ile
kalitatif ve kantitatif kriterler değerlendirilerek
derecelendirme notlarına dâhil edilmektedir.
Kredi riski modellerinin validasyonu bağımsız
kuruluşlar ya da banka içi bağımsızlığı sağlanmış
ekiplerce gerçekleştirilmekte ve düzenli olarak Üst
Yönetim’e raporlanmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan
faiz oranı riski politikası bilanço içi ve bilanço
dışı pozisyonlarından dolayı maruz kalınan faiz
oranı risklerinin yönetimini kapsamaktadır. Faiz
oranlarındaki değişimin Banka’nın ekonomik
değerine ve net faiz gelirine etkisinin ölçüldüğü
yaklaşım, faiz oranı riski analizlerinin temelini
oluşturmaktadır. Bankacılık hesaplarında yer
alan pozisyonların ekonomik değer değişimlerinin
yasal özkaynak ile ilişkilendirildiği risk iştahı ve
uyarı seviyeleri takip edilmekte ve Üst Yönetim’e
raporlanmaktadır.

Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin Politika
kapsamında operasyonel risk iştahı ve limitleri
belirlenmiş olup, düzenli olarak takip edilmekte,
üst yönetime raporlanmakta ve asgari yılda
bir kez gözden geçirilmektedir. Risk taşıyan iş
süreçleri ve faaliyetlerin tespit edilmesi, risk
seviyelerinin analizlerinin yapılması, kayıp
datalarının girdi olarak kullanılması, operasyonel
zarar doğuran işlemlerle ilgili yapılan tahsilat
bilgileri ve kaynaklarının belirlenmesi, risklerin
zaman içerisindeki değişiminin gözlenmesi
amaçlarına bağlı ortaklıkların verisini de içeren
bir kayıp veri tabanı oluşturulmuştur. Bankamızın
kurumsal yapısı, büyüklüğü, risk profili ve
faaliyet yapısı ile uyumlu olarak operasyonel
riskini yönettiği merkezi bir yapının yanı sıra
Operasyonel Risk Komitesi de söz konusu yönetim
sürecinde yer almaktadır. Bu kapsamda Komite,
solo ve konsolide bazda operasyonel risklerini
incelemekte, değerlendirmekte ve önlem alınması
gereken hususlarda kararlar almakta, belirlenmiş
operasyonel risklere ilişkin risk iştahı ve risk
limitlerinin aşım durumlarını değerlendirmektedir.

Likidite Riski
Likidite riski politikası bilanço içi ve bilanço dışı
kalemlerinin vade yapılarına göre yapılan likidite
riski analizleri (gap analizleri) ile birlikte Halkbank’ın
likiditesine etki edebilecek kuruma özgü riskler ile
sistemik riskler yakından takip edilmektedir. Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan “Likidite Acil Eylem
Planı” (LAEP) ile belirlenen Banka’ya özgü metrikler
ile sistemik metriklere ilişkin erken uyarı seviyeleri
ve limitler düzenli olarak takip edilmektedir. LAEP
kapsamında, olası likidite stres/krizlerine ilişkin
alınacak aksiyonlar ve öncelik sıraları yazılı olarak
belirlenmiş ve sürecin yönetiminden sorumlu
“Likidite Riski Komitesi” oluşturulmuştur.

Piyasa Riski
Piyasa riski politikasına göre hazine işlemlerinde
sermaye piyasaları pozisyon zararı ve döviz para
pozisyon zararı ile ilgili stop-loss limitleri de
dahil olmak üzere bu piyasalarda yapılabilecek
işlemlere yönelik limitler uygulanmaktadır. Alım
satım amaçlı portföy ve döviz pozisyonu dolayısıyla
oluşabilecek kayıp, piyasa riskine yönelik
içsel modeller ve standart metot kullanılarak
hesaplanmakta, içsel model ile yapılan Riske
Maruz Değer (RMD) tahminleri geriye yönelik teste
tabi tutularak model başarısı da sınanmaktadır.
Stres testi ve senaryo analizleri vasıtasıyla
Halkbank’ın olumsuz piyasa koşullarına karşı
dayanıklılığı ölçülmekte, İSEDES kapsamında
düzenli olarak validasyona tabi tutulmaktadır.
RMD’ye ilişkin ölçümler günlük ve Kurum’un
ilgili tebliğine uygun olarak gerçekleştirilip
raporlanmaktadır.
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İtibar Riski
Banka itibar riskinin yönetimini sağlamak
amacıyla politika dokümanı oluşturmuş itibar
riskinin kaynaklarını ortaya koyarak bu risk türüne
ilişkin görev ve sorumlulukları belirlemiştir.
İtibar riski, tüm banka çalışanlarını, süreçlerini
ve uygulamalarını içeren geniş bir kapsamda
ele alınmakta ve yönetilmektedir. İtibar riskinin
yönetimine ilişkin erken uyarı göstergeleri, iç ve
dış paydaş raporları, basın yayın haberleri, sosyal
medya paylaşımları düzenli olarak takip edilmekte
ve gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

Yoğunlaşma Riski
Banka belli bir risk türünde veya alt risk faktörleri
bazında ortaya çıkabilecek risklerin yönetimi
amacıyla yoğunlaşma politikalarını oluşturmuştur.
Yoğunlaşma riskine karşı direncin ve esnekliğin
artırılması amacıyla, makul olduğu ölçüde
çeşitlendirme tercih edilmektedir. Münferit risk
bazındaki yoğunlaşma analizinin yanı sıra risk
türleri arasındaki yoğunlaşma riski belirlenir. Bu
aşamada, risk tespit edilirse uygun risk azaltım
önlemleri alınmaktadır.
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RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA
MÜCADELE
Faaliyet gösterilen sektörün karşılaşabileceği en
önemli risklerden biri olan Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele kapsamında değerlendirilebilecek olası
eylemlerin tespiti ve önlenmesine ilişkin ilke ve
kuralların oluşturulması, Banka içi düzenlemeler
yoluyla çalışanların bilinçlendirilmesi,
yönlendirilmesi, ulusal ve uluslararası
düzenlemelere azami uyumun sağlanması
için Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yönetim
Kurulu kararıyla oluşturulmuş ve websitesinde
tüm paydaşlar ile şeffaf şekilde paylaşılmıştır.
Politika’da belirtiği üzere riskin tespiti ve
Etik İlkeler çerçevesinde yapılması gereken
çalışmalar Teftiş Kurulu Başkanlığı denetimleri ile
sağlanmaktadır.
Çalışanlar rüşvet ve yolsuzluk politikasına
aykırı bir durumla karşılaşmaları halinde bir
üst yöneticilerine, Etik Uygulamalar Ekibi’ne
ya da Kurumsal Yönetim Komitesi’ne olayı
baskı altında kalmadan aktarabilmektedir.
Banka’nın Yolsuzlukla Mücadele Politikası’na
aykırı durumlar ile ilgili bildirimde bulunan
çalışanların (whistleblower) ve bildirimlerinin
gizliliği esas kabul edilmektedir. Çalışanlar
söz konusu bildirimlerinden dolayı herhangi
bir takip veya ayrımcılığa uğramadıkları
gibi adil olmayan bir uygulamaya maruz
bırakılmamaktadırlar. Politikaya aykırı hareket
ettiği tespit edilen çalışanların durumu ise İç
Denetim Sistemleri çerçevesinde değerlendirilerek

sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca, Bankanın iç ve dış
paydaşları, tespit ettikleri Yolsuzlukla Mücadele
Politikası’na aykırı durumlara ilişkin Etik
Uygulamalar Ekibi’ne etik@halkbank.com.tr adresi
ve (0216) 503 50 50 etik hattı vasıtasıyla bildirim
yapabilmektedirler.
2020 yılı içerisinde tüm kanallar aracılığıyla
tespit edilen yolsuzluk niteliğindeki bildirimlerin
10 adedi yolsuzluk vakası niteliğinde
değerlendirilmiştir. Bu kapsamdaki soruşturma
çalışmaları sonucunda tespit edilen mevzuata
aykırı hususlar, değerlendirmeler ve benzer
olayların engellenmesi amacıyla alınması gereken
önlemlere ilişkin öneriler Teftiş Kurulu Başkanlığı
tarafından ilgili birimlerle paylaşılmaktadır.
Sorumluluğu bulunan personel ile ilgili alınacak
idari aksiyonlar Disiplin Komitesi tarafından karara
bağlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar sonucunda
24 personelin disiplin cezası ile tecziyesi

önerilmiş, akabinde 11 personel disiplin cezası
ile tecziye edilmiştir. Buna ek olarak, Disiplin
Komitesi’nde görüşülmek üzere İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı’na iletilen 3 adet soruşturma
konusunun yolsuzluk vakası niteliğinde olduğu
belirlenmiştir. Bu vakalar Disiplin Komitesi’nde
karara bağlanmış olup sorumlular eylemlerinin
gerektirdiği disiplin cezasıyla tecziye edilmiştir.
Yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürleri
çalışanlara e-eğitim olarak atanmaktadır. 2020
yılında e-eğitimlere katılım sayısı eğitim bazında
aşağıda yer almaktadır.

Operasyonel İşlemlerde Dikkat Edilmesi Gerekenler Eğitimi:
1.589 çalışan*saat
Yolsuzlukla Mücadele Politikası Eğitimi:
19.747 çalışan*saat
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TEFTİŞ KURULU

ETİK İLKELER

2020 yılındaki eğitimler

Teftiş Kurulu faaliyetleri yerinde denetim,
merkezden denetim ve bilgi teknolojileri
denetimleri olmak üzere üç ayrı yöntem
ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Standartları çerçevesinde risk odaklı bir
anlayışla yapılmaktadır. Bu kapsamda yürütülen
çalışmalarla mevzuata aykırı hususların,
olası usulsüzlük ve hataların tespit edilmesi,
üretilen bilgilerin gizliliği ve doğruluğu ile
süreçler içerisindeki iç kontrollerin etkinliğinin
denetlenmesi amaçlanmaktadır. Denetim
çalışmalarında tespit edilen bulgulara ilişkin
güncel risk durumları ve bahse konu bulguların
giderilmesi için ilgili birimlerce yapılan çalışmalar,
düzenli olarak Bulgu Takip Sistemi üzerinden
kontrol edilmektedir. Merkezden denetim
faaliyetlerinin yanı sıra 2020 yılı denetim planına
uygun şekilde 337 Şube, 15 Bölge Koordinatörlüğü,
22 Daire Başkanlığı, 5 Bağlı Ortaklık, 4 Süreç, 7
Nakit ve Kambiyo Operasyon Merkezi, 97 Bilgi
Teknolojileri denetimi yapılmıştır. Teftiş Kurulu
Başkanlığınca yapılan denetimler neticesinde
yolsuzluk vakası niteliğinde 5 adet soruşturma
konusu tespit edilerek 6 personel disiplin cezası ile
tecziye edilmiştir.

Yönetim Kurulu’nun onayı ile kabul edilmiş
ve websitesinde tüm paydaşların bilgisine
sunulmuş olan Halkbank Etik İlkeleri’nin
uygulanması ve uygunsuz bir durumun
bildirilmesine ilişkin süreçler İnsan Kaynakları
Grup Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Bu süreçler, Müşterilerle İlişkiler, Rekabet,
Bilgilerin Korunması ve Gizliliği, Çalışanların
Sorumlulukları, Promosyon ve Hediyeler,
Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız,
Yolsuzlukla Mücadele Politikası gibi ana başlıklar
altında, Eşitlik İlkesi, Müşteri Bilgilerinin Gizliliği,
Yöneticilerin Sorumlulukları, Çıkar Çatışması,
Hediye ve Kişisel Faydaların Kabulü gibi etik
kanalda birçok davranış kurallarını içermektedir.
Tüm çalışanlar iş sözleşmeleri kapsamında etik
ilkeler uyarınca hareket edeceğini kabul ve taahhüt
etmektedir. Etik kurallara aykırı davrandığı tespit
edilen çalışanlarla ilgili süreçler İç Denetim
Sistemleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Çalışanların, bu kural ve standartlara aykırı
davranışları ilgili yerlere bildirmemeleri de başlı
başına bir kural ihlali sayılmakta ve bu durum
tespiti halinde disiplin cezalarına konu olmaktadır.
Banka çalışanları portalda bulunan Etik Bildirim
ve Başvuru ekranlarından ayrıca diğer tüm
paydaşlarımız da etik@halkbank.com.tr adresinden
bildirimde bulunabilmektedir. Bunun yanında, tüm
çalışanlar Etik Uygulamalar Ekibi’ne bu kapsamda
bildirimde bulunabilir, görüş sorabilir, onaya tabi
faaliyetler için onay talep edebilir.

•
•
•
•
•
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Etik İlkeler e-eğitimi: 6.209
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Eğitimi: 14.735
Bankamız Kurumsal Stil Kimliği: 6.419
Banka İçi Yazılı İletişime İlişkin Esaslar: 8.316
Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Edilmesi 			
Gerekenler: 66.003

çalışan*saat olarak verilmiştir.

Etik İlkeleri’nin “Çıkar Çatışması” başlıklı 4.7
maddesinde, “Yönetim Kurulu Üyesinin başka
bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi
olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti
vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar
çatışmasına yol açmaması ve üyenin Bankadaki
görevini aksatmaması esas alınmaktadır. Bu
kapsama rakip bankalar ve Bankanın rekabet
ettiği finansman şirketleri, finansal kiralama
ve/veya faktoring şirketleri de dahildir. Ayrıca,
Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yönetime ve
diğer personele verilen ücretler, Bankanın etik
değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile
uyumlu olarak belirlenmektedir.

UYUM
Finansmanın SGA/TF önlemesine dair Uyum
Politika ve Prosedürlerimizin hükümleri

doğrultusunda gerçekleştirilmesi, Uyum Daire
Başkanlığı ile birlikte tüm Genel Müdürlük
Birimleri ve şubelerin ortak sorumluluğudur.
Uyum Daire Başkanlığı’nın uyum programı
çerçevesinde temel fonksiyonları; SGA/TF
risklerinin tanımlaması, derecelendirmesi,
sınıflandırması ve değerlendirmesi yöntemlerinin
geliştirilerek yönetilmesi, izleme, kontrol
faaliyetlerini yürütülmesi ve ilgili otoritelerle
iletişimin sürdürülmesi, SGA/TF mevzuatın gözden
geçirilmesi ve günün ihtiyaçları doğrultusunda
güncellenmesi, yeni ürün ve faaliyetlerin SGA/
TF konusundan değerlendirmesi, dış mevzuat
takibinin yapılarak ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
uluslararası yaptırımlar konusunda global mevzuat
ve iç süreçlerin takip edilmesi, yıllık SGA/TF
eğitim planının uygulanması ve kurumsal uyum
kültürünün geliştirilmesi olarak sayılabilir.
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KAMU DENETİMİ

DERECELENDİRME NOTLARI

Halkbank, kamu sermayeli bir finansal kuruluş
olduğu için, özel sermayeli kuruluşların tabi
olduğu tüm denetimlerin yanı sıra, Türkiye Büyük
Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay
Denetçileri tarafından da sürekli olarak denetime
tabi tutulmaktadır. Denetim kapsamında tüm ilgili
birimler, yetkililer ve gerektiğinde her düzeyde
personel ile görüşmeler yapılmakta, bilgi, belge ve
is süreçleri incelenmektedir. Denetim sonucunda
Sayıştay Başkanlığı tarafından, TBMM Kamu
İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda görüşülmek
üzere bir rapor da oluşturulmaktadır.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch
Ratings 19 Mayıs, JCR Eurasia Rating 26 Ekim
2020 tarihinde Halkbank’ın not aksiyonlarını içeren
derecelendirme raporlarını yayınlamıştır. Fitch
Ratings Yabancı Para Uzun Vadeli Notunu ve Uzun
Vadeli Yabancı Para Tahvil Notunu “B+”dan “B”ye
revize etmiştir. JCR Eurasia Rating, Bankamızı
en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori
içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal
Notunu “AAA (Trk)” Kısa Vadeli Ulusal Notunu
“A-1+ (Trk)” olarak teyit etmiştir. Ayrıca Uzun
Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını
“BBB-”den “BB+”ya revize etmiştir.
Detaylı bilgiye websitesinden erişebilirsiniz.
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19 MAYIS 2020 - NOT

Uzun Vadeli Yabancı Para

B

Kısa Vadeli Yabancı Para

B

Uzun Vadeli Yerel Para

BB-

Kısa Vadeli Yerel Para

B

Ulusal Uzun Vadeli

AA(tur)

Uzun Vadeli Yabancı Para Tahvil Notu

B

Destek

4

Destek Derecelendirme Tabanı

B

Finansal Kapasite Notu

b

JCR DERECELENDİRME NOTLARI

26 EKİM 2020 - NOT

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para

BB+

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para

BB+

Uzun Vadeli Ulusal Notu

AAA (Trk)

Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para

B

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para

B

Kısa Vadeli Ulusal Notu

A-1+ (Trk)

Desteklenme Notu

1

Ortaklardan Bağımsızlık Notu

A
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KOMİTELER
Kurumsal Yönetimin temelini oluşturan ve Yönetim Kurulu bünyesinde hayata geçirilmiş Komiteler kendi
alanında özelleşmiş olup Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

HALKBANK ENTEGRE RAPORU 2020

Banka’nın Komiteleri ile ilgili detaylı bilgiye Halkbank 2020 Faaliyet Raporu Komiteler
bölümünden erişebilirsiniz.

Denetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

“Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında
Yönetmelik” hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç kontrol, risk yönetimi
ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, işleyişini ve üretilen bilgilerin
bütünlüğünü gözetmek, İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendire Süreci (İSEDES)’in
yeterliliği ve doğruluğu hakkında gerekli güvenceyi sağlayacak denetim ve kontrol sürecini
oluşturmakla yükümlüdür. Türk Ticaret Kanunu’ndaki “Riskin Erken Saptanması ve
Yönetilmesi” kapsamında Banka’nın varlığını, gelişmesini ve devamını tehdit edebilecek
unsurların tespitini yapıp gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Banka’nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun “Bankaların
Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK)’nun “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uygun olarak çalıştığını denetler.

Ücretlendirme Komitesi
Ücretlendirme uygulamalarını denetlemekten sorumludur.

Operasyonel Risk Komitesi
Operasyonel riskleri tespit edip inceleyerek kurumun her düzeyinde uygulamalar, eğitimler
ve uyarılarla önlemler alıp zararın önüne geçmekle yükümlüdür.

Kredi Komitesi
Kredilerle ilgili zorunlu uygulamaları ve kredi risk yönetimi prensiplerini belirler. Kendi
yetkisindeki kredilerde yeni tahsis, vade uzatımı, faiz indirimi gibi yapılandırma konularını
ele alır.

Aktif Pasif Komitesi (APKO)
Banka’nın fon hareketlerine ilişkin politikaları belirler. Mali yapı, portföy, bütçe, kredi
ve mevduat faizleri, piyasalarındaki gelişmeler ve diğer bankalardaki gelişmeleri
değerlendirir.
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Sürdürülebilirlik Komitesi
Uzun vadeli değer yaratmak için ekonomik, çevresel ve sosyal unsurları
değerlendirerek faaliyetler ve yönetim şekli için yeni stratejiler belirler.

Yönetim Kurulu
Banka’yı Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın yanı
sıra diğer ilgili mevzuat ve Banka Esas Sözleşmesine uygun bir şekilde idare ve temsil
eder. Üyeleri Genel Kurul tarafından birey olarak seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin
Bankanın Etik İlkeleri’nin “Çıkar Çatışması” başlıklı maddesine göre başka bir şirkette
yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkette danışmanlık hizmeti
vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin
Bankadaki görevini aksatmaması esastır.
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Bankacılık sektörü, operasyonları
gereği tüm paydaşlarına
sürdürülebilir değer yaratmak
gibi önemli bir misyona sahiptir
ve bu misyonu başarı ile yerine
getirebilmesi için her türlü gelişim
ve değişime hızlı adapte olmalıdır.
Halkbank iş operasyonları boyunca dış etkileri yakından
takip ederek çevik yönetim anlayışıyla sürekli değişen
paydaş beklentilerini karşılamayı sürdürmektedir.
Etkisi yıl boyunca toplumun tüm kesimlerinde görülen
COVID-19 salgını, Bankanın öncelikli gündemi
olup ekonominin devamlılığı için gerekli destekleri
sağlamıştır. Bununla beraber gelecekte daha da ön
plana çıkacağı düşünülen Yerel Ekonomi İçin Değer
Yaratma, İklim Değişikliği, Dijitalleşme ve Siber
Güvenlik konularındaki gelişmeleri yakından izleyen
Halkbank, erken dönem analizleri ile gelecekteki yerini
şimdiden belirlemektedir.

2020 ODAK
KONULARI
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COVID-19
Halkbank, küresel boyutta yaşanan zorluklara rağmen
“Önce Halk, Sonra Bankayız” ilkesinden vazgeçmeyerek
sorumlu bankacılık anlayışı ile toplumun her
kesiminden müşterisine sağladığı kapsamlı ürün ve
hizmetlerle değer yaratmaya devam etmiştir. Özellikle
2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19
salgını nedeniyle değişen müşteri talep ve beklentilerini
karşılayacak dijital ödeme ve tahsilat sistemlerini
hızlıca operasyonlarına entegre etmiştir. Salgından
olumsuz etkilenen tüm sektörleri ayakta tutmak ve
bunun etkilerini azaltmak amacıyla KOBİ ve esnafa
desteğini artırarak sürdüren Halkbank, sadece kağıt
üstünde değil, gönüllerde de büyümüştür. Tüm bunların
yanında; COVID-19 virüsünün bulaşma riskini en aza
indirmek amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya
Sağlık Örgütü yönergelerini referans alarak aldığı
bir dizi önlem ile Genel Müdürlük Hizmet Binaları
için “COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak
kazanmıştır. Banka, odak alanlarında hayata geçirdiği
uygulamalarla salgın döneminde yaşanan olumsuz
durumu asgari seviyeye indirmiş ve kesintisiz hizmet
sağlamaya devam etmiştir. Bu kapsamda yapılan
çalışmalar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pandemi döneminde 2,5 milyon yeni müşteri
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Halkbank COVID-19 Çalışmaları
KOBİ VE ESNAF BANKACILIĞI
Ticari krediler içinde yer alan KOBİ kredilerinin payı %52,7 gibi çok yüksek bir seviyeye ulaşmıştır.
Ayrıca 322 milyar TL’nin üzerinde nakit kredi kullandırımıyla müşterilere değer yaratmaya devam
edilmiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli esnaf kredilerinde, 2020 yılındaki 2 ertelemeye, 6 ay daha
eklenerek esnafa ödeme kolaylığı sağlamıştır. Ayrıca toplam 850 bin işletmenin ve bireysel

müşterinin 40,1 milyar TL’lik kredisi ertelenmiştir.

Sadece 2020 yılında esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredi tutarı 42,7 milyar TL düzeyinde
gerçekleşmiştir.
Dijitalleşme süreci hızlandırılarak operasyon ve hizmetlerin dijital entegrasyonu hızlanarak Dijital
bankacılık altyapısı geliştirilmiştir. Pandemi döneminde firmalara Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’ne
ilişkin www.halkbankkobi.com.tr üzerinden başvuru, şubeye gitmeden tahsis ve dijital ortamdan
sözleşme onayı imkânı sunulmuştur.
Yurt çapında yaygın şube ve KOBİ’lere özel 2.700’ü aşkın Müşteri Temsilcisi ile Halkbank, hizmeti
müşterilerinin ayağına götürmüş ve www.halkbankkobi.com.tr, www.halkbankkobigelisim.com.tr,
sürekli geliştirilen Kurumsal İnternet Şube, Halkbank Mobil, Esnaf ve KOBİ Dialog gibi dijital kanallardan
da KOBİ’lere 7/24 kesintisiz hizmet vererek teknolojik altyapısını güçlü bir rekabet avantajı olarak
kullanmaya devam etmiştir.
KGF teminatlı İşe Devam Kredi Desteği-Can Suyu İşletme Kredisi ile imalat sanayii, lojistik, eğitim,
turizm, hizmet sektörleri başta olmak üzere salgından olumsuz etkilenen tüm müşterilerini destekleyen
Banka, işletmelerin keşide ettikleri çeklerin ödenmesine destek olmak amacıyla KGF teminatlı Çek
Ödeme Destek Kredisi ve Halkbank Çek Limiti Kredisi ürünlerini hizmete sunmuştur.
Salgından olumsuz etkilenen işletmelerin istihdam sayılarını azaltmaması ve personel maaş ödemelerini
zamanında gerçekleştirebilmeleri için Maaş Ödeme Destek Kredisi ile reel sektör desteklenmiştir.
Küçük işletme düzeyinde olan ve ihtiyaç duydukları kredi kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken Ticaret
Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları ile Meslek
Odalarına kayıtlı şahıs firmalarının desteklenmesi amacıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri
kapsamında İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi hizmete sunulmuştur.
Salgından olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörü ve sektör tedarikçilerini
desteklemek amacıyla, KGF teminatlı Turizm Destek Paketi’ni hizmete sunan Halkbank, otomotiv
sektörünü desteklemek amacıyla da Yerli Üretime Özel Ticari Taşıt Kredisi’ni hizmete sunmuştur.
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ÇALIŞANLAR
Pandemi ile beraber dijital dönüşüm hızlandırılarak eğitimlerin
dijital ortama taşınması için tasarım çalışmalarına ağırlık verilmiştir.
2020 yılında, çoğunluğu online olmak üzere, toplam 1.358 seans,
1,67 kişi/gün eğitim düzenlenmiştir. Bu eğitimlerin %58,6’sı iç
eğitmenler, %41,4’ü ise dış eğitim firmaları/eğitmenler tarafından
verilmiştir.
Yeni şube yöneticilerinin gelişimlerine destek olmak üzere daire
başkanları, bölge koordinatörleri ve deneyimli, başarılı şube
yöneticilerinin mentor olarak katılımı ile USTAM Mentorluk Projesi
hayata geçirilmiştir. Hem mentor hem de mentilere online eğitimler
verilmiştir.
2018 yılında başlatılan “Gelişime Yol Açanlar” Projesi ile
yetiştirilmiş 45 iç eğitmene Dijital Sunum Teknikleri eğitimi verilmiş
ve bu eğitmenler 2021 yılı içinde verilecek eğitimlerin online
platformlara taşınması için görev yapmaya başlamışlardır.
Halk Akademi, 2020 yılında sınıf içi eğitimleri destekler nitelikte,
teknik bankacılık, banka uygulamaları, yeni ürün ve hizmetler,
kişisel ve profesyonel gelişim, bilişim eğitim konularında birçok
içerik barındıran, 600’ün üzerinde başlıktan oluşan etkileşimli
eğitimler ve eğitim videoları, makale ve dokümanları ile büyük bir
e-öğrenme kataloğunu personelin hizmetine sunmuştur.
Gerek personel alımları için Bankanın potansiyel adaylara tanıtımı,
gerekse kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde
üniversite öğrencilerinin iş yaşamı hakkında bilgi sahibi olmalarına
katkı sağlamak amacıyla gençlerle diyalog sürdürülmektedir. Bu
çerçevede, Kariyer ve Kişisel Gelişim Günleri’ne katılım sağlayarak
gençlerin geleceğine ışık tutacak projeler geliştirmeye büyük önem
verilmektedir.
Aydın’da yeni bir lokasyon açılarak Banka’nın dış arama kapasitesi
artırılmıştır. Pandemi döneminde tüm hizmetlerin ve operasyonların
uzaktan çalışma modeli ile yürütülmesi sağlanmıştır. Dijitalleşme
çalışmaları kapsamında çağrı merkezinde ve diğer dijital kanallarda
kullanılan farklı şifre ve parolalar birleştirilerek tüm kanallarda
kullanılacak Dijital Parola’ya geçiş yapılmıştır.

BİREYSEL MÜŞTERİLER VE TOPLUM
Halkbank’ın 2020 yılında ortaklıklar dâhil yapılan
bağış ve yardımların tutarı toplam 59,7 milyon TL’ye
ulaşmıştır.
Müşterilerin sosyal hayattaki ihtiyaçları için
(mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil,
küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve
pencere sistemleri vb.) “Sosyal Hayatı Destek
Paketi” ve seyahat veya turizm firmalarından
tatil harcaması yapan müşterileri için de “Tatil
Destek Kredi Paketi” uygulamaya alınmıştır.
Müşterilerin şubeye gitmeden finansmana
kolayca ulaşmaları ve sunulan imkânlardan
yararlanabilmeleri için, dijital kanallarda ek
geliştirmelerle birlikte kredi iş akışlarında da
güncellemeler yapılarak, dijital kanalların (SMS,
Mobil, Web, İnternet Şube, Dialog ve IVR) aktif
kullanılması sağlanmıştır.
Pandemi sürecinden doğrudan veya dolaylı
olarak etkilenen ve/veya etkilenmesi muhtemel
bireysel müşterilere sağlık, kira, fatura
(elektrik, su, doğal gaz) vb. temel ihtiyaçlarının
finansmanını sağlamak amacıyla “Bireysel

Temel İhtiyaç Destek Kredisi Paketi”
düzenlenmiştir.

Sağlık sektörüne yönelik “Sağlık Çalışanlarına
Özel İhtiyaç Kredisi”, emniyet çalışanlarına
yönelik “Kredi 155” ile “Halk Günü 2020”
gibi geleneksel ihtiyaç kredisi kampanyalarının
yanı sıra, müşteri segmenti bazında fiyatlama
anlayışıyla Bordro 24, kamu, emekli ve özel
sektör çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi ürünleri
ile de Banka müşterilerine farklı kredi imkânları
sunulmaya devam edilmiştir.
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YEREL EKONOMİ İÇİN DEĞER YARATMA
• Toplam 3,1 milyon müşteriye140 milyar TL’lik destek
• 680 Milyar TL Toplam Aktifler - Aktif büyüklükte üçüncü banka
• 850 bin müşterinin 40,1 milyar TL tutarındaki kredi ödemeleri
ertelenmiş veya yapılandırılmıştır.
• KOBİ Bankacılığı’nda %21,6 ile rekor pazar payı

Halkbank, Türkiye ekonomisinin kalkınması için
sağladığı tüm ürün ve hizmetlerin kapsamını
geliştirmeyi öncelikleri arasında değerlendirip
salgın döneminde sağladığı finansman modellerini
çeşitlendirmiştir. Tüm dünyayı etkisine altına alan
salgın döneminde, değişen çalışma şartlarına hızla
adapte olunarak hem ofislerden hem evlerden hiçbir
kesintiye mahal vermeden var gücüyle çalışmaya devam
edilmiştir. Bu kapsamda dijital kanallar üzerinden 100
binden fazla kredi ödemesi sağlanmıştır. Ayrıca, ihracat
faaliyetlerinde bulunan KOBİ ve firmalar için çeşitli
ihracat kredi destekleri sağlanmış, geniş uluslararası
muhabir banka ağı ile ihtiyaç duyulan kaynakların
en hızlı ve en uygun sağlanabilmesi için uluslararası
kurumlar ile iletişime devam edilmiştir.
Bu alanda yapılan proje ve çalışmaların detaylarını
Finansal Sermaye bölümünden inceleyebilirsiniz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
2020 yılında finanse edilen yenilenebilir
enerji projeleri ile 475.964 ton CO2e
emisyonun salımı engellendi.
İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin bilincinde
olan Halkbank bu alandaki çabalarına kendi
operasyonlarındaki iyileştirme projelerini hayata
geçirerek başlamıştır. Hayata geçirdiği tasarruf
çalışmalarıyla 475.964 ton CO2e emisyonun salımının
önüne geçmiştir. İş yapış şekillerinin COVID-19
sebebiyle değişmiş olmasına rağmen sahip olunan
yenilikçi vizyon ile bu duruma hızlıca adapte olunmuştur.
Bu çerçevede Türkiye’de bir ilk olarak evden çalışma
kaynaklı emisyonları; ekipman kullanımı, ısıtma için
kullanılan doğal gaz tüketimi ve klimaların elektrik
tüketimleri baz alınarak hesaplamalar yapılmıştır.
Yapılan çalışmaya dair hazırlanan güvence beyanının
detaylarına Bağımsız Güvence Beyanı başlığından
erişebilirsiniz.
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Halkbank iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını
sadece kendi operasyonlarında değil değer yarattığı
paydaşları için de etkin şekilde sürdürmektedir. Bu
kapsamda yenilenebilir enerji projelerine sağlanan
finansman destekleri ile hem Türkiye’nin enerjide dışa
bağımlılığının azalmasını hem de operasyonlarından
doğan emisyonu en aza indirmeyi amaçlayan Banka
2020 yılında 780.270.384 kWh elektrik enerjisinin
yenilenebilir kaynaklarla üretilmesine destek olmuştur.
Böylelikle, 53 bin evin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer
katkı sağlanmıştır. Banka 10 milyon ve üzeri olan yatırım
taleplerinde belirlediği sürdürülebilirlik kriterleri
doğrultusunda inceleme yapmaktadır. Bu kapsamda,
2020 yılı sonu itibarıyla 332,9 milyon TL
yenilenebilir
enerji ve enerji verimliliği kredisi kullandırılmıştır.
Bu alanda yapılan proje ve çalışmaların detayları
için Finansal Sermaye ve Doğal Sermaye bölümlerini
inceleyebilirsiniz .

DİJİTALLEŞME
3,8 milyon Dijital Bankacılık
Müşteri Sayısı
2 milyon TL Dijital Kredi
21. yüzyılda hız kazanan teknolojik gelişmeler COVID-19
salgını ile beraber büyük bir ivme kazanmış olup günlük
yaşam ve iş akış biçimlerinde büyük değişiklikler
yaratmıştır. Bu değişim sürecinin gerisinde kalmayarak
ürün ve hizmetlerde birçok yenilikler sağlanmış,
dijital bankacılık işlem kapasitesini güçlendirilmiştir.
Müşterilere şubeye gitmeye gerek kalmadan hizmet
sağlayan Halkbank, 2020 yılı itibarıyla 3,8 milyon dijital
bankacılık müşterisine sahip olup, pandemi sürecinde
bu kanallardan 2 milyon TL krediyle paydaşlarına
yarattığı değeri kesintisiz sürdürmüştür. Ayrıca hayata
geçirdiği çalışmalarla Birleşmiş Milletler tarafından

2030 yılında ulaşılması amaçlanan Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunmaktadır. Başlattığı
Dijital Dönüşüm yolculuğu sayesinde kullanılan
sözleşme ve formları da dijital ortama taşınarak kağıt
tasarrufu sağlanmış ve ormansızlaşmayla mücadeleye
destek olmuştur.
Dijitalleşme alanında yapılan çalışmaların ve
yaratılan değerin detaylarına ulaşmak için Fikri
Sermaye bölümünü inceleyebilirsiniz.

SİBER GÜVENLİK
Halkbank, ISO 20000 Bilgi
Teknolojileri Hizmet Yönetim
Sistemi belgesine sahiptir.
Bankacılık sektörünün temel unsuru olan “Güven”
konusundaki hassasiyetin bilincinde olan Halkbank, tüm
dijital faaliyetlerinde veri güvenliğini öncelikli konuları
arasında yer vermektedir. Müşterilerin veri gizliliğine
gösterilen yoğun hassasiyet, sahip olunan ISO 20000
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi belgesiyle
kanıtlanmıştır. Bu hassasiyetin devamlılığı için mobil
bankacılık ve internet bankacılığı platformlarının
güvenlik altyapısının iyileştirilmesi ve güçlenmesi için
büyük bir kaynak ayırılmaktadır. Müşterisinden aldığı
güvenle büyüyen Banka, 3,8 milyon dijital bankacılık
müşterisine kesintisiz hizmet vermeye devam
etmektedir. Yapılan her dijital işlem siber güvenlik
politikaları ile korunmakta olup ve kesintisiz güvenli
hizmet sağlanabilmesi için sürekli denetlenmektedir.
Siber güvenlik alanında yapılan çalışmaları ve
projeleri detaylı olarak Sosyal ve İlişkisel Sermaye
bölümünden inceleyebilirsiniz.
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Halkbank kuruluşundan bugüne
kadar HALK’tan aldığı güç ve
sorumlu bankacılık anlayışıyla
öncelikli olarak KOBİ, Esnaf ve
Sanatkârlar için yarattığı değeri
yıllar içerisinde toplumun tüm
kesimlerine genişletmiştir.
“Önce Halk, Sonra Bankayız” ilkesiyle sunduğu ürün
ve hizmetlerle müşterilerine çağdaş bankacılığın
her alanında hizmet veren Halkbank, faaliyetlerini
her yerde ve her zaman müşterilerinin yanında olma
hedefiyle planlıyor. Bu kapsamda, müşterilerinin
güveni ve 20 binden fazla çalışanıyla beraber 2020
yılında da öncü projelere imza atarak Türkiye’nin
refahı için çalışmaya devam etmiştir. Böylesine
zorlu bir yılda gösterdiği performansla bankacılık
sektöründe örnek bir başarıya imza atmış olup, 2021
yılı için bu başarıları referans olarak görmektedir.
Halkbank bu yıl ilk kez yayınladığı Entegre
Raporu’nda 6 sermaye kapsamında yürütülen iş
operasyonlarını girdileri, çıktıları ve değer yaratma
kapsamında inceleyerek okuyucularının bilgisine
sunmuştur.

HALKBANK’IN
DEĞER YARATMA MODELİ
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KOBİKOBİ
VE ESNAF
VE ESNAF
BANKACILIĞI
BANKACILIĞI

AY

•Teknolojik
•Teknolojik
ve dijital
ve dijital
bankacılık
bankacılık
ürün ürün
ve operasyonları
ve operasyonları
- Geliştirilen
- Geliştirilen
ürün ürün
- Paraf
- Paraf
markası
markası
faaliyetleri
faaliyetleri
• KOBİ
• KOBİ
Bankacılığındaki
Bankacılığındaki
yetkinlik
yetkinlik

R

FİKRİ
FİKRİ
SERMAYE
SERMAYE

M

• Paydaşlarla
• Paydaşlarla
etkinetkin
ve şeffaf
ve şeffaf
iletişim
iletişim
• Kurumsal
• Kurumsal
sosyal
sosyal
sorumluluk
sorumluluk
bilinciyle
bilinciyle
toplumsal
toplumsal
katkıkatkı
• Halkbank
• Halkbank
Spor Spor
Kulübü
Kulübü

TEMATİK
TEMATİK
BANKACILIK
BANKACILIK
ÜRÜN
ÜRÜN
VE HİZMETLERİ
VE HİZMETLERİ

E
E
AY AY Ğ
A
M
M O A
DLO Ğ
SE L SE
R
R D

R

SOSYAL
SOSYAL
VE İLİŞKİSEL
VE İLİŞKİSEL
SERMAYE
SERMAYE

Çalışan
Çalışan
motivasyonu
motivasyonu
gözetilerek
gözetilerek
devirdevir
oranının
oranının
iyileştirilmesi
iyileştirilmesi
Çalışan
Çalışan
başına
başına
yılık ortalama
yılık ortalama
eğitim
eğitim
saati saati
86 86
Yıl içinde
Yıl içinde
393.447
393.447
adet adet
eğitim
eğitim
% 80%'i genç
80'i genç
olan olan
çalışan
çalışan
kadrosu
kadrosu
KadınKadın
çalışan
çalışan
oranıoranı
%44%44
Sendikalı
Sendikalı
çalışan
çalışan
oranıoranı
%82%82
genç genç
istihdam
istihdam
1.587
1.587

SE

• Çalışanlara
• Çalışanlara
sağlanan
sağlanan
sosyal
sosyal
haklar
haklar
• Nitelikli
• Nitelikli
personel
personel
yetiştirmek
yetiştirmek
• Fırsat
• Fırsat
eşitliği
eşitliği
ve çeşitlilik
ve çeşitlilik
uygulamaları
uygulamaları
• Şeffaf
• Şeffaf
ve performansa
ve performansa
dayalıdayalı
kariyer
kariyer
gelişimi
gelişimi
• Güvenli
• Güvenli
çalışma
çalışma
ortamı
ortamı
• Yeni• iş
Yeni
alanları
iş alanları
oluştururak
oluştururak
istihdam
istihdam
sağlama
sağlama

103,7
103,7
milyon
milyon
işlem
işlem

Müşteri
Müşteri
Memnuniyeti
Memnuniyeti
OranıOranı
%65,33
%65,33
YazılıYazılı
basında
basında
toplam
toplam
9.805
9.805
haber
haber
Bankanın
Bankanın
geliştirdiği
geliştirdiği
2 adet
2 adet
sosyal
sosyal
sorumluluk
sorumluluk
projesi
projesi
2020 2020
yılında
yılında
sağlanan
sağlanan
31 sponsorluk
31 sponsorluk
çalışması
çalışması
ve ve
toplamda
toplamda
58 milyon
58 milyon
TL'likTLyardım
'lik yardım
Alınan
Alınan
ödüller
ödüller
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İNSAN
İNSAN
SERMAYESİ
SERMAYESİ

ÇEVRESEL
ÇEVRESEL
VE SOSYAL
VE SOSYAL
KRİTERLERİN
KRİTERLERİN
BAZBAZ
ALINDIĞI
ALINDIĞI
SORUMLU
SORUMLU
VE VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR
SÜRDÜRÜLEBİLİR
BANKACILIK
BANKACILIK

2.5 milyon
2.5 milyon
yeni müşteri
yeni müşteri
Güveni
Güveni
kazanılan
kazanılan
Müşteri
Müşteri
İletişim
İletişim
Merkezi
Merkezi
aracılığıyla
aracılığıyla
gerçekleştirilen
gerçekleştirilen

18,818,8
milyar
milyar
TL net
TLfaiz
netgeliri
faiz geliri
%3,8%3,8
net faiz
netmarjı
faiz marjı
%6,8%6,8
Öz Kaynak
Öz Kaynak
Karlılığı
Karlılığı
%0,4%0,4
Aktif Aktif
Karlılığı
Karlılığı
%91,65
%91,65
Likidite
Likidite
Karşılama
Karşılama
OranıOranı
%15,2
%15,2
Sermaye
Sermaye
Yeterlilik
Yeterlilik
Rasyosu
Rasyosu
KOBİKOBİ
PazarPazar
Payı %21,6
Payı %21,6

İS

• Mevduatlar
• Mevduatlar
• Mevduat
• Mevduat
Dışı Kaynaklar
Dışı Kaynaklar
• Öz Kaynaklar
• Öz Kaynaklar
• Aktif
• Aktif
Büyüklük
Büyüklük
• Kaynak
• Kaynak
çeşitliliği
çeşitliliği
ve Güçlü
ve Güçlü
Likidite
Likidite
• Güçlü
• Güçlü
Sermaye
Sermaye
YapısıYapısı
• KOBİ,
• KOBİ,
EsnafEsnaf
ve Sanatkârlara
ve Sanatkârlara
sunulan
sunulan
ürün ürün
ve hizmetler
ve hizmetler

KOBİKOBİ
Bankacılık
Bankacılık
alanında
alanında
Bankanın
Bankanın
ticariticari
• Bankanın
• Bankanın
güçlügüçlü
finansal
finansal
faaliyetleriyle
faaliyetleriyle
sağlanan
sağlanan
karlılık
karlılık
krediler
içindeki
içindeki
KOBİKOBİ
kredilerinin
kredilerinin
payınıpayını
• Mevcut
• Mevcut
özkaynak
özkaynak
yapısıyla
yapısıyla
oluşturulabilecek
oluşturulabilecek
yüksek
yüksek
karlılık
karlılık krediler
2021 2021
yılında
yılında
%52,7’den
%52,7’den
%60’a
%60’a
çıkarmak.
çıkarmak.
• Türkiye
• Türkiye
ekonomisinin
ekonomisinin
gelişimine
gelişimine
katkı sağlayacak
katkı sağlayacak
reel reel
sektörün
sektörün
desteklenmesi
desteklenmesi
• Çalışan
• Çalışan
bağlılığı
bağlılığı
ve memnuniyeti
ve memnuniyeti
yüksek
yüksek
çözümçözüm
odaklıodaklı
personel
personel
ile öncü
ile çalışmalara
öncü çalışmalara
imza atmak
imza atmak
• Çalışanların
• Çalışanların
mesleki
mesleki
ve kişisel
ve kişisel
gelişimlerine
gelişimlerine
katkı sağlamak
katkı sağlamak
• Tercih
• Tercih
edilenedilen
kurum
kurum
olmakolmak
• İtibarlı
• İtibarlı
ve güvenilir
ve güvenilir
istihdam
istihdam
yaratmak
yaratmak
• Ülke• için
Ülkedeğer
için değer
yaratacak
yaratacak
genç istihdamını
genç istihdamını
ekonomiye
ekonomiye

• Müşteriler
• Müşteriler
için finansal
için finansal
hizmetlere
hizmetlere
kolay kolay
erişimerişim
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azaltmak
azaltmak
2- Potansiyel
2- Potansiyel
yönetici
yönetici
devirdevir
hızınıhızını
%0.05%0.05

oranında
oranında
azaltmak
azaltmak
3- İç memnuniyet
3- İç memnuniyet
skorunu
skorunu
%3 artırmak
%3 artırmak

Hizmet
Hizmet
ağını ağını
genişletmek
genişletmek

• Engelsiz
• Engelsiz
yaşama
yaşama
destek
destek
• Hızlı•çalışan
Hızlı çalışan
ekipmanlarla
ekipmanlarla
müşteri
müşteri
ve çalışan
ve çalışan
memnuniyetinin
memnuniyetinin
artması
artması
• Halkın
• Halkın
Bankası
Bankası
vizyonuyla
vizyonuyla
güvengüven
temelli
temelli
paydaş
paydaş
ilişkileri
ilişkileri
• Toplumsal
• Toplumsal
gelişim
gelişim
ve kalkınma
ve kalkınma
için değer
için değer
yaratma
yaratma
• Spor• ve
Spor
sporculara
ve sporculara
sağlanan
sağlanan
destek
destek

• İş yükünün
• İş yükünün
azaltılması
azaltılması

Yurt içi
Yurt
veiçi
yurt
ve dışında
yurt dışında
toplam
toplam
1.013
1.013
şube,
şube,
Londra,
Londra,
Tahran
Tahran
ve ve
Çalışan
Çalışan
başına
başına
düşen
düşen
emisyon
emisyon
2,92 2,92
Singapur'da
Singapur'da
temsilcilik
temsilcilik
Yaklaşık
Yaklaşık
20002000
ton tehlikesiz
ton tehlikesiz
atık atık
Kapsam
Kapsam
1: 14.206,58
1: 14.206,58
ton CO
ton
e CO2e
2
4.060
4.060
ATMATM
ile kapsayıcı
ile kapsayıcı
hizmet
hizmet
ağı ağı
Kağıtsız
Kağıtsız
bankacılık
bankacılık
uygulaması
uygulaması
Kapsam
Kapsam
2: 30.542,40
2: 30.542,40
ton CO
ton
e CO2e
2
kapsamında
kapsamında
toplam
toplam
4,2 milyon
4,2 milyon
A4 A4
%72%72
'si bilgi
'si teknolojilerine
bilgi teknolojilerine
ait ait
Kapsam
Kapsam
3:
23.529,12
3:
23.529,12
ton
CO
ton
CO2e
e
kağıdı
kağıdı
tasarrufu
tasarrufu
2
satınalma
satınalma
Evden
Evden
çalışma
çalışma
kaynaklı
kaynaklı
emisyon
emisyon
1.971,64
1.971,64
ton CO
ton
e CO2e
2

devirdevir
hızınıhızını
%0,07%0,07
oranında
oranında
1- Çalışan
1- Çalışan

dahil etmek
dahil etmek

• COVID-19
• COVID-19
salgınısalgını
süresince
süresince
müşterilere
müşterilere
sağlanan
sağlanan
kesintisiz
kesintisiz
hizmethizmet

ProjeProje
Değerlendirme
Değerlendirme
Raporu
Raporu
hazırlanan
hazırlanan
ve kredi
ve kredi
tahsisi
tahsisi
yapılmış
yapılmış
135 proje
135 proje
Yenilenebilir
Yenilenebilir
enerjienerji
projelerine
projelerine
sağlanan
sağlanan
finansmanın
finansmanın
tüm yatırım
tüm yatırım
kredilerindeki
kredilerindeki
payı %2,6
payı %2,6
Türkiyedeki
Türkiyedeki
kurulu
kurulu
gücün
gücün
yaklaşık
yaklaşık
%8'ini
%8'ini
finanse
finanse
edilmiştir
edilmiştir

2021 yılında:
2021 yılında:

• Müşteri
• Müşteri
gizliliğini
gizliliğini
ön planda
ön planda
tutarak
tutarak
kısa sürede
kısa sürede
entegre
entegre
hizmet
hizmet
vermeverme
• Dijtal
• Dijtal
kanalların
kanalların
satış payındaki
satış payındaki
artış artış
• İklim
• İklim
değişikliğiyle
değişikliğiyle
mücadeleye
mücadeleye
katkıda
katkıda
bulunan
bulunan
ürün,hizmet
ürün,hizmet
ve faaliyetler
ve faaliyetler
• Düşük
• Düşük
karbon
karbon
ekonomiye
ekonomiye
geçişegeçişe
destek
destek
• Enerjide
• Enerjide
dış bağımlılığı
dış bağımlılığı
azalatan
azalatan
yenilenebillir
yenilenebillir
enerjienerji
kurulukurulu
gücüngücün
oranı oranı
• Türkiye'de
• Türkiye'de
tüm lokasyonlarda
tüm lokasyonlarda
Sıfır Atık
Sıfıruyum
Atık uyum
çalışmalarını
çalışmalarını
tamamlayan
tamamlayan
ilk banka
ilk banka
• 21 ton
• 21
kağıdın
ton kağıdın
tüketilmesinin
tüketilmesinin
engellenmesi
engellenmesi
• İklim
• İklim
değişikliğiyle
değişikliğiyle
mücadele
mücadele
çalışmalarının
çalışmalarının
paydaşlarla
paydaşlarla
şeffafşeffaf
iletişimi
iletişimi

KadınKadın
Girişimci
Girişimci
KrediKredi
paketini
paketini
hayata
hayata
geçirmek
geçirmek

KadınKadın
girişimcilere
girişimcilere
yönelik
yönelik
yeni ürün
yeni ürün
ve ve
hizmetler
hizmetler
geliştirmek
geliştirmek
Sosyal
Sosyal
sorumluluk,
sorumluluk,
sponsorluk,
sponsorluk,
bağış,bağış,
basınbasın
iletişimi
iletişimi
gibi çalışmalarla
gibi çalışmalarla
bankanın
bankanın
kamuoyu
kamuoyu
nezdindeki
nezdindeki
olumlu
olumlu
imajını
imajını
pekiştirmek
pekiştirmek
ve ve
güçlügüçlü
bir algı
biryaratmak
algı yaratmak
ANKAANKA
Projesi
Projesi
ile başvuru,
ile başvuru,
teklif,teklif,
derecelendirme,
derecelendirme,
tahsistahsis
süreçlerini
süreçlerini
iyileştirmek
iyileştirmek
Robotik
Robotik
SüreçSüreç
Otomasyon
Otomasyon
kullanımının
kullanımının
yaygınlaştırılarak,
yaygınlaştırılarak,
veri analitiği
veri analitiği
destekli
destekli
pazarlama
pazarlama
İklimİklim
değişikliğiyle
değişikliğiyle
mücadele
mücadele
kapsamında
kapsamında
operasyonel
operasyonel
ve değer
ve değer
zincirindeki
zincirindeki
paydaşlar
paydaşlar
için iyileştirme
için iyileştirme
çalışmalarını
çalışmalarını
hayata
hayata
geçirmek
geçirmek
Karbon
Karbon
Nötr Nötr
Banka
Banka
olmak
olmak
Sürdürülebilir
Sürdürülebilir
ürün ürün
yelpazesini
yelpazesini
genişletmek
genişletmek
Hizmet
Hizmet
lokasyonlarının
lokasyonlarının
çevreçevre
ve enerji
ve enerji
yönetimi
yönetimi
performansını
performansını
Banka
Banka
performans
performans
yönetimi
yönetimi
sürecine
sürecine
dahildahil
etmek
etmek
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ
ÜYELERİ

HALKBANK’IN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ORGANİZASYON YAPISI VE YAKLAŞIMI
Halkbank “Önce Halk, Sonra Bankayız” anlayışına
sosyal sorumluluk ve çevre bilincini de ekleyerek
paydaşlarına inovatif ürün ve hizmetler sunmakta,
faaliyetlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele almaktadır.
Şeffaflığı merkeze alarak Yönetim Kurulu’na bağlı
çalışan Sürdürülebilirlik Komitesi, Banka’nın
kurumsal sürdürülebilirlik performansını en üst
seviyede tutmak ve korumak amacıyla banka içi
düzenlemeleri koordine etmektedir. Aynı zamanda
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan “Sürdürülebilirlik
Politikası”nın takibini ve uygulanması sorumluluğunu
üstlenmektedir. Bu çerçevede; Halkbank’ın faaliyetleri
sonucunda gerçekleşen ekonomik, çevresel ve sosyal
etkiler değerlendirilirken, eş zamanlı olarak risk ve
fırsatlar da gündeme alınmaktadır. Sürdürülebilirlik
konusunda Banka faaliyetleri sonucunda doğacak

olası olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla ilgili
birimlerle alınması gereken tedbirleri ve önerileri
paylaşmaktadır. Komite, gerekli görülen hallerde
kamuyu aydınlatıcı platformlara raporlama ya da
açıklama yapmaktadır. Ayrıca, Bankanın enerji yönetimi
usul ve esaslarını belirler ve tüketimleri analiz eder.
Ek olarak paydaşların ilettiği konuların makro düzeyde
değerlendirilmesi gerekenler ve öncelikli konular,
ilgili birimler tarafından Sürdürülebilirlik Komitesi
toplantılarının gündemine taşınmaktadır. Komite
başkanlığını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin
üstlendiği Komite’de başkan vekilliği görevi Yönetim
Kurulu Üyesi tarafından yerine getirilmektedir. Komite,
sürdürülebilirlik konusunda Bankanın gelişimini
değerlendirmek ve yön vermek adına yılda en az 4 kez
toplanmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÜYELERİ
Sürdürülebilirlik Komitesi’nde alınan kararları hayata
geçirmek, Komite’de alınan kararları takip ederek
sonuçlandırmak ve sürdürülebilirlik alanındaki yeni
gelişmeleri Komite’ye raporlamak için Sürdürülebilirlik
Koordinasyon Grubu ve tam zamanlı çalışan bir bölüm
müdürlüğü kurulmuştur. Sürdürülebilirlik Koordinasyon
Grubu’nun bir başkan ve altı üyesi bulunmaktadır.
Sürdürülebilirlik Komitesi her yıl, Sürdürülebilirlik
Koordinasyon Grubu başkan ve üyelerini seçer. 2020
yılı Sürdürülebilirlik Koordinasyon Grubu Başkanı
Uluslararası Bankacılık ve Finansal Kurumlar Daire
Başkanı olup, üyeleri Şube Operasyonları Daire
Başkanı, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Kurumsal
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İletişim Daire Başkanı, Teknolojik Mimari Daire Başkanı
ve Kobi Pazarlama-2 Daire Başkanıdır.
Sürdürülebilirlik Komitesi ve Koordinasyon Grubu’nun
2020 yılı içerisinde sürdürülebilirlik çalışmaları
kapsamında yaptığı toplantılarla tüm paydaşlarına
değer yaratmayı ve Bankanın sürdürülebilirlik
performansını artırmayı amaçlamıştır. Bu kapsamda
yaptığı toplantılarda öz kaynaklarla hazırlanmış
İKLİM isimli bir yazılımla takip edilen enerji ve çevre
yönetimi performansının önümüzdeki dönemlerde
şubelerin performans değerlendirmelerine ilave
edilmesi ve şubelerin performansına göre teşvik
mekanizmalarının hayata geçirilmesi görüşülmüştür.

Uluslararası
Bankacılık
Firma ve
Yatırımcı
ve Finansal
Proje Analiz İlişkileri Daire Kurumlar
Daire Başkanı
Başkanı
Daire Başkanı

İnşaat
Destek ve Ekspertiz ve
Satınalma Gayrimenkul
Yönetimi
Hizmetleri
Şube
Daire
Daire
Operasyonları
Başkanı Daire Başkanı
Başkanı

Kredi Risk
İzleme ve
Yasal Takip
Genel Müdür
Yardımcısı

Operasyonel
İşlemler
ve Destek
Hizmetleri
Genel Müdür
Yardımcısı

Yönetim
Kurulu Üyesi
(Başkan
Vekili)

Bilgi
Teknolojileri
Grup Başkanı

Bağımsız
Yönetim
Kurulu Üyesi
(Başkan)

İnsan
Kaynakları
Grup Başkanı

Finansal
Yönetim ve
Planlama
Genel Müdür
Yardımcısı

İç Sistemler
Grup Başkanı

Bütçe ve
Raporlama
Daire
Başkanı

Kurumsal
Mimari ve
Ortaklıklar
Koordinasyon
Daire Başkanı

Risk
Yönetimi
Daire
Başkanı

İnsan
Kaynakları
Daire
Başkanı

Altyapı
Yönetimi
Daire
Başkanı

Kurumsal
İletişim
Daire
Başkanı
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Yerinde kontrolle denetlenen Entegre Yönetim Sistemi
ve Sıfır Atık uygulamalarının pandemi sebebiyle
merkezden denetimle yapılmasına karar verilmiştir.
Bu çerçevede İKLİM yazılımı üzerinden atık yönetimi,
çevresel boyut değerlendirmeleri, çevre kazaları ve
bakım/kontrol faaliyetlerinin merkezden denetimle
yapılması ve yerinden denetimlerde bu faaliyetlere ek
olarak gözle fiziki durum tespitlerinin yapılması için
altyapının oluşturulması kararlaştırılmıştır. Kurumsal
sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik çalışmalar
için karbon nötr banka olmak, karbon nötr ürün ve
hizmetler sunulması için çalışmalara başlanması uygun

bulunmuştur. Ayrıca, hem iç hem de dış paydaşlarda
sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak amacıyla
bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi
kararları alınmış ve iş birimlerine iletilmiştir.
Tam zamanlı çalışan Sürdürülebilirlik Uygulamaları,
Çevre ve Enerji Yönetimi Bölüm Yöneticisi, Koordinasyon
Grubu’nun asil üyesidir. İşlevsel olarak Sürdürülebilirlik
Komitesi’ne bağlı olan Sürdürülebilirlik Uygulamaları,
Çevre ve Enerji Yönetimi Bölümü, Operasyonel İşlemler
ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı
bünyesinde görev yapar.

Sürdürülebilirlik Uygulamaları, Çevre ve Enerji
Yönetimi Bölümü’nün görevleri arasında:
• Raportörlük görevi ile Komite’ye bağlı Alt
Koordinasyon Grubu çalışmalarının koordinasyonunu
sağlamak,

• Kurumun faaliyetleriyle yarattığı değerin sermaye
ögelerinde yarattığı etkiyi değerlendirerek raporunun
hazırlanması sürecini koordine etmek,

• Ulusal ve uluslararası iyi uygulamaları Bankaya
aktararak sürdürülebilirlik temalı ürün, hizmet ve proje
geliştirmek,

• Enerji izleme noktaları oluşturmak ve verimlilik
artırıcı iyileştirme çalışmalarını hayata geçirmek,

• Çalışanlarda sürdürülebilirlik bilinci oluşturulması
ve bu bilincin kurum kültürü haline getirilmesi için
çalışmalar yürütmek,

• Bankaya ait karbon ayak izinin hesaplanması ve
paydaşlara şeffaf raporlama yapmak yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU
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ÇALIŞMA
GRUPLARI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KOMİTESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KOORDİNASYON GRUBU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
UYGULAMALARI ÇEVRE VE ENERJİ
YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ
İÇ TETKİKÇİLER
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HALKBANK’IN ÖNCELİKLİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI

Raporlama yılında iş dünyası ve finans sektöründe
rehber olan girişimlerin öncelikleri incelenmiştir.
Global eğilimler, sektör raporları, küresel bankaların

PAYDAŞLAR İÇİN ÖNEMİ

Halkbank’ın 2020 yılı Sürdürülebilirlik Öncelikleri,
ilk olarak Koordinasyon Grubu liderliğinde kilit
paydaş gruplarıyla birebir iletişimde olan daire
başkanlıklarından yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen
çalıştayda görüşülmüştür. Akabinde Bankanın üst
yönetim bakış açısını temsil eden Sürdürülebilirlik
Komitesi üyeleriyle anket çalışması düzenlenmiştir.
Tüm bu çalışmaların sonucunda, 2019 yılı önceliklerine
göre özellikle “KOBİ Bankacılığı ile Değer Yaratmak”,
“Kurumsal Strateji ile Sürdürülebilirlik Stratejisinin
Entegrasyonu”, “Risk ve Kriz Yönetimi”, “Bilgi Güvenliği”
ve “Dijital Dönüşüm” konularının öneminin arttığı
gözlenmiştir.

Faaliyetlerin İklim Değişikliği
ile Mücadeleye Etkisi

KOBİ Bankacılığı ile Değer
Yaratmak

Kurumsal Strateji ile
Sürdürülebilirlik Stratejisinin
Entegrasyonu

Müşteri
Memnuniyeti
Kurumsal Yönetim

DÜŞÜK
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Bilgi
Güvenliği

Risk ve Kriz
Yönetimi

Sosyal Eşitlik

Sosyal Sorumluluk
ile Toplumsal
Refaha Katkı

Dijital
Dönüşüm

Tercih Edilen
İşveren Olma

DÜŞÜK

Halkbank, 2013 yılından itibaren sürdürülebilirlik
bağlamında ülkemizin ve ekonomimizin hedef ve
önceliklerinin bilincini sahiplenerek tüm paydaşlarıyla
daima etkin bir iş birliği içerisinde değer yaratmaktadır.
Rapora girdi sağlayacak kilit paydaş gruplar
Sürdürülebilirlik Komitesi, Koordinasyon Grubu ve diğer
çalışma grubu toplantılarında benimsenen görüşler
ve danışman önerileriyle hazırlanmıştır. Bir önceki
yıl yayınlanan sürdürülebilirlik raporunda paydaş
olarak seçilen Uluslararası Finans Kuruluşları, bu yıl
Uluslararası Finans Kuruluşları ve Muhabir Bankalar
olarak güncellenmiştir.

Finansal Hizmetlere Erişimin
Artırılması

raporları, GRI ve diğer uluslararası meslek örgütlerinin
tavsiyeleri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları (BM SKA) Birleşmiş Milletler Sorumlu
Yatırım İlkeleri doğrultusunda öncelikli konular gözden
geçirilmiş ve aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

HALKBANK’A ETKİSİ

YÜKSEK
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20 DAKİKA

• Net dönem kârı 2,6 milyar TL
• Aktif büyüklük %48,8’lik artışla 680 milyar TL
• 850 bin müşteriye 40,1 milyar TL tutarında kredi 		
ödeme ertelemesi veya yapılandırma imkânı
• Kredi kartı adedi 5,3 milyon
• POS cihazı sayısı 413 bin , üye iş yeri sayısı 297 bin
• Finansmanı sağlanan yenilenebilir enerji projeleriyle
önlenen 475.964 ton CO2e salımı

2020 yılında kurumsal ve ticari
bankacılık alanındaki nakdi
kredilerde bir önceki yıla göre %24,4
oranındaki artışla 173,8 milyar TL’lik
değer yaratılmıştır.

FİNANSAL
SERMAYE
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Halkbank, Türkiye ekonomisinin kalkınması için
sağladığı tüm ürün ve hizmetleri müşterilerin beklenti
ve gelecek trendleri çerçevesinde geliştirmeyi stratejik
önceliği olarak belirlemiştir. Tüm dünyayı etkisi altına
alan COVID-19 salgını döneminde değişen çalışma
şartlarına hızla adapte olarak fiziksel ve dijital kanallar
aracılığıyla üstün performans ve yüksek motivasyonla
Türkiye’nin bu süreci en iyi şekilde atlatması için
çalışmalarını var gücüyle sürdürmüştür. Bu doğrultuda
likidite hedefinde beklentiyi karşılamak amacıyla
oluşturulan yol haritasına, Türkiye ekonomisine ilişkin
analizler ve yakından takip edilen küresel finans
gündemi de eklenmiştir. Alınan isabetli kararların
neticesinde Halkbank sahip olduğu güçlü bilançosundan
aldığı destek ve yetkin kadrosu sayesinde aktiflerini
2020 yılında 680 milyar TL’ye yükselterek aktif büyüklük
açısından en büyük 3. banka olmuştur. Böylesine zorlu
süreçlerden büyüyerek çıkan Banka, ülke ekonomisi
için yarattığı değeri kısa, orta ve uzun vadede üst
seviyelere çıkarmayı hedeflemektedir.
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HALKBANK’IN SEKTÖREL KONUMU

TOPLAM AKTİFLER
10,2

2019

11,1

2020

Pazar Payı (%)

MEVDUAT
11,1

DOĞRUDAN ÜRETİLEN VE
DAĞITILAN EKONOMİK DEĞER

NAKDİ KREDİLER
10,8

2019

11,9

MENKUL DEĞERLER
13,9

13,9

YARATILAN VE DAĞITILAN EKONOMİK DEĞER

BİRİM

2018

2019

2020

TL

8.919.785

12.952.423

18.038.959

İşletme giderleri

TL

5.460.430

6.286.268

7.961.060

Çalışanlara sağlanan faydalar

TL

2.393.536

2.854.246

3.578.795

Devlete sağlanan faydalar

TL

9.840

435.511

491.513

Sermaye sağlayıcılara sağlanan faydalar

TL

0

0

0

Topluma sağlanan faydalar

TL

2.718

723

58.005

TOPLAM

TL

5.472.988

6.722.502

8.019.065

TL

3.446.797

6.229.921

10.019.894

Yaratılan Ekonomik Değer (Gelirler)
PAYDAŞLARA DAĞITILAN EKONOMİK DEĞER

2020

Pazar Payı (%)

2019

2020

Pazar Payı (%)

ÖZKAYNAKLAR
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12,6
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7,1

3,5

4,3

ELDE TUTULAN EKONOMİK DEĞER

2019

2020

Pazar Payı (%)
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2019

2020

Pazar Payı (%)

2019

2020

Pazar Payı (%)

Kredi kartı adedi 5,3 milyon
POS cihazı sayısı 413 bin, üye iş yeri sayısı 297 bin
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI BANKACILIK

SORUMLU BANKACILIK

Halkbank, faaliyetleriyle Türkiye ekonomisinin
sürdürülebilir kalkınmasına sağladığı önemli katkının
bilinciyle hareket etmektedir. Banka, hayata geçecek
yatırımların daha sürdürülebilir teknolojilere ve
işletmelere yönlendirilmesi amacıyla yenilenebilir enerji
ve enerji verimliliği projeleri ile karbon emisyonunun
azaltılmasına yönelik çalışmaları destekleyecek ürünler
sunmaktadır. Bu kapsamda çevresel etkileri asgari

Müşterilere daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek,
operasyonel süreçleri en aza indirmek, işlem hızına
ivme kazandırmak suretiyle başvuru sahibine en
kapsamlı şekilde analiz edebilme ve karar yetisi
sağlanması Bireysel Kredi Karar Modülü ile hayata
geçirilmektedir. Bireysel Kredi Karar Modülü
(PowerCurve) ile üretilen/toplanan belgelerin
doğrudan sistem üzerine aktarılması ile süreç daha
hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır. Bireysel Kredi
Karar Modülü kullanımı ile sağlanan iyileştirmelerin
paralelinde, Gelir Tahmin Modeli ile müşterilerin
Kredi Kayıt Bürosu ve demografik bilgileri kullanılarak
istatistiki metotlarla gerçek zamanlı gelir tahmini
yapılmakta olup, kredi ve kredi limit kararlarının daha
hızlı sonuçlanması, müşterinin beyan ettiği ancak
belgelendiremediği gelirlerin doğrulanması, Alternatif
Dağıtım Kanalları’ndan (ADK) alınan başvuruların gelir

düzeyde olan yenilenebilir enerji santrallerine destek
verilmekte, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı
Türkiye’nin sera gazı emisyonlarını azaltılması adına
önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Ayrıca sunulan
bu ürünlerin kredi süresi boyunca yarattığı çevresel
etkilerini izlemekte ve ilgili kreditörlere raporlanarak
denetimi gerçekleştirilmektedir.

Bankamızca yıllar itibariyle değerlendirilen yenilenebilir enerji santralleri kurulu güç miktarları
aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

KURULU GÜÇ (MW)
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Yenilenebilir enerji projeleriyle
475.964 ton CO2e oluşumu önlenmiştir.
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Halkbank Sorumlu Bankacılık hakkında detaylı
bilgi için;

• 850 bin müşteriye 40,1 milyar TL
tutarındaki kredi ödeme ertelemesi
veya yapılandırma
• Pandemi ve normalleşme
döneminde toplam 3,1 milyon
müşteriye 140 milyar TL’lik destek

KOBİ BANKACILIĞI

1200
1000

teyidi için şubeye yönlendirilmeden sonuçlandırılması
ve şube kanalından geçen başvurularda operasyonel iş
yükünün azaltılarak şubelerin pazarlamaya daha çok
odaklanması sağlanmaktadır.

2018

2019

Halkbank, Türkiye ekonomisinin dinamosu konumunda
olan KOBİ’lerin desteklenmesinin, ülke ekonomisinin
kalkınmasındaki etkisinin bilincindedir. KOBİ bankacılığı
konusundaki sektörel deneyimini COVID-19 salgınından
etkilenen işletmelerin yüklerini hafifletmek ve ticari
varlıklarını sürdürebilmeleri için tüm gücüyle ortaya
koymuştur. KOBİ Bankacılığı’nda yaşanan rekabete
rağmen, KOBİ kredilerinde 2020 sonu itibariyle pazar

payının %21,6’sına sahip olarak geçtiğimiz seneye
göre yüzde 17’lik büyüme kaydedilmiştir. Böylelikle,
Halkbank sağladığı toplam nakdi kredinin %43’ünü
KOBİ’lere ayırmıştır. Ayrıca; 2020 yılında ticari krediler
içerisindeki KOBİ kredileri payı da %52,7 seviyelerine
çıkartılmış olup, 2021 yılında bu payı %60 seviyesine
taşımayı hedeflemektedir.

2020

Halkbank’ın iklim değişikliğiyle mücadele
kapsamında uyguladığı çalışmaların detaylarını
raporun Doğal Sermaye bölümünde bulabilirsiniz.

• KOBİ Bankacılığı segmentinde %21,6’lık pazar payı ile 		
sektöründe lider olan Halkbank’ın KOBİ müşteri sayısı 2020
yılında %55 artarak 2,7 milyona ulaşmıştır.
• Esnaf ve Sanatkârlara toplam 29,2 milyar TL’lik destek
59
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Dijital Kanallardan Kredi Taksit Ödemesi
Pandemi döneminde müşteri ve çalışanlarının
sağlık ve güvenliğini ön planda tutan Halkbank,
kredi ödemelerini şubeye gitmeye gerek
kalmadan internet ve mobil şube üzerinden
gerçekleştirme imkânı sağlamıştır. Dijital
kanallar üzerinden 100 binden fazla kredi
ödemesi yapılarak hem temas yoluyla
bulaşan COVID-19 virüsünün yayılması ihtimali
engellenmiş hem de operasyonel tasarruf
sağlanmıştır. Bu kazanımlara ek olarak şubeye
gitmeden yapılan ödemeler sonucunda kağıt
tüketiminin de önüne geçilmiştir. 2020 yılı sonu
itibariyle 150 bin adet işlemle yaklaşık 1,5 milyar
TL’lik kredi taksit ödemesi internet ve mobil
şube aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bankanın
stratejik öncelikleri arasında bulunan dijital
dönüşüm yolculuğu sürecinde önemli bir adım
olmuştur.

HALKBANK ENTEGRE RAPORU 2020

İşe Devam Desteği
Küçük İşletme Can Suyu Kredisi
COVID-19 ile mücadele kapsamında, küçük
işletme düzeyinde olan ve ihtiyaç duydukları
kredi kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken şahıs
firmalarını desteklemek amacıyla Ekonomik
İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında ‘‘İşe Devam
Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’’ hizmete
sunulmuştur. Dijital bankacılık altyapı geliştirmek
amacıyla gerçekleştirilen yatırımların karşılığını
alan Banka, salgın döneminde firmaların Küçük
İşletme Can Suyu Kredisi’ne ilişkin halkbankkobi.
com.tr üzerinden başvuru, şubeye gelmeden
KGF kefaleti ile kredi tahsisi ve dijital ortamdan
sözleşme/belge onayı imkânı sunmuştur.
Halkbank, küçük işletmelerin faaliyetlerine devam
edebilmeleri amacıyla sunduğu; KGF teminatı,
yıllık %7,5 uygun faiz oranı, faiz ödemesiz
dönem imkânı ve 36 aya varan vade avantajları
ürünlerine 70 bine yakın işletme dijital kanallar
aracılığıyla başvuruda bulunmuş, yaklaşık 60 bin
küçük işletmeye 1,5 milyar TL finansman desteği
sağlanmıştır. Banka proje kapsamında küçük
işletmelere sağlanan ekonomik desteğinin yanı
sıra, teması minimum düzeyde tutarak, çalışan ve
müşteri sağlığını korumuştur. Uygun finansman
çözümleri ve KGF teminatı ile işletmelerin ticari
hayatlarını sürdürmelerine destek sağlanmıştır.

BİREYSEL BANKACILIK
2020 yılında:
Bireysel müşteri sayısı 10,8 milyona
Bireysel Krediler 82,7 milyar TL’ye ulaşmıştır.
2020 yılında COVID-19 pandemisi küresel ölçekte tüm
insanları çok zorlu bir sınava tabii tutarken, Halkbank
milyonlarca insana karşı taşıdığı Halkın Bankası
sorumluluğuyla çalışmalarına ara vermeden devam
etmiştir. Müşteri memnuniyetini odak noktasında
tutan Halkbank, dijital altyapısı ve yaygın hizmet ağıyla,
farklı müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına paralel ürün ve
hizmetler sunmaktadır. Geleneksel Bireysel Bankacılık
hizmetlerine ek olarak müşteri taleplerine cevap veren
kredileriyle birlikte sağladığı bireysel kredi desteği 82,7
milyar TL’ye ulaşırken, toplam nakdi krediler içindeki
payı ise %18,4 olarak gerçekleşmiştir.
Halkbank’ın yenilikçi, lider ve müşteri ihtiyaçlarına
çözüm niteliğindeki ihtiyaç kredileri ile Bireysel
Bankacılık faaliyetlerinde rekabet üstünlüğünü
sürdürmektedir. Banka, pandemi sürecinde özveriyle
çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için
“Sağlık Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi”, emniyet
çalışanlarına yönelik “Kredi 155” ile “Halk Günü 2020”
gibi geleneksel ihtiyaç kampanyaları haricinde, müşteri
segmenti kapsamında fiyatlandırma bakış açısıyla
Bordro 24, kamu, emekli ve özel sektör çalışanlarına
özel sunulan ihtiyaç kredisi ürünleri ile de müşterilerine
kredi ayrıcalıkları sunmaya devam etmektedir.
2020 yılı içerisinde pandemiden kaynaklı olarak finansal
anlamda etkilenen yerli üretici ve turizm sektöründeki
firmaları desteklemek adına oluşturulan protokoller
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kapsamında iş birliği yaparak, müşterilere düşük
maliyetli finansman olanağı tanımıştır. Bu kapsamda,
“Sosyal Hayatı Destek Paketi” ve seyahat / turizm
firmalarında tatil masrafı yapan müşteriler için “Tatil
Destek Kredi Paketi”ni hayata geçirmiştir. Ek olarak,
Türk Eczacıları Birliği ile yapılan protokol çerçevesinde,
Birlik mensubu olan eczanelerde bordrolu olarak
çalışan bireysel müşteriler için “Eczacı İhtiyaç Kredisi”
sunulmuştur.
Konut kredilerinde yılların verdiği tecrübenin karşılığı
olarak en çok tercih edilen finansman kaynağı olan
Banka; çeşitli ürün yelpazesi, kişiye özel sunulan esnek
ödeme seçenekleri ve avantajlı koşullarla müşteri
memnuniyetini üst seviyelere taşıyan kampanyalar
sunmaktadır. Uzun vadeye dayanan güven esaslı ve
müşteri odaklı olarak yorumladığı konut kredileri
kapsamında “Canım Evim Kredisi”, “Hesaplı Evim
Konut Kredisi” ve “Avantajlı Konut Kredisi” paketleri
çerçevesinde uygun faiz oranlarıyla, konut sahibi olmak
isteyen müşterilerin bütçelerine uygun ödeme planları
sunulmuştur. 2020 yılında pandemi koşullarını dikkate
alarak “Avantajlı Konut Kredisi Paketi” kampanyası
ile cazip faiz oranlarıyla müşterilerin yüzünü
güldürürken, inşaat sektöründeki firmalara da çeşitli
çözüm imkânları sunarak, İstanbul başta olmak üzere
büyükşehirlerde 500’e yakın markalı konut projesinde
bulunmuştur.
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2012 yılı sonunda girdiği kredi kartı piyasasında
Paraf, gelişmiş ve rekabetçi ürünleriyle müşterilerine
farklılaştırılmış ürün ve hizmetler sunarak pazarda
kurduğu sağlam temellerle yerini almıştır. Bireysel
bankacılık hizmetlerinde yer alan Paraf, Parafly ve
Parafree kredi kartı ürünleri ve ticari bankacılık
hizmetlerinde Paraf Esnaf, Paraf Kobi, Paraf Business
ve Türk Eczacıları Birliği logolu Paraf KOBİ kart
ürünlerine 2020 yılında banka ve kredi kartı özelliklerini
tek bir kart altında bir araya toplayan dijital ve inovatif
Yeni Paraf ürünü kapsama dahil edilmiştir. Ek olarak,
Banka esnaf ve KOBİ müşterilerine destek olmak adına
teşvik paketi nezdinde ertelemeli esnaf ve KOBİ kredi
kartı ürünleri çıkartmıştır
Paraf Kart ürününü kart pazarına dahil eden Banka,
POS cihazlarının yaygınlaştırılması ile müşterilere
sadakat programı çerçevesinde özel avantajlara hızlı
ve kolay ulaşım sağlarken, bankacılık sektöründeki
ciro hacmini artırmayı hedeflemiştir. Bu hedefler
doğrultusunda ilerlerken sağlam adımlar atan Banka,
Paraf Mobil uygulaması içerisinde kampanya takibi
ve daha birçok özelliği bir araya getirmiş, 2020 yılında
da cep telefonu aracılığıyla ödeme yapma ayrıcalığı
sağlayan NFC ödeme özelliğini kazandırmıştır.

2020 yılının sonunda Bankanın
Dijital Bankacılık aktif müşteri sayısı
3,8 milyona ulaşmıştır.
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Halkbank müşterilere Bireysel Temel İhtiyaç Destek
Kredisi için internet sitesi üzerinden başvuru
yapma fırsatı sunmuştur. Bu doğrultuda Halkbank
müşterilerine, Barkod ile Vergi Ödeme, Karekod ile SGK
Ödeme ve Kamera ile IBAN okutma gibi fonksiyonlar
sunarak pratik ve rakiplerine kıyasla fark yaratan
imkânlar sağlamıştır.

2020 yılı itibarıyla ATM sayısı 4.060’a
ulaşmıştır.
Kamu Bankaları Ortak ATM Platformu olarak 2021
yılında faaliyete geçmesi planlanan TAM Projesi
(Türkiye ATM Merkezi) kapsamında hayata geçirilecek
iyileştirme çalışmalarıyla birlikte Banka, ATM’lerinin
yaygınlaştırılmasına hız kesmeden devam etmiştir. Bu
kapsamda atılan adımlar sonucunda 2020 yılı itibarıyla
ATM sayısı 4.060’a ulaşmıştır. Halkbank ATM’leri
aracılığıyla gerçekleştirilen yıllık toplam işlem miktarı
önceki yıla oranla %2 artışla 317,4 milyona erişirken,
toplam işlem cirosu ise %20’lik bir artışla 136,9 milyar
TL’ye yükselmiştir.

Taşıt Destek Kredi Paketi

Tatil Destek Kredi Paketi

Pandemi sürecinde yerli taşıt üretimi yapan
firmalara destek sağlamak, bireysel müşterilere
uygun faiz koşullarıyla taşıt alımlarında
finansman sağlamak amacıyla Taşıt Destek
Kredi Paketi oluşturulmuştur. Banka, proje
kapsamında yerli taşıt üretimi yapan otomotiv
firmalarına destek olurken, bireysel müşterilere
uygun finansman imkânı sağlamıştır. Proje
kapsamında 3.391 bireysel müşteriye
yaklaşık olarak 285 milyon TL taşıt kredisi
kullandırılmıştır.

Pandemi etkisinin yüksek olduğu sektörlerden
olan Turizm sektörüne talep yaratmak için
seyahat firmalarıyla tatil harcaması yapan
müşterilere finansman sağlanarak, destek
sağlanması hedeflenmiştir. Proje kapsamında
322 müşteriye 2 milyon TL finansman
sağlanmıştır.

Avantajlı Konut Kredisi Paketi
COVID-19 sürecinin olumsuz etkilerini yaşayan
düşük gelirli müşterilere, uygun faiz oranlarıyla
180 ay vadeye kadar kredi imkânı sunarken,
12 aya kadar ödemesiz dönem ve faizlerinin
kalan vadeye eşit yayıldığı avantajlı bir ödeme
planı ile müşterilere avantajlı geri ödeme
fırsatı sunmuştur. Banka, proje kapsamında
müşterilere 1. el konutlarda daha düşük faizli
kredi kullandırarak yeni konut alımına destek
olmuştur. Çoğunluğu A enerji sınıfı konutlar
olması sebebiyle çevresel etkinin azaltılmasına
da katkı sağlanmıştır. Proje kapsamında 61.857
bireysel müşterilere yaklaşık 14,6 milyar TL konut
kredisi kullandırılmıştır.
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ULUSLARARASI BANKACILIK
Küresel pandemi sürecinde Halkbank’ın hem ülkemizde
hem de uluslararası faaliyetlerinde sergilediği güçlü
duruşunun arkasında sahip olduğu dijitalleşmiş
altyapı, nitelikli personel ve 82 yıldır süregelen etkin
risk yönetimi yatmaktadır. Halkbank’ın hassasiyet ve
özen ile kurguladığı müşteri ilişkileri politikasının bir
çıktısı olarak; güven duyulan banka olmanın verdiği
motivasyon ile Halkbank, faaliyetlerini uluslararası
çapta da yaygınlaştırmaktadır. Uluslararası bankacılık
çerçevesinde sunduğu kaliteli ve güvenilir ürün ve
hizmetlerini, 2020 yılında 115 ülkede yaklaşık 1.200
muhabir banka ağı aracılığıyla aktif bir şekilde
sürdürmektedir.

Halkbank, 115 ülkede yaklaşık 1.200
muhabir banka ağı ile finansman
desteği altyapısını her geçen gün
geliştirmeye devam etmektedir.
Muhabir banka ilişkileri politikası gereğince ülke
riskleri ve finansal göstergeleri periyodik olarak
değerlendiren Halkbank, yürüttüğü tüm faaliyet ve
işlemlerde büyük bir titizlikle hareket etmektedir.
Bu kapsamda, Banka limitleri sistematik bir şekilde
kontrol edilirken ülke ve muhabir banka riskleri
etkin bir kurguyla yönetilmektedir. Ayrıca, muhabir
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KURUMSAL VE TİCARİ BANKACILIK
bankacılık kapsamında coğrafi ve jeopolitik gündemin
yanı sıra, küresel ekonomik konjonktür de Banka
tarafından yakından takip edilmektedir. Halkbank,
önümüzdeki dönemlerde fark yaratacak ürün geliştirme
uygulamalarına imza atmayı hedeflemektedir. Bu
kapsamda, muhabir banka ağını güçlendirmek ve
gelecek dönemdeki ilişkilerin pekiştirilmesi için
bugünden yatırım yapmaya başlayan Banka; 5-8
Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen SIBOS
organizasyonuna online katılım sağlamıştır. Buna ek
olarak Banka, etkin şekilde yürüttüğü sürdürülebilirlik
çalışmaları neticesinde, Dünya Bankası, Fransız
Kalkınma Ajansı, Avrupa Yatırım Bankası gibi
uluslararası finans kuruluşlarıyla yürüttüğü olumlu
diyaloğu uzun vadede sürdürmeyi hedeflemektedir.

Uluslararası Finans Kuruluşlarından
temin edilen fonlarla toplam tutarı
11 milyon ABD Doları olan 15 adet
krediye finansman sağlanmış
olup %26’sı yatırım projelerinin
finansmanında kullanılmıştır.

2020 yılında kurumsal ve ticari bankacılık alanındaki kredilerde
bir önceki yıla kıyasla nakdi kredilerde %24,4 oranında artış
sağlanarak 173,8 milyar TL’ye ulaşılmıştır.
Halkbank zorlu geçen 2020 yılında da kurumsal ve
ticari bankacılık kapsamında hacmini genişleterek,
müşteri memnuniyeti odaklı değer yaratma anlayışıyla
çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.
Sahip olunan yetkin iş gücüyle ortaya konan kaliteli
hizmet ve çözümlerle müşteri memnuniyetinin
artırılması hedeflenmektedir. Banka kurumsal ve ticari
müşterilerinde 7 kurumsal ve 36 ticari şubeyle etkin,
yenilikçi ve donanımlı hizmet sağlamaktadır.
Bir önceki yıla kıyasla kurumsal ve ticari bankacılık
alanındaki nakdi kredilerde %24,4 oranında artış
sağlanarak 173,8 milyar TL’ye, toplam kredilerde
257,4 milyar TL’ye ulaşılmış olup, yaratılan bu değer
ülke ekonomisinin kalkınmasında ve banka kredi
politikalarına uygun projelerin finansmanında yer
almıştır.
Türkiye genelindeki kamu kurumları, firmalar ve
belediyeler tahsilat işlemlerinin haricinde Banka,
kurumların mesleki kurs ödemeleri ve sosyal
yardımlaşma temalı ödemelerinde kullanılan kurumsal
ödemelere aracılık etmektedir. Bu doğrultuda
gerçekleştirilen çalışma ve dijital geliştirmelerle
kurumların operasyonel anlamda oluşabilecek risklerini
azaltırken, edinilen bilgiler doğrudan ilişkili kurumlara
iletilmektedir.

Vergi ve SGK ödemelerine ilişkin
yapılan ödemelerin %82’si şube dışı
kanallardan gerçekleşmiş olup,
tahsilat ve ödeme işlemlerinde iş birliği
yapılan anlaşmalı kurum sayısı %21
oranında artış göstermiştir.
COVID-19 sürecinde çalışanların ve müşterilerin sağlık ve
güvenliği için temasın en aza indirilmesi ve değişen müşteri
taleplerine hızla yanıt vermek için dijital platformlardan
gerçekleştirilen tahsilat sistemleri de Banka kültürüne
adapte edilmiştir. SMS ile şubeye girmeden ATM’den para
çekme gibi fiziksel teması minimuma indiren çalışmalar
sonucunda yapılan tahsilatların %36’sı dijital platformlar
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca vergi ve SGK
ödemelerine ilişkin yapılan ödemelerin %82’si şube
dışında dijital kanallar vasıtasıyla yapılmıştır. 2020 yılında
müşteri memnuniyeti odak merkezinde tutularak tahsilat
ve ödeme işlemlerinde iş birliği yapılan anlaşmalı kurum
sayısı bir önceki yıla oranla 2020 yılında %21 oranında artış
göstermiştir.
Banka, Doğrudan Borçlandırma Sistemi’nde (DBS) hem ana
firma hem de bayi kazanımı anlamında kalifiye çalışmalar
ve iyileştirmeler yaratmaya devam etmektedir. 2020 yılında
ana firma adedi %18 olarak kayda geçerken, bayi oranı
%34 seviyelerine yükselmiş, tahsilat tutarı da %50’lik artış
göstermiştir.
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22 DAKİKA

• Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki çalışan oranı %82
• Yeni işe alımlarda kadın çalışan oranı %52,4
• Pi-Mükemmel Fikirler Kaliteli Öneri Sistemi etkin çalışan
öneri takibi
• Halk Akademi çatısı altında İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi eğitimine katılan çalışan sayısı 1.835
• Halk Akademi, Gelibolu, USTAM Mentorluk, Veri Analisti
Yetiştirme Programı, İlham Veren Liderler Projesi gibi
programlar ile etkin çalışan gelişimi

İNSAN
SERMAYESİ
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Halkbank’ın 82 yıl önce, Türkiye’yi gelecek hedeflerine
ulaştırmak için çalışanlarıyla çıktığı yolculuğuna,
var gücüyle çalışan ve üstün performans gösteren
çalışanları ile devam etmekte bu yolculukta yaşadığı
zor dönemleri de yine çalışanları ile göğüslemektedir.
Sağladığı kariyer ve performans yönetimi sistemleriyle
çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini doğru bir şekilde
analiz ederken, kurum içi etkin iletişim ve etkileşimler
ile çalışanlarına sürekli gelişim ve motivasyon
sağlamaktadır. Halkbank, çalışan bağlılığı ve gelişimini
her daim göz önünde bulunduran bakış açısıyla,
potansiyel adaylar için tercih edilen işveren olmak
hedefindedir. Başarı çizgisinin tesadüflerle değil, ortaya

koyulan sürekli performansa bağlı olarak gelişeceğine
inanan Banka, sahip olduğu nitelikli insan gücü ile
sektöründeki rakiplerine karşın rekabet avantajı
kazanmaktadır. Halkbank en büyük yatırımın insana
yapılan yatırım olduğu düşüncesinden hareketle, iş
sağlığı ve güvenliği konusunda gösterdiği hassasiyetle
bu ideolojisini desteklemektedir. “Önce Halk, Sonra
Banka” ilkesiyle hareket eden Banka, 2020 yılında
etkilerini dünya genelinde göstermeye başlayan
pandemi sürecinde çalışanlar başta olmak üzere tüm
paydaşlarının sağlığını korumayı öncelikleri arasına
almıştır.
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KAPSAYICI İŞVEREN KİMLİĞİ İLE HALKBANK
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2030 yılında
dünyanın eşitsizliklerden arınarak; toplumsal, sosyal
ve ekonomik açıdan tüm insanlara eşit fırsat ve
imkanların sunulması gerektiği vurgulamaktadır.
Bankanın bünyesinde bulunan çeşitli işgücü Türkiye’nin
sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlama ve
öncülük etme amacıyla azımsanamayacak bir değer
taşımaktadır. Halkın Bankası Halkbank, sürdürülebilir
ve sorumlu bankacılık alanlarındaki itibarını insan
odaklı çalışma prensiplerinden almaktadır. Banka,
sahip olduğu tüm imkanlarını çalışanlarına; eşitlik,
kapsayıcılık ve adalet çerçevesinde sunmanın yanı
sıra, odak noktasına insanı alan insan kaynakları
uygulamalarını hayata geçirmektedir.
Banka kapsayıcılık prensipleri çerçevesinde; çalışanları
arasında din, dil, ırk, yaş, cinsiyet ve engellilik ayrımları
yapılmasına müsaade etmemektedir. Bunlara benzer
bir durumun yaşanması halinde hiçbir şekilde taviz
gösterilmemektedir.
Halkbank, Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası
Çalışma Örgütü’nün (ILO) temel ilkelerine uygun
olarak, çalışan haklarına saygı göstermektedir.
Faaliyetlerini ayrımcılık ve zorla çalıştırma yasağı,
çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması gibi konuları
dikkate alarak gerçekleştirir. Toplu sözleşme ve
sendikalaşma haklarına saygı duymaktadır. Banka
çalışanlarının %82’inin toplu iş sözleşmesi kapsamında
yer almaktadır.

Halkbank’ın çalışanlarına sunduğu geniş kariyer
fırsatlarının temelinde adalet, eşitlik ve gelişim
yatmaktadır. Banka sunduğu kariyer ve performans
yönetimi sistemleri sayesinde çalışanların sürekli
gelişimine katkı sağlamaktadır.

Halkbank, ücretlendirme politikasını
çalışanları arasında herhangi bir
ayrım gözetmeksizin uygulayarak
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’ndan 			
Eşitsizliklerin Azaltılması ve 		
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği			
konularına katkıda bulunur.

%44

“Eşit iş, eşit ücret” politikası doğrultusunda beyaz yakalı
personel başlangıç düzeyi ücret oranı %31,5; mavi yakalı
personelde başlangıç düzeyi ücret oranı %4,4 dür.

%56

İŞVEREN KİMLİĞİ İLE HALKBANK
Banka, çalışan şikayeti ve anlaşmazlık konularında
çalışan hakları gereğince süreç yönetimine ilişkin
mekanizmaları oluşturarak problemlere çözüm
geliştirmektedir. Buna ek olarak, işe alım ve terfi
süreçlerinde yürütülmekte olan optimum denge modeli
eğitiminden alınan çıktılar sonrasında düzenlenen
memnuniyet anketinde olumsuzluk tespit edilen
noktalara değinerek, iyileştirilmesi gereken maddelerin
nedenleri ve sonuçları değerlendirilmektedir.

DOĞUM İZNİ YAKLAŞIMI

Halkbank, ücretlendirme politikasında cinsiyet
ayrımı gözetmemektedir. Banka insan kaynakları
yapılanmasında, katma değer ve performansın ön plana
alındığı görev ve unvan bazlı yapıyı kullanmaktadır. Bu
doğrultuda, uygulanan ücret sisteminde personelin
bulunduğu unvanın ücreti ile yürüttüğü görevin
ücreti toplanarak personelin brüt ücret tutarı elde
edilmektedir.

%82 sendika üyesi çalışan oranı
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CİNSİYETE GÖRE ÇALIŞAN ORANI

KADIN

ERKEK

Banka kadınların istihdamı konusunda evrensel insan
hakları çerçevesinde iş süreçlerini kurgulamaktadır.
Kadın çalışanların doğum sebebiyle mağdur olmaması
ve kariyerlerinin negatif etkilenmemesi için tüm
tedbirleri almaktadır. Kadın çalışanlara doğum
sonrasında tanınan sosyal haklar kapsamında, 2020
yılında doğum iznine ayrılan kadın çalışan sayısı 549
iken, doğum izninden dönen kadın çalışan sayısı 605’tir.
Buna ek olarak raporlama döneminde eşinin doğum
yapması sebebiyle izne ayrılan erkek çalışan sayısı 717
olarak gerçekleşmiştir.

2020 YILINDA DOĞUM İZNİNE

2020 YILINDA DOĞUM İZNİNDEN

AYRILAN PERSONEL SAYISI*

DÖNEN PERSONEL SAYISI*

Kadın

549

605

Erkek**

717

727

*2020 yılında doğum iznine ayrılacak personel sayısı herhangi bir yılda izne ayrılıp 2020 yılında doğum izninden dönen ve henüz
doğum izninden dönmeyen olmak üzere toplam personel sayısını içermektedir.
**Erkek personele eşinin doğum yapması nedeniyle 3 gün ücretli mazeret izni kullandırılmaktadır.
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İŞE ALIM SÜREÇLERİ

HALKBANK’TA KARİYER (İSTİHDAM)

İnsan Kaynakları Birimi, işe alım süreçlerini şeffaf ve adaylar
arasında eşitlik ilkesince yürütmektedir.
Halkbank sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi
gereğince, Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını
düzenleyen mevzuata tam uyumu taahhüt ettiği
Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası
kapsamında işe alım süreçlerinde adaylara fırsat
eşitliği sağlamaktadır. Banka, İnsan Kaynakları Daire
Başkanlığı tarafından yürütülen işe alım süreçlerinde
politikalarını belirlerken; sektörel dinamikler,

personel istihdamını doğrudan ve dolaylı olarak
etkileyen gelişmeler, iş gücü anlamında niteliksel
değişimler ve bütçe etkenleri gibi faktörleri göz önünde
bulundurmaktadır. Planlamalar oluşturulduktan sonra
personel alımı yapılacak pozisyona uygun olan kriter
ve eşleştirmelere göre çalışanların görev tanımları
yapılmaktadır.

BAŞARI PROFİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2020 yılında, Halkbank’ın işe alım, terfi ve atama
süreçlerine aday olan kişilerin ortaya koyacağı
performans süreçlerine dair verilen kararlarda daha
etkin, güvenilir ve objektif bir şekilde başarı profilleri
belirlemek amacıyla işe alım süreçlerinde iyileştirmeler
yapmak için 2021 hedefleri belirlenmiştir. Başarı
profillerini belirlemek için Banka Genel Müdürlük
pozisyonları konsolide edilerek yaklaşık 200 pozisyon
için 1.000’e yakın yetkili, yönetici ve üzeri görevli
personele anket iletilerek, her bir pozisyon kurum
tarafından belirlenen başarı faktörlerinin önem
derecesine göre sıralanması istenmiştir. Bu doğrultuda
Halkbank, işe alım ve terfi süreçlerinde kullanılacak
modelleri belirlerken, şeffaf ölçme ve değerlendirme
alt yapısını işe alım süreçlerine yansıtacaktır. Ek
olarak, Yetenek Havuzu sistemi sayesinde, üst
yönetim pozisyonlarına atanacak potansiyel adayların
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teşhis edilerek, hangi alanda ve zaman aralıklarında
gelişimlerinin sağlanacağına dair standartlarını
belirleyecektir.
Banka’nın proje kapsamında belirlemiş olduğu 2020
adımları şu şekildedir:
• Yetenek yönetimi kontrolü
• Kurumsal yetkinlik çerçevesi oluşturma
• Kilit pozisyonların belirlenmesi
• İş ailesi bazında yetkinlik modelleme
• Değerlendirme filtreleme modeli oluşturma
• Yetenek havuzu sistemi kurulumu

Halkbank, Pi-Mükemmel Fikirler Kaliteli Öneri Sistemi çalışanların
fikir ve önerilerini hızlıca iletebilmelerini sağlayarak, banka ürün ve
hizmetlerinin iyileştirilmesinde rol almalarına teşvik etmiştir.

Halkbank, çalışanları için kurumsal banka kültürünü,
sağlıklı ve etkin çalışma ortamını bankanın her birimi
boyunca şeffaf bir şekilde yansıtmaktadır. Banka
kurumsal banka kültürüne eklediği sürdürülebilirlik
bakış açısıyla personelinin gelişim ve bağlılığının
artırılmasına büyük önem vermektedir. Bu kapsamda
hayata geçen Pi-Mükemmel Fikirler Kaliteli Öneri
Sistemi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve kaliteli hizmet
sunulmasında aktif rol oynamaktadır. Sistem üzerinden
çalışanların ilettiği öneriler değerlendirme kriterlerine
uyum sağladığı takdirde uygulamaya alınmaktadır.
Raporlama yılında; toplam çalışan devir oranı %1,70
yeni işe alınan çalışan devir oranı ise %0,25
olmuştur.
2021 yılında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı başarı
kriterleri nezdinde Banka; çalışan devir hızını %0,07
oranında azaltma, yetenek yönetim projesini hayata
geçirme, potansiyel yönetici devir hızını %0,05 oranında
azaltma, çalışan memnuniyet skoru ve iç memnuniyet
skorunu %3 artırma gibi noktalarda öncelikli hedeflerini
belirlemiştir.

Halkbank’ın sahip olduğu nitelikli iş gücünün arkasında
tercih edilen işveren olma arzusundan yola çıkarak
çalışanları için oluşturduğu ayrıcalıklı fırsatlar yer
almaktadır. Banka çalışanların aidiyetini oluşturmak
ve hak ettikleri değerin karşılığını vermek için
çalışanlarına ödediği ücrete ek olarak ikramiye, yabancı
dil tazminatı, kambiyo tazminatı, vardiya tazminatı ve
görev yeri ödemeleri sağlamaktadır. Çalışanlar ihtiyaca
bağlı olarak atandığı görev gereği bazı yan haklardan
faydalanmaktadır.
Bankanın ücretlendirme ve özellikli çalışan
politikası hakkında daha fazla bilgi almak için
tıklayınız.

• Kurum içinde değerlendirici ekibi yetiştirerek,
gelişimini sağlama
• İstatistiki çalışmalar eşliğinde başarılı ve başarısız
çalışanların neden ayrıştığının tespit edilmesi
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ÇALIŞANLAR VE YAŞ GRUPLARI

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE ÇALIŞAN KADIN SAYISI
672
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EĞİTİM DURUMUNA GÖRE ÇALIŞAN ERKEK SAYISI
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Halkbank, gençlerin dinamizminden ve
yenilikçiliğinden, diğer yaş gruplarının
tecrübesinden faydalanarak ortak
değer yaratmaktadır. Bu kapsamda her
yaş grubundan ve eğitim düzeyinden
insana istihdam sağlayarak, fikir
çeşitliliği içeren bir çalışma ortamı
yaratmaktadır.
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Çalışan ve firma gelişiminin şeffaf iletişim ve ilişkilere
bağlı olduğuna inanan Banka bunlara ek olarak, çalışan
gelişiminin sürekli kılınması için yönetimsel işleyişin de
bu süreçte aktif rol oynaması gerektiğine inanmaktadır.
Banka, düzenli performans değerlendirmeleri ile
tüm personeline verdiği geri bildirimler ile çalışan
performansını ve motivasyonunu artırmaktadır. 2020
yılında 6.068 kadın beyaz yakalı ve 6.809 erkek beyaz
yakalı personel Halkbank tarafından verilen geri
bildirimler ile gelişime teşvik edilmiştir.

4 YILLIK ÜNİVERSİTE
2 YILLIK YÜKSEKOKUL

834

YÜKSEK LİSANS
MESLEK LİSESİ

639
7.619

DOKTORA
İLKÖĞRETİM
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EĞİTİMCİ KİMLİĞİ İLE HALKBANK
Çalışan gelişimini kurum hedefleri arasında öncelikli
olarak gören Halkbank, her fırsatta çalışanlarına bilgi
ve birikimlerini artırmaları için olanaklar sunmaktadır.
Pandemi sürecinde dahi sürekli gelişim ilkesinden
taviz vermeyerek ve eğitim süreçlerini hızlı bir şekilde
online platformlara entegre ederek, çalışanlara
kendilerini daha donanımlı hale getirmeleri için
fırsatlar sunmaya devam etmiştir. 2020 yılında uzaktan

HALK AKADEMİ
çalışma modeline geçilmesiyle birlikte kariyerinde
ev ve iş arasında sahip oldukları sorumlulukların
yaratabileceği olası dezavantajları önlemek adına, kadın
çalışanlara verilecek eğitimleri öncelikler listesine
almıştır. Bu bakış açısıyla Halkbank kadınlara atfedilen
eşitsizliklerin önüne geçerek toplumsal cinsiyet eşitliği
konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamıştır.

EĞİTİM VERİLERİ
12

TOPLAM SINIF EĞİTİM
(SAAT / KİŞİ)

20

2020 yılında Halk Akademi tarafından sunulan
eğitimler kapsamında;
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ORTALAMA EĞİTİM SÜRESİ
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Karar ve strateji belirleme
mekanizmaları için önemli bir süreç
haline gelen Veri Analizi konusunda
Halkbank çalışanları için “Veri Analisti
Yetiştirme Programı”nı hayata
geçirmiştir.
2020 yılında dünya çapında geçerliliği olan açık kodlu
yazılım programları ile birlikte algoritmadan başlayarak
makine kullanımı öğrenme detaylarına kadar ilerleyen
Veri Analisti Yetiştirme Programı kapsamında banka
personelinin yetiştirilmesi ve bu konuda yetkinliğe
sahip bireyleri keşfederek Banka ve paydaşlara önemli
katma değer sağlamayı hedeflemiştir. Halkbank proje
tamamlandığında hem kurum kültürüne hem de
programa dahil edilen çalışanlara önemli bir gelişim
fırsatı sunmuş olacaktır. Eşit eğitim ve gelişim hakları
yaklaşımıyla ayrım yapılmaksızın veri analistliği
alanında kendisini geliştirmek isteyen tüm Genel
Müdürlük personeli hedef kitle arasında yer almaktadır.

• 14.735 çalışan*saat
katılımın olduğu İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi e-eğitimi 1.835
personel tarafından tamamlamıştır.

85

68

(ERKEK ÇALIŞAN)
2018

88

52

(KADIN ÇALIŞAN)

• Halk Akademi e-eğitim kataloğunda yer alan
içeriklerin %14’ü kişisel gelişim eğitimlerinden
oluşmaktadır. Bankanın kişisel gelişim
eğitimleri arasında sağlıklı yaşam, gün içerisinde
yapılabilecek egzersizler, aile-çocuk eğitimleri,
hayat boyu öğrenme-sürekli gelişim, işte
mutluluk gibi başlıklar yer almıştır.

99
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ORTALAMA EĞİTİM SÜRESİ

Halkbank, sağladığı sürekli eğitimlerle çalışanlarına
kişisel ve mesleki gelişim fırsatları tanırken, geniş
kariyer olanaklarıyla çağdaş çalışma ortamları
sunmaktadır. Banka çalışanların bilgi ve beceri
düzeylerini en üst seviyede tutmak ve onların kariyer
gelişimlerine destek olmak amacıyla, bankacılık
mesleğinin gerektirdiği mesleki ve kişisel gelişim
konularında eğitim programları düzenlemektedir.
Banka eğitim markası Halk Akademi kapsamında
personelin kapasite gelişimine fayda sağlamaktadır.

VERİ ANALİSTİ YETİŞTİRME
PROGRAMI

140

• 2020 yılında Etik İlkeler e-eğitimi toplam 887
personel tarafından tamamlanmış olup, bu
başlıkta toplam 6.209 saat eğitim verilmiştir.
• Yolsuzlukla Mücadele Politikası eğitimini 2.821
personel tamamlamıştır. Bu başlıkta toplam
19.747 saat eğitim verilmiştir.
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YÖNETİCİ GELİŞİMİNE KATKI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yönetici performanslarının ve yetkinliklerinin artırılması
amacıyla İlham Veren Liderler Projesi düzenlenmektedir.

Halkbank, yönetici pozisyonunda bulunan ast-üst
ilişkilerini ve çalışan bağlılığını doğru bir şekilde
yönetmesiyle Bankaya değer katabileceklerine
inanmaktadır. Bu kapsamda, tarihte iz bırakmış
Türklerin liderlik beceri ve yaşamlarından anektodlar
ile zenginleştirilen ve Bankanın liderlik yetkinlikleri
ile eşleştirilerek davranışların örneklenmesi ve
pekiştirilmesi amacıyla İlham Veren Liderler projesi
yürütülmektedir. Liderlerden alınan feyz sonrasında
yetkinlik değerlendirmelerinin doğru yapılması ve
yönetici performansının etkin bir şekilde ölçümlenmesi
sağlanarak, terfi ve atama süreçlerine katma değer
kazandırılmaktadır. Bankanın bu proje kapsamında
elde ettiği en önemli getiriler banka içi iletişimin doğru
yönetilmesi ve çalışan bağlılığına sağlanan olumlu
etkiler olarak görülmektedir.

Halkbank, yönetici adaylarını Gelibolu
Projesi ve USTAM Mentorluk Projesi
kapsamında yetkinliklerini ve liderlik
özelliklerini geliştirmeye katkı sunmayı
amaçlamaktadır.
Halkbank, bilginin ancak paylaştıkça daha faydalı
olacağı inancıyla, yeni görevlerine atanacak yönetici
unvanlı çalışanlarına ilk etapta ihtiyaç duyacakları bilgi
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ve beceriler ile donatmak, adayların kendi aralarında
yaratacakları iş birliği, iletişim ağı ve sinerji aracılığıyla
sosyal öğrenmenin de avantajından yararlanarak
Bankanın gelecek vizyon ve stratejilerine en uygun
şekilde liderlik yeteneklerini geliştirmeleri için Gelibolu
Projesi’ne tabi tutmaktadır. Banka Gelibolu açılımını;
gelişen liderlik, başarıyla büyüyen organizasyon,
limitsiz ufuklar olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda
Banka, Gelibolu Projesi sayesinde yöneticiliğe yeni
adım atan çalışanlar alt-üst ilişki yönetimi, problem
çözme becerileri, operasyonel ve yönetsel tecrübeleri
hakkında birbirleri ile paylaşım yapabilecekleri
bir buluşma ortamı sunmaktadır. Gelibolu projesi
uzantısında atanması beklenen şube yöneticileri,
kariyerlerinde başarı ve tecrübeleriyle kendilerine
ilham kaynağı yaratacak, karşılaşabilecekleri problem
ve zorluklarla nasıl mücadele etmeleri gerektiğini
öğretmek ve yeni departmanlarında en etkin şekilde
performans sergileyebilmeleri için USTAM Mentorluk
Projesini hayata geçirmiştir. Proje kapsamında
atanması beklenen yöneticiler Gelibolu Programı’nı
tamamladıktan sonra kariyerinde başarılı olan
yöneticiler tarafından riskli durumlar karşısında
zamanı en iyi şekilde yöneterek en uygun aksiyonu
alabilme, kişisel farkındalık paylaşımları ve çalışma
süreçleri boyunca edindikleri tecrübeleri hakkında
bilgilendirilmektedir.

Halkbank bütün çalışan, müşteri ve ziyaretçileri için
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmaktadır.
Çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği kültürünün
yaygınlaşması adına proaktif yaklaşım göstermektedir.
Bu doğrultuda personelinin fiziksel ve psikolojik
sağlığını öncelikleri arasına alan Banka, faaliyet
gösterdiği tüm hizmet birimlerini İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim sistemi kapsamına dahil etmektedir.

Halkbank, COVID-19 salgınıyla beraber
çalışan sağlığı ve güvenliği amacıyla
birçok hızlı aksiyon almıştır. Sosyal
Destek Servisi kurularak çalışanlar
her ihtiyaç duyulan anda videolu
görüşmeler ile desteklenmiştir.
Halkbank COVID-19 salgınına karşı çalışan sağlığını
koruyabilmek adına gereken tüm önlemleri alarak,
güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için çözümler
üretmiştir. Halkbank, pandemi sürecinde başlattığı
COVID-19 uygulaması ile vaka bildirimlerinin ve çalışan
sağlık durumlarının anlık takibini sağlamıştır. İnsan
sağlığına karşı olan hassasiyet bilinciyle bankamız;
pandemi sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesi,
sağlık kayıplarının azaltılması ve ihtiyaç duyulan
sosyal ve çalışma koşulları desteğini sağlayabilmek
adına enfeksiyonlardan korunmaya yönelik kurumsal
rehber oluşturmuştur. Buna paralel olarak Halkbank,
personelin verimliliklerini, sağlıklarını, çalışma
ortamlarını ve kriz yönetim süreçlerini kurumsal bir
yaklaşımla geliştirmek ve iyileştirmek için Sosyal

Destek Servis hizmetini kurmuştur. Bu sayede, Banka
çalışanları ve aileleri sağlık ve özel yaşam konularında
karşılaşabilecekleri olası problemler hakkında videolar
aracılığıyla bilgilendirilmektedir.
Pandemi sürecinde uzaktan çalışma modeline
geçen Banka, evden çalışma kapsamında personelin
uzaktan erişimini BT Daire Başkanlıkları tarafından
sağlayarak, çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda
dizüstü bilgisayarlarını temin etmiştir. Pandemi
döneminde gebe, süt izni kullanan, engelli ve Sağlık
Bakanlığı’nın belirlediği dezavantajlı gruplarda
yer alan personele idari izin kullandırarak, grup
kapsamında olan çalışanların sağlık riskleri en aza
indirmeyi hedeflemiştir. Talep eden ve kriterlere uyan
3.163 personele toplamda 536.457 gün ücretsiz izin
kullandırılmıştır.

Küçük İşletme Can Suyu Kredisi
başvuruları dijital ortama taşınarak
çalışanların bulaş riski en aza
indirilmiş, diğer ürün ve hizmetlerin de
dijital dönüşüm süreci hızlandırılmıştır.
Pandemi döneminde Küçük İşletme Can Suyu Kredisi
ile küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken ve
kredi talep başvurusu yaparken bulaş riskini en aza
indirecek şekilde tedbirler alınmıştır. Müşterilerin
şubeye gelmelerine gerek olmadan kredi tahsisini
dijital ortamlardan gerçekleştirmeleri sağlanarak, hem
çalışan hem müşteri sağlığının ön planda tutulduğu
kredi talepleri sağlık riski olmadan cevaplanmıştır.
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Halkbank’ın İSG süreçleri 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu gereklilikleri ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sisteminin kapsadığı yasal süreçler ile yürütülmektedir.

Halkbank, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumu
takip edebilmek ve ihtiyaca yönelik her türlü önlemi
alabilmek için İSG Üst Kurulu ve İSG Komisyonu
kurmuştur. Çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan hizmet
birimleri için Banka İSG Kurulu yapılanmasını
oluşturmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirmiştir.
2020 yılında Halkbank’ın sahip olduğu toplam mevcut
İSG komite sayısı 37, komitelerindeki toplam üye sayısı
274 ve çalışan temsilcisi sayısı 60’dır.
Halkbank’ta İSG Kurul ve komisyon toplantıları 2 ayda
bir yapılmaktadır. Banka çalışan temsilcileri kurul
toplantılarına katılım sağlamakta, görüş ve önerilerini
beyan etmekte ve kararlara katılma haklarına
sahiptirler. Çalışan temsilcileri kurul ve komisyon
toplantılarında çalışanlar tarafından aktarılan öneri ve
görüşleri; e-posta, Pi Mükemmel Fikirler öneri iletme
sistemi aracılığı ile toplamaktadır.
Bu doğrultuda yapılan sözleşmelerde; İSG Üst Kurul
ve Yönetim gözden geçirme toplantıları dahilinde
alınan kararlar sendika temsilcilerine ve sendikaya
iletilmektedir. Banka çalışanları, yöneticileri, kurul ve
komisyon üyelerinin yetki ve sorumluluklarını mevzuat
kapsamında garanti altına almaktadır.

Bankamızda tüm çalışanlar ve dış
paydaşlar emniyetsiz ya da sağlık riski
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taşıdığını düşündükleri durumları
İSG Kurulu’na (isg@halkbank.com.tr)
bildirebilmektedir. Ek olarak çalışanlar
bu e-mail adresiyle acil durumlarda
anons sistemi veya telefon ile
bilgilendirilmektedir.
Halkbank’ın tüm lokasyonlarında yapılan saha
ziyaretleri sonrasında muhtemel tehlikeler tespit
edilmekte ve risk değerlendirme analizleri dokümante
edilmektedir. Bu sayede, rutin ve rutin olmayan
riskler belirlenerek iyileştirici faaliyetlerle risklerin
azaltımı için raporlama yapılmaktadır. Tespit edilen
riskler kontrol hiyerarşisi doğrultusunda kontrol altına
alınmakta, yapılan iyileştirici faaliyetler tamamen
yazılım üzerinden yönlendirilmektedir.
Halkbank’ta işe yeni giren çalışanlar İSG kapsamındaki
eğitimleri almadan ve gerekli sağlık kontrollerinden
geçmeden çalışmaya başlatılmamaktadır. İSG
profesyonellerinin belirli aralıklarla düzenlemekte
olduğu saha ziyaretlerinin dışında, ISO 45001 İSGYS iç
tetkikler kapsamında risk değerlendirme çalışmaları
yapılmaktadır. Banka çalışanları kendilerine
atfedilen görev tanımı ile ilgili risk değerlendirmesi
tamamlanmadan ve saptanan riskler iyileştirilmeden
sahaya alınmamaktadır.

Halkbank’ta, çalışanlarının İSG riskleri anlamında
farkındalığa ve bilince sahip olmaları amacıyla periyodik
eğitimler düzenlenmektedir. Bu misyonla bankamızın
“Beraber” dergisinde devamlı olarak İSG kapsamındaki
olası risklerin en aza indirilmesi, çalışan sağlığı,
afet ve acil durum bilgilendirmesi yapılmaktadır.
Bilgilendirmelerin pekişebilmesi için Halkbank, faaliyet
gösterilen tüm hizmet binalarında yılda en az bir
kez olacak şekilde tatbikat düzenleyerek çalışanlara
yaşanabilecek herhangi bir doğal afete karşın hayati
boyutta fayda sağlayacak eğitimlerin verilmesini
sağlamaktadır.

Raporlama döneminde İş Sağlığı ve
Güvenliği alanında 3.304 saat sınıf
içi ve 94.857 saat e-öğrenme olmak
üzere 98.161 çalışan*saat eğitim
verilmiştir. Ayrıca, müteahhit firma
çalışanlarına da e-öğrenme olarak
1.344 çalışan*saat eğitim imkanı
sunulmuştur.

HALKBANK 2020 YILI İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ GÖSTERGELERİ
Yaralanma oranı

0,102

Kayıp gün oranı

0,728

Kaza sıklık oranı

0,508

Kaza ağırlık oranı

0,004

İş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda
detaylı bilgi için:
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•
•
•
•
•

SOSYAL VE
İLİŞKİSEL SERMAYE
80

2020 Yılında 2,5 milyon yeni müşteri
Pandemi döneminde 322 milyar TL’nin üzerinde nakdi kredi desteği
Müşteri memnuniyet oranı %65,3
İyileştirme çalışmaları sonrasında gelen çağrı adedinde %50 artış
Kadın Esnaf ve Sanatkârlara yönelik 8 milyar TL kredi

Halkbank, Türk halkının kendisine duyduğu inançtan
aldığı güçle 2020 yılında da sektöründeki lider ve
öncü konumuna yakışır nitelikte başarılara imza
atmıştır. “Önce Halk, Sonra Banka” ilkesi ışığında,
pandemi süresince ülke ekonomisine sağladığı
destekler kapsamında tüm kaynaklarını halkın ihtiyaç
ve beklentilerini karşılayacak şekilde kullandırmıştır.
82 yıl boyunca Türkiye’yi büyüten, Türkiye ile büyüyen
Halkbank, 2020 yılında da başta müşterileri olmak üzere
tüm paydaş gruplarında şeffaflık ilkelerine dayandırdığı
sosyal ve ilişkisel sermayesiyle değer yaratmaya
devam etmiştir. Halkbank COVID-19 ile mücadele
şartlarında dahi, Türkiye’nin hem ekonomik hem sosyal
düzenini korumak için gece gündüz demeden çalışmış,
Kurumsal banka kültürüne sahip olmanın getirdiği
sorumluluk bilinciyle de halkın refah düzeyini artırmaya

yönelik faaliyetlerini eş zamanlı olarak yürütmüştür.
Halkbank, bankacılık faaliyetleri ile doğrudan ve dolaylı
etkileşimlerle gerçekleştirdiği projelerde çevresel,
sosyal ve ekonomik etkileri bir arada gözetirken,
üstlendiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile
toplumun kalkınmasına öncülük etmektedir. Banka’nın
yarattığı dolaylı etkiler arasında yer alan; ekonominin
üretkenliği artırmak, yoksulluğun ağırlıklı olarak
bulunduğu bölgelere katkı sağlamak, sosyal veya
çevresel şartlar kapsamında gerçekleşen ekonomik
etkileri dengelemek, topluluk veya coğrafi bölgeler
dahilinde bilgi ve birikimin gelişimine katkı sağlamak,
tedarikçilere yönelik istihdamı sağlamak, kullanılan
ürün ve hizmetlerin ekonomik etkilerini saptamak
gibi etkiler ve yürütülen paydaş iletişimleri Banka
öncelikleri arasında yer almaktadır.
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HALKBANK’IN PAYDAŞLARIYLA
İLİŞKİLERİ
Halkbank, “Halkın Bankası” olma ilkesiyle paydaş
ilişkilerini kurgularken, paydaşlarından gelecek
olan fikir ve önerilerin Banka gelişimine büyük
katkı sağlayacağına inanmaktadır. İş geliştirme
süreçlerinde paydaşlarıyla gerçekleştirdiği iletişimler
sayesinde beklentilerini bütünüyle karşılayan ürün ve
hizmetleri yaratmayı amaçlamaktadır. Paydaşlarla
olan iletişimlerinde birlik ve beraberlik kavramını
ön planda tutan Banka, faaliyetlerini bütüncül bakış
açısıyla değerlendirerek tüm topluma fayda sağlayacak
doğru, hızlı ve çözüm odaklı ürünler geliştirmeyi
hedeflemektedir. Bu bakış açısından aldığı ilhamla,
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değer yaratmak amacıyla iyileştirdiği iş modellerinde
daima başarıya ulaşmasının en önemli unsuru
paydaşlarıyla olan etkin ve şeffaf iletişim süreçleridir.
Halkbank üstün görev bilinciyle, odak noktasındaki
paydaş grubu olan müşterileri için bankacılık
sektöründe sunduğu katma değerli hizmetlerle müşteri
memnuniyetini daima en üst seviyede tutmaktadır.
İletişim kanalları üzerinden alınan geri bildirimler
sayesinde ürün ve hizmet gelişiminin yanı sıra iletişim
mekanizmalarından elde edilen fayda, Bankanın uzun
vadeli stratejilerinin oluşturulmasında da aktif bir
şekilde kullanılmaktadır. Bu kapsamda Halkbank’ın
kilit paydaş grupları ve bu gruplara yönelik geliştirdiği
iletişim mekanizmaları hakkında detaylı bilgi aşağıda
verilmiştir.

Paydaş Grubu

Çalışanlar

İletişim Kanalları

Sürekli

Çalışan Memnuniyeti Anketi, Performans
Değerlendirme sistemi, toplantılar, e-bültenler,
e-posta aracılığıyla yayınlanan duyuru ve iç
mevzuat, Bilgi Teknolojileri Duyuruları, Bilgi
Güvenliği Duyuruları, Elektronik Duyurular,
Banka iç iletişim platformları
Halkbank şubeleri, ATM’ler, çağrı merkezleri,
internet bankacılığı, mobil bankacılık, toplantılar,
sunumlar, e-duyurular, sosyal medya, SMS

Müşteriler

7/24

Tedarikçiler

Sürekli

Satın alma ve/veya hizmet alma/bakım süreçleri

Uluslararası Finans Kuruluşları
ve Muhabir Bankalar

Sürekli

Toplantılar, ziyaretler, yazışmalar

Medya

İhtiyaç halinde

Basın bültenleri, toplantılar, röportajlar

Kamu Kurumları

İhtiyaç halinde

Toplantılar, ziyaretler, görüşmeler, raporlar,
brifingler

Sivil Toplum Kuruluşları

İhtiyaç halinde

Toplantılar, ziyaretler, görüşmeler, brifingler

Sürekli

İlgili kuruluşlarla yatırımcılara yönelik
düzenlenen organizasyonlar, yatırımcılarla
toplantılar, telekonferans ve e-posta yoluyla
doğrudan iletişim, Banka internet sitesi ilgili
sayfaları, roadshowlar, analist günleri

Pay Sahipleri ve Yatırımcılar
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ÇALIŞANLAR

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Halkbank’ın nitelikli ve yaptığı işe değer katan
çalışanlarından oluşan insan sermayesi Bankanın en
önemli değerleri arasında yer almaktadır. Banka’nın
yüksek donanıma sahip, mutlu ve üretken insan
kaynağı, sektöründeki rakiplerine karşı rekabet avantajı
kazandırmaktadır. Halkbank, tercih edilen işveren olma
arzusundan hareketle, çalışanların haklarını ön planda
tutarak; kapsayıcı, saygın, adil, eşitlikçi ve gelişime açık
bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Banka, doğru ürün ve hizmetleri müşterilerle
buluşturmak için en etkili yöntemin, onları dinleyerek
ihtiyaca yönelik özel ve hızlı çözümler üretmekten
geçtiğine inanmaktadır. Müşterilerinin ihtiyaçlarına
yönelik çözümler geliştirmeyi öncelikleri arasına
alan Halkbank, sorumlu bankacılık operasyonları
kapsamında bedensel ve görme engelli müşteriler
için hayata geçirdiği “Engel Tanımayan Bankacılık”
projesiyle dezavantajlı grupların da bankacılık
ihtiyaçlarını erişebilir kılmayı amaçlamaktadır.

Halkbank’ın çalışan ilişkileri hakkında detaylı
bilgilendirme raporun insan sermayesi
bölümünde paylaşılmaktadır.

Banka’nın paydaşlarına sağladığı ürün ve
hizmetlerin detaylarına Finansal Sermaye ve Sosyal
Fayda Odaklı Finansman Yaklaşımı bölümünden
erişebilirsiniz.

2020 yılında Çağrı Merkezi üzerinden gelen çağrı adedi
bir önceki yıla göre %50 artış göstererek 46,3 milyona
ulaşmıştır.
Operasyonel süreçlerinde sürekli olarak iyileştirme
çalışmaları yapan Halkbank, müşteri memnuniyetini
odak noktasında tutmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılında
Çağrı Merkezi üzerinden gelen çağrı adedi bir önceki
yıla göre %50 artış göstererek, 46,3 milyona ulaşmıştır.
Kişiye ve ihtiyaca yönelik sunulan özel hizmetler
çerçevesinde Halkbank 2020 yılı müşteri memnuniyet
oranı %65,33 olarak gerçekleşmiştir.
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Müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmetleriyle
fark yaratan Halkbank 2020 yılında 2,5 milyon yeni
müşterisinin güvenini kazanmıştır. Banka, tüm
bankacılık işlemlerinde müşteri ürün ilişkisini en üst
seviyeye çıkarmak için sunduğu hizmetlerde dönüşüm
ve verimliliği artırma amacıyla hedefler belirlemiştir.

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ HEDEFLERİ
Tahminleme Algoritması & Akıllı Çağrı Dağıtımı ile müşteriye ihtiyaç duyduğu ürünü
doğru zamanda sunmayı ve müşterinin neden aradığını tahmin ederek kendisini en
doğru kaynağa en kısa zamanda aktarılmasının sağlanması
Talep edilen hizmete konuşarak ulaşılmasını sağlayan Sesli Yönlendirme (ChatBot)
teknolojisini yapılandırırken, ses ile biyometrik doğrulama yaparak müşteri
konforunu koruyarak güvenliğini artırmak için Biyometrik Doğrulama teknolojisine
sahip olunması
Müşterinin kuyrukta beklemeden ihtiyaç duyduğu hizmete self servis noktalardan
ulaşabilmesini sağlayabilmek için Chatbot’ta yapılandırma sürecinin başlatılması

Dialog Portföy Yöneticileri rolünün oluşturularak şube dışı kanallardan bankacılık
hizmeti alma eğilimindeki müşterilere birebir hizmet sunulması
Şube sesli yanıt sisteminin geliştirilerek müşterilerin telefon ile hizmet alabilecek
şekilde akışlar oluşturulması

Mobil Uygulamalar ile Dialog Entegrasyonunun geliştirilmesi sayesinde müşteri
deneyiminin iyileştirilmesi ve görüntülü Bankacılık hizmeti sunulması

Kurumsal Dialog Hattı üzerinden sunulan Esnaf ve KOBİ Dialog Hizmetlerinin geliştirilmesi

Omnichannel entegrasyonlarının tamamlanarak, müşteri deneyiminin kesintisiz devam
edebilmesi için müşteri deneyimlerinin tasarlanması ve gerekli entegrasyonların
yapılması
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Pandemi döneminde müşteri memnuniyetini ön
planda tutan Banka, devam eden bu süreçte birlik ve
beraberliği sağlayarak faaliyetlerine değer katacak
hizmetleri çoğaltmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda,
talepleri karşılayabilecek ürün ve hizmetleri sunabilmek
amacıyla müşterilerine memnuniyet anketleri iletmiştir.
Banka’nın bireysel müşterilerine yılda bir defa ilettiği
anketlerde, memnuniyet seviyeleri ölçümlenerek,
geliştirilmesi gereken noktaların tespiti sağlandıktan
sonra aksiyon alanları belirlenmektedir. Hedef kitle
dahilinde olan müşterilere Rassal Numara Üretme

(RSS) aracılığıyla listesiz olarak ve Bilgisayar Destekli
Telefon Görüşme Yöntemi (CATI) ile ulaşılmaktadır.

Pandemi Döneminde Katılımcıların;
• %78’i hastalanmaktan büyük endişe duymaktadır.
• %56’sı market alışverişi gibi zorunlu bir ihtiyaç

Normalleşme Sürecinde Katılımcıların;
• %50’si normalleşme sürecinin başladığını ancak
sürecin 6 aydan fazla süreceğini düşünmektedir.

Halkbank, pandemide hayata geçirdiği Bankacılık
Davranışları ve Tutumu Araştırması kapsamında
sunduğu ürün ve hizmetlerle, hem bankacılık sektörüne
hem de müşterilerine değer yaratmaya devam etmiştir.
Bu çerçevede atmış olduğu stratejik adımlar sayesinde
rakip bankalara kıyasla müşteri sayısını en çok artıran
bankalar arasında yer almaktadır. Yapılan araştırma
kapsamında pandemi sürecinde elde edilen veriler
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

olmadıkça dışarı çıkmamaktadır.
• 36’sı evden çalışma iş modeline geçmiştir.
Banka, katılımcılardan sağladığı veriler doğrultusunda
bankacılık sektörüne değer yaratmak ve müşteri
memnuniyetini artırmaya yönelik gelişime devam etmek
amacıyla müşteri beklentilerine yönelik araştırmalarını
sürdürmektedir. Pandemi sürecinde katılımcıların
Halkbank ve rakip bankalara yönelik beklentileri

kapsamında; her 10 kişiden 7’si bankaların aldığı
önlemleri yeterli bulmaktadır. Buna ek olarak, tasarruf
ve yatırım alanında gerçekleştirilen araştırmalar
sonucunda katılımcıların yine bu süreçteki finansal
davranışları da şu şekildedir;

VERİ GÜVENLİĞİ VE MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ
Halkbank teknoloji temelli riskleri azaltma konusunda 2018
yılında belgelendirdiği ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet
Yönetim Sistemi ile Bilgi Teknoloji süreçlerinde sürekli
geliştirme sağlayarak hizmet kalitesini artırmaktadır.
Halkbank’ın, yurt içi ve yurt dışında sunduğu ürün
ve hizmetlerindeki müşteri bilgilerinin gizliliği
ve güvenliğinin sağlanması da odak noktaları
arasında yer almaktadır. Bankanın bu konuda sahip
olduğu hassasiyet tüm banka çalışanları, ortak ve
hissedarlarını da kapsamaktadır. Veri güvenliği ve
müşteri gizliliğinin korunması ile yasal mevzuata uygun
davranma kapsamında bilgi güvenliği temel eğitimleri
tüm banka çalışanlarına düzenli olarak verilmektedir.
Buna ek olarak, Bankada gerçekleşen tüm dijitalleşme
çalışmalarında veri güvenliği ve müşteri gizliliği esas
alınmaktadır.

adedinde, şikayette bilgilerin 3. kişilerle paylaşıldığına
yönelik olarak somut delil bulunamamış, 6 adet şikayet
ise bilgilerin paylaşıldığı şüphesi oluşması nedeniyle
Teftiş Kurulu Başkanlığı’na iletilmiştir. Ayrıca, 2020 yılı
içerisinde müşteri bilgilerinin paylaşımı ile ilgili diğer
birimler nezdinde şikayete konu olan 8 adet vaka tespit
edilmiş olup, konular denetim birimleri tarafından
incelenerek Bankanın İnsan Kaynakları Birimi’ne
iletilmiştir. Bankanın personel eylemleri bakımından
değerlendirilerek; disiplin hükümlerine istinaden
disiplin cezaları ile tecziyeleri sağlanmış veya şikayete
bağlı olarak yazılı uyarı verilmiştir.

Banka’ya, 2020 yılında müşteri gizliliğinin ihlali
kapsamında 27 adet şikayet iletilmiştir. Şikayetlerin 21

• Katılımcıların %85’i nakitlerinin bir kısmını ya da tamamını 			
hesaplarında tuttuklarını beyan etmektedir.
• En çok kullanılan yatırım aracı altın olarak belirtilirken, 10 kişiden
7’si yatırım yapmadığını belirtmiştir.
• Nakit tasarrufu eğilimi artış gösterirken, katılımcıların %64’ü 		
gelecekte tasarruf yapacaklarını ifade etmektedirler.
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TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ
2020 yılında gerçekleştirilen
satın alımlarda çoğunlukla yerel
tedarikçilerle çalışılmış ve toplamda
891 milyon TL’lik harcama yapılmıştır.
Halkbank, kadın tedarikçilerine
pozitif ayrımcılık tanıyarak paydaş
ilişkilerine özel bir değer katmaktadır.
Halkbank, kadın tedarikçilerle yaptığı
anlaşmalarda, mal ve hizmet satın
alımlarında; girişimciler, KOBİ ve
esnafa ve kooperatiflerine öncelik
tanımaktadır.
Halkbank, satın alma faaliyetlerinde daima reel sektöre
ve toplumsal kalkınmaya destek olmak ve değer
katmak amacıyla büyük oranda yerli tedarikçileri tercih
etmekte, ekonomiye destek olmak ve yeni iş fırsatları
oluşturmak için de tedarik zincirindeki istihdamı
artırmayı hedeflemektedir. Banka tüm mal ve hizmetler
için alım yaptığı paydaşlarına karşın benimsediği İşbu
Politikası kapsamında Halkbank’a uygun olmayan
şekilde faaliyet gösteren hiçbir müşteri ve tedarikçi ile
çalışmamaktadır.
Halkbank Müşteri ve Tedarikçilerin Sorumluluğu
ile ilgili detaylı bilgi için websitesinde yer alan
İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politika’sını
inceleyebilirsiniz.
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ULUSLARARASI FİNANS
KURULUŞLARI VE MUHABİR
BANKALAR
Halkbank dış ticaret hacmini oluşturan müşterilerine
de sunduğu nitelikli ürün ve hizmetlerle, müşterilerini
hem riskten korumakta hem de Banka için yüksek gelir
sağlamaktadır. 2020 yılında, banka müşterilerinin talep
ve beklentileri doğrultusunda tasarladığı ürünlerle yeni
girişimlerde bulunarak farklı piyasalar içerisinde de
ilişkisel sermayelerine değer yaratmayı amaçlamıştır.
Halkbank, bu doğrultuda attığı adımlarla, 2020 yılında
ithalat ve ihracat alanlarında da müşterilerine katma
değerli hizmet sunmaya devam ederek, Türkiye
ihracatçılarının tercih ettiği banka olmuştur. Sadece
Türkiye ekonomisi için değil yurt dışında açmış olduğu
temsilcilik ofisleri aracılığıyla ülke ve hizmetlerine
katma değer yaratan Halkbank’ın yurt dışındaki
temsilcilik ofislerinde görev yapan çalışanları, ilgili
ülkede Bankayı temsil eden yönetici olarak kabul
edilmektedir. Halkbank Üst Yönetimi’nin tamamı
Türk olup, Londra temsilcisi İngiliz vatandaşı, Tahran
Temsilcileri İran vatandaşıdır.
MEDYA
Banka, ihtiyaç duyulması halinde medya temsilcileri ile
iletişime geçerek, ürün, hizmet ve faaliyetleri hakkında
kamuoyu bilgilendirilmesini sağlamak için toplantılar
düzenlemektedir. Bankanın yazılı basında toplam 9.805
haberi yer almıştır. Bu haberler ile Banka reklam
eşdeğerliklerinin toplamı 13,4 milyon TL’ye ulaşırken,
12 ayın ortalaması alındığında olumlu haberlerin oranı
%85, olumsuz haberler ise %15 olarak gerçekleşmiştir.

KAMU KURUMLARI
Halkbank, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları
ile iş birliği yaparak değer yaratmaya devam
ederken, aynı zamanda toplumsal fayda sağlayacağı
sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi
hedeflemektedir.
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Halkbank, faaliyet konusuyla ilgili çalışmalar yürütülen
sivil toplum kuruluşları ve mesleki örgütlere de destek
vermektedir.
Halkbank’ın üyesi olduğu başlıca kurum ve kuruluşlar:
• KalDer (Türkiye Kalite Derneği)
• DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu)
• Hizmet İhracatçıları Birliği
• İslam Kalkınma Bankası Ülkelerindeki Finans
Kuruluşları Birliği (ADFIMI)
• İngiltere Yabancı Bankalar Birliği
• Türkiye Bankalar Birliği
• İTO Üyeliği
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Banka, yatırımcılarına ve menfaat sahiplerine doğru
ürünleri sunarken, sağladığı hizmet kalitesi ve etkin
iletişim yöntemleriyle ilişkilerine değer katmaktadır.
Halkbank, menfaat sahiplerini; pay sahipleri,
çalışanlar, müşteriler, muhabir bankalar, kredi temin
ettiği kurumlar, kamu kurumları, tedarikçiler ve
ilişkisi olan tüm kesimler olarak belirlemektedir. Bu
doğrultuda menfaat sahipleri, hedeflerine ulaşmakta

ve faaliyetleri kapsamına dahil olan kişi veya kurumları
çıkar grubu olarak tanımlamaktadır. Banka, tüm pay
sahipleri ve menfaat sahipleri ile olan iletişimlerinde
eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama
prensipleri çerçevesinde hareket etmektedir.
Pandemi koşullarına rağmen yeni iş modellerine
etkin ve hızlı bir şekilde uyum sağlayan Halkbank,
yatırımcı toplantılarına telekonferans ve video
konferans kanalıyla devam etmiştir. Bankanın
hisse senedi fiyatı ve piyasa değerinin korunması
bunların uzun vadede artırılmasıyla sabit getirili
menkul kıymet yatırımcılarının bilgilendirilmesi
amacıyla yatırımcı toplantıları 2020 yılında da
gerçekleştirilmiştir. Yurt içinde ve uluslararası
kurumsal yatırımcıların faaliyetlerini yoğunlaştırdığı
finans merkezlerinde bulunan çok sayıda yatırımcı,
analist ve portföy yöneticisi ile birebir ve grup
toplantıları gerçekleştirilmiştir. Yatırımcılar ile
yapılan görüşmelerde, Halkbank’ın mali ve idari
yapısı, bankacılık sektörü ve uluslararası finans
piyasalarındaki konumu ile gelecek döneme ilişkin
beklentiler ele alınmış ve Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen stratejiler aktarılmıştır. Çeyrek dönemler
itibarıyla, kamuya açıklanan finansal sonuçlarına dair
bilgilendirici görsel mali yapı sunumları hazırlanarak
Halkbank internet sitesinde yayımlanmış ve eş zamanlı
olarak düzenlenen telekonferanslar ile yurt içi ve yurt
dışı yatırımcılara sunulmuştur.
Bankanın menfaat sahipleri, hakları ve 		
bilgilendirilmeleri konusunda detaylı bilgilendirme
banka politikalarında yer almaktadır.
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SOSYAL FAYDA ODAKLI FİNANSMAN YAKLAŞIMI

322 milyar TL’yi aşan nakit kredi desteği
40,1 milyar TL’lik geri ödeme ertelemesi
Esnaf ve sanatkârlara 67,5 milyar TL üzerinde destek

Banka paydaşlarının ihtiyaçlarına yönelik yarattığı
çözümlerle perakende sektörüne katkı sağlarken
bireysel müşterilerine de etkin değer kattığı kredi
destekleri sunmuştur. Perakende sektöründe pandemi
sebebiyle yaşanan olumsuz finansal etkileri en aza
indirmek için harekete geçen Halkbank, Sosyal

Hayatı Destek Kredisi projesini hayata geçirmiştir.
Sektör bazında ekonomik canlanma gerçekleştirmeyi
hedefleyen Banka, müşterilere daha uygun maliyet
ve koşullarla kredi sağlarken, bireysel müşteriler için
mobilya, beyaz eşya, çeyiz vb. ihtiyaçlara yönelik 3.054
müşteriye 51 milyon TL kredi finansmanı sağlamıştır.

ÜRETEN KADINLAR

Bankanın başarılarla dolu geçirdiği 82 yıllık köklü
tarihinde, Halkın Bankası itibarına layık görülmesinin
altında; her koşulda Türk halkı için çalışıp, üreten
Türkiye’yi destekleme gayesi yatmaktadır. Ülkesine
karşı duyduğu sorumluluk bilinciyle hareket eden
Halkbank pandemi sürecinde sergilediği üstün
performans ile rakiplerine örnek teşkil edecek
faaliyetlerini sürdürmüştür. Halkbank’ın sürdürülebilir
ve değer yaratan bankacılık modeli 2020 yılında da hem
finansal hem de finansal olmayan konularda devam
etmiştir. Paydaşlarına etkin değer katmayı hedefleyen
Banka, sahip olduğu insan gücü ve finansal kaynakları
sosyal fayda sağlamak amacıyla kullanmaktadır. Banka
gerçekleştirdiği toplumsal yatırım ve sosyal sorumluluk
projelerini sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi
dahilinde kurgulamaktadır.
Halkbank 2020 yılında ülke ekonomisini kalkındırma
amacıyla ihtiyaca yönelik verdiği kredi desteklerine hız
kesmeden devam etmiştir. Banka, KOBİ’lerin, Esnaf ve
Sanatkârların faaliyetlerini sürdürebilmelerine yönelik
destek kredileri vermeye devam etmektedir.
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2020 yılında;
- 322 milyar TL’nin üzerinde nakit
kredi desteği,
-Esnaf ve sanatkârlara 67,5 milyar
TL’yi aşkın kredi desteği,
- 850 bin işletme ve bireysel
müşteri için 40,1 milyar TL’lik
kredi geri ödeme ertelemesi,
- Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz
destekli esnaf kredilerinde 6 aylık
öteleme ile kredi geri ödeme
kolaylığı,
sağlanmıştır.

2020 yılında 180.500 kadın esnaf ve sanatkârlara yönelik 8 milyar TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi kullandırılmıştır. 2021
yılında “Güçlü Türkiye için Güçlü Kadınlar” yaklaşımı doğrultusunda
Kadın Girişimci Paketi hayata geçirilecektir.

Halkbank, üreten ve girişimci kadınlara yönelik destek
sağlayarak, ülke ekonomisine katma değer yaratmayı
ve ülkenin refah düzeyini artırmayı hedeflemektedir.
Bu doğrultuda, 2020 yılında 180.500 kadın esnaf
ve sanatkâr için finansal kaynaklara erişimin
kolaylaştırılmasını amaçlayan Banka 8 milyar TL Hazine
ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi kullandırmıştır.
Üreten, çalışan, toplumsal gelişim ve kalkınmaya
katkı sağlayan kadınların birbirinden beslenerek,
cesaretlendirme politikası uygulamayı amaçlayan

Banka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde topluma
ilham oluşturabilecek nitelikte girişimlerde bulunan
kadınların öyküsünü paylaşan bir etkinlik düzenlemiştir.
2021 yılında da “Güçlü Türkiye için Güçlü Kadınlar”
yaklaşımıyla faaliyetlerine değer katmayı amaçlayan
Halkbank, ilk defa iş kuracak ya da işini kurmuş
kadın girişimcilere finansman sağlayarak, onları
cesaretlendirmek ve teşvik etmek için “Kadın Girişimci
Kredi” paketini hayata geçirmeyi hedeflemektedir.
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI
“Personelin Yeni Doğan Çocuğu İçin Fidan Dikimi
Projesi” kapsamında toplam 5.855 fidan dikimi
Halkbank, gelecek nesillere daha iyi bir dünya
bırakma ilkesi ile dünyaya yeni gelen çocukların
daha bilinçli ve farkındalığı yüksek yetiştirilerek
sürdürülebilir dünya hedefi için en büyük yatırımın
çocuklara yapılması gerektiğine inanmaktadır. Bu
doğrultuda Banka Personelin Yeni Doğan Çocuğu İçin
Fidan Dikimi Projesini hayata geçirerek, yeni doğan
çocukların dünyaya gelişini çevresel katkı sağlayarak
taçlandırmaktadır. Banka çalışanlarının yeni doğan
çocukları adına 5 adet fidan dikimi yaparak, sertifikaları
ailelere iletmektedir. 2020 yılında proje kapsamında
1.171 yeni doğan çocuk adına toplam 5.855 fidan doğaya
kavuşturulmuştur.
Halkbank, sosyal sorumluluk kapsamında saygı ve
minnet borcu olarak nitelendirdiği Şehit yakınları ve
Malul ve Muharip Gazilerin ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla uygun faiz oranlı “Vefa İhtiyaç ve Konut Kredi”
ürünleri sunmaktadır. Ayrıca pandemi koşullarından
doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkilenen
veya etkilenmesi muhtemel 5 bin TL altı gelir elde
eden müşterilere sağlık, kira, temel geçim fatura ve
ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla Bireysel
Temel İhtiyaç Destek Kredisi Paketi düzenlenmiştir.
COVID-19’un yarattığı olumsuz koşullardan ötürü
bireysel müşterilere sunulan diğer destek paketleri ve
uygulamalar olan; Bireysel Kredi 3 Ay Taksit Erteleme
İşlemleri, KMH Faiz Erteleme işlemleri, satışına aracılık
edilen “TOKİ 2020 İndirim Kampanyası”, Avantajlı Konut
Kredisi Paketi, Taşıt Destek Kredi Paketi, Sosyal Hayatı
Destek Kredi Paketi, E-İpotek Projesi, Emlak Konut GYO
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24 Ay Ödemesiz Dönemli Konut Kredisi Kampanyası,
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası, Hesaplı Evim
Konut Kredisi Paketi, Tatil Destek Kredi Paketi ile
tüketicilerin beklentilerine cevap verilirken, pozitif
yönde bir etki yaratılmaktadır.
Halkbank, toplumsal gelişim ve kalkınma alanlarında
değer yaratmak için sponsorluk destekleri
sağlamaktadır. Engelsiz Ulaşım Engelsiz Turizm
Projesi kapsamında Türkiye’deki 20 milyonu aşkın
özel gereksinimli birey için seyahat alanlarındaki
eksiklikler ile engellerin belirlenmesi ve engellerin
ortadan kaldırılmasına katkı sağlanmıştır. Buna
ek olarak, çocuk evlerinde kalan çocuklar için
İstanbul’da düzenlenen yemek organizasyonuna destek
olarak, ülkenin geleceği olan çocuklara sponsorluk
sağlanmıştır.
Banka, sosyal sorumluluk projelerinde sadece insanlar
ile sınırlı kalmayarak tüm canlılar için yaşanabilir bir
dünya yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Banka,
“Satın Alma Sahiplen” sloganıyla hayata geçirdiği Sokak
Hayvanları Koruma ve Yaşatma Topluluğu aracılığıyla,
hayvanları seven ve gönüllü olarak katkıda bulunmak
isteyen tüm personelin de katılımıyla faaliyetlerini
sürdürmektedir. Banka topluluğu, tüm Türkiye çapında
sokak hayvanlarına yuva bulma, veteriner/bakım
ihtiyaçlarını karşılama, barınma ve mama desteği
sunmaktadır. Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma
Topluluğu’na ait portalda, yuva arayan canlar için ilan
verilmektedir.

“Satın Alma Sahiplen” sloganı ile Halkbank’ın yuva bulmasına
aracılık ettiği patili dostlarından gelen çok sayıda mesaj ve
görsellerden birkaçı:

“Yeni evimi bulmak
üzere sizlerle tanışmış,
bir süre bu toplulukta
misafir olmuştum. Artık
yeni yuvama kavuştum
ve mutluyum.”

“Bu iki yavru beraber
bulunmuştu. Onlar
yine birlikte, yeni
yuvalarındalar. Mutlular
ve güvendeler.”

“Bu güzel kızımız
sokakta yaşıyordu.
Artık sıcak bir evi var.”

“Bu sarman oğlumuzu
yeni yuvasına
kavuşturduk.”
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SPOR, KÜLTÜR SANAT
ÇALIŞMALARI
Halkbank; bilimden teknolojiye, yemekten beslenmeye,
yaşamdan spora ve kültürden sanata birçok
farklı alanda Türkiye’nin kültür haritasında değer
yaratmaktadır. Bankacılık sektörünün en köklü
kurumlarından biri olan Halkbank, sportif yaşamda
ilerlemek isteyen gençler ve ülkenin spor alanında
gerçekleşen faaliyetlerini gönülden desteklemektedir.
Banka, sosyal ve kültürel alanlarda başarı elde eden
ve ülkeyi temsil ederek değer yaratan bireylerin
destekleyicisi olmaktan gurur duymaktadır.
Halkbank, bankacılık sektöründeki öncü ve lider
konumuyla modern çağın gerektirdiği iletişim
çalışmalarını dijital platformları üzerinden
gerçekleştirmektedir. Bankanın, Halkbank Blog
üzerinden “Önce Halk Okur” prensibiyle yarattığı
platform, okuyucuların hayatlarında farkındalık
yaratacak ve bilgi anlamında gelişim gösterebilecekleri
içerikle okuyucunun huzuruna sunulmaktadır.
Halkbank Blog; finans, yatırım, yaşam, teknoloji,
kişisel gelişim ve sürdürülebilirlik alanlarında dünya
çapında takip edilen gelişmelerle zenginleştirilerek
kullanıcıların verimli ve keyifli vakit geçirebilecekleri
şekilde Banka tarafından geliştirilmeye devam
etmektedir.
Halkbank, ülke gençlerinin spor faaliyetlerine
kazandırılması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar
ve bu doğrultuda çok fazla amatör sporcuya sunduğu
geniş destekler ile topluma ve iş dünyasına örnek
olmaktadır. 1983’te kurulan Halkbank Spor Kulübü,
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Kırşehir Ahilik Haftası
özellikle voleybol ve hentbol branşlarında
Türkiye’yi ulusal ve uluslararası birçok büyük
organizasyonda temsil etmektedir. Halkbank
Erkek Voleybol Takımı geçtiğimiz yıllarda
rakiplerini 8 kez geride bırakarak kazandığı
şampiyonluklarla Bankanın spor alanında
sunduğu destekleri taçlandırmıştır.

TOPLUMSAL DEĞER GÖZETEN
DİĞER KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK FAALİYETLERİ
Halkbank, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde
gerçekleştirdiği bankacılık faaliyetlerinde topluma
etkin değer katmak için gerçekleştirdiği sponsorluk
destekleriyle eğitimden turizme, sanattan doğanın
korunmasına kadar birçok alana katkı sağlamaktadır.
Halkbank, ülke ekonomisi ve üretiminde önemli rol
oynayan geleceğin mühendislerinin yetiştirilmesine
katkı sağlamak amacıyla Amerika’da düzenlenen
“First Robotic Competition” adlı yarışmada Türkiye’yi
temsil etmek için katılım sağlayan çocuklara destek
sağlamıştır.

Ahilik kültürünün tanıtıldığı, esnaf ve
sanatkârlar ile bunların teşkilatlarda
yaşatılıp, gelecek kuşaklara aktarılması
amaçlarıyla her yıl T.C. Ticaret
Bakanlığı tarafından Kırşehir merkez
öncülüğünde ülke genelinde düzenlenen
Ahilik Haftası Kutlamaları bu yıl 14-20
Eylül 2020 tarihleri arasında Halkbank
sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir.

Yeni Nesil Üniversite Projesi
Atatürk Üniversitesi’nin yeni nesil
üniversite tasarım ve uygulama
faaliyetlerinde geliştirilen vizyon,
tasarım ve uygulamaları; yüksek
öğretim alanında önde gelen
uygulamalarla zenginleştirmek ve
üniversitenin dahil olduğu her alanda
performansını artırmak için uyguladığı
Yeni Nesil Üniversite Projesi’ne sponsor
olarak destek sağlanmaktadır.

E-Spor Kupası 2020
11 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında
Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED)
koordinasyonuyla gerçekleştirilen
E-Spor Kupası 2020 organizasyonuna,
kredi kartı markası Parafree ile sponsor
olarak destek sağlanmıştır.

Turizm Kongresi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
tarafından düzenlenen Turizm
Kongresi’ne sponsorluk desteği
sağlanmıştır.

8. Uluslararası Fetih Kupası
Çeşitli ülkelerden sporcuların katılım
sağladığı, birçok spor müsabakasının
gerçekleştiği T.C. Cumhurbaşkanlığı
himayesinde gerçekleşen Fetih
Kupası’na sponsor olarak destek
sağlanmıştır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı
Uluslararası Yat Yarışı
Halkbank, 29 Ekim-1 Kasım tarihleri
arasında gerçekleştirilen T.C.
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat
Yarışı etkinliğine sponsorluk desteği
sağlamıştır.

Tasarım Beceri Atölyesi
Halkbank, Kocatepe Mimar Kemal
Anadolu Lisesi içerisinde okul
tarafından yaptırılan müzik sınıfı ve
tasarım beceri atölyesine sponsor
olarak destek sağlamıştır.

Türkiye Kooperatifler Fuarı
T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla
24-27 Eylül 2020 tarihlerinde
Congresium Ankara’da düzenlenen
Türkiye Kooperatifler Fuarı’na sponsor
olunarak destek sağlanmıştır.

Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi
Halkbank, 19 Kasım tarihinde
düzenlenen Yeni Nesil Girişimcilik
Zirvesi’ne sponsorluk desteği
sağlamıştır.

Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri
21-26 Ağustos 2020 tarihlerinde
Ahlat’ta düzenlenen Malazgirt 1071
Anma Törenleri’ne sponsor olarak
destek sağlanmıştır.

5. Anadolu Medya Ödülleri
Halkbank, Anadolu Yayıncılar
Derneği tarafından 2020 yılında 5. kez
düzenlenen, 500’e yakın yerel ve ulusal
medya çalışanı ve gazetecinin katılım
sağladığı Anadolu Medya Ödülleri’ne
sponsor olarak destek sağlamıştır.
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16 DAKİKA

• Pandemi döneminde 2 milyon dijital kredi
• 3,8 milyon aktif dijital kanal kullanıcısı
• Kağıtsız Bankacılık uygulamalarıyla kazanılan 4,2 milyon
A4 kağıdı tasarrufu
• Robotik Süreç Otomasyonu ile tamamlanan 1,7 milyon adet
talimatlı işlem ve toplamda elde edilen 381.701 TL tasarruf
edildi.

FİKRİ
SERMAYE
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Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı salgın
döneminde değişen günlük hayat ve iş yapış
şekilleri dijitalleşmeye yapılan yatırımların
önemini bir kez daha göstermektedir.
Bankacılık sektörünün de bu teknolojik
gelişmelere ayak uydurarak ürün ve
hizmetlerini dijital dönüşüm kapsamında
revize ederek ekonomiye olan finansman
desteğinin daha nitelikli hale getirilmesi
önemli bir fırsat arz etmektedir. Halkbank
da bu dijital dönüşüme ortak olarak, tüm
dijitalleşme çalışmalarını tek noktadan
koordine etmek amacıyla Dijital Dönüşüm
Ofisi Daire Başkanlığı kurmuştur. Bilgi
Teknolojileri Grup Başkanlığı ve tüm iş
birimlerinin desteğiyle kurum içi dijitalleşme
yolculuğu kültürel değişim süreci olarak ele
alınmaktadır. COVID-19 salgınının getirdiği
olumsuz etkilere rağmen hayata geçirdiği
çalışmalarla pandemi sürecine hazır olan
Halkbank, müşterilerine en iyi, en hızlı ve en
gelişmiş ürün ve hizmetleri sunarak yarattığı
değeri artırmaya devam etmektedir.

DİJİTAL
DÖNÜŞÜM İÇİN
STRATEJİK
PLANLAMA

TÜM
KANALLARA
ENTEGRE
DİJİTAL
DÖNÜŞÜM
ÇALIŞMALARI

DİJİTAL
DÖNÜŞÜM
OFİSİ

SÜREÇ
OPTİMİZASYON
ÇALIŞMALARI

ANKA
PROGRAM
YÖNETİMİ

KURUMSAL
İNOVASYON
YÖNETİMİ
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Mobil, İnternet ve ATM gibi kanallar aracılığıyla
dijital dünyayı etkin şekilde kullanan Halkbank,
zaman ve mekan engeline takılmadan müşterilerinin
beklenti ve taleplerine yanıt vermektedir. 2020 yılında
gerçekleşen bankacılık hizmetlerinin %82’den fazlası
dijital kanallardan gerçekleştirilmiş olup aktif müşteri
sayısı bir önceki yılı göre %64 artarak 3,8 milyona
ulaşmıştır. Halkbank Bilgi Teknolojilerinde 2021
yılı hedefleri için ANKA Temel Bankacılık Dönüşüm
Programı, şube ve genel müdürlük iş süreçlerini
dijitalleştirilerek çalışanların iş yükünün azaltılması

DİJİTAL BAŞVURU
Müşterimiz olup
olmamasına
bakılmaksızın
kredileri başvuruları
dijital ortamlardan
yapıldı.

SİSTEM
ÜZERİNDEN
HIZLI TAHSİS
Tüm sorgu
kontrolleri dijital
ortamda yapılarak
tahsis işlemleri
gerçekleştirildi.

ve verimliliğinin artırılması, yapay zekâ ve robotik
otomasyon çözümlerinin iş süreçlerinde aktif kullanımı,
mobil bankacılığın güçlendirilmesi veri analitiği destekli
pazarlama ve stratejik raporlama süreçleri odağında
gerçekleşmektedir.
Dijitalleşmeyle beraber ortaya çıkan tehditlerinden
olan siber saldırılar, veri güvenliği ve müşteri
gizliliği konularını üst düzey önlemler ve sürekli
gelişim anlayışıyla takip eden Bankanın bu konuyla
ilgili aldığı aksiyonların detayına Sosyal ve İlişkisel
Sermaye bölümünden erişebilirsiniz.

ŞUBEYE
GİTMEDEN
KULLANDIRIM
Sözleşmeler
elektronik ortamlara
taşınarak dijital
ortamda kredi
kullandırımına adım
atıldı.

1,5 MİLYONDAN
FAZLA
MÜŞTERİMİZE
DİJİTAL
KANALLARDAN
KREDİ
KULLANDIRIMI

İNTERNET BANKACILIĞI VE MOBİL BANKACILIK
Halkbank, Dijital Dönüşüm Yolculuğu’nun en önemli
araçlarından olan İnternet ve Mobil Bankacılık
kanallarında güncellenen özellikleriyle müşterilere
kesintisiz ve hızlı hizmet vermeyi pandemi döneminde
de sürdürmüştür. Bu kanallardan sunulan hizmetlerin
müşterilerin şubeye gitmeden, hızlı ve pratik bir şekilde
işlem yapması için geliştirilen alt yapı sistemleri
ve sektör paydaşlarından ayrıştırıcı geliştirmelerle
müşterilere benzersiz bir dijital bankacılık deneyimi
sunulmuştur. Bu alanda yaptığı çalışmalar sonucunda
Halkbank; mobil uygulaması üzerinden Barkod ile Vergi
Ödeme, Karekod ile SGK Ödeme ve Kamera ile IBAN
Okutma gibi fonksiyonları hayata geçirmiştir. Yapay
zeka destekli yeni teknolojiler ile uzaktan müşteri
edinimi, robotik süreç otomasyonu, optik karakter
tanımaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir.
Pandemi sürecinde Halkbank, internet sitesi üzerinden
sağlık, kira, elektrik, su, doğal gaz faturası gibi temel
ihtiyaçların finansmanını sağlamak amacıyla Bireysel
Temel İhtiyaç Kredisi imkanı sunarak salgının yarattığı
ekonomik sorunlara hızlıca çözüm bulmuştur.
Bu kapsamda sunulan 1,2 milyondan fazla Bireysel
Temel İhtiyaç Kredisi ile yaklaşık 8 milyar TL finansal
destek sunulmuştur.
Halkbank, 2020 yılında hem stratejik odak konuları
hem de sürdürülebilirlik öncelikli konuları arasında yer
alan Dijital Dönüşüm’ü bir diğer önceliği olan Müşteri
Memnuniyeti çalışmalarına da entegre ederek müşteri
ilişkileri yönetim yaklaşımına bütüncül bir bakış açısı
kazandırmıştır. Bu kapsamda Mobil Bankacılık müşteri
oturum ara yüzleri yenilenerek müşterilere kolay ve
sade bir kullanım deneyimi sunulmuştur. E-rehin,
e-fatura, e-teminat mektubu gibi çok sayıda uygulama
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elektronik ortama taşınmıştır. Mobil Bankacılık
uygulaması olarak hayata geçen Paraf Mobil Cüzdan
sahip olduğu güçlü güvenlik altyapısı ile 2020 yılında
121.905 kullanıcının kredi kartı borcu geri ödemesi,
NFC ile ödeme yapma imkanı ve kampanya katılımı
işlemlerinin hızla gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır.
Halkbank’ın mobil bankacılık hizmetlerini kullanan
müşteriler işlemlerini kolay ve kısa bir sürede
gerçekleştirebilmektedir.

Banka’nın sağladığı dijital
kolaylıklarla beraber bir önceki yıla
kıyasla Halkbank mobil bankacılık
kanalları aracılığıyla %36 büyüyerek
değer yaratılan paydaş kitlesi
genişletilmiştir.
Dijital Dönüşüm Yolculuğu’nda, toplum içerisindeki
eşitsizliklerin de azaltılması amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda; görme engelli bireylerin dijital bankacılık
kanalları vasıtasıyla Halkbank ürün ve hizmetlerine
ulaşmada kolaylık kazanabilmesi ve karşılaştıkları
eşitsizliklerinin azaltılması amacıyla Halkbank İnternet
Şubesi ve Mobil Şubesi, görme engelli müşterilerin
kullanımına uyumlu hale getirilmiştir. Bu çalışma ile
Halkbank, Engelsiz Bilişim Ödülleri’nde, İnternet Şubesi
ve Mobil Uygulama ile Engelsiz Bilişim Kamu Hizmet
Ödülü’ne layık görülmüştür.
Bu kapsamda yapılan çalışmaların detayları 		
Üretilmiş Sermaye bölümünde yer almaktadır.
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KOBİ, ESNAF VE SANATKÂRLAR
İÇİN DİJİTAL BANKACILIK
Türkiye’de KOBİ Bankacılığı’nda lider konumda
olan Halkbank, pandemi sürecinde KOBİ, esnaf ve
sanatkârların kredi başvurularını da dijital kanallar
üzerinden almaya başlamıştır. Şubeye gelmeye
gerek kalmadan otomatik tahsisin yapıldığı ve
kredi kullandırımında istenen belgelerin dijital
olarak onaylandığı bir yeni nesil bankacılık hizmeti
hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda Halkbank, küçük
işletmelere, esnaf ve sanatkârlara sunduğu hizmeti
dijital platformlara taşımış ve pandemi döneminde
binlerce Halkbank müşterisinin, şubeye gitmesine
gerek kalmadan, kredi ihtiyacını karşılamıştır.
Bu kapsamda Halkbank, portföyünde büyük yere
sahip KOBİ ve Esnaf Bankacılığı segmenti kullanıcıları
için özel olarak halkbankkobi.com.tr platformunu
kurarak ürün ve hizmetlerini buradan tanıtmış ve
müşterilerinin ihtiyaç duydukları finansmana kolayca
başvurabilmelerine imkan sağlamıştır. 2020 yılında
dijital kanallar vasıtasıyla kullandırılabilen Küçük
İşletme Can Suyu Kredisi ile 58.570 KOBİ müşterisine
yaklaşık 1,5 milyar TL finansman desteği sunulmuştur.
Buna ek olarak; aynı yıl içerisinde www.halkbankkobi.
com.tr platformu üzerinden müşterilerin ihtiyacına
yönelik sunulan Esnaf Destek Paketi ile 756.245 esnaf
ve sanatkâra18,7 milyar TL’den fazla İşletme Kredisi
kullandırılmıştır.
Aynı anlayışla, KOBİ ve esnaf müşterilerin kredi
geri ödemelerini, ödeme ertelemelerini de şubeye
gitmeden dijital kanallardan yapmalarını sağlayacak
düzenlemeler de hayata geçirilmiştir. KOBİ’lere
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sunduğu hizmet kalitesini artıran Halkbank, belirli
bir miktara kadar olan kredi kartı, nakit ve gayri nakit
taleplerinin de dijital kanallardan yapılabilmesine
yönelik çalışmalarını sürdürmekte ve bu çalışmaların
kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.
KOBİ, Esnaf ve sanatkârların ihtiyaçlarını en doğru
şekilde analiz ederek uygun çözümler sunan Banka,
onlar için özel geliştirdiği eğitim ve danışmanlık
desteklerini www.halkbankkobi.com.tr platformundaki
“Uzmanına Danışın” bölümünde paylaşmaktadır. Var
olan ihtiyacı doğru analiz etmek için gelen soruları
cevaplayan Halkbank uzmanları, aynı zamanda güncel
trendlere ve çözümlere uygun şekilde içeriklerini
hazırladıkları aylık makaleler ile KOBİ, Esnaf ve
Sanatkâra birçok önemli konuda rehber olmaktadır.
Diğer yandan 0850 222 0 401 Esnaf ve KOBİ Dialog
hattına yıl içerisinde 1,6 milyon çağrı gelmiştir. Bu hat
üzerinden gelen soru ve taleplere 7/24 gerçek zamanlı
olarak yanıt verilmektedir.
“KOBİ’ler Gelişirse, Türkiye Gelişir” anlayışıyla
oluşturulan yeni nesil online eğitim platformu ile tüm
KOBİ’lerin gelişmesi ve buradan edinecekleri bilgi
ve yetkinlikler ile iş hayatında başarıya ulaşmada
karşılaşabilecekleri zorlukları kolaylıkla aşmaları
hedeflenmektedir. Buna ek olarak; Turizm Destek
Paket Kredisinin ve Sosyal Hayatı Destek Kredi’lerinin
başvurularının alınması www.halkbankkobi.com.tr’den
yapılan Esnaf Kredi başvuru akışlarının otomatize
edilerek Esnaf Kredisi ve Paraf Esnaf başvurularının
otomatik olarak değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

NAKİT YÖNETİMİ DÖNÜŞÜMÜ
Halkbank firmaların faaliyetlerinden doğan tahsilat ve
ödemelerine aracılık ederek nakit akışlarındaki manuel
süreçleri ortadan kaldırarak müşterilerine zaman
tasarrufu ve operasyonel iyileştirme sunmaktadır.
Kurumsal işlemlerde tahsilat ve ödemelerin vadesiz
opsiyonun sunulması Halkbank’ın tercih edilmesinde
önemli bir kriterdir. Ücret komisyon katkısı ve düşük
maliyetli hizmet ve gişe işlemlerini azaltılmasını
hedefleyen Banka sürekli iyileştirme ve yenilikçi hizmet
anlayışla müşterilerinin beklentilerine cevap vermeyi
sürdürmektedir. Bu kapsamda, raporlama dönemi
içerisinde kurumsal tahsilatların %96’sı dijital kanallar
aracılığıyla gerçekleşmiştir.

Kamu kurumlarının ödeme işlemlerine de aracılık eden
Halkbank, COVID-19 pandemisi süresince bulaş riskini
azaltmak için müşterilerinin şubeye gitmelerine gerek
kalmadan ödeme tutarlarının doğrudan hesaplarına
aktarılması ve ATM’lerden kolay bir şekilde almaları
sağlanmıştır. Bu doğrultuda T.C. Ticaret Bakanlığı
tarafından belirli sektörlere gerçekleştirilen ciro kaybı
ödemeleri ile İŞKUR tarafından gerçekleştirilen Kısa
Çalışma Ödeneği ve işsizlik ödemelerine, Bankamızca
havale ve EFT yoluyla aracılık etmektedir.

2020 yılında ticari müşteriler ve finansal tüketicilerden
alınan ücretlerle ilgili tüm bankalardaki serbest
ücretlendirme yaklaşımlarına ilişkin birliği sağlamak ve
ücretlere sınırlama getirmek için Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası (TCMB) 1 Mart 2020 tarihinde bir
tebliğ yayımlamıştır. Tebliğ sonrasında kurum içi
sistemlerinde yer alan tüm ücret ve komisyon,
hesaplama ve tahsilat ekranlarının Tebliğ’e uygun
hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Nakit
Yönetimi Daire Başkanlığı’nın koordinasyonuyla
yazılım ekipleri başta olmak üzere ilgili ekiplerle bir
araya gelinerek tüm ücretler gözden geçirilmiş ve
gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Öte yandan Türkiye
Bankalar Birliği toplantılarına katılarak sektördeki diğer
bankalarla kredi erken ödemeleri ve dekontlardaki
ücret isimlerinden, dış ticaret işlemlerinden ödeme
sistemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede her
ayrıntısı düşünülerek etkileşim içinde geliştirme
çalışmaları organize edilmiş olup çalışmalar devam
etmektedir.
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCUĞUNDA
ŞUBELER
Yeni Şube Konsepti Projesi ile dijital hat ve teknolojik
imkanları artırılmış, yeni servis modeli ile dönüşümün
hissedileceği şube konsept değişikliğini hayata
geçirmek için çalışmalarına devam eden Halkbank,
müşterilere teknolojiyle entegre üstün deneyim ve
konforu aynı anda sunmayı amaçlamaktadır. Bu
kapsamda fiziksel şube dönüşümlerinin yanında iş
yapış şekilleri ve hizmet modellerinde de dönüşümler
planlanmaktadır. Pilot şube Levent, Ümraniye ve
Kozyatağı Kurumsal şube seçilmiş ve çalışmalar devam
etmektedir. Pilot çalışmaların tamamlanmasıyla 6
şubede dönüşümün tamamlanması hedeflenmektedir.
Halkbank, şubelerindeki dijital dönüşümü
sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda genişleterek
Kağıtsız Bankacılık süreçlerini hayata geçirmiştir.
Kağıtsız Bankacılık kapsamında açık hesap ve bireysel
kredilerin; tüm sözleşme ve formlarının dijital ortama
aktarılarak onaylarının dijital kanallar vasıtasıyla
alınması sağlanmıştır. Ayrıca toner kullanımını
azaltmak amacıyla, zorunluluğun olmadığı durumlarda
renksiz çıktı alınması önerilmektedir. 2020 yılında
da COVID-19 salgını sebebiyle kağıtsız bankacılık
çalışmalarının kapsamı genişletilerek müşterilerin ve
müşteri olmayan kişilerin sözleşme ve form belgelerini
dijital ortamdan temin etmeleri sağlanmıştır.
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Esnaf Destek Paketi, Bireysel Destek Kredisi, Mikro
İşletme Can Suyu Kredilerinde;
• Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi,
• Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Metni,
• Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında
Bilgilendirme Metni,
• Cari Hesap, Havale Emri, İşletme Kredisi İşlemleri
Taahhütnamesi,
• İnternet ve Mobil Kurumsal Bankacılık Sözleşmesi,
• İnternet ve Mobil Kullanıcı Başvuru Formu
dijital ortama taşınarak elektronik olarak onayı
alınmıştır. Kağıtsız bankacılık uygulamaları sonucunda
yıl sonu itibarıyla 4,2 milyon A4 kağıdının tüketilmesinin
önüne geçilmiştir. Ayrıca kredi kullandırım
operasyonlarının hızlandırılması ve daha efektif hale
getirilmesi amacıyla hazırlanan ve test aşamasında
olan Dijital Kredi Projesi kapsamında 12 kredi ürününe
ait toplam 23 belgenin dijital görüntüsü oluşturulmuş
ve elektronik ortamda onay alınması planlanmıştır.
Ek olarak INBOX projesiyle şubede başlayan işleme
ait belgelerin dijital kanal üzerinde onaylatılması
konusunda çalışmalar devam etmektedir.

ANKA TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM
PROGRAMI
Halkbank, Dijital Dönüşüm çalışmalarının sistemli ve
sürdürülebilir nitelik kazanması amacıyla başlattığı
ANKA Teknolojik Dönüşüm Programıyla güncellenmesi
gereken sistemler ve uygulamalar detaylı olarak
hedef-etki analizleri ile belirlenmiştir. Bu program
çerçevesince;
• İş akışlarında kullanılan tüm cihazlar ile uyumlu
çalışan bankacılık ekranları,
• Personelin profiline göre hazırlanabilen, hedeflerin,
işlerin ve temel bilgilerin kolaylıkla takip edilebileceği
yönetim panelleri,
• İş talebi ve takibinin sistem üzerinden kolaylıkla
yürütülebilmesini sağlayacak görev havuzları,
• Müşteri işlemlerinin kolay erişilebilir ve anlaşılabilir
hale getirilmesi için müşteri oturumu yapısının

kurulmasıyla çalışanların iş veriminin artırılması,
kaynakların etkin kullanımının sağlanması ve maliyet
tasarrufu amaçlanmaktadır.
Ayrıca daha nitelikli yazılım ürünleri ve hizmetlerinin
geliştirilebilmesiyle müşteri memnuniyetinde artış
beklenmektedir.
Banka 2020 yılına yoğun bir ANKA takvimiyle
başlanmasına karşın, pandemi nedeniyle özellikle
yılın ilk yarısında BT kaynaklarını stratejik öncelikler
arasında yer alan kamusal projelere kaydırmıştır.
Tüm bu zorlu koşullara rağmen ANKA projesinde
çalışmalara devam edilmekte olup, mevcut ANKA
uygulamaları 7 aşamalı bir plan dahilinde tüm şubelere
yaygınlaştırılmıştır. Yılın üçüncü çeyreğin itibaren
dönüşüm programı yeniden ivme kazanmıştır ve bu
çerçevede aşağıda belirtilen uygulamalar hizmete
alınmıştır.

ANKA DİJİTAL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
• Bireysel MİY Paneli
• Aynı Şubeden TL Nakit Çekilen
• Sözleşme Yönetimi - Müşteri Yapısı
• Bireysel ve Kurumsa Müşteri Tanımlama-Güncelleme
• Fraud Takip Modülü
• Bireysel Sorunlu Kredi İzleme
• Yetki Yönetim Uygulamaları
• Belge ve Çıktı Yönetimi
• Bireysel Müşteri 360
• Muhasebe Hareketleri İzleme
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ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYON
ÇALIŞMALARI
Geleceğin teknolojisiyle iş operasyonlarını sürdüren
Halkbank, robotik temelli hayata geçen otomasyon
çalışmalarıyla operasyonel verimlilik ve iyileştirmeyi
odağına almıştır. İletişim ve bilgi alışverişinde
bulunulan kurumlar tarafından Banka müşterilerine ait
finansal bilgilerin talebe uygun hazırlanması için robot
destekli çalışmalara başlamıştır.
Halkbank yeni teknolojilerin iş süreçlerine
entegrasyonu çalışmaları kapsamında, ipotek tescil ve
terkin işlemleri dijital ortamda yapılmaya başlanmıştır.
Ayrıca gümrük müdürlüklerine, Eximbank’a ve Findeks

üyesi özel muhataplara hitaben verilen teminat
mektupları ve kredilerin teminatına alınan ipoteklerin
fek işlemleri de dijital ortamdan sağlanmıştır. Tüm bu
çalışmalar sonucunda, kurulumundan önce tüm şube
ve operasyon merkezleri tarafından gerçekleştirilen
yaklaşık 1,7 milyon adet talimatlı işlemin otomasyonu
sağlanarak iş yükleri azaltılmış ve Banka faaliyetlerinin
verimliliği gözle görülür biçimde artırılmıştır.
Hayata geçirilen bu iyileştirmeler sonucunda 381.701
TL tasarruf edilmiştir. Robotik süreçlerin devreye
alınmasıyla çalışanların katma değeri yüksek proje ve
süreçlerde yer alması sağlanmıştır.

ROBOTİK OTOMASYON
SÜREÇLERİ

GELENEKSEL BANKACILIK
SÜREÇLERİ
Gereken Personel

Gereken Personel

Robot Çalışma Süresi

8,26

4,86

11 Saat

Personel Maliyeti

Personel Maliyeti

Robot Maliyeti

997.825 TL

587.280 TL

28.836 TL

ROBOTLA
KAZANIM
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Kurulan robotic otomasyon çalışmaları ile
gelecek dönemlerde
hedeflenen yeniliklerden bazıları:

Yüksek hacimli yığın olarak değerlendirdiğimiz mutabakat,
raporlama, merkezi operasyon ve müşteri iletişim merkezi vb.
süreçlerinde yer alan işlemlerdir.

PERSONEL KAZANIMI 3,40 FTE
MALİYET KAZANIMI 381.701 TL

105

HALKBANK ENTEGRE RAPORU 2020

4 DAKİKA

• Yurt içi ve yurt dışında toplam 1.013 şube
Londra, Tahran ve Singapur’da temsilcilik
• 4.060 ATM
• Engelsiz Bankacılık uygulamalarıyla
Engelsiz Bilişim Kamu Hizmet Ödülü

ÜRETİLMİŞ SERMAYE
Halkbank hizmet kalitesini sürekli artırdığı şube ve
ATM’lerinden oluşan üretilmiş sermaye ögesiyle
Türkiye ekonomisine değer yaratmaktadır. Sahip
olduğu güçlü altyapı sayesinde müşterilerine hem yurt
içinde hem de yurt dışında kesintisiz hizmet imkanı
sunmaktadır. Dezavantajlı grupları da dahil edecek
şekilde operasyonel süreç ve altyapısında sürekli
iyileştirmeyi hedefleyen Banka pandemi döneminde de
çözüm merkezi olmaya devam etmiştir.

%72’si Bilgi Teknolojileri yatırımları olup satın aldığı
yeni ekipmanlarla Türkiye’nin dört bir yanındaki şube ve
Genel Müdürlük ek hizmet birimleriyle çözüm kaynağı
olmuştur.
COVID-19 salgını boyunca hem fiziksel hem de dijital
kanallar aracılığıyla müşterine sağladığı ürün ve hizmeti
ara vermeden sürdürmüş, çalışanları ve müşterileri için
hijyen ve güvenliği ön planda tutmuştur. Bu kapsamda,
Banka tüm hizmet birimlerine hijyen atık kutusu
konumlandırarak virüsün bulaş riskini azaltmıştır.

YILLARA GÖRE
ATM SAYILARI

ŞUBE VE ATM’LER

ÜRETİLMİŞ
SERMAYE
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Halkbank “Daima Yanında” sloganıyla 82. yaşını
kutlarken yurt içi ve yurt dışında toplam 1.013 şube,
Londra, Tahran ve Singapur’daki temsilcilikleriyle
sayısı 11 milyona yaklaşan müşterisinin ihtiyaçlarını
yaygın hizmet ağıyla karşılamaya devam etmektedir.
2020 yılında 2,5 milyon yeni müşteriyi üstün hizmet
kalitesiyle buluşturmuştur. Faaliyet gösterdiği
bankacılık sektörünün en iyileri arasında yer alan
Banka hayata geçirdiği altyapı dönüşümleri ve yenilenen
ekipmanlar sayesinde müşterilerine hız kesmeden
değer yaratmaktadır. Bu yıl yapılan toplam yatırımların

4023

4051

4060

2019

2020

3917

2017

2018
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Halkbank erişimini kolaylaştıracak bir dizi uygulamayla
dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere toplumun
her kesimi için değer yaratmaya devam etmektedir.
Banka Mayıs 2011’de hayata geçirdiği Engel Tanımayan
Bankacılık projesi kapsamında, Erişilebilir Bank24
ATM’lerini bedensel ve görme engelli müşterilere
hizmet verebilecek şekilde tasarlamaktadır. Bu
kapsamda, bedensel engelli bireyler ATM’den
yapılacak tüm işlemleri gerçekleştirebilirken, görme
engelli bireyler ise kulaklık kullanabilmekte, ekran
karartabilmekte ve ekrandaki yazıyı sese çeviren
program sayesinde hesap bakiye sorgulayıp, para
çekme işlemlerini yapabilmektedir. Buna ek olarak,
Halkbank değişen müşteri beklentileri doğrultusunda
dijital kanallarını görme engelli müşterilerinin
kullanımına uyumlu hale getirerek Engelsiz Bilişim
Ödülleri’nde, Engelsiz Bilişim Kamu Hizmet Ödülü’nü
almaya hak kazanmıştır. Ayrıca işitme ve konuşma
engeli bulunan müşterilerin şubelerden hizmet
alabilmelerini sağlamak, ihtiyaç ve taleplerini
hızlıca karşılamak amacıyla Engelsiz İletişim Hattı
kurulmuştur. Böylece işitme ve konuşma engelli
müşterilere kesintisiz hizmet imkanı sağlanmıştır. 2020
yılında 85 adet çağrı Engelsiz İletişim Hattı Kanalı’yla
yanıtlanmıştır.
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2020 yılında görme engelli müşteriler için işlem
çeşitliliği (hesaba para yatırma, kredi kartı borç ödeme,
kredi kartı borç ve limit sorgulama) artırılarak ATM’ler
üzerinden kulaklık ile işlemlerini gerçekleştirebilmeleri
sağlanmıştır. Ayrıca bireysel kredi sözleşmeleri Braille
Alfabesi ile oluşturulmuş ve internet sitesine sesli
bilgilendirme ve işaret dili çevirisi yapılmış videolar
yüklenerek bankacılık uygulamalarını geliştirilmiştir.
Geleceği yakından takip eden ve odak konuları arasına
dijitalleşmeyi alan Halkbank, müşterilerine kesintisiz ve
yeni nesil bankacılık deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.
Bu kapsamda hayata geçirdiği tüm çalışmaların tek
noktadan koordine edilmesi için Dijital Dönüşüm Ofisi
Daire Başkanlığı kurulmuştur. Tüm iş birimlerinin dijital
dönüşüm süreci bu birim üzerinden yönetilmektedir.
Halkbank’ın Dijital Dönüşüm çalışmalarının
detayları için Fikri Sermaye bölümünü
inceleyebilirsiniz.

Halkbank “Engelliliğe Doğru
Yaklaşım” ve “İşaret Dili” eğitimleri
ile çalışanların, engeli bulunan
müşterilere daha iyi hizmet
vermelerini amaçlamaktadır. Bu
kapsamda 2020 yılında toplam 4.692
adet eğitim tamamlanmıştır.
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17 DAKİKA

• Halkbank tarafından değerlendirilmeye alınan yenilenebilir 		
enerji santralleri sayesinde yaklaşık 0,47 milyon ton emisyon 		
azaltımı
• Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine toplam
332,9 Milyon TL nakit yatırım kredisi
• Bilgisayar ekranları Ctrl+Alt+Delete tuşu ile kapatılarak 			
elektrik enerjisinden 1.673.296 saatlik tasarruf
• Sayıca fazla personelin bulunduğu genel müdürlük binalarında
ters ozmoz su arıtma sistemleri
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Halkbank, bankacılık operasyonlarından kaynaklanan
çevresel etkilerini en aza indirmek için kurumsal
politikalarından taviz vermemektedir. Banka belirlediği
sürdürülebilir gelecek hedeflerine ulaşmak için
değişen küresel trend ve koşullara uyum sağlayacak
katma değerli iş modelleri kurgularken; çevresel,
sosyal ve yönetişim konularını da çalışmalarına dahil
edecek şekilde kurum stratejisini tasarlamaktadır.
Tüm operasyonlarını çevreye duyarlı bir şekilde
sürdürürken, çevresel etkilerini asgari seviyede tutmayı
ve bu alandaki performansını sürekli geliştirmeyi
hedeflemektedir. Faaliyetlerinin olası etkilerini
yaptığı çevresel sosyal etki değerlendirmesi ile

gözetirken, potansiyel risklerin de etkin bir şekilde
yönetimi sağlar. Banka, kurduğu ve iş süreçlerine
entegre ettiği ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminden oluşan
Entegre Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında,
yasal ve diğer gereklilikler dahil tüm süreçler takip
edilmekte, güncelliği izlenmekte ve mevzuatlara uyum
kapsamında yapılan çalışmalar yıllık Yönetim Gözden
Geçirme toplantılarında Sürdürülebilirlik Komitesi’ne
raporlanmaktadır. Halkbank 2020 yılında olumsuz
çevresel etkiler nedeniyle herhangi bir kural ihlalinde
bulunmamış ve ceza almamıştır.
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Halkbank, finansman sağlanacak yatırımların
çevresel ve sosyal etkilerini, proje değerlendirme
sürecine öncelikli bir unsur olarak dahil etmeye
önem göstermektedir. Bankanın finanse ettiği
yatırımlar, sistemsel modüllerle değerlendirilmekte
ve raporlanmaktadır. Hazırlanan raporlarda yer
alan skorlama sistemine çevresel ve sosyal etki
değerlendirmesi konuları başta olmak üzere diğer
sürdürülebilirlik konularını da içeren değerlendirme
kriterleri de entegre edilmiştir. Banka, hem portföyü
hem de bankacılık operasyonları sebebiyle yarattığı
etkiyi iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında

en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda
Banka, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında
önümüzdeki dönemde de iyileştirme çalışmalarını
artırarak sürdürmeyi hedeflemektedir. Finansman
sağladığı projelerle, iklim değişikliyle mücadeleye
katkı sağlamasının yanı sıra operasyonel ayak izini
asgari seviyeye indirecek şekilde emisyon azaltım, atık
yönetimi ve kağıtsız bankacılık uygulamalarını hayata
geçirmeye devam etmektedir. Bankacılık operasyonları
boyunca herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine
dahil olunmamıştır.

Halkbank’ın raporlama dönemi ve önceki iki yıla ait değerlendirilen
yenilebilir enerji projeleri tablodaki gibidir.

SORUMLU ÜRÜN VE HİZMET
YAKLAŞIMI

Halkbank, Türkiye’nin ekonomik büyümesiyle uyumlu
olarak artan enerji ihtiyacının finansmanı amacıyla
da kaynaklarını yatırımcılara sunmaktadır. Halkbank,
bünyesinde bulunan enerji yöneticisi sertifikasına
sahip mühendislerin bilgi ve birikiminden yararlanacak
şekilde; kaynakların kullandırılmasında firmalara
sadece finansman desteği sağlamanın ötesine geçerek,
yatırımların verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için
ücretsiz teknik danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.
Halkbank, şirketlerin yenilenebilir enerji ve
enerji verimliliği yatırımlarına, mevduat yoluyla
sağlanan kaynakların yanı sıra uluslararası finans
kuruluşlarından temin edilen finansman kaynaklarıyla
da destek sağlamaktadır.

*2020 yılında, Halkbank tarafından değerlendirilmeye alınan yenilenebilir enerji santrallerinin sera gazı emisyonu
azaltımı yaklaşık 0,47 milyon ton C02e eşdeğerine ulaşmıştır.

Finanse edilen projelerin; yasaların ve Banka
politikalarının gerektirdiği sosyal ve çevresel
standartları karşılamasının yanında, sosyal ve çevresel
risk değerlendirmesinin yapılması, gerekli görülen
önlemlerin alınması ve etkin iç denetim sistemlerine
sahip olunması Halkbank tarafından önem verilen
kriterlerdir. Kredi öncesi ve vadesi boyunca yatırımların
izlenmesi, projelere özgü risklerin gerektiğinde saha
ziyaretleri ile sağlıklı biçimde yönetilmesi ve finansman
sağlanan projelerin çevresel ve sosyal boyutları ile de
katma değer sağlayacak şekilde hayata geçirilmesi
Banka için önemli değerler arasındadır.
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Halkbank Sürdürülebilir Finans faaliyetleri
hakkında detaylı bilgi almak için websitemizi
ziyaret edebilirsiniz.

ADET

GES

RES

HES

JES

BES

Toplam Adet

Toplam Kurulu Güç (mW)

2018

49

4

4

1

3

61

735

2019

9

6

23

7

1

46

774,1

2020*

9

0

3

1

2

15

135,7

67

10

30

9

6

122

1.644,8

Toplam

2020 Yılı Enerji Üretimine Yönelik Kullandırımlar
Kullandırım Amacı

Tutar (TL)

HES

148.482.129,62

RES

-

BES

106.500.000

JES

8.206.380

GES

69.766.000

Toplam

332.954.509,62

2020 pandemi sürecinde müşterilerine gerekli
yatırımları, yenilemeleri ve benzeri faaliyetleri
gerçekleştirebilmeleri için yeterli finansman
desteği ve uygun kredi ürünlerini sunma
konusundaki çalışmalar yürütülmeye devam
edilmiştir. Halkbank, Kredi Süreçleri ve Firma
Analiz Daire Başkanlığı bünyesinde yaptığı teknik
ve finansal değerlendirmeler ile yenilenebilir
enerji santrallerine finansman sağlayarak destek
olmaktadır.
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2020 yılı içinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
projelerine toplam 332,9 Milyon TL
nakit yatırım kredisi
kullandırılmış olup, 31.12.2020 itibariyle yenilenebilir enerji
projeleri yatırım kredisi nakit risk bakiyesi ise yaklaşık
8 Milyar TL olarak hesaplanmıştır.
Çok Yüksek Risk Grubunda Değerlendirilen
Yasaklanmış Projeler
•

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 atik depolama, isleme ve yok edilmesi,

•

Montreal Protokol’ü çerçevesinde düzenlenen
CFC, halon ve diğer maddeleri içeren ekipman ve
malzemelerin üretilmesi,

•

Ağırlığı %0,005’i asan PCB (polychlorinated
biphenyls) içeren elektrikli ekipman imalatı,

•

Asbestli ürün imalatı

•

Nükleer reaktörler ve parçaları

•

İşlenmiş ya da işlenmemiş tütün

•

Tütün isleme makinası

Banka finanse edilen yatırım projelerini çevresel ve
sosyal açıdan değerlendirilmekte, gerekli durumlarda
yerel halk ile iletişim halinde bulunularak etki
değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Halkbank’ın finanse ettiği kredi ve yatırım projeleri,
skorlama modülü aracılığı ile değerlendirilmektedir.
Değerlendirme sonrasında çevresel unsurlar, düşük,
orta ve yüksek riskli olmak üzere 3 farklı gruba ayrılır.
Bununla birlikte, Çevre Politikasındaki “Kredi taleplerini
Banka kredi politikaları çerçevesinde ekonomik
faktörlerin yanı sıra, çevresel ve sosyal faktörleri
de gözeterek değerlendirmeye özen göstermek”
maddesi gereğince, Kredi Değerlendirme Raporu
(KDR) skorlama metodolojisiyle kredi talep eden
firma ve projeler “Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi”
kapsamında da skorlanmakta ve firmanın
derecelendirme notuna etki etmektedir. Sadece
yatırımlar değil kredi başvurusunda bulunan firmaların
faaliyetleri de sürdürülebilirlik kapsamına giren konular
da değerlendirilmektedir.

Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde yer alan ana
başlıklar şunlardır:
•

Çevresel Etki Değerlendirme Raporu

•

Yeşil Bina Sertifikası

•

ISO Çevre Yönetim Sertifikası

•

Karbon Salımı Değerlendirmesi

•

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirmesi

•

Tüketici Haklarına Duyarlılık Değerlendirmesi

ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARINDAN SAĞLANAN KAYNAK
İLE KULLANDIRILAN TEMİZ ENERJİ KREDİ TUTARI

2018

2019

2020

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

31.754.624

55.503.109

20.056.080

YENİLENEBİLİR ENERJİ

87.349.535

0

0

ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARINDAN SAĞLANAN TEMİZ
ENERJİ KREDİLERİYLE AZALTILAN EMİSYON (tCO2e)

63.436

11.291
2018
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Banka 2020 yılı içerisinde
değerlendirilen 6.909 firma
Sürdürülebilirlik ve Çevre
Değerlendirmesi kapsamında
skorlanmıştır.

2019

4.357
2020
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İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELE
Halkbank, sürdürülebilir gelecek yolculuğunda,
değişen global şartlara çevresel, sosyal ve yönetişim
(ESG) konularını dikkate alarak ilerlemektedir. Banka,
2016 yılında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve
ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sisteminden oluşan
Entegre Yönetim Sistemini kurup, iş süreçlerine
entegre etmiştir. Aynı zamanda ISO 50001 Enerji
Yönetim Sistemi kuran ilk Türk bankasıdır. 2019
yılı içinde, Entegre Yönetim Sistemi tüm hizmet
birimleri kapsanacak şekilde genişletilmiş ve ISO
50001 Enerji Yönetim Sisteminin son versiyonu olan
risk temelli yüksek seviye yapıdaki ISO 50001:2018’e
geçiş sağlanmıştır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
kapsamında, Banka içi denetim ve kontroller
Entegre Yönetim Sistemi İç Tetkikçileri tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Sürdürülebilir yaşamı olduğu kadar finansal sistemi
de tehdit eden “Küresel İklim Değişikliği“ Halkbank’ın,
bankacılık faaliyetlerinde global olarak sürdürülebilir
kalkınmayı destekleyen bir finansal sistem kurma
çabaları her geçen gün artmaktadır. Banka,
operasyonlardan kaynaklanan çevresel etkilerini asgari
seviyelere düşürmek için aktif bir şekilde çalışırken,
uzun vadeli büyüme planı yapan işletmelerin de
çevresel etkilerini gözeterek başarıya ulaşacakları bir
iş kültürünün benimsemeleri için, ürün portföyünü bu
kapsamda genişletilmektedir. Banka, Karbon Saydamlık
Projesi (CDP) İklim Değişikliği ve Su Programı’na 2020
yılında da yılında destek vererek yaşanabilir bir dünya
için attığı adımları paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde
paylaşmıştır. Ayrıca, Borsa İstanbul’da işlem gören ve
kurumsal sürdürülebilirlik performansı üst seviyede
olan şirketlerin bulunduğu BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde yer alan şirketlerden biridir.
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ÇALIŞAN FARKINDALIĞINI
ARTIRILMASI
Banka çalışanlarının
sürdürülebilirlik vizyonunu daha
etkin benimsemesi amacıyla
yürütülen sürdürülebilirlik eğitim
faaliyetlerine 2020 yılında da
devam edilmiştir. İnsan Hakları,
Engelliğe Doğru Yaklaşım, Finansal
Okuryazarlık gibi çok çeşitli
eğitimlerin yanı sıra Çevre Yönetimi
gibi çevresel etki içerikli derslerin
de devamlılığına özen gösterilmiştir.
Yıl içerisinde çalışanların sınıf içi
ve uzaktan öğrenme yöntemiyle
katıldığı eğitimlerle ortalama kişi
başı 86,42 saat eğitim verilmiştir.
Banka, kurumsal yayını olan Beraber Dergisi’nde
yer alan Sürdürülebilirlik sayfalarıyla çevre ve enerji
alanlarında yayınladığı makaleler ile personelde
farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. Bu amaç
doğrultusunda Beraber Dergisi’nde; geri dönüşüm,
COVID-19 atıkları, iklim değişikliği ve enerji verimliliği
gibi birçok konuda makale yayınlanmıştır.

EMİSYON YÖNETİMİ
Halkbank, iklim krizi ile mücadede faaliyetlerinden
kaynaklı etkilerini ölçmek, izlemek ve azaltım startejieri
ile bu etkiyi minimize etmek için Kurumsal Karbon
Ayakizi’ni her yıl hesaplamaktadır.
Operasyonlarındaki emisyon risklerini etkin bir şekilde
yöneterek sektöründeki rakiplerine örnek teşkil edecek
çalışmalarına pandemi sürecinde de devam etmiştir.
Halkbank emisyonların ölçümünde ve raporlanmasında
uluslararası mevzuat ve standartlara bağlı olarak
hareket etmekte, ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve
Doğrulama Standardı’na uygun olarak hesaplamalarını
gerçekleştirerek emisyonlarına azaltmaya yönelik
aksiyonlar almaktadır.

Sınırlı güvence kapsamı altında olan indikatörler
ve açıklamaları, Ekler bölümü içerisinde yer alan
Raporlama Kılavuzunda bulunmaktadır.
Karbon ayak izini azaltma hedef kapsamında, her yıl
gerçekleşen ve bankanın en yoğun katılımına sahip
olan “Yöneticiler Toplantısı” etkinlikleri 2014 yılından
itibaren, PAS 2060 standartlarına uyumlu olarak karbon
nötr hale getirilmektedir. Fakat, 2020 yılı içerisinde
pandemi nedeniyle Yöneticiler Toplantısı online
gerçekleşmiştir. Bu nedenle raporlama yılında biriken
veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.

YILLAR BAZINDA MUTLAK SERA GAZI EMİSYONLARI (TCO2-E)

tCO2e EMİSYONU

KAPSAM 1

KAPSAM 2

KAPSAM 3

2018

73.585

13.971,00

30.169,00

29.445,00

2019

72.702

13.579,00

31.147,00

27.976,00

2020

68.278

14.206,58

30.542,40

23.529,12
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ENERJİ YÖNETİMİ
Halkbank “Geleceğe Enerjimiz Kalsın” mottosuyla
yürüttüğü verimlilik çalışmalarını Sürdürülebilirlik ve
Enerji Politikaları çerçevesinde şekillendirmektedir.
Faaliyetlerinden kaynaklı enerji ve doğal kaynak
tüketimlerini azaltmak için verimliliği artıracak ve
kayıpları azaltacak yenilikçi çözümler geliştirmektedir.
Bu doğrultuda enerji izleme sistemlerinden
yararlanarak tüketim değişkenlerini, binada çalışma
iklim şartları, ve olası tüm etkileri takip ederek,
tüketilen enerji ve doğal kaynak miktarı doğrultusunda
performans değerlendirmeleri yapılacak bir model
tasarlamaktadır.
Banka Entegre Yönetim Sistemi gereğince belirlediği
stratejilerine uygun olarak enerji ve doğal kaynak
kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili sorumlu
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CTRL+ALT+DELETE = Tasarruf Projesi
olduğu ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere
uygunluk sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, satın
alma süreçlerinde enerji verimliliği sağlayan ürün ve
servis hizmetlerinin tedariğini sağlayarak, performansı
iyileştirmeye yönelik faaliyetlerde de bulunmaktadır.

Kurum içinde tüketilen
toplam enerji (GJ)
Doğrudan tüketilen
yenilenebilir enerji* (kw)
Dolaylı (satın alınan)
yenilenebilir enerji (kw)

474.827,4
9.699
130.197,7

*Ataşehir Ek Hizmet binasında bulunan güneş panelleri sayesinde
2020 yılında toplam 9.699 kw elektrik üretilmiştir.

Halkbank 2020 yılı ikinci yarısında hizmete
aldığı “Ctrl+Alt+Del” projesiyle, enerji verimliliği
çalışmaları kapsamında personelin bilgisayar
kullanmadığı zamanlarda, gereksiz elektrik
sarfiyatının önüne geçmeyi ve farkındalık yaratmayı
hedeflemiştir. Enerji verimliliği çalışmaları
kapsamında bilgisayarların enerji tüketimlerini
incelerken, bilgisayar bileşenleri içerisinde en
fazla elektrik enerjisi tüketen parçanın bilgisayar
ekranları olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışma
sonrasında başlatılan tasarruf projesiyle; açık
olan ve kullanımına ara verilmiş bilgisayarda
ekran 15 dakika sonra uyku moduna geçerken,
proje sayesinde banka bir yazılımla bilgisayarın
CTRL+ALT+DELETE tuşları ile kilitlenmesiyle

ekranlar anlık olarak uyku moduna geçmekte ve
enerji tasarrufu başlamaktadır.

2020 yılı içerisinde, Bilgisayar
ekranları Ctrl+Alt+Delete tuşu
ile kapatılarak 12.395.453
kez işlem gerçekleşmiş ve
bunun karşılığında bilgisayar
ekranlarının tükettiği elektrik
enerjisinden 1.673.296 saatlik
tasarruf sağlamıştır.
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SU YÖNETİMİ
Halkbank, doğal kaynakların verimli kullanılması
ve bankacılık faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan
çevresel etkilerin azaltılması anlamında tüketilen su
miktarının etkin yönetilmesi gerektiğine inanmaktadır.
Bankanın tükettiği kullanım suyunun tamamı lokal
olarak sağlanmakta ve belediye kanalizasyonuna
deşarj edilmektedir. Yağmur suyu toplama sistemi
bulunmamaktadır. Sayıca fazla personelin bulunduğu
genel müdürlük binalarında reverse osmosis su arıtma
sistemleri bulunmaktadır. Halkbank’ın yıllara göre su
tüketimindeki azalma yandaki tabloda verilmiştir.

HALKBANK ENTEGRE RAPORU 2020

YILLARA GÖRE SU TÜKETİMİ (M3)

247.235,00

225.414,00

202.292,45
YILLAR BAZINDA ATIK AYRIŞTIRMA PERFORMANSI (TON)

2018

2019

2020

1.400

800
lokasyonlarının yaklaşık %80’i Sıfır Atık Belgesi
almaya hak kazanmış olup, devam eden denetimlerle
birlikte 2021 yılında tüm hizmet lokasyonlarını
belgelendirilmeyi hedeflemektedir. 2020 yılında banka
nezdinde beyan edilen tehlikeli atık toplam 14.641 kg
olarak gerçekleşmiştir.

600
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EVSEL ATIK
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1.265

1.190

1.200
1.000

ATIK YÖNETİMİ
Halkbank, faaliyetlerinden kaynaklı çevresel etkilerinin
azaltımı çalışmalar içinde atık yönetimini de göz önünde
bulundurarak, sorumlu bankacılık kültürüne yakışır
şekilde atıklarını ayrıştırma ve kişi başı atık oluşum
miktarını azaltma çalışmalarını sürdürmektedir. 2019
yılı itibariyle tüm hizmet lokasyonlarında Sıfır Atık
Sistemine uyum sağlamıştır. 2020 yılında ise hizmet

Basel sözleşmesi ek I,II,III ve IV kapsamında tehlikeli kabul
edilen, nakil, ithal, ihraç veya ıslah edilmiş atıkların ağırlığı
2020 yılında 14.641 kg’dır.

2020
GERİ DÖNÜŞÜM
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KAĞITSIZ BANKACILIK
UYGULAMALARI İLE SAĞLANAN
KAĞIT TASARRUFU
Gelişen teknolojiler ve yenilikler sonucunda bankacılık
sektörü için bir fırsat haline gelen dijitalleşme;
özellikle pandemiyle beraber her sektör için önemli
bir zorunluluk haline gelmiştir. Pandemi sürecini uzun
vadeli planlamalar ve çalışmalar ile hazır karşılayan
Banka, bu süreçte Kağıtsız Bankacılık uygulamalarına
geçişini hızlandırmış ve kredilendirme süreçlerinde
işleme alınan belge ve form onaylarını dijital platformlar
üzerinden gerçekleştirmiştir. Esnaf Destek Paketi,
Bireysel Destek Kredileri ve Mikro İşletme Can Suyu
Kredi ürünlerinde hayata geçirilen elektronik onay
sistemleri ile;
•

Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi,

•

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Metni,
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•

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında
Bilgilendirme Metni,

•

Cari Hesap, Havale Emri, İşletme Kredisi İşlemleri
Taahhütnamesi,

•

Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi,

•

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Metni,

•

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında
Bilgilendirme Metni,

•

İnternet ve Mobil Kurumsal Bankacılık Sözleşmesi
Başvuru Formunda kağıt israfı engellenmiştir.

2020 Halkbank, İnternet, Mobil ve Çağrı Merkezi
Kanallarından kredi ve kredili mevduat hesabı
kullandırımlarına devam etmiştir. Bireysel kredi
kullandırımlarına ek olarak SMS ile kredi kullandırım
işlemlerindeki pilot bölge uygulaması ve pandemi
döneminde belirli kampanyalı kredilerde de uygulamaya
devam edilmiştir.

Pil Atık Hediyeleri

Beraber Dergisinin Dijitalleşmesi

2016 yılında başlatılan projeyle pil atık konusunda
farkındalık yaratmak ve çalışanları atık yönetimine
teşvik etmek amacıyla, Genel Müdürlük binalarına
atık pil makineleri yerleştirilmiştir. Pil makinelerine
atılan her pil için alınan kuponlar karşılığında çeşitli
hediyeler veren Banka, bu hediyelerin enerji ve doğa
dostu ürünler olmasına dikkat ederek çalışanların
sürdürülebilirlik konularına dair farkındalığını
yükseltmeyi hedeflemektedir.

Halkbank’ın “Dünyanın yaşanabilir, yaşamın
sürdürülebilirlik olması” ilkesiyle, banka kurumsal
yayını olan Halkbank’ta Beraber Dergisi yayın hayatına
81. Sayısıyla birlikte 2020 Mayıs ayı itibariyle dijital
olarak devam etmektedir. Banka dijitalleşme projesi
sayesinde, her yıl tonlarca kağıt tüketimine engel
olmayı ve yüzlerce ağacın yok olmasının önüne geçmeyi
hedeflemektedir. Halkbank kağıt tüketimini asgari
düzeye indirmeyi hedeflediği projeyle; çevreye verilen
zararı en aza indirerek, geleneksel yayıncılığın tüm
dezavantajlarından da muaf olacaktır.
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17 DAKİKA

ÖDÜLLER

YIL

ÖDÜL ADI

TÜR

KONU/KATEGORİ

2017

Achievement in Customer Excellence
Awards (A.C.E.)

Diamond Müşteri
Memnuniyeti Başarı Ödülü

Kamu Bankacılığı

2018

HİB Hizmet İhracatı Şampiyonları

Birincilik

Finans, Sigorta ve
Diğer Mali Hizmetler

2018

17. Eko Vitrin Yılın Starları Ödülleri

Yılın CEO’su Ödülü

Yılın Starları

2018

G-Summit Turkey 2018 - Çağrı Merkezi

En Yenilikçi Banka

En Yenilikçi Banka

2018

Prida İletişim Ödülleri - Anneler Günü Filmi

Yaratıcı İçerik Üretimi

Yaratıcı İçerik Üretimi

2018

Social Media Awards: Veri Analitiği
Ödülleri- Sosyal Medya Yönetimi

Gümüş

Kamu Bankaları

2018

ARC AWARDS - “Dünyanın En İyi Faaliyet
Raporları”- Halkbank 2018 Yılı Faaliyet
Raporu

Altın

Yazılı Metin& Fotoğraf

2018

ARC AWARDS - “Dünyanın En İyi Faaliyet
Raporları”- Halkbank 2018 Yılı Faaliyet
Raporu

Gümüş

İç Tasarım

2018

ARC AWARDS- “Dünyanın En İyi Faaliyet
Raporları”- Halkbank 2018 Yılı Faaliyet
Raporu

Onur

Geleneksel Faaliyet
Raporu

2018

Achievement in Customer Excellence
Awards (A.C.E.)

Diamond Müşteri
Memnuniyeti Başarı Ödülü

Kamu Bankacılığı

EKLER
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ÖDÜLLER

PERFORMANS TABLOLARI
EKONOMİK PERFORMANS GÖSTERGELERİ (MİLYAR TL)

2018

2019

2020

YIL

ÖDÜL ADI

TÜR

KONU/KATEGORİ

Net Kar

2,5

1,7

2,6

2018

Halkbank Türkiye Sermaye Piyasaları
Ödül Töreni

Birincilik

Yerli Yatırımcı Saklama
Bakiyesi Lideri

Toplam Aktifler

378

457

680

40

38

66

2019

HİB Hizmet İhracatı Şampiyonları

İkincilik

Finans, Sigorta ve Diğer
Mali Hizmetler

251

309

450

2019

Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülü 80. Yıl İletişimi

Altın Pusula

Kurumsal İletişim

Menkul Değerler

75

103

159

Toplam Mevduat

249

298

457

2019

Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülü “Ortak Gelenek, Ortak Gelecek” Ebru Filmi

Altın Pusula

Kurumsal İletişim

29

32

43

2019

18. Eko Vitrin Yılın Starları Ödülü

Yılın Bankası

Yılın Starları

2019

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülüİstihdam Odaklı Destek Paketi

Plaket

Sektörel Destek

2019

Achievement in Customer Excellence
Awards (A.C.E.)

Diamond Müşteri
Memnuniyeti Başarı Ödülü

Kamu Bankacılığı

2019

MaratonTürk 2019 Yılın En İyileri- Halkbank
Spor Kulubü- Voleybol Takımı

Yılın Yükselen Değeri

Yılın Yükselen Değeri

2020

Social Media Awards Veri Analitiği ÖdülleriSosyal Medya Yönetimi

Bronz

Kamu Bankaları

2020

Topluma Değer Katan Marka- Değer Zirvesi

Topluma Değer Katan
Marka

Değer Zirvesi ve Türkiye’ye
Değer Katan Markalar

2020

33. Ahilik Haftası Kutlamaları- Ahilik
Hizmet Ödülü

Ahilik Hizmet Ödülü

Esnaf ve Sanatkârlar ile
Ahilik Kültürüne Destek

2020

Achievement in Customer Excellence
Awards (A.C.E.)

Diamond Müşteri
Memnuniyeti Başarı Ödülü

Kamu Bankacılığı

126

Likit Aktifler
Nakdi Krediler

Öz kaynaklar
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SOSYAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SOSYAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

ÇALIŞAN DEMOGRAFİKLERİ (YAŞ, EĞİTİM VE CİNSİYET KAPSAMINDA)
Üst Yönetim

Banka Çalışanları

Yönetim Kurulu

2020

ÇALIŞAN DEMOGRAFİKLERİ (YAŞ, EĞİTİM VE CİNSİYET KAPSAMINDA)

2018

2019

2020

Kadın

1

2

4

18-20

2

0

0

Dağılımı

Erkek

50

50

55

21-30

5.421

4.713

4.895

Kadın

8.202

8.287

8.937

31-40

9.812

10.651

11.394

Erkek

10.579

10.680

11.233

41-50

3.161

3.228

3.466

TOPLAM

18.781

18.967

20.170

51-55

379

369

411

6

6

4

İşe Yeniden Başlayanlar

628

58

1.332

İşe Henüz Başlamayanlar

424

387

244

1.052

974

1.576

21.530

21.545

23.047

Kadın

0

0

0

Erkek

2

0

0

Kadın

761

276

784

Erkek

585

286

624

Kadın

48

24

52

Erkek

85

101

127

Cinsiyet
Dağılımı
Cinsiyet

Kadın

1

1

1

Dağılımı

Erkek

8

8

8

Kadın

5

7

7

Erkek

10

9

12

Kadın

602

622

672

Erkek

738

778

834

Kadın

6.261

6.355

6.974

Erkek

7.194

7.192

7.619

Meslek Yüksek

Kadın

729

743

776

Okulu

Erkek

543

578

639

Kadın

604

560

508

Erkek

2.047

2.079

2.093

Kadın

1

0

0

Erkek

47

44

36

Yüksek Lisans

Lisans

Eğitim Durumu

Lise

İlköğretim

128

2019

Cinsiyet

Doktora

Banka Çalışanlarının

2018

Çalışan Yaş Aralıkları

>55
Doğum iznine ayrılan ve doğum izninden dönen çalışan sayıları (kişi)

Doğum İznine Ayrılan Çalışan Sayısı

TOPLAM
Toplam çalışan, yeni işe alınan ve çalışan devri sayısı (kişi)
Çalışan Sayısı Yıllık Ortalama (Taşeron firma personeli dahil)
<20 Yaş

Yeni İşe Alınanlar

21-30 Yaş

31-40 Yaş
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ÇEVRESEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
ÇALIŞAN DEMOGRAFİKLERİ (YAŞ, EĞİTİM VE CİNSİYET KAPSAMINDA)

2020

2

0

1

Erkek

7

9

8

Kadın

0

0

0

Erkek

1

3

1

Kadın

811

300

837

Erkek

680

399

760

Yeni Alınan Çalışan Devir Oranı

5,56%

1,00%

0,25%

Toplam Çalışan Devir Oranı

3,06%

2,70%

1,70%

>50 Yas

TOPLAM

Çalışan Devir Oranları (%)

2019

Kadın

41-50 Yas

Yeni İşe Alınanlar

2018

GÖSTERGE

2020

Elektrik Tüketimi

kWh

64.959.337,00

66.982.196,00

65.527.573,86

Doğalgaz Tüketimi

m3

2.015.647,00

2.130.564,00

2.318.830,86

Fuel-Oil Tüketimi

ton

50,04

11,66

27,73

Kömür Tüketimi

ton

222,00

194,00

155,31

Motorin Tüketimi - Isıtma

litre (Isıtma
Sistemlerinde
Kullanılan)

336.239,00

268.087,00

215.818,09

Motorin Tüketimi - Jeneratör

litre (Jeneratör
Yakıtı Olarak)

63.370,00

68.586,00

62.416,85

816.534,00

1.246.828,00

1.252.602,20

Şirket Araçları
Dizel (lt)

2.919.329,00

2.907.009,00

2.630.165,26

Şirket Araçları
Benzin (lt)

46.462,00

37.759,00

38.741,86

437.405,00

485.511,00

474.827,40

Personel Servisleri
ile Tüketilen
Dizel Yakıt (Litre)

Toplam Sınıf eğitimi (saat/kişi)

35,21

20,45

11,57

Toplam e- öğrenme (saat/kişi)

70,64

98,67

74,86

Kadın

51,92

52,43

88,30

Erkek

53,93

67,89

84,92

Kuruluş İçindeki Enerji Tüketimi

105,90

119,12

86,42

Kaynak bazındaki toplam su çekimi (m³)

Teknik Eğitimler

95,61

100,44

78,62

Su Tüketimi

m3

247.235,00

225.414,00

202.292,45

Kişisel Gelişim Eğitimleri

10,28

17,55

7,81

Kağıt Tüketimi

ton

1.687,00

1.946,00

1.230,97

Ortalama Eğitim Süresi (saat)
Toplam Ortalama Eğitim Süresi (saat)

İnsan hakları politika ve süreçleri hakkında verilen toplam eğitimler (kişi*saat) 13.055,00 4.795,00

130

2019

BANKA’nın faaliyetlerinden kaynaklı enerji tüketimleri

Cinsiyete göre ortalama eğitim saatleri (saat)

Eğitim Verileri

2018

Araç Yakıt Tüketimi

TOPLAM (GJ)

14.735,00
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ÇEVRESEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
GÖSTERGE

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN GÖSTERGELERİ
2018

2019

GÖSTERGE

2020

Toplanan ve bertaraf edilen atıkların miktarı (kg)

Atık Miktarı

2018
Yenilenebilir Enerji (TL)

Evsel Atık (kg)

525.978,00

1.189.680,00

1.265.136,49

Geri Dönüşüm Atık (kg)
(Cam, Plastik, Kağıt, Metal)

265.832,00

521.919,00

642.091,78

N/A

N/A

1.933,00

Lisanslı firmalara geri kazanım/bertaraf için verilen elektronik
ekipman miktarı (adet)
Toplam tCO2 Emisyonu

73.585,00

72.702,00

68.278,11

Kapsam 1 - Doğrudan sera gazı (GHG) emisyonları (tCO2e)

13.971,00

13.579,00

14.206,58

Kapsam 2 - Dolaylı enerji sera gazı (GHG) emisyonları (tCO2e)

30.169,00

31.147,00

30.542,40

Kapsam 3 - Diğer dolaylı sera gazı (GHG) emisyonları (tCO2e)

29.445,00

27.976,00

23.529,12

m² başına toplam tCO2 Emisyonu

0,12

0,11

0,11

Çalışan başına toplam tCO2 Emisyonu

3,42

3,37

2,96

HES
Enerji Verimliliği
ve Yenilenebilir
Enerji Projelerine
Sağlanan Kredi
Miktarı

RES
BES
JES
GES

2019

688.754.033

617.954.319

332.954.509,62

111.442.788

166.774.879

148.482.129,62

176.041.335

77.494.000

-

87.250.497

70.400.000

106.500.000,00

172.639.457

154.053.900

141.379.956

149.231.540

Enerji Verimliliği
TOPLAM

2020

8.206.380,00
69.766.000,00
-

688.754.033

617.954.319

332.954.509,62

İSG GÖSTERGELERİ
GÖSTERGE

Türüne göre iş kazası

2018

2019

2020

Yaralanma Oranı

0,079

0,113

0,102

Kayıp Gün Oranı

1,213

0,265

0,728

Kaza Sıklık Oranı

0,39

0,563

0,508

Kaza Ağırlık Oranı

0,006

0,0013

0,004

ve kaza oranları (%)

132

133

EKLER

HALKBANK ENTEGRE RAPORU 2020

GRI İÇERİK ENDEKSİ

GRI İÇERİK ENDEKSİ
GRI Başlığı

Bilginin Bulunduğu Sayfalar

Rapor Hakkında
102-1

Kurumsal Profil

102-45

Rapor Profili

102-46

Rapor Profili

102-48

GRI İçerik İndeksi: Değişiklik Bulunmamaktadır.

4-10

-

GRI Başlığı
102-4

Kurumsal Profil

102-5

Kurumsal Profil

102-6

Kurumsal Profil

102-11

Kurumsal Profil

102-15

Strateji ve Analiz

102-16

Etik ve Dürüstlük

102-49

GRI İçerik İndeksi: Değişiklik Bulunmamaktadır

102-50

Rapor Profili

102-17

Etik ve Dürüstlük

102-52

Rapor Profili

102-18

Yönetişim

102-54

Rapor Profili

102-19

Yönetişim

102-56

Rapor Profili

102-20

Yönetişim

102-7

Kurumsal Profil

102-22

Yönetişim

301-1

Malzeme

102-23

Yönetişim

302-1

Enerji

102-24

Yönetişim

302-4

Enerji

102-25

Yönetişim

401-1

İstihdam

102-33

Yönetişim

403-2

İSG

102-34

Yönetişim

404-1

Eğitim

102-35

Yönetişim

404-2

Eğitim

201-1

Ekonomik Performans

205-2

Ekonomik Performans

205-3

Ekonomik Performans

Halkbank Hakkında
102-2

134

Kurumsal Profil

4-10

Bilginin Bulunduğu Sayfalar

11-36
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GRI İÇERİK ENDEKSİ

GRI İÇERİK ENDEKSİ
GRI Başlığı

GRI Başlığı

Bilginin Bulunduğu Sayfalar

2020 Odak Konuları

416-1

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

201-1

Ekonomik Performans

İnsan Sermayesi

201-2

Ekonomik Performans

102-41

Paydaş Katılımı

203-2

Dolaylı Ekonomik Etki

202-1

Piyasa Varlığı

401-1

İstihdam

38-42

404-2

Eğitim

413-2

Yerel Halklar

401-2

İstihdam

416-1

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

401-3

İstihdam

403-1

İSG

Halkbank’ın Değer Yaratma Modeli
102-27

Yönetişim

403-2

İSG

102-28

Yönetişim

403-3

İSG

102-29

Yönetişim

403-4

İSG

102-30

Yönetişim

404-1

Eğitim

102-42

Paydaş Katılımı

404-2

Eğitim

102-44

Paydaş Katılımı

404-3

Eğitim

102-47

Rapor Profili

410-1

Güvenlik

412-2

İnsan Hakları

416-1

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

44-52

Finansal Sermaye
201-1

Ekonomik Performans

201-2

Ekonomik Performans

203-2

Dolaylı Ekonomik Etki

413-2

Yerel Halklar
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Bilginin Bulunduğu Sayfalar
54-64

66-78

Sosyal ve İlişkisel Sermaye
54-64

102-40

Paydaş Katılımı

102-43

Paydaş Katılımı
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GRI İÇERİK ENDEKSİ

GRI İÇERİK ENDEKSİ
			

GRI Başlığı

			

Bilginin Bulunduğu Sayfalar

GRI Başlığı

202-2

Piyasa Varlığı

Ekler

203-1

Dolaylı Ekonomik Etki

102-53

Rapor Profili

204-1

Satın Alma Uygulamaları

102-55

Rapor Profili

413-2

Yerel Halklar

417-1

Pazarlama ve Etiketler

418-1

Müşteri Gizliliği

80-94

Bilginin Bulunduğu Sayfalar

Fikri Sermaye
203-2

Dolaylı Ekonomik Etki

413-2

Yerel Halklar

96-104

Doğal Sermaye
201-2

Ekonomik Performans

203-2

Dolaylı Ekonomik Etki

301-1

Malzeme

302-1

Enerji

303-1

Su

303-3

Su

305-6

Emisyon

306-2

Atıklar

306-4

Atıklar
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RAPORLAMA KILAVUZU REHBERİ

GENEL RAPORLAMA İLKELERİ

Bu raporlama kılavuzu (“Kılavuz”), Türkiye Halk
Bankası A.Ş.’nin (“Halkbank”,“Banka”) 2020 yılı
Entegre Raporu’nda yer alan bağımsız denetim
kapsamındaki göstergelere ait veri toplama ve
hesaplama metodolojilerine dair bilgi vermektedir. Bu
göstergeler; sosyal göstergeler, çevresel göstergeler
ve sürdürülebilir finansman göstergelerinden
oluşmaktadır. Yukarıda belirtilen bu göstergeleri, her
türlü maddi açıdan, Kılavuz doğrultusunda hazırlamak
için uygun prosedürlerin uygulandığından emin olmak,
Banka yönetiminin sorumluluğundadır.

Bu rehber dokümanın hazırlanmasında aşağıdaki
prensiplere dikkat edilmiştir:

Bu kılavuzda yer alan bilgiler 31 Aralık 2020 tarihinde
sona eren FY 20 mali yılını (01 Ocak – 31 Aralık 2020)
ve “Temel Tanımlamalar ve Raporlama Kapsamı”
bölümünde detaylandırıldığı gibi sadece Banka’nın
sorumluluğunda olan Türkiye operasyonlarını
kapsamakta olup, aksi bildirilmediği sürece grup
şirketleri ve iştirakleri ile ilgili bilgileri hariç
tutmaktadır. Halkbank’ın Türkiye operasyonları
Genel Müdürlük ve Ek Hizmet Binaları, Bölge
Koordinatörlükleri, Şubeler ve ATM’leri içermektedir.

•

GRI 302-1 kuruluş içindeki enerji tüketimi

•

GRI 303-1 kaynak bazında su çekimi

•

GRI 305-1 doğrudan (Kapsam 1) sera gazı
emisyonları

•

GRI 305-2 dolaylı (Kapsam 2) sera gazı emisyonları

•

GRI 305-3 diğer (Kapsam 3) dolaylı sera gazı
emisyonları

•

GRI 404-1a Eğitim ve Öğretim

TEMEL TANIMLAMALAR VE RAPORLAMA KAPSAMI
Türü

• Bilgilerin hazırlanmasında - bilginin kullanıcılarına
bilginin uygunluk ve güvenilirliğinin temel ilkelerini
vurgulamak;
• Bilgilerin raporlanmasında - bilgilerin önceki yıl dahil
diğer verilerle karşılaştırılabilirlik / tutarlılık ilkelerini
ve kullanıcılara netlik sağlayan anlaşılabilirlik / şeffaflık
ilkelerini vurgulamak.
GRI Raporlama Standartları: Belirtilen indikatörler, ilgili
GRI kılavuzuna göre raporlanmıştır:

Veri hazırlama detayları aşağıdaki tabloda yer alan
gösterge açıklamalarında incelenebilir.

Sosyal
Göstergeler

Gösterge

Kapsam

Çalışan Demografikleri

Raporlama döneminde şirketin toplam çalışan kadrosu ve söz konusu
kadronun cinsiyet, yaş, eğitim dağılımı ile birlikte, üst yönetimde görev
alan çalışanların cinsiyete göre dağılımı anlamına gelmektedir. Bu
indikatör, Banka çalışanları ve taşeron çalışanlarını kapsamaktadır.

Doğum İznine Ayrılan
ve Doğum İzninden
Dönen Çalışan Sayıları

Raporlama döneminde doğum iznine çıkan tüm kadın ve erkek Banka
çalışanları sayısı ve doğum izninden sonra işe dönen kadın ve erkek
çalışan sayısını belirtmektedir.

Toplam Çalışan, Yeni
İşe Alınan ve Çalışan
Devri Sayısı

Raporlama döneminde toplam çalışan, yeni işe alınan ve çalışan
devri sayısını belirtmektedir. Çalışan devri oranı, istifa ve iş akdi
feshedilerek işten ayrılanların toplam çalışan sayısına oranı anlamına
gelmektedir.

Cinsiyete Göre
Ortalama Eğitim
Saatleri

Raporlama döneminde Şirket çalışanlarına verilen eğitimin ortalama
sürenin cinsiyet ve eğitim kategorisine göre dağılımı anlamına
gelmektedir. Eğitim kategorileri sınıf eğitimi ve e-öğrenme eğitimi
olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu indikatör, Banka çalışanları ve taşeron
çalışanlarını kapsamaktadır.

İnsan Hakları Politika
ve Süreçleri Hakkında
Verilen Toplam
Eğitimler

Raporlama döneminde Şirket çalışanlarına insan hakları politika
ve süreçleri hakkında verilen eğitimlerin toplam süresi anlamına
gelmektedir. Bu indikatör, Banka çalışanları ve taşeron çalışanlarını
kapsamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Raporlama döneminde türüne göre iş kazası ve kaza oranları (%)
(yaralanma oranı, kayıp gün oranı, kaza sıklık oranı, kaza ağırlık oranı)
şeklinde raporlanmaktadır. Bu indikatör, Banka çalışanları ve taşeron
çalışanlarını kapsamaktadır.

Enerji Tüketimi
Elektrik Tüketimi
(kWh)
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Raporlama döneminde satın alınarak ilgili lokasyonlarda iklimlendirme,
aydınlatma, elektrikli cihaz kullanımı ve diğer elektrik gerektiren operasyonlarda
kullanılan toplam elektrik enerjisi miktarı anlamına gelmektedir.
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TEMEL TANIMLAMALAR VE RAPORLAMA KAPSAMI
Türü

Çevresel
Göstergeler

Gösterge

Kapsam

Doğalgaz Tüketimi (m3)

Raporlama döneminde satın alınarak ilgili lokasyonlarda ısıtma,
mutfak ve diğer doğalgaz gerektiren operasyonlarda kullanılan
toplam doğalgaz miktarı (hacmen – m3) anlamına gelmektedir.

Kömür (ton)

Raporlama döneminde satın alınarak ilgili lokasyonlarda ısıtma
için kullanılan toplam kömür miktarı (ağırlık olarak – ton) anlamına
gelmektedir.

Fuel-Oil (ton)

Raporlama döneminde satın alınarak ilgili lokasyonlarda ısıtma için
kullanılan toplam fuel-oil miktarı (ağırlık olarak – ton) anlamına
gelmektedir.

Motorin Tüketimi
(Isıtma) (lt)

Raporlama döneminde satın alınarak ilgili lokasyonlarda ısıtma için
kullanılan motorin miktarı (hacmen – l) anlamına gelmektedir

Motorin Tüketimi
(Jeneratör) (lt)

Raporlama döneminde satın alınarak ilgili lokasyonlarda ısıtma için
kullanılan motorin miktarı (hacmen – l) anlamına gelmektedir.

Araç Yakıt Tüketimi (lt)

Raporlama döneminde satın alınarak ilgili lokasyonlarda Banka’ya ait
araçlar ve personel servisleri için tüketilen toplam motorin ve benzin
(hacmen – l) miktarları anlamına gelmektedir.

Kuruluş İçindeki Enerji
Tüketimi (Toplam GJ)

Bankanın raporlama döneminde, denetim kapsamında olan
lokasyonlarındaki operasyonları esnasında gerçekleştirdiği toplam
enerji tüketimi (toplam GJ) anlamına gelmektedir.

Diğer Çevresel
Performans Verileri
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Su Tüketimi (m3)

Raporlama döneminde ilgili lokasyonlarda yapılan toplam su tüketimi
(hacmen – m3) anlamına gelmektedir.

Kağıt Tüketimi (ton)

Raporlama döneminde Banka iş süreçlerinde kullanılan toplam kağıt
tüketim miktarı (ağırlık olarak – ton) anlamına gelmektedir.

Türü

Gösterge
Toplanan Bertaraf
Edilen Atık Miktarı (kg)

Lisanslı Firmalara
Geri Kazanım/Bertaraf
İçin Verilen Elektronik
Ekipman Miktarı (Adet)
Çevresel
Göstergeler

Kapsam
Raporlama döneminde şirket operasyonlarının gerçekleştiği
yerlerde türüne ve bertaraf yöntemine göre toplam atık miktarı
anlamına gelmektedir. Evsel atık ve geri dönüşüme gönderilen atık
(cam, plastik, kağıt, metal) (ağırlık olarak - kg) türlerini içerir.
Raporlama döneminde bankanın lisanslı firmalara geri kazanım/
bertaraf için verdiği elektronik ekipman miktarı (adet) anlamına
gelmektedir.

Kapsam 1, 2 ve 3
Emisyonları
Doğrudan (Kapsam 1)
Sera Gazı Emisyonları
(tCO2e)

Raporlama döneminde şirketin ilgili lokasyonlarında doğalgaz,
fuel-oil, kömür, motorin, benzin tüketimi ve soğutucu gaz ile yangın
söndürücü kullanımı sebebiyle oluşan sera gazı emisyonu anlamına
gelmektedir.

Enerji Dolaylı
(Kapsam 2) Sera Gazı
Emisyonları (tCO2e)

Raporlama döneminde şirketin ilgili lokasyonlarında satın alınan
elektrik enerjisi tüketimi sebebiyle oluşan sera gazı emisyonu
anlamına gelmektedir.

Diğer Dolaylı
(Kapsam 3) Sera Gazı
Emisyonları (tCO2e)

Raporlama döneminde Banka çalışanlarının işe ulaşımları,
iş nedenli uçak seyahatleri, konaklamaları, su tüketimi, kağıt
kullanımı, kargo ve postalama, toplanan atıkların bertarafı sebebiyle
oluşan sera gazı emisyonu anlamına gelmektedir.

Finanse edilen
Sürdürülebilir
yenilenebilir enerji
Finansman
ve enerji verimliliği
Göstergeleri
projeleri (TL)

Raporlama döneminde bankanın yenilenebilir enerji ve enerji
verimliliği projelerine sağladığı kredi miktarı (milyon TL) anlamına
gelmektedir.
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Kapsam 1, 2 ve 3 Emisyonları

VERİLERİN HAZIRLANMASI
Sosyal Göstergeler
Çalışan Demografikleri
Üst yönetim cinsiyet dağılımı göstergesinde, üst yönetim
pozisyonlarına birim yöneticisi, bilgi teknolojileri birim
yöneticisi, danışman, denetim kurulu üyesi, genel
müdür yardımcısı ve grup yöneticisi pozisyonları dahil
edilmiştir.
Çalışan Devir Oranı
Aşağıda belirtilen formül çalışan devir oranının
hesaplanmasında kullanılmaktadır.
Çalışan Devir Oranı: Toplam İşten Ayrılan Personel
Sayısı (İstifa ve İş Akdi Feshi) / Toplam Personel Sayısı
* 100
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Verileri
Aşağıda belirtilen tanım ve formüller İSG verilerinin
hesaplanmasında kullanılmaktadır. Toplam çalışan
saati hesaplanırken raporlama dönemindeki çalışan
sayısı 18000 kişi alınmıştır. Kadın çalışan sayısı 8000,
erkek çalışan sayısı ise 10000 kabul edilmiştir.
1. Yaralanma oranı: Toplam kaza sayısı /Toplam
çalışma saati*200000
2. Kayıp gün oranı: Toplam kayıp gün sayısı/Toplam
çalışma saati*200000
3. Kaza sıklık oranı: Toplam kaza sayısı/Toplam çalışma
saati*1000000
4. Kaza ağırlık oranı: Toplam kayıp gün sayısı/ Toplam
çalışma saati*1000

Çevresel Göstergeler
Enerji Tüketimleri
Enerji tüketimi verileri kapsamında elektrik, doğalgaz,
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kömür, fuel-oil, motorin ve benzin olmak üzere birincil
yakıt kaynakları raporlanmaktadır.
Elektrik tüketimi ve doğalgaz tüketimi verileri servis
sağlayıcıların sayaç ve faturalarından elde edilmektedir.
Kömür ve fuel-oil tüketim verileri servis sağlayıcıların
faturalarından elde edilmektedir. Isınma, jeneratör ve
şirkete ait araçlar için motorin tüketimi verileri servis
sağlayıcıların faturalarından elde edilmektedir. Benzin
tüketimi ise şirkete ait araçlar için servis sağlayıcıların
faturalarından elde edilmektedir.
Banka enerji tüketimi hesaplamalarında aşağıda
belirtilen dönüşüm faktörlerini kullanmaktadır:
• Elektrik tedarik birimi kWh cinsinden faturalandığı için
GJ cinsine dönüşümünde 1 kWh=0,0036 GJ dönüşüm
faktörü kullanılmaktadır);

Kapsam 1 kapsam 2 ve kapsam 3 emisyonları ISO
14064-1’e uygun olarak, “Sera Gazı Protokolü:
Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standardı”
çerçevesinde operasyonel kontrol ilkesiyle
hesaplanmıştır. Kapsam 1 emisyon hesaplamalarında
CO2, CH4, N2O, HFC’ler (soğutucu gaz), yangın
söndürücülerin salımlarından oluşan CO2 eşdeğeri
faktörler kullanılmıştır. Kapsam 2 emisyon
hesaplamalarında elektrik kaynaklı emisyonlar
toplam karbon faktörü kullanılarak, kapsam 3
emisyon hesaplamalarında ise toplam karbon faktörü
kullanılarak çalışan servisleri, kağıt tüketimi, posta
gönderimi, su tüketimi, konaklama, seyahat, atıklar
ve diğer dolaylı emisyonlar hesaplanmıştır. Kullanılan
emisyon faktörleri aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

Küresel Isınma Potansiyeli (Global Warming Potantial,
GWP) katsayıları Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli’nin (Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC) 5. Değerlendirme Raporu’ndan ve
Birleşik Krallık hükümeti tarafından yayımlanan
“DEFRA (İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı/
Department for Environment, Food and Rural
Affairs) 2020 Emission Factors” (https://www.gov.uk/
government/publications/greenhouse-gasreportingconversion-factors-2020) çalışmasından alınmış ve
bileşke kg CO2-e değeri uygun katsayılarla çarpılarak
hesaplanmıştır. Şebekeden tüketilen elektrik enerjisi
emisyonları, 2018 yılında Ulusal Enerji Ajansı tarafından
yayınlanmış olan CO2 emisyon faktörleri kullanılarak
hesaplanmıştır.

CO2 (kg CO2-e)

CH4

N2O

Toplam Karbon Faktörü
(ton CO2-e)

Motorin (kg/lt)

2,65242

0,00025

0,03520

2,6879

Benzin (kg/lt)

2,30176

0,00680

0,00611

2,3147

Doğalgaz (kg/m3)

2,01888

0,00271

0,00107

2,0227

Kömür (kg/ton)

2632,00

214,60

36,66

2883,30

• Fuel-oil tedarik birimi ton cinsinden faturalandığı
için GJ cinsine dönüşümünde [1ton * (40,658) GJ/kg]
dönüşüm faktörü kullanılmaktadır.

Fuel-Oil (kg/ton)

3209,38

4,18

7,81

3221,40

Soğutucu gazlar - R22

2088,00

• Motorin tedarik birimi litre cinsinden faturalandığı için
GJ cinsine dönüşümünde [1l / (1190,45) l/ton * (42,72)
GJ/ton] dönüşüm faktörü kullanılmaktadır.

Soğutucu gazlar – R410A

1810,00

• Benzin tedarik birimi litre cinsinden faturalandığı için
GJ cinsine dönüşümünde [1l / (1356,89) l/ton * (43,86)
GJ/ton] dönüşüm faktörü kullanılmaktadır.

Yangın Söndürücüler - HFC-227 EA

• Doğalgaz tedarik birimi m3 cinsinden faturalanan
tüketimler için GJ cinsine dönüşümünde [1m3 * (0,799)
kg/m3 * (44,798) MJ/kg]/1.000 dönüşüm faktörü
kullanılmaktadır.
• Kömür tedarik birimi ton cinsinden faturalandığı
için GJ cinsine dönüşümünde [1ton * (27,23) GJ/ton]
dönüşüm faktörü kullanılmaktadır.

Emisyon Faktörleri – Kapsam 1

Soğutucu Gazlar – R600A

Yangın Söndürücüler - NOVEC
(Pentanone)

3,00

3,00

3220,00

3220,00

1,00

1,00
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Türkiye Elektrik Enerjisi (Şebeke kaynaklı – IEA Turkey 2018)

Emisyon Faktörleri - Kapsam 3

HALKBANK ENTEGRE RAPORU 2020

kg CO2-e/kWh
0,4661

Karbon Faktörü (kgCO2-e)

Çalışan Servisleri (kg/l)

2,6879

Kağıt Tüketimi (kg/ton)

919,40

Posta Gönderimi (kg/zarf)

0,03

Posta Gönderimi (kg/paket)

0,80

Su Tüketimi (kg/m3)
Konaklama (kg/konaklanan gece sayısı)

1,0520
37,30

Şehirlerarası Otobüs (kg/km)

0,0273

Taksi (kg/km)

0,1455

Toplu Taşıma (kg/km)

0,1195

Gemi (kg/km)

0,0187

Tren (kg/km)

0,0369

Özel Araç (kg/km)

0,1714

Uçak (Yurtiçi mesafe) (kg/km)

0,2443

Uçak (Yurtdışı Ekonomi Kısa Mesafe) (kg/km)

0,1530

Uçak (Yurtdışı Ekonomi Uzun Mesafe) (kg/km)

0,1462

Uçak (Yurtdışı Business Kısa Mesafe) (kg/km)

0,2295

Uçak (Yurtdışı Business Uzun Mesafe) (kg/km)

0,4239

Evsel Atık (kg/ton)

437,3719

Geri Dönüşüm Atık (kg/ton)

21,3167

Atık Kağıt (kg/ton)

21,3167
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Emisyon Faktörleri - Kapsam 3

Karbon Faktörü (kgCO2-e)

Şirket Araçları - Dolaylı Emisyonlar
Benzin (kg/l)

0,5973

Dizel (kg/l)

0,6261

Diğer Fosil Yakıtlar - Dolaylı Emisyonlar
Motorin Isınma (kg/l)

0,6261

Motorin Jeneratör (kg/l)

0,6261

Doğalgaz (kg/m³)

0,2630

Kömür (kg/ton)

431,47

Fuel-Oil (kg/ton)

610,71

Elektrik - Dolaylı Emisyonlar
İletim ve Dağıtım (kg/kWh)

0,0838

Üretim (Kuyudan Tanka) (kg/kWh)

0,0639

İletim ve Dağıtım (Kuyudan Tanka) (kg/kWh)

0,0090

Personel Servisleri - Dolaylı Emisyonlar
Dizel (kg/l)

0,6261

Seyahat - Dolaylı Emisyonlar
Otobüs

0,00649

Taksi

0,03504

Toplu Taşıma

0,02872

Gemi

0,00362

Tren

0,00724

Özel Araç

0,04418
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Karbon Faktörü (kgCO2-e)

Uçak (Yurtiçi kısa mesafe)

0,02674

Uçak (Yurtdışı Ekonomi Kısa Mesafe)

0,01675

Uçak (Yurtdışı Ekonomi Uzun Mesafe) (kg/km)

0,01600

Uçak (Yurtdışı Business Kısa Mesafe) (kg/km)

0,02513

Uçak (Yurtdışı Business Uzun Mesafe) (kg/km)

0,04641

Evden Çalışma Dolaylı Emisyonlar
Elektrik (kg/kWh)

0,466

Doğalgaz (kg/kWh)

0,204

Yeniden Görüş Beyanı
Doğrulanan verilerinin ölçülmesi ve raporlanması
kaçınılmaz olarak bir dereceye kadar tahmin içerir.
Şirket seviyesinde veriler üzerinde %5’ten fazla bir
değişiklik olduğu durumda, yeniden görüş beyanı
düşünülebilir.
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Bağımsız Güvence Beyanı

•

Çevresel Göstergeler
•

Sınırlı Güvence Raporu
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu’na,
Türkiye Halk Bankası A.Ş. (“Halkbank veya Banka”)
Yönetim Kurulu tarafından 31 Aralık 2020 tarihinde
sona eren yıl itibariyle hazırlanan Halkbank’ın 2020
yılı Entegre Raporu’nda (“2020 Entegre Raporu”) yer
alan ve aşağıda listelenmiş Seçilmiş Sürdürülebilirlik
Bilgileri (“Seçilmiş Bilgiler”) üzerinde bağımsız sınırlı
güvence çalışması yürütmek üzere görevlendirilmiş
bulunuyoruz.

•

Enerji Tüketimi
•

Elektrik Tüketimi (kWh)

•

Doğalgaz Tüketimi (m3)

•

Kömür (ton)

•

Fuel-Oil (ton)

•

Motorin Tüketimi (Isıtma) (lt)

•

Motorin Tüketimi (Jeneratör) (lt)

•

Araç Yakıt Tüketimi (lt)

•

Kuruluş İçindeki Enerji Tüketimi (Toplam GJ)

Diğer Çevresel Performans Verileri

Seçilmiş Bilgiler

•

Su Tüketimi (m3)

Sınırlı güvence çalışmamıza konu olan ve 2020 Entegre
Raporu’nun 32, 42, 46, 71, 72, 73, 75, 79, 111, 113, 114,
118, 120, 121, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 sayfalarında
bulunan ve
ile işaretlenmiş göstergelerin kapsamı
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıl itibariyle
aşağıdaki gibidir:

•

Kağıt Tüketimi (ton)

•

Toplanan Bertaraf Edilen Atık Miktarı (kg)

•

Lisanslı Firmalara Geri Kazanım/Bertaraf
İçin Verilen Elektronik Ekipman Miktarı
(Adet)

•

•

Sosyal Göstergeler
•

Çalışan Demografikleri

•

Doğum İznine Ayrılan ve Doğum İzninden Dönen
Çalışan Sayıları

•

Toplam Çalışan, Yeni İşe Alınan ve Çalışan Devri
Sayısı

•

Cinsiyete Göre Ortalama Eğitim Saatleri

•

İnsan Hakları Politika ve Süreçleri Hakkında
Verilen Toplam Eğitimler

•

İş Sağlığı ve Güvenliği

•

Kapsam 1, 2 ve 3 Emisyonları
•

Kapsam 1 (tCO2e)

•

Kapsam 2 (tCO2e)

•

Kapsam 3 (tCO2e)

Sürdürülebilir Finansman Göstergeleri
•

Finanse edilen yenilenebilir enerji ve enerji
verimliliği projeleri (TL)

Bağımsız güvence raporumuz yalnızca 31 Aralık 2020
tarihinde sona eren yıl için düzenlenmiş olup önceki
dönemlere ya da 2020 Entegre Raporu’nda
ile
işaretlenmiş Seçilmiş Bilgiler dışında yer alan diğer
bilgilere dayalı herhangi bir işlem uygulanmamış ve bu
nedenle herhangi bir sonuç bildirilmemiştir.
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Ölçüt
Halkbank Seçilmiş Bilgiler’i hazırlarken 2020
Entegre Raporu’nun 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147,148’inci sayfalarında bulunan yer alan
Halkbank 2020 Entegre Raporu - Raporlama Kılavuzu
(“Raporlama Kılavuzu”) bölümündeki prensipleri
kullanmıştır.

Halkbank’ın Sorumlulukları
Halkbank, 2020 Entegre Raporu’nun içeriğinden ve
Seçilmiş Bilgiler’in Raporlama Kılavuzu’na uygun
olarak hazırlanmasından sorumludur. Halkbank,
Seçilmiş Bilgiler’in hazırlanmasında kullanılan bilgilerin
suistimal veya hatadan kaynaklanan hiçbir maddi yanlış
beyan içermemesini sağlayacak şekilde iç kontrollerin
tasarlanması, uygulanması ve sürdürülmesinden de
sorumludur.

Sınırlamalar
Konunun özellikleri ve bu tarz bilgileri belirlemede
kullanılan metotlar düşünüldüğünde, finansal
olmayan bilgiler finansal bilgilerden daha fazla
doğal sınırlamalara tabidir. Bir kurum tarafından
ortaya koyulmuş uygulamaların olmaması nedeniyle
önemli düzeyde farklı ölçümlerin yapılması ve
karşılaştırılabilirliği etkileyebilecek şekilde farklı,
fakat kabul edilebilir ölçüm tekniklerinin seçilmesi söz
konusu olabilir. Farklı ölçüm tekniklerinin hassaslığı
da değişkenlik gösterebilir. Bunun dışında, söz konusu
bilgilerin mahiyeti ve bunların tespitinde kullanılan
yöntemler, aynı zamanda ölçüm kriterleri ile bunların
hassasiyeti zaman içinde farklılık gösterebilmektedir.
Bu nedenle, Seçilmiş Bilgiler’in Raporlama Kılavuzu
çerçevesinde okunması ve incelenmesi önem arz
etmektedir.
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Bağımsız Denetçinin Sorumlulukları
Diğer hususların yanı sıra, özellikle karbon emisyonu
ile ilgili hesaplamalar konusunda, Raporlama Kılavuzu
bölümünde belirtildiği gibi Halkbank içinde elde
edilen bilgilere ve faktörlere ve/veya bağımsız üçüncü
şahıslarca sağlanan bilgilere ve faktörlere bağlıdır. Bu
farklı faktörler ve üçüncü taraflarca sağlanan bilgiler
çalışmamız kapsamına alınmamıştır.

Bağımsızlık ve Kalite Kontrol
Muhasebe Meslek Mensupları için Uluslararası Etik
Standartları Kurulu (“IESBA”) tarafından yayımlanan;
dürüstlük, tarafsızlık, profesyonel yetkinlik ve gerekli
özen gösterilmesi, gizlilik ve profesyonel davranış temel
ilkelerini belirleyen IESBA Profesyonel Muhasebeciler
için Etik Kurallar’ın bağımsızlık ve diğer etik
gerekliliklerine uyum göstermekteyiz.
Kalite Kontrole ilişkin Uluslararası Standart 1’i
uygulamakta ve bu doğrultuda ilişkili etik ve profesyonel
standartlar ve kanun veya yönetmelik gerekliliklerine
uygun belgelendirilmiş politikalar ve süreçleri içeren bir
kalite kontrol sistemi muhafaza etmekteyiz.

Sorumluluğumuz, gerçekleştirdiğimiz sınırlı güvence
çalışmasına dayanarak Seçilmiş Bilgiler’in, tüm önemli
yönleriyle, Raporlama Kılavuzu’na uygun hazırlanmadığı
kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir
hususun dikkatimizi çekip çekmediğine ilişkin bir
sonuç bildirmektir. Sınırlı güvence çalışmamız,
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu
tarafından çıkarılmış Uluslararası Güvence Denetimleri
Standardı 3000 – “Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız
Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki
Diğer Güvence Denetimleri Standardı”na (“ISAE 3000”
Revize) ve Uluslararası Güvence Denetimi Standardı
3410 – “Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence
Denetimleri Standardı”na (“ISAE 3410”) uygun olarak
gerçekleştirilmiştir.

•

Halkbank yönetimi ve ilgili Seçilmiş Bilgiler’den
sorumlu kişiler ile görüşmelerde bulunulmuştur.

•

Seçilmiş Bilgiler’in toplanması ve raporlanmasına
ilişkin süreç anlaşılmıştır. Bu prosedür Seçilmiş
Bilgileri yönetmek ve raporlamak için önemli süreç
ve kontrollerin değerlendirilmesini içermektedir.

•

Seçilmiş Bilgiler’in hazırlanması için kullanılan
kaynak veriler değerlendirilmiştir ve seçilen belirli
hesaplama örnekleri yeniden yapılmıştır.

•

Halkbank tarafından hazırlanan Seçilmiş Bilgiler’in
derlenmesi ve hazırlanması için örnekleme bazında
sınırlı testler gerçekleştirilmiştir.

Raporlanan veriler üzerinden analitik prosedürler
uygulanmıştır.

ISAE 3000 (Revize)’e ve ISAE 3410 standartlarına
uygun olarak yürütmüş olduğumuz sınırlı güvencenin
kapsamı, makul güvencenin kapsamına kıyasla önemli
ölçüde dardır. Bir sınırlı güvence çalışmasında yeterli
ve uygun denetim kanıtlarının toplanması kapsamında
gerçekleştirilen prosedürlerin niteliği, zamanlaması ve
kapsamı makul güvence çalışmalarına oranla çok daha
dardır.
Yürütmüş olduğumuz prosedürler profesyonel
yargımıza dayanmakta ve araştırmalar, gerçekleştirilen
süreçlerin gözlenmesi, belgelerin incelenmesi, analitik
prosedürler, ölçüm yöntemlerinin uygunluğunun ve
raporlama politikalarının değerlendirilmesi ve altta
yatan kayıtların üzerinde mutabakata varılmasından
oluşmaktadır.
Yürütmüş olduğumuz sınırlı güvence prosedürleri
şunları içermektedir:
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EKLER

Sınırlı Güvence Sonucu
Prosedürlerimizin ve elde ettiğimiz kanıtların
sonucunda, Halkbank’ın 2020 Entegre Raporu’nda yer
alan 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıl itibariyle
Seçilmiş Bilgiler’in, tüm önemli yönleriyle, Raporlama
Kılavuzu’na uygun hazırlanmadığına ilişkin herhangi bir
hususa rastlanmamıştır.
Bu rapor, sonucu da dahil olmak üzere, Halkbank’ın
sürdürülebilirlik performansı ve faaliyetlerinin
raporlamasına yardımcı olmak amacıyla Halkbank
Yönetim Kurulu için hazırlanmıştır. Halkbank Yönetim
Kurulu’nun Seçilmiş Bilgiler ile ilgili bir sınırlı
bağımsız güvence raporu hazırlatarak konuyla ilgili
sorumluluklarını yerine getirdiğini gösterebilmesini
sağlamak için bu raporun 31 Aralık 2020 tarihinde sona
eren yıl için hazırlanan 2020 Entegre Raporu içinde
yer almasına müsaade etmekteyiz. Kanunların izin
verdiği ölçüde ve koşulları önceden yazılı onayımız ile
açıkça mutabık kalınmış durumlar haricinde, yürütmüş
olduğumuz çalışma veya raporumuzla ilgili olarak
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu ve Türkiye
Halk Bankası A.Ş. haricinde hiçbir kişi veya kuruma
karşı sorumluluk kabul etmemekteyiz.
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