
Proje Kapsamı

Şekerbank, tüm süreçlerini uçtan uca yenileyerek dijital kanallara entegre ettiği 
Transformasyon Programı kapsamında, stratejik odağı olan tarım, işletme ve 
KOBİ segmentlerinde, sektörden çok daha geniş bir ciro aralığında, cirosu 40 
milyon TL’ye kadar olan müşteriler için, segment bazlı, performansı güçlü 
analitik modeller ve güncellenen strateji kuralları ile temellendirilen 
PowerCurve karar destek sistemi altyapısını kurmuş ve bu sistem tarafından 
desteklenen iş yapış şekli ile;

Experian’ın stratejik müşterilerinden biri olan Şekerbank, Transformasyon Programı 
kapsamında, KOBİ, işletme ve tarım segmentlerinde sağlıklı büyümenin önemi ve dijitalleşme 
göz önüne alındığında, tüm bankalar gibi, karar alma süreçlerini otomatikleştirmeye, aktif 
kalitesini iyileştirerek iş hacmini artırmaya, aynı zamanda müşterilerini olası zararlara karsı 
korumaya devam etmek adına kredi portföy yönetimini analitik modellere, veriye dayalı strateji 
yönetimine ve karar destek sistemine dayandırmaya karar verdi.

Sunulan Çözüm

Experian, Şekerbank'ın KOBİ, işletme ve tarım müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
sektör pratiklerine ve banka yapısına uygun performansı güçlü gelir tahmini, limit atama ve 
risk derecelendirme modellerinin geliştirilmesi adımlarıyla projeye başladı. Banka için veriye 
dayalı ve hızlı bir kredi karar sürecini mümkün kılmak için bu modellerin genel kredi 
değerlendirme stratejilerine entegrasyonu da projenin bir parçası oldu ve bu entegrasyon, bir 
sektör standardı haline gelen ve sektörde öne çıkan performansa sahip karar destek platformu 
olan PowerCurve kullanımı ile gerçekleşti.

Experian danışmanları, Şekerbank’ın Transformasyon Programı’na risk modellerinin 
yenilenmesi, kredi politikalarının güncellenmesi, stratejilerin belirlenmesi konularında destek 
olurken, değerlendirilen müşterilerin risk bakış açısıyla daha tutarlı ve objektif 
değerlendirilmesini; böylece tahsis portföy kalitesinin arttırılmasını hedefledi. Gelir tahmin 
modelleri ile müşterilerin gelirinin veriye dayalı, otomatik ve doğru şekilde hesaplanması ve 
riske duyarlı optimal limit atama stratejisinin belirlenmesi sağlanmış oldu.  Böylece veriye 
dayalı yaklaşım ile tahsis portföyüne bütünsel bir kredi riski bakış açısı getirilirken, 
Şekerbank'ın temel tahsis performans metriklerinin sürekliliği sağlandı.

Yeni sorunlu 
kredi girişinde 

%75 azalma 
sağlamış

Tahsis kararlarının otomasyon 
oranını ise %70’e çıkarmıştır.

İş hacminde 
%36 artış



Sonuçlar

Transformasyon projelerinin devreye alındığı Haziran 2019 tarihinden bu yana, ilgili 
segmentlerde, iş hacminde %36 artış, yeni sorunlu kredi girişinde %75 azalma sağlandı. 
Buna ek olarak, tahsis kararlarının otomasyon oranı %70'e yükseldi. 

Banka, kolay yönetilebilir ve değiştirilebilir bir stratejiye sahip olmanın getirdiği avantaj ile 
pandemi gibi olağanüstü koşulların söz konusu olduğu bir dönemde de hızlı aksiyon alarak 
sağlıklı ve tabana yaygın büyümeyi başardı.

İkinci aşamada Şekerbank ve Experian, Erken Uyarı Sistemlerini ve Tahsilat Sistemlerini de 
veriye dayalı analitik bir bakış açısıyla yenilenirken, bir yandan portföy kalitesinin 
iyileştirilmesini bir yandan da müşteri memnuniyetini artırmayı hedefledi.

68 yıldır üreteni destekleyen Şekerbank, tüm altyapısını uçtan uca 
yenilediği Dijital Transformasyon Programı’nda da önceliği yine 
çiftçi, işletme ve KOBİ’lere verdi. Experian ile birlikte kurduğumuz 
kredi değerlendirme ve tahsis sistemi ile son iki yılda KOBİ, 
işletme ve tarım kredilerinde iş hacmimizi %36 artırırken, yeni 
sorunlu kredi girişini %75 azaltmayı başardık. Müşteri deneyimini 
en iyi uygulamalar seviyesine çıkararak tahsis kararlarının 
otomasyon oranını %70’e çıkardık. 

Daha hızlı ve isabetli alınan kararların, operasyonel verimliliğin ve 
etkin risk yönetiminin faydalarını müşterilerimiz ve Bankamız 
şimdiden somut olarak görmeye başladı. Experian ile birlikte 
geliştirdiğimiz Erken Uyarı ve Tahsilat Modelleri ile daha fazla 
müşteriye ulaşırken aktif kalitemizi daha da yükseltme yolunda 
kararlılıkla ilerliyoruz. 

Şekerbank’ın Strateji, Transformasyon ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek projeye ilişkin şunları söylemiştir:

Proje ile birlikte kullanıma alınan yeni PowerCurve karar destek sistemi, banka risk iştahı ve 
piyasa olgunluğuna göre stratejilerini düzenli olarak güncellemek isteyen Şekerbank’ın KOBİ, 
işletme ve tarım bankacılığını destekleme vizyonuna hizmet etti.


