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TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.’NİN 

2011 YILI ÇALIŞMA VE HESAP DÖNEMİ HAKKINDAKİ 
DENETİM KURULU RAPORUDUR 

 

Denetim Kurulumuz, 01.01.2011 tarihi ile 31.12.2011 tarihi arasında Yönetim Kurulu 
toplantılarına katılmış, Banka’nın faaliyetlerini, Yönetim Kurulu Kararlarını ve kararlara 
dayanak teşkil eden belgelerini ilgili mevzuat çerçevesinde incelemiş ve aşağıda açıklanan 
tespitleri yapmıştır. 

Genel Görünüm 

2011 yılında gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkeler arasında bir ayrışma olduğu, bu 
ayrışmada Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkeler grubunun küresel büyümenin 
öncüsü olduğu ve ABD’de başlayıp, Avrupa borç krizi ile devam eden sürecin en fazla 
gelişmiş ülkelerde etkili olduğu görülmüştür. Gelişmiş ekonomilerin yüksek kamu borcu ve 
düşük büyüme olgusunu kabullenmesi ve yapısal politikalara ağırlık vermek zorunda olması 
nedeniyle, bu iki grup arasındaki dengenin uzun vadede de değişmesi beklenmemekte olup 
ülkemizin bu ortamda dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden biri olarak öne çıktığı 
görülmüştür. 

Türkiye’nin 2011 yılı başında kriz döneminin ardından GSYİH’da kayıpların telafisi olarak 
görülen büyüme eğilimi, yıl içinde hızlanarak dünyanın sayılı ekonomik büyüme 
performansları arasında ön sıralarda yerini aldığı, yılın üçüncü çeyreğinde %8,2; ilk dokuz 
ayında %9,6 oranında büyüyen GSYİH’nin aynı dönemde %9,2 oranında büyüyen Çin 
ekonomisini de geride bıraktığı ve Türkiye’nin söz konusu dönemde dünyanın en hızlı 
büyüyen ekonomisi konumuna yükseldiği anlaşılmıştır. 

Banka, 2011 yılında şube açarak büyüme faaliyetlerine devam ettiği, 61yeni şube açarak şube 
sayısını 771’e yükselttiği, gerek emekli olarak ayrılan personel gerekse yeni açılan şubeler 
nedeniyle doğan insan kaynağı ihtiyacını gidermek amacıyla 1.040 yeni personel aldığı tespit 
edilmiştir.  

Banka, 2011 yılında ortaklık faaliyet genişlemesinde önemli adımlar atmış, Halk Portföy 
Yönetimi A.Ş. unvanında yeni bir bağlı ortaklık kurmuş, Halk Finansal Kiralama A.Ş. ve 
Halk Bank Üsküp ise satın alma yoluyla bağlı ortaklığı haline getirmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Finansal Durum 

Bankanın 2010 ve 2011 yılsonu finansal tabloları incelendiğinde; 
  
a-) Bankanın 2010 yılsonu itibariyle 72.942 Milyon TL olan aktif büyüklüğünü, %24,9 
oranında artırarak 2011 yılsonu itibariyle 91.124 Milyon TL’ye yükselttiği, Sektörün 2010 
yılsonu itibariyle 1.006.667 Milyon TL olan aktif büyüklüğünün %21 oranında artarak 2011 
yılsonu itibariyle 1.217.620 Milyon TL düzeyinde bulunduğu, 

b-) 2010 yılsonu itibariyle 43.559 Milyon TL olan kredilerin, %26,8 oranında artarak 2011 
yılsonu itibariyle 55.236 Milyon TL olarak gerçekleştiği, Sektörün 2010 yılsonu itibariyle 
525.851 Milyon TL olan toplam kredi hacminin %29,9 oranında artarak 2011 yılsonu 
itibariyle 682.919 Milyon TL’ye yükseldiği, Bankanın kredilerinin sektöre paralel şekilde 
arttığı, 

c-) Aktifin kalitesini belirleyen toplam krediler/toplam aktifler rasyosunun 2011 yılsonu 
itibariyle %60,6 olarak gerçekleştiği ve Bankanın reel sektörü desteklemeye devam ettiği, 
bunun sonucu olarak da, 2011 yılında mevduatın krediye dönüşüm oranının 390 baz puan 
artarak %83,7 düzeyine yükseldiği, Sektörün ise 2010 yılında %52,2 olan toplam 
krediler/toplam aktifler rasyosunun 390 baz puan artarak %56,1 düzeyine yükseldiği, 
mevduatın krediye dönüşüm oranının ise 1300 baz puan artarak %98,2 düzeyinde bulunduğu, 

d-) 2010 yılsonu itibariyle 1.758 Milyon TL olan takipteki kredilerin, %5,1 oranında azalarak 
2011 yılsonunda 1.669 Milyon TL’ye, özel karşılık tutarının da %4,3 oranında azalarak 1.465 
Milyon TL’den 1.402 Milyon TL’ye düştüğü ve 2011 yılsonu itibariyle net takip tutarının 267 
Milyon TL olarak gerçekleştiği, takipteki krediler/toplam krediler oranının 100 baz puan 
azalarak %3,9’dan %2,9 düzeyine gerilediği,  

Sektörün takipteki kredileri/toplam krediler oranının 2010 yılına göre 100 baz puan azalarak 
%3,7’den %2,7 düzeyine indiği, sektördeki takipteki krediler/toplam krediler oranındaki 
azalışın, sektördeki diğer bankaların takipteki kredilerini varlık yönetim şirketlerine 
satmasından kaynaklanmasına karşın Bankanın takipteki kredilerini müşterilerden yapılan 
tahsilat yoluyla azalttığı, 

e-) Toplam menkul kıymetlerin, 2010 yılında 19.281 Milyon TL iken 2011 yılında %16,2 
oranında artarak 22.395 Milyon TL düzeyine yükseldiği, Sektörün 2010 yılsonu itibariyle 
287.855 Milyon TL olan menkul kıymet hacminin %1 oranında azalarak 2011 yılsonu 
itibariyle 284.982 Milyon TL’ye düştüğü, 

f-) Toplam mevduatın 2010 yılsonu itibariyle 54.587 Milyon TL iken %20,9 oranında artarak 
2011 yılsonu itibariyle 65.983 Milyon TL olarak gerçekleştiği, Sektörün 2010 yılsonu 
itibariyle 617.037 Milyon TL olan toplam mevduatın %12,7 oranında artarak 2011 yılsonu 
itibariyle 695.501 Milyon TL’ye yükseldiği, 

Bankanın 2010 yılı ortalama vadesiz mevduatı 8.433 Milyon TL iken 2011 yılında bu tutarın 
%47,9 oranında artarak 12.475 Milyon TL ortalamaya ulaştığı, Sektörün 2010 yılsonu 
itibariyle 98.252 Milyon TL olan vadesiz mevduatının %23,3 oranında artarak 2011 yılsonu 
itibariyle 121.173 Milyon TL’ye yükseldiği, vadesiz mevduattaki hacimsel artışın Bankanın 
mevduat maliyetini aşağıya çektiği, 

g-) BDDK’nın 01.11.2006 tarihinde yürürlüğe koyduğu “Bankaların Likidite Yeterliliğinin 
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca 31.12.2011 
tarihi ve ikinci vade dilimi itibariyle en az %100 olması gereken toplam likidite yeterlilik 



oranının %109,72 olarak, en az %80 olması gereken YP likidite yeterlilik oranının %113,03 
olarak gerçekleştiği ve Bankanın likidite ve yasal likidite oranları açısından bir sorunun 
bulunmadığı, 

h-) Özkaynak toplamının 2010 yılsonu itibariyle 7.445 Milyon TL iken %16,1 oranında 
artarak 2011 yılsonu itibariyle 8.640 Milyon TL’ye yükseldiği, Sektörün 2010 yılsonu 
itibariyle 134.542 Milyon TL olan özkaynak toplamının %7,5 oranında artarak 2011 yılsonu 
itibariyle 144.595 Milyon TL’ye yükseldiği, 

Bankanın özkaynak karlılığının 2010 yılsonu itibariyle %30,45 iken 2011 yılsonu itibariyle 
%25,43 düzeyinde gerçekleştiği, bu oran ile “En Büyük 1000 Banka” sıralamasında özkaynak 
karlılığı bakımından dünyanın en büyük altıncı bankası olmayı başardığı, 

ı-) Bankanın 2010 yılsonu itibariyle 526 Milyon TL olan net ücret ve komisyon gelirlerinin 
%38,5 oranında artarak 2011 yılında 728 Milyon TL’ye yükseldiği, 2010 yılsonu itibariyle 
2.010 Milyon TL olan net dönem kârının ise %1,7 oranında artarak 2011 yılsonunda 2.045 
Milyon TL olarak gerçekleştiği, Sektörün 2010 yılsonu itibariyle 9.078 Milyon TL olan net 
ücret ve komisyon gelirlerinin %17,4 oranında artarak 2011 yılsonu itibariyle 10.657 Milyon 
TL’ye yükseldiği, 2010 yılsonu itibariyle 22.116 Milyon TL olan net dönem karının %10,3 
oranında azalarak 2011 yılsonu itibariyle 19.847 Milyon TL’ye düştüğü, 

i-) Bankanın 2010 yılsonu itibariyle 732 Milyon TL olan kredi kartı risk bakiyesini, %30 
oranında artırarak 2011 yılsonu itibariyle 952 Milyon TL’ye yükselttiği, 2010 yılsonu 
itibariyle %1,69 olan pazar payını 2011 yılsonu itibariyle %1,76 düzeyine çıkardığı, Sektörün 
2010 yılsonu itibariyle 43,6 Milyar TL olan kredi kartı risk bakiyesinin %27 oranında artarak 
2011 yılsonu itibariyle 55,5 Milyar TL’ye yükseldiği, 

Bankanın kredi kartlarında gelişmeler kaydetmekle birlikte sektörden yeterince pay 
alamadığı, Advantage kart uygulaması ve pazarlamasında daha aktif hareket edilerek pazar 
paylarının artırılmasının yerinde olacağı,  

j-) Bankanın sermaye yeterlilik rasyosunun 2010 yılsonu itibariyle %15,9 iken 2011 yılsonu 
itibariyle %14,3 düzeyinde gerçekleştiği, aynı şekilde sektörün sermaye yeterlilik rasyosunun 
2010 yılsonu itibariyle %18,97 iken %16,46 düzeyine gerilediği, bu gerilemede BDDK’nın 
18.10.2011 tarihinde aldığı karar ile tüketici kredilerinin risk ağırlığını %150 ve %200 gibi 
çok yüksek risk gruplarında dikkate almaya başlamasının etkili olduğu, 

Anlaşılmıştır.  

Sonuç olarak; T. Ticaret Kanunu’nun 354. maddesi uyarınca düzenlediğimiz Denetim Kurulu 
Raporu çerçevesinde; Banka’nın, 2011 yılı faaliyet dönemine ait bilanço, kâr/zarar tablosu ile 
bunlara bağlı diğer finansal tabloların onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun 2011 yılı 
faaliyetlerinin ibra edilmesini, Genel Kurul’un takdirlerine arz ederiz.  

Ankara, 16.02.2012 

                                                                               Saygılarımızla 

 

                                                          Faruk ÖZÇELİK  Yusuf DAĞCAN  

                                                       Denetim Kurulu Üyesi         Denetim Kurulu Üyesi  

* Reeskont hariç rakamlar belirtilmiştir. 


