YÖNETİM KURULU RAPORU
Dünya ekonomisinde yaşanan finansal dalgalanmaların ardından 2012 yılı küresel iyileşme
beklentileri ile başlamıştır. Bu dönemde ABD ve AB ülkeleri yeni parasal genişleme
programları açıklayarak ekonomiyi canlandırmayı amaçlamışlar ancak aşağı yönlü riskler
artarak belirsizlikler devam etmiştir.
Küresel konjonktürde yaşanan belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi sürdürdüğü mali
disiplinle istikrarlı büyümenin gözetildiği bu dönemde krizin olumsuz etkilerinden
korunmuştur. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ekonomi
otoritelerinin almış oldukları kararlar ve düzenlemelerle Türkiye ekonomisi olumlu
performans göstermeye devam etmiş, ekonomik istikrar sayesinde Türkiye yatırım yapılabilir
ülke notunu almıştır.
Türk bankacılık sektörü de 2012 yılında reel sektör yatırımlarına kaynak ayırarak kontrollü
büyümeye katkı sağlamıştır. Kurulduğu günden itibaren “Üreten Türkiye”ye desteğini
artırarak sürdüren Halkbank için 2012 yılı büyük ve önemli projelerin başarı ile hayata
geçirildiği bir yıl olmuştur.
2012 yılının Kasım ayında Halkbank hisselerinin %23,92’lik kısmını içeren ikincil halka arzı
ile halka açıklık oranı %48,9 oranına yükselmiş ve 4,5 milyar TL tutarında satış
gerçekleştirilmiştir. Bankamızın ikincil halka arzı, ülkemizdeki sermaye piyasalarının ikinci
kez en büyük halka arzı olmuştur.
Halkbank olarak kendi kredi kartımızı çıkarma konusunda aldığımız kararla yeni kredi kartı
markamız olan “Paraf” kart 2012 yılında müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. “Paraf”
kartın, sahip olduğu özellikleriyle sektörde önemli bir yer edineceğine inancımız tamdır.
Halkbank 2012 yılında 23 ülkeden 46 bankanın katılımıyla 558 milyon avro ve 207,5 milyon
ABD doları tutarlı sendikasyon kredisini yenilemiş, Temmuz 2012 tarihinde 750 milyon ABD
doları tutarında eurobond ihracı ile Ocak 2012 ve Temmuz 2012 tarihlerinde toplam 1,5
milyar TL’lik banka bonosu ihracı gerçekleştirmiştir.
Bütün bunların yanı sıra bağlı ortaklıklarımızla oluşturduğumuz güç birliği ile bankacılık
dışındaki finansal hizmetlerimizi de genişleterek büyümemiz sürdürülmüştür.
Halkbank, 2012 yılında aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,8 oranında
artırarak 91,1 milyar TL’den 108,3 milyar TL seviyesine yükseltmiştir. Aktifte sağlanan
büyümenin %56,4’ü kredi artışından kaynaklanmıştır.
2012 yılsonu itibarıyla kaynaklarının önemli bir bölümünü kredilere yönlendiren Halkbank’ın
kredilerinin bilanço içindeki payı %60,9 seviyesinde gerçekleşmiş, nakdi ve gayrinakdi kredi
hacmi ise %15,6 oranında artarak 74,1 milyar TL’den 85,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.
2012 yılında menkul kıymetler portföyü bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 oranında
azalarak 23,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş, portföyün bilanço içindeki payı ise %21,2
oranına gerilemiştir.
Banka’nın toplam mevduat hacmi bir önceki yıla göre %20,7 oranında artarak 66,2 milyar
TL’den 80,0 milyar TL’ye yükselmiştir.

Ayrıca, 2011 yılında vadesiz mevduat tutarı 13,2 milyar TL iken 2012 yılında %20,9 oranında
artarak 16,0 milyar TL’ye yükselmiştir. Mevduat hacminin artırılmasında tabana yaygın
mevduat yapısının geliştirilmesine önem verilmiştir.
Halkbank, 2012 yılsonu kârını bir önceki yıla göre %26,9 oranında artırarak ve 2.595 milyon
TL’ye yükseltmiş ve sürdürülebilir kârlılığını korumayı başarmıştır.
Halkbank, 74 yıllık birikimi ile kârlı ve verimli bir faaliyet dönemi geçirerek güçlü
büyümesini 2012 yılında da sürdürmüştür. Bankamızı bu sonuçlara ulaştıran çalışanlarımıza,
gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür eder, Halkbank’ın 2012 yılına ait Yönetim
Kurulu ve Denetçi Raporları ile finansal raporlarını değerli ortaklarımız ve temsilcilerinin
değerlendirmelerine sunarız.
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