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TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.’NİN 

2012 YILI ÇALIŞMA VE HESAP DÖNEMİ HAKKINDAKİ 

DENETİM KURULU RAPORUDUR 
 

 

 

Denetim Kurulumuz, Bankanın 01.01.2012 tarihi ile 31.12.2012 tarihi arasındaki 

faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat hükümleri ile teamüllere uygun şekilde incelemiş ve aşağıda 

açıklanan tespitleri yapmıştır. 

- Bankanın ödenmiş sermayesinin 1.250 milyon TL olduğu, özkaynaklarının 2011 yılsonu 

itibarıyla 8.640 milyon TL iken %42,6 oranında artarak 2012 yılsonu itibarıyla 12.323 milyon 

TL’ye yükseldiği, Bankanın 2012 yılında hisselerinin %23,92’lik kısmını içeren ikincil halka arzı 

ile halka açıklık oranını %24,98’den %48,9’a yükselttiği, halka arz sonucu 4,5 milyar TL tutarında 

satış gerçekleştirildiği, hisselerin %80’ini yurtdışı yatırımcılara, %10’unu yurt içi kurumsal 

yatırımcılara ve %10’unu ise yurtiçi bireysel yatırımcılara satıldığı,  

- Bankanın 2012 yılında 23 ülkeden 46 bankanın katılımıyla 558 milyon Avro ve 207,5 

milyon ABD doları tutarlı sendikasyon kredisini yenilediği, 2012 Temmuz ayında 750 milyon 

ABD doları tutarında 5 yıl vadeli sabit faizli eurobond ihracı ile 2012 Ocak ve  2012 Temmuz 

aylarında toplam 1,5 milyar TL’lik banka bonosu ihracında bulunduğu, 

- Bankanın 2012 yılında şube açarak büyüme faaliyetlerine devam ettiği, toplam hizmet 

birimi sayısını 822’ye yükselttiği, gerek emekli olarak ayrılan personel gerekse yeni açılan şubeler 

nedeniyle doğan insan kaynağı ihtiyacını gidermek amacıyla 2.093 yeni personel aldığı ve toplam 

çalışan sayısını 14.971’e yükselttiği, çalışanların eğitim durumunda yükseköğretimden mezun 

olanların oranının bir önceki yıla göre artarak %78,7’ye çıktığı, 

- 2012 yılında kendi kredi kartını çıkarma konusunda aldığı kararla, Bankanın sektörde 

pazar payını artırmaya yönelik yeni kredi kartı markası “Paraf” kartı oluşturarak kredi kartı 

piyasasına girdiği, 

- Bankacılık sektörünün 2011 yılsonu itibarıyla 1.217.695 milyon TL olan aktif 

büyüklüğünün % 12,6 oranında artarak 2012 yıl sonu itibarıyla 1.370.642 milyon TL düzeyinde 

bulunduğu, 2011 yılsonu itibarıyla 682.893 milyon TL olan toplam kredi hacminin % 16,4 

oranında artarak 2012 yılı sonu itibarıyla 794.756 milyon TL’ye yükseldiği, 2011 yılsonu 

itibarıyla 695.496 milyon TL olan toplam mevduatın % 11 oranında artarak 2012 yıl sonu 

itibarıyla 771.884 milyon TL’ye yükseldiği, takipteki kredileri/toplam krediler oranının 2011 

yılına göre 20 baz puan artarak %2,7’den %2,9 düzeyine çıktığı, 

- Bankanın 2012 yılsonu itibarıyla aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre %18,8 oranında 

artırarak 108.282 milyon TL’ye, kredilerini %17,3 oranında artırarak 64.791 milyon TL’ye, 

toplam menkul kıymetlerinin %5,4 oranında azalarak 21.192 milyon TL düzeyinde gerçekleştiği, 

toplam mevduatını %20,7 oranında artırarak 79.656 milyon TL’ye yükselttiği ve takipteki 

krediler/toplam krediler oranının %2,9 düzeyinde gerçekleştiği,  

- 31.12.2012 tarihi ve ikinci vade dilimi itibarıyla en az %100 olması gereken toplam likidite 

yeterlilik oranının %136,84 olarak, en az %80 olması gereken YP likidite yeterlilik oranının 

%132,01 olarak gerçekleştiği ve Bankanın likidite ve yasal likidite oranları açısından bir sorunun 

bulunmadığı,  
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- Bankanın sermaye yeterlilik rasyosunun BDDK tarafından belirlenen yasal sınırların 

üzerinde olduğu ve 2012 yılında %16,17 olarak gerçekleştiği, sektörün ise 2012 yılı sonu itibarıyla 

sermaye yeterlilik rasyosunun % 17,89 düzeyinde olduğu, özkaynak kârlılığı oranının 2012 yılında 

%24,8 düzeyinde ve sektör ortalamasının (2012 yıl sonu itibarıyla % 15,77) üzerinde 

gerçekleştiği, Bankanın 2011 yılsonu itibarıyla 2.045 milyon TL olan net dönem kârının %26,9 

oranında artarak 2012 yılsonunda 2.595 milyon TL olarak gerçekleştiği ve artan karlılık 

performansını devam ettirdiği, 

- Aktifin kalitesini belirleyen unsurlardan toplam krediler/toplam aktifler rasyosunun 2012 

yılsonu itibarıyla %59,8 olarak gerçekleştiği (2012 sonu itibarıyla sektör ortalaması %58) ve 

Bankanın reel sektörü desteklemeye devam ettiği, 2012 yılında mevduatın krediye dönüşüm 

oranının %81,3 düzeyinde (2012 sonu itibarıyla sektör ortalaması %103) gerçekleştiği, 

- İlgili tüm mevzuat hükümleri uyarınca Bankaca tutulması zorunlu defter ve kayıtların, 

kanun icaplarına uygun bir şekilde tutulduğu, kayıtların ve tevsik edici belgelerin düzenli şekilde 

muhafaza edildiği, muhasebe ve raporlama sistemlerinin usulüne uygun ve verimli bir şekilde 

işletildiği, 

- Bankanın yönetimi ile ilgili kararların usulüne uygun şekilde tutulan yönetim kurulu karar 

defterine geçirildiği, 

- Bankanın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin gerek merkezde gerek 

yerinde yapılan denetimlerle usulüne uygun ve etkin bir şekilde işletildiği, 

- Banka personelinin hizmet içi ve dışı eğitimlere katılımı konusunda, toplam kişi/gün 

oranının bir önceki yıla (10,31) nazaran artarak 2012 yılında 12,47 olarak gerçekleştiği, 

anlaşılmıştır.  

Sonuç olarak; 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 354 üncü maddesi uyarınca 

düzenlediğimiz Denetim Kurulu Raporu çerçevesinde; Bankanın, aynı zamanda bağımsız denetim 

kuruluşundan da onay almış 2012 yılı faaliyet dönemine ait bilanço, kar/zarar tablosu ile bunlara 

bağlı diğer finansal tabloların onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun 2012 yılı faaliyetlerinin ibra 

edilmesini, Genel Kurul’un takdirlerine arz ederiz.  

 

Ankara,  

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

      Ali ARSLAN       Faruk ÖZÇELİK  

Denetim Kurulu Üyesi       Denetim Kurulu Üyesi  
 

 

 

*Reeskont hariç rakamlar belirtilmiştir. 


