
 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.’NİN 

2014 YILI ÇALIŞMA VE HESAP DÖNEMİ HAKKINDAKİ 

DENETİM KURULU RAPORUDUR 
 

Denetim Kurulumuz, Banka’nın 2014 yılı faaliyetlerini incelemiş ve aşağıdaki 

tespitleri yapmıştır. 
 

- Banka’nın ödenmiş sermayesinin 1.250 milyon TL olduğu, özkaynaklarının 2013 

yılsonu itibarıyla 14.146 milyon TL iken %16,9 oranında artarak 2014 yılsonu itibarıyla 

16.536 milyon TL olarak gerçekleştiği,  
 

- Banka’nın kuracağı katılım bankasının sermaye taahhüdünü yerine getirmek amacıyla 

ödenmiş sermayesini 1 milyar TL artırma kararı aldığı, katılım bankasının kuruluşuna ilişkin 

olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ön izin verildiği, katılım 

bankasına tüzel kişilik kazandırılma ve faaliyet izni çalışmalarına devam edildiği, 
 

- Bankacılık sektörünün 2013 yılsonu itibarıyla 1.732.401 milyon TL olan aktif 

büyüklüğünün %15,1 oranında artarak 2014 yılsonu itibarıyla 1.994.238 milyon TL 

düzeyinde bulunduğu, 2013 yılsonu itibarıyla 1.047.410 milyon TL olan kredi hacminin 

%18,5 oranında artarak 2014 yılsonu itibarıyla 1.240.725 milyon TL’ye yükseldiği, toplam 

menkul kıymetlerinin ise %5,4 oranında artarak 302.266 milyon TL düzeyinde gerçekleştiği, 

2013 yılsonu itibarıyla 945.770 milyon TL olan toplam mevduatın %11,3 oranında artarak 

2014 yılsonu itibarıyla 1.052.693 milyon TL’ye yükseldiği, takipteki krediler/toplam krediler 

oranının 2013 yılına göre 10 baz puan artarak %2,9 düzeyinde gerçekleştiği, 
 

- Banka’nın 2014 yılsonu itibarıyla aktif büyüklüğünün bir önceki yıla göre %11,1 

oranında artarak 155.423 milyon TL’ye, kredilerinin %19,0 oranında artarak 99.209 milyon 

TL’ye yükseldiği, toplam menkul kıymetlerinin ise %9,4 oranında azalarak 24.433 milyon TL 

düzeyinde gerçekleştiği, toplam mevduatının %2,9 oranında artarak 103.330 milyon TL’ye 

yükseldiği ve takipteki krediler/toplam krediler oranının %3,6 düzeyinde gerçekleştiği, 
 

- Banka’nın 2014 yılında 17 ülkeden 34 bankanın katılımıyla 511,5 milyon avro ve       

112 milyon ABD doları tutarlı sendikasyon kredisini yenilediği,  
 

- Banka’nın 2014 yılında toplam 2,75 milyar TL nominal değerli bono ihracı ile 

yurtdışında nominal tutarı 500 milyon ABD doları olan 5 yıl vadeli sabit faizli üçüncü tahvil 

(Eurobond) ihracında bulunduğu, 
 

- Aktifin kalitesini belirleyen unsurlardan toplam krediler/toplam aktifler rasyosunun 

2014 yılsonu itibarıyla %63,8 olarak gerçekleştiği (2014 sonu itibarıyla sektör ortalaması 

%62,2) ve 2014 yılında mevduatın krediye dönüşüm oranının %96,0 düzeyinde (2014 sonu 

itibarıyla sektör ortalaması %117,9) gerçekleştiği, Banka’nın ülkemizin büyümesinin 

sürükleyici gücü KOBİ’lerimizin finansmanına yönelik kredi hacmini 2013 yılına kıyasla 

%27,7 artırdığı,  
 

- Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosunun BDDK tarafından belirlenen yasal sınırların 

üzerinde olduğu ve 2014 yılında %13,62 olarak gerçekleştiği, sektörün ise 2014 yılsonu 

itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosunun %16,3 düzeyinde olduğu, özkaynak kârlılığı oranının 

2014 yılında %14,4 düzeyinde ve sektör ortalamasının (2014 yılsonu itibarıyla %12,2) 

üzerinde gerçekleştiği, Banka’nın 2013 yılsonu itibarıyla net dönem kârının %19,8 oranında 

azalarak 2014 yılsonunda 2.206 milyon TL olarak gerçekleştiği, 
 

- 31.12.2014 tarihi ve ikinci vade dilimi itibarıyla en az %100 olması gereken toplam 

likidite yeterlilik oranının %105,86 olarak, en az %80 olması gereken YP likidite yeterlilik 



oranının %137,96 olarak gerçekleştiği ve Banka’nın likidite yapısı açısından herhangi bir 

sorunun bulunmadığı, 

 

- Banka Yönetim Kurulu tarafından, Banka bağlı ortaklıklarından Halk Sigorta A.Ş. ile 

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin sermayesinde sahip olunan doğrudan veya dolaylı 

hisselerin kısmen veya tamamen satışlarının T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

(ÖİB) aracılığıyla yapılmasına karar verildiği, hisselerin ÖİB tarafından blok satış yöntemi ile 

satılmasına ilişkin 19.01.2015 tarihinde ÖİB tarafından ihale ilanı yapıldığı ve sürecin devam 

ettiği, 
 

- 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, 
 

- Banka’nın yönetimi ile ilgili kararların usulüne uygun şekilde tutulan yönetim kurulu 

karar defterine geçirildiği, 
 

- Banka’nın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin gerek merkezde gerek 

yerinde yapılan denetimlerle usulüne uygun ve etkin bir şekilde işletildiği, 
 

- Banka ve çalışanlarının performansını geliştirmek, etkinlik ve verimliliğini daha da 

artırmak için iç paydaş memnuniyet anketinin yaptırıldığı, 
 

- 2014 yılında 23 yeni şube açarak Banka’nın büyüme faaliyetlerine devam ettiği, 

toplam hizmet birimi sayısını 902’ye yükselttiği,  
 

- Banka’nın insan kaynağı ihtiyacını gidermek amacıyla 3.325 yeni personel aldığı, 

2014 yılında emekli olan 321 ve sair nedenlerle de 487 olmak üzere toplam 808 kişinin 

Banka’dan ayrıldığı, toplam çalışan sayısının artarak 17.314 olarak gerçekleştiği, personel 

giderlerinin toplam gelirler içindeki payı 2013 yılında %15,8 iken 2014 yılında %18,1 olarak 

gerçekleştiği, 
 

- 2014 yılında sektörde %82,7 olan yüksek öğretim mezunu çalışan oranının Banka’da 

bir önceki yıla göre 150 baz puan artarak %82,2’ye ulaştığı, 
 

- Banka personelinin katıldığı hizmet içi ve dışı eğitimlerle ilgili olarak toplam kişi/gün 

oranının 2014 yılında 8,95 olarak gerçekleştiği, 13.023 kişinin hizmet içi eğitimlere katıldığı,  
 

anlaşılmıştır.  
 

Sonuç olarak; Banka Esas Sözleşmesi’nin 31 inci maddesi uyarınca düzenlediğimiz 

Denetim Kurulu Raporu’nu Genel Kurul’un bilgilerine arz ederiz.  

 

Ankara,  24/02/2015 

 

Saygılarımızla, 

 

 

    Ali ARSLAN                Faruk ÖZÇELİK  

                                                                      Denetim Kurulu Üyesi       Denetim Kurulu Üyesi  
 

 

 

 

 

 

*Reeskont hariç rakamlar belirtilmiştir. 


