
68 Halkbank 2009 Faaliyet Raporu

Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Denetim Kurulu Raporu

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.’NİN
2009 YILI ÇALIŞMA VE HESAP DÖNEMİ HAKKINDAKİ 
DENETİM KURULU RAPORUDUR

Denetim Kurulumuz, 01.01.2009 tarihi ile 31.12.2009 tarihi arasında Yönetim Kurulu toplantılarına katılmış, Bankanın 
faaliyetlerini, Yönetim Kurulu Kararlarını ve kararlara dayanak teşkil eden belgelerini ilgili mevzuat çerçevesinde incelemiş ve 
aşağıda açıklanan tespitleri yapmıştır.

GÖRÜNÜM 
2009 yılında Türk bankacılık sektörünün, Ekim/2008 döneminde belirginleşen global krizden daha az etkilendiği ve oldukça 
kârlı bir yıl geçirdiği görülmüştür. Dünyanın birçok ülkesinde global krizden en çok etkilenen sektörler arasında finans 
sektörü (özellikle bankacılık) olmasına karşılık Türk bankacılık sektörünün farklı bir görüntü sergilemesinde; 2002 yılından 
itibaren alınan yapısal tedbirlerin uygulama kararlılığı ile 2009 yılında T.C. Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’nun aldığı önlemlerin önemli etkisi bulunmaktadır. 

T.C. Merkez Bankası’nın, Ekim/2008 tarihinde %16,75 olan gecelik borçlanma faiz oranını 2009 yılsonu itibariyle 1025 baz 
puan aşağıya çekerek %6,50 düzeyine indirdiği, Açık Piyasa İşlemleri’nde (APİ) repo kanalıyla sektöre likidite sağladığı, YP 
zorunlu karşılık oranında 2 puan, TL zorunlu karşılık oranında 1 puan indirime gittiği, 14 günlük zorunlu karşılık tutarını 
%10 eksik veya fazla tutma imkanı verdiği ve böylece piyasa faiz oranlarındaki dalgalamaların önüne geçerek bankaların faiz 
maliyetini azaltmaya, ayrıca likiditesini artırarak reel sektöre kredi verme imkanlarını genişletmeye çalıştığı ve bunda da 
önemli ölçüde başarılı olduğu anlaşılmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ise 23 Ocak 2009 tarihinde Karşılıklar Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak 
gerek yakın izlemede gerekse TOA hesaplarındaki kredilerin yeniden yapılandırma ve yeniden itfa planına bağlanma 
süreçlerinde önemli iyileşmeler sağladığı, bankaların da anılan imkanlardan yararlanarak sorunlu olabilecek kredilerini 
yeniden yapılandırdığı ve bu sayede kredi kullanan müşterilerine ödemelerinde kolaylık temin edildiği izlenmiştir. 

Bankanın, 2009 yılında şube açarak büyüme faaliyetlerine devam ettiği, 2008 yılında 622 olan yurtiçi şube sayısını 46 yeni şube 
açarak 668’e yükselttiği, gerek emekli olarak ayrılan personel gerekse yeni açılan şubeler nedeniyle doğan insan kaynağı 
ihtiyacını gidermek amacıyla 1.115 yeni personel aldığı, Kasım/2009 ayında yaptığı yazılı sınav sonrasında 1.250 yeni personel 
almayı planladığı tespit edilmiştir. 

FİNANSAL DURUM
Bankanın 2008 ve 2009 yılsonu finansal tabloları incelendiğinde; 

a-) Bankanın 2008 yılsonu itibariyle 51.096 Milyon TL olan aktif büyüklüğünü, %18,7 oranında artırarak 2009 yılsonu itibariyle 
60.650 Milyon TL’ye yükselttiği, 2008 yılsonu itibariyle %6,98 olan pazar payını 2009 yılsonu itibariyle %7,27 düzeyine çıkardığı,

b-) 2008 yılsonu itibariyle reeskontlar hariç 25.046 Milyon TL olan kredilerin, %26,4 oranında artarak 2009 yılsonu itibariyle 
31.666 Milyon TL’ye yükseldiği, bu dönemde sektörün kredilerdeki artış oranının %6,9 düzeyinde gerçekleştiği ve böylece 
Bankanın kredilerdeki pazar payını %6,8’den %8,1’e çıkardığı, 

Aktifin kalitesini belirleyen toplam krediler/toplam aktifler rasyosunun 2009 yılsonu itibariyle %52,2 olarak gerçekleştiği ve 
Bankanın yüksek kredi verme iştahının 2009 yılında da devam ettiği, sektörün önde gelen bankalarının 2009 yılında menkul 
kıymetlere ağırlık vererek büyüme stratejisi belirlerken Bankanın, kriz ortamında reel sektörün desteklenmesi amacıyla 
kredilerde büyüme stratejisi benimsediği, bunun sonucu olarak da, 2009 yılında mevduatın krediye dönüşüm oranı 950 
baz puan artarak %72,3 düzeyine yükselirken sektörün mevduatın krediye dönüşüm oranının 450 baz puan azalarak %76,3 
düzeyine gerilediği, anılan orandaki Banka ile sektör arasındaki makasın kapanmaya devam ettiği, 

c-) 2008 yılsonu itibariyle 1.251 Milyon TL olan takipteki kredilerin, %33,3 oranında artarak 2009 yılsonunda 1.668 Milyon 
TL’ye, özel karşılık tutarının da %30,9 oranında artarak 1.038 Milyon TL’den 1.358 Milyon TL ’ye yükseldiği ve 2009 yılsonu 
itibariyle net takip tutarının 309 Milyon TL olarak gerçekleştiği, 

Sektörün 2009 yılı takipteki krediler artış oranının, Banka oranının 2.220 baz puan üzerinde %55,5 oranında gerçekleştiği, 
Bankanın takipteki kredileri/toplam krediler oranının 2008 yılına göre 20 baz puan artarak %4,8’den %5 düzeyine yükseldiği, 
sektörün takipteki kredileri/toplam krediler oranının 2008 yılına göre 160 baz puan artarak %3,7’den %5,3 düzeyine çıkarak 
Banka oranının üzerinde gerçekleştiği,
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Bankanın özel karşılık/takipteki krediler oranında ihtiyatlı bir yaklaşımla ve sektöre paralel şekilde hareket ettiği, anılan 
oranın 2009 yılında, Bankada %81,4, sektörde ise %83,5 düzeyinde gerçekleştiği,

Bankanın 2009 yılında 127 Milyon TL faiz ve 380 Milyon TL anapara olmak üzere toplam 507 Milyon TL tahsilat yaptığı, 
Karşılıklar Yönetmeliği’ndeki değişiklik hükümlerinden de yararlanarak TOA tasfiye programları uyguladığı ve 2009 yılında 509 
Milyon TL tutarındaki TOA’daki alacaklarını yeniden yapılandırdığı, 
 
d-) Toplam menkul kıymetlerin, reeskontlar hariç 2008 yılında 17.464 Milyon TL iken 2009 yılında %17,4 oranında artarak 
20.500 Milyon TL düzeyine yükseldiği ve aynı dönemde sektörün menkul kıymetlerdeki artış yüzdesinin %35,50 olarak 
gerçekleştiği, Bankanın menkul kıymetlerdeki pazar payının da 2009 yılında 120 baz puan gerileyerek %7,80 seviyesinde 
gerçekleştiği, 

Bankanın, sektördeki diğer bankalar gibi menkul kıymetlerde büyüme stratejisi izlememekle birlikte menkul kıymetlerin aktif 
içerisindeki payında önemli değişiklikler yapmadığı, menkul kıymetler/aktif oranını, 2009 yılında %33,8 seviyesinde tutarak 
2008 yılındaki %34,2 düzeyini korumaya çalıştığı, 

Görev zararları nedeniyle Banka bünyesinde bulunan özel tertip devlet iç borçlanma senetleri 2008 yılında 5.623 Milyon TL 
tutarında iken, 2009 yılında %11,2 oranında düşerek 4.996 Milyon TL’ye gerilediği, Hazine’nin görev zararı kağıtlarının ana 
para ve kupon faiz itfalarını düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği, 

Bankanın 2008 yılından farklı olarak menkul kıymetler üzerindeki artı değerleri daha fazla realize etmeye çalıştığı ve 2009 
yılında 135 Milyon TL’lik menkul kıymet satış kârı elde ettiği, 

e-) Bankanın 2008 yılı ihracat işlemleri rakamının, 2.734 Milyon USD iken 2009 yılında %12,87 oranında azalarak 2.382 Milyon 
USD’ye gerilediği, ithalat rakamının ise 7.465 Milyon USD’den %12,81 oranında artarak 8.422 Milyon TL’ye yükseldiği, 

Bankanın, dış ticaret hacminde önemli gelişmeler kaydetmeye devam ettiği ve bu durumun, Bankanın akreditif ve kabul 
kredileri bağlantılı gayrinakdi kredilerine yansıdığı, Bankanın 2008 yılı akreditif ve kabul kredileri bakiyesi 1.858 Milyon TL iken 
2009 yılında %28,1 oranında artarak 2.381 Milyon TL’ye ulaştığı, 

f-) 2008 yılsonu itibariyle reeskontlar hariç 39.904 Milyon TL olan toplam mevduatın, %9,7 oranında artarak 2009 yılsonu 
itibariyle 43.791 Milyon TL’ye yükseldiği, sektör artış oranının %13,2 olarak Banka artış oranının üzerinde gerçekleştiği, 
Bankanın 2009 yılı pazar payının, sadece 30 baz puan düşerek %8,8’den %8,5 düzeyine gerilediği, 

Bankanın, 2008 yılının son dönemlerinde ve 2009 yılında çeşitli kurumların maaş ödemelerini alarak vadesiz mevduatını 
artırma çalışmalarına ağırlık verdiği, 2009 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu üyeleri dışında maaş ödemeleri gerçekleştirilen 
kurum sayısının 11.028 adet, kişi sayısının 596.000 adet ve maaş ödeme tutarının 850 Milyon TL civarında gerçekleştiği, 

Bankanın 2008 yılı ortalama vadesiz mevduatı 3.696 Milyon TL iken 2009 yılında bu tutarın %57,5 oranında artarak 5.821 
Milyon TL ortalamaya ulaştığı, 2008 yılında vadesiz mevduat/toplam mevduat oranı %10 düzeyinde iken 2009 yılında 340 baz 
puan artarak %13,4 düzeyine yükseldiği, 

g-) Bankanın 11 Şubat 2009 tarihinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası (Ecobank) ile 15 milyon USD, 
8 Haziran 2009 tarihinde AYB ile 150 milyon EUR ve 17 Aralık 2009 tarihinde Dünya Bankası ile 250 milyon USD ( 100 milyon 
USD, 101,1 Milyon EUR ) tutarlı finansman anlaşmaları imzaladığı, imzalanan anlaşmalar çerçevesinde 2009 yılı içerisinde 
Banka pasifine 684 Milyon TL kaynak girişinin sağlandığı, elde edilen kaynakların özellikle KOBİ’lerin proje finansmanlarına 
yönlendirildiği, 

Bankanın, yurt dışı bankalardan kredi yoluyla kaynak temininin yanı sıra, 2009 yılında İMKB ve TCMB APİ işlemleri yoluyla 
kaynak teminine ağırlık verdiği, 2008 yılında Para Piyasalarına Borçlar kalemi 2.371 Milyon TL iken, 2009 yılında %142,4 
oranında artarak 5.746 Milyon TL’ye yükseldiği, buradan elde edilen kaynakların öncelikli olarak kurumsal ve ticari 
segmentteki firmaların spot kredi ihtiyaçlarında kullanıldığı, 

h-) BDDK’nın 01.11.2006 tarihinde yürürlüğe koyduğu “Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine 
İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca 31.12.2009 tarihi ve ikinci vade dilimi itibariyle en az %100 olması gereken toplam 
likidite yeterlilik oranının %122,03 olarak, en az %80 olması gereken YP likidite yeterlilik oranının %118,70 ve en az %7 olması 
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gereken stok değer likidite oranının %7,14 olarak gerçekleştiği ve Bankanın likidite ve yasal likidite oranları açısından bir 
sorunun bulunmadığı,

ı-) Bankanın 2008 yılsonu itibariyle 370 Milyon TL olan net ücret ve komisyon gelirlerinin %24,4 oranında artarak 2009 yılında 
461 Milyon TL’ye yükseldiği, faiz dışı gelirin/faiz dışı gideri karşılama oranı 2008 yılında %87 düzeyinde iken 2009 yılında %90,9 
düzeyine, net ücret ve komisyon gelirleri/faiz dışı giderler oranı 2008 yılında %36,9 düzeyinde iken 2009 yılında %38,6 düzeyine 
yükseldiği, maliyet/gelir rasyosunun ise 2008 yılında %37,6 düzeyinde iken 2009 yılında %31 düzeyine gerilediği, anılan 
oranların 2009 yılında olumlu seyir izlemesinde maliyet kontrolü ve faiz dışı gelir tahsilatındaki artışların etkili olduğu, 

i-) Bankanın 2008 yılsonu itibariyle 400 Milyon TL olan kredi kartı risk bakiyesini, %24,75 oranında artırarak 2009 yılsonu 
itibariyle 499 Milyon TL’ye yükselttiği, 2008 yılsonu itibariyle %1,22 olan pazar payını 2009 yılsonu itibariyle %1,39 düzeyine 
çıkardığı, 

2009 yılında Üye İşyeri sayısının 14.775 adet artarak 42.747’ye ve POS sayısının ise 13.865 adet artarak 44.571 adede ulaştığı, 
Bankanın gerek kredi kartlarında gerekse üye işyeri uygulamalarında gelişmeler kaydetmekle birlikte sektörden yeterince 
pay alamadığı, Advantage kart uygulaması ve pazarlamasında daha aktif hareket edilerek pazar paylarının artırılmasının 
yerinde olacağı, 

j-) Bankanın 2008 yılsonu itibariyle 1.018 Milyon TL olan net dönem kârının %60,2 oranında artarak 2009 yılsonunda 1.631 
Milyon TL olarak gerçekleştiği, net kârdaki bu artışın en önemli nedenlerinin, mevduat ve mevduat dışı kaynaklara ait faiz 
oranlarındaki düşüşe paralel olarak faiz maliyetindeki azalmalar ve kredi faiz oranlarındaki düşüşlerin kredi hacim artışıyla 
kompanse edilmesinin olduğu, 

Bu durumun net faiz marjlarına da yansıdığı, 2008 yılında %5,1 düzeyinde olan net faiz marjı oranının 2009 yılında %6 
düzeyinde gerçekleştiği, buna paralel olarak da; özkaynak kârlılığı oranının (ROE) 2009 yılında 900 baz puan artarak %32,5 
düzeyine yükseldiği, 2009 yılsonu verilerine göre anılan oranın sektör ortalamasının %20,4 düzeylerinde bulunduğu, özkaynak 
kârlılığı açısından Bankanın sektörün önde gelen bankalarından biri olduğu, 
 
k-) Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu 2008 yılsonu itibariyle %14,49 iken 2009 yılsonu itibariyle %16,03 düzeyinde 
gerçekleştiği, artan kârlılık ve yüksek oranlı temettü dağıtım politikasından vazgeçilmesiyle birlikte özkaynak yapısının 
güçlendiği, bu durumun, kredi riskine maruz tutarındaki artışlara rağmen sermaye yeterlilik rasyosunda da artış 
yaşanmasına neden olduğu, 

tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak; T. Ticaret Kanunu’nun 354. maddesi uyarınca düzenlediğimiz Denetim Kurulu Raporu çerçevesinde; Bankanın, 
2009 yılı faaliyet dönemine ait bilanço, kâr/zarar tablosu ile bunlara bağlı diğer finansal tabloların onaylanmasını ve Yönetim 
Kurulu’nun 2009 yılı faaliyetlerinin ibra edilmesini, Genel Kurul’un takdirlerine arz ederiz. 

Ankara, 

Saygılarımızla

 Şeref EFE       Yusuf DAĞCAN 
 Denetim Kurulu Üyesi       Denetim Kurulu Üyesi 




