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Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Kayıtlı Sermaye Tavanı

7.500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermayesi

1.250.000.000 TL

Tescil Tarihi

26.08.1938

Ticaret Sicil Numarası

862070

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Yurtiçi Şube Sayısı

972 Şube (895 şube, 6 kurumsal, 36 ticari, 3 serbest bölge şubesi,
32 uydu şube)

Yurtdışı Teşkilat Yapısı

1 Yurtdışı Ülke Müdürlüğü, 6 Yurtdışı Şube ve 3 Temsilcilik

Bölge Koordinatörlüğü Sayısı

26 Bölge Koordinatörlüğü

Personel Sayısı

18.898

Genel Müdürlük
Genel Müdürlük Ek Hizmet

Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 34746
Ataşehir/İSTANBUL 0216 503 70 70
Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak No:7/2A A Blok 34746
Ataşehir/İSTANBUL

Genel Müdürlük Ek Hizmet

İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu Caddesi No:49 34752
Ataşehir/İSTANBUL

İnternet Sitesi

www.halkbank.com.tr

E-posta Adresi

halkbank.ir@halkbank.com.tr

Çağrı Merkezi

Halkbank Dialog 0850 222 0 400
KOBİ Dialog 0850 222 0 401
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Tarihsel Gelişim
1933 yılında 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile Türkiye Halk Bankası’nın kuruluş süreci
başlamış ve Banka 1938 yılında faaliyete geçmiştir. 1938-1950 yılları arasında finansman sağladığı Halk
Sandıkları kanalı ile kredi hizmetlerini yürüten Halkbank, 1950 yılından sonra doğrudan şube açma ve kredi
kullandırma yetkisi ile çalışmaya başlamıştır. 1964 yılı başından itibaren daha aktif bir çalışma temposuna giren
Halkbank, mevduat ve kredi hacmini istikrarlı bir şekilde büyütmüştür.
1992 yılında Türkiye Öğretmenler Bankası (Töbank), 1993 yılında Sümerbank ve 1998 yılında Etibank Halkbank’a
devredilmiştir.
2000 yılında kamu bankalarının çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını ve
özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak yeniden yapılandırılmaları ile ilgili 4603 sayılı Kanun’un yürürlüğe
girmesiyle Halkbank yeniden yapılandırma çalışmalarına başlamıştır.
2001 yılında Emlak Bankası’nın (96 şubesi), 2004 yılının ikinci yarısında ise Pamukbank’ın Halkbank’a devri
gerçekleşmiştir.
2007 yılında Halkbank hisselerinin %24,98’i halka arz edilmiş ve Halkbank halka arzı, Türk sermaye piyasalarında
o güne kadar gerçekleşen en büyük halka arz olmuştur. Halkbank hisseleri 2012 yılında ikinci kez büyük bir
başarı ile halka arz edilmiş ve Banka’nın halka açıklık oranı %48,9’a yükselmiştir.

Ortaklık Yapısı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin kayıtlı sermaye tavanı 7.500.000.000 TL olup çıkarılmış sermayesi 1.250.000.000
TL’dir.
Banka’nın sermayesinin %99,999996207’si T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ait iken, hisseler T.C.
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredilmiş ve söz konusu paya karşılık gelen hisselerin %24,98’i;
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 05.02.2007 tarih ve 2007/08 sayılı Kararı, Banka’nın 19.04.2007 tarihli Genel
Kurul Kararı ve SPK’nın 26.04.2007 tarih 16/471 sayılı Kararı ile 10.05.2007 tarihinde halka arz edilmiştir.
Banka’nın ikincil halka arzı kapsamında ise Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 04.10.2012 tarih 2012/150 sayılı
Kararı ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait toplam sermayedeki %23,92’lik hisselerin halka
arzı, 21.11.2012 tarihinde tamamlanmıştır.
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 03.02.2017 tarih, 2017/1 sayılı Kararı’na istinaden, T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait Banka’nın ödenmiş sermayesindeki %51,11 oranında ve 638.825.500 TL
itibari değerdeki hisseler, özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak 10.03.2017 tarihi itibarıyla Türkiye
Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nce yönetilen Türkiye Varlık Fonu’na devredilmiştir.
Nitelikli paya sahip hissedar, %51,10604’lük hisse oranı ile Türkiye Varlık Fonu’dur. (Adres: Kültür Mah. Nispetiye
Cad. Akmerkez E Blok Etiler Beşiktaş/İSTANBUL) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel
Müdür ile Yönetim Kurulu Üyeleri Banka’da pay sahibi değildir.
Ödenmiş Sermaye
Tutarı (TL)

Sermaye Katılım
Oranı (%)

1-Türkiye Varlık Fonu *

638.825.500

51,1060400

2-Halka Açık Kısım*

611.091.275

48,8873020

3-Diğer**

83.225

0,0066580

Toplam

1.250.000.000

100,0000000

Hissedar Adı

* Türkiye Varlık Fonu'nun toplam hisseleri içerisinde 549.932 TL'lik hisse, Borsa'da işlem görebilir nitelikte olup bu paylarla
birlikte Banka sermayesinin %48,93'lük kısmı halka açıktır.
** “Diğer” grubunda yer alan hisselerin 80.604 TL’si kendi hesaplarında kaydileştirilmekle birlikte Borsa’da işlem görmeyen hisse
sahibi ortaklarımıza, 2.621 TL’si ise devam eden hukuki süreçleri nedeniyle hisseleri MKK nezdindeki KAYDBOH’ta izlenmeye
devam eden ortaklarımıza aittir.

13.06.2012 tarih 6327 sayılı Kanun ile 4603 sayılı Kanun’un 2’nci maddesine eklenen 3’üncü fıkra hükmü
kapsamında Banka’daki kamu paylarının satış işlemleri tamamlanıncaya kadar kamuya ait bu hisseler Türk
Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Banka’nın bağlı bulunduğu Bakan tarafından idare ve temsil edilecektir.
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Değerlendirmesi
Değerli paydaşlarımız,
Gelişmiş ülkelerde giderek daha fazla destekçi bulmaya başlayan korumacı dış ticaret politikalarının karşılıklı
yaptırımlara dönüşmeye başlamasının ardından, ABD ve Çin arasında başlayan ekonomik gerilimin dünya
geneline yayılması ülkelerin mali dengelerini olumsuz etkiliyor. Suriye’de devam eden savaşın sebep olduğu
belirsizlik bu olumsuzluğu beslerken, Fed’in para politikalarındaki yaklaşımı da finans piyasalarına etki ediyor.
Fed’in Haziran ayında politika faizinde artırıma gitmesinin ardından, yıl genelinde toplam faiz artırım sayısının
dörde ulaşacağına yönelik beklentiler daha da artmış durumda. Bu durum dolardaki güçlenme eğilimini artırırken,
birçok ülkenin para biriminin değer kaybetmesine yol açtı. Avrupa Merkez Bankası’nın yılsonuna kadar varlık alım
programını sonlandıracak olması kesinleşmiş olsa da faizlerin bir müddet daha mevcut seviyesini koruyacağını
bildirmesi, Euro Bölgesi’ndeki sıkılaştırma politikasının daha geç uygulamaya alınacağının göstergesi oldu.
Bu göstergelerin yanında, finans piyasalarının bir kulağı da OPEC ülkelerinin petrol arzına dair vereceği
karardaydı. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını yeniden devreye alma ihtimalinin etkisiyle petrolün varil fiyatında
yaşanan artış petrol ihraç eden ülke ekonomilerinin bilançolarına da olumlu yansıdı.
Yurtdışında bu gelişmeler yaşanırken, gösterdiği yüksek büyüme hızıyla tüm beklentileri aşmayı başaran Türkiye
ekonomisinde ise en olumlu verilerden biri, büyümeyi oluşturan harcamalar içinde en yüksek ikinci kalem olan
yatırım harcamalarındaki artıştı. İlk çeyrek büyüme verileri içinde sanayi sektörünün katkısının yüzde 1,9’a
yükselmesi de umut verici bir gelişme oldu. Bu gelişmede bankacılık sektörünün imalat sanayiinin ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik hizmetlerinin büyük payı var. BDDK verilerine göre, sektörün toplam kredi hacmi Haziran
ayı sonunda 2,4 trilyon TL’ye ulaştı.
Haziran ayında tamamlanan genel seçimlerin ardından yeniden pozitif bir seyir göstermeye başlayan finans
piyasaları, ekonomik koordinasyonun daha da güçlü hale geleceği yeni dönemde ivmesini koruyacaktır. Hayata
geçmesi beklenen mali reformların da etkisiyle piyasalar daha da rahatlayacak, Türkiye son 16 yılda olduğu gibi
uluslararası yatırımcıların gözdesi bir ülke olmayı sürdürecektir.
Kendi teknolojisine yatırım yapan, otomobil gibi uzun yıllardır dışa bağımlılık oluşturan malların üretiminde
sorumluluk üstlenebilen, başta savunma sanayii olmak üzere teknik ve beceri gerektiren tüm faaliyet alanlarında
güçlü durabilen Türkiye hepimizin ortak hayalidir. Bu hayale ulaşmada ekonomi yönetimindeki yeni yapılanma da
en büyük gücümüz olacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kurulların öncülüğünde, bakanlıklar arası etkin
iletişim ve işbirliği sayesinde zaman kaybı yaşanmadan alınan kararlar, Türkiye’nin endüstriyel, teknolojik ve
ekonomik yükselişine ivme kazandıracak. Ülkemizi aynı zamanda yabancı yatırımcı için de cazibe merkezi haline
getirecek.
Değerli paydaşlarımız,
Toplumun tüm kesimlerinin el ele vererek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine hep birlikte taşıyacağı bu sürecin en
çalışkan aktörlerinden biri de Halkbank olacaktır. KOBİ’lerin, esnaf ve sanatkârın desteklenmesi amacıyla 80 yıldır
var gücüyle çalışan Bankamız, uluslararası ölçekte başarıyla yürüttüğü faaliyetleriyle marka değerini daha da
artıracak, adını taşıdığı halkımıza layık olmaya devam edecektir.
Bu hedeflerle geride bıraktığımız yılın ilk yarısında elde ettiğimiz finansal sonuçlar, bizlere ne kadar doğru bir
strateji izlediğimizi gösteriyor. 80 yıllık bankacılık birikimimiz ve her biri kendi alanında uzman olan deneyimli
kadromuzla, yılsonu hedeflerimizi yakalayacağımıza, bizimle birlikte olan tüm paydaşlarımızla kazanmaya ve
kazandırmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum.
Saygılarımla,
R. Süleyman ÖZDİL
Yönetim Kurulu Başkanı
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Genel Müdür’ün Değerlendirmesi
Değerli Paydaşlarımız,
Dünya ekonomisinin zorlu bir yılın ilk yarısını geride bıraktığı bu dönemde finans ve ekonomi uzmanları, küresel
göstergeleri yorumlarken analizlerinde siyasi aktörlerin davranışlarına giderek daha fazla yer vermektedir. Ancak,
yükselmekte olan ticaret savaşlarının küresel ekonomiyi nasıl etkileyeceğini öngörmek pek kolay olmamaktadır.
Son zamanlarda yükselişe geçen korumacılık kalkanlarının tüm borsa endeksleri üzerindeki baskısı sürmekte;
uluslararası ticarette artan gerilimle birlikte, para politikalarında yaşanan değişim de bu baskıyı artırmaktadır. Bu
tabloya jeopolitik riskler de eklendiği için dünya ekonomisi zorlu bir dönemden geçmektedir.
Türkiye gibi dinamik aktörler, bu değişimlere hızlı yanıt verebilen doğru yönetim anlayışlarını sürdürerek bu
dönemde önemli fırsatlar bulmaktadır. Seçim sürecinin geride kaldığı ülkemizde, ekonomi yönetimindeki istikrar
ve çözüm odaklı yaklaşımın devam etmesi yatırımcılar için güçlü bir güven unsuru olmuştur. Tasarrufların
artırılması ve verimlilik odaklı yatırımlarla ihracata dayalı büyüme anlayışının öne çıkacağı yeni dönemde, reel
sektörün finansmanında öncü rolü yine bankacılık sektörü oynayacaktır.
Kamu bankalarının öncülüğünde, güçlü özkaynak yapısıyla öne çıkan Türk bankacılık sektörü bir yandan kredi
kullandırımlarına devam ederken bir yandan da yenilikçi bir yaklaşımla ürünlerini geliştirmekte, böylece
vatandaşlarımız hangi bankanın müşterisi olursa olsun üstün standartlarda hizmet alabilmektedir. Art arda birçok
yeni ortak proje ve protokole imza atan sektörümüz, kurumlar arası rekabetin de banka müşterilerine olumlu
yansımasını sağlamaktadır.
80. yılında da özel sektör temsilcileriyle sürekli temas halinde olan Bankamızın, bu yıl sektörel işbirliği içinde
geliştirdiği yeni hizmetlerinden birisi de Ticaret Bakanlığı’nın yüzde 80 olan e-ihracat teşviklerini yüzde 100’e
tamamlayan E-İhracat Projesi oldu. İnternet sitesi üzerinden ücretsiz sanal mağaza açılmasına imkân sağlayan
bu proje ihracatın dijital ortamda yaygınlaşmasına önemli bir katkıda bulunacaktır. KOBİ’ler bu platforma
Halkbank desteğiyle ücretsiz üye olabildiği gibi, üretim sürecinde doğabilecek finansman ihtiyaçlarında da
bankasının yanında olduğunu bilecektir.
Bu dönemde firmaların işletme ve yatırım giderlerini kolayca karşılayabilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz
alternatif finansman yöntemleri kapsamında yenilikçi ürünlerimizden biri de Paraf Esnaf kredi kartı oldu. Esnaf ve
sanatkârlar, 50 bin TL’ye kadar limitli Paraf Esnaf ile nakit akışlarını düzenleyip tedarikçi firma limit özelliği
sayesinde de mal ve hizmet alımlarında çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekler. Paraf Esnaf’la
yaptıkları işlemleri peşin, eşit taksitli veya esnek vade ve tutarlarda gerçekleştirebilecekler.
Aynı dönemde, kamu bankaları öncülüğünde hayata geçirdiğimiz bir başka ortak çalışma da Konut Kredisi
kampanyası oldu. Konut piyasasına verdiği destekle sektörün öncü bankaları arasında yer alan Halkbank, konut
kredisi ihtiyacı olan müşterilerine sağladığı uygun koşullarla ikinci çeyrekte de ekonomik büyümeye önemli katkı
sağladı. Bu dönemde her gelir grubundaki müşterimiz, ihtiyaçlarına uygun koşullarda krediyi Halkbank’ta buldu.
Değerli paydaşlarımız,
Bankamızın 80. kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadığımız bu dönemde, hayata geçirdiğimiz
finansal hizmetlerin yanında, imza attığımız sosyal ve kültürel projelerle de ülkemize değer katmanın mutluluğunu
yaşadık. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başlattığımız “Çocuklar İster, Halkbank
Yapar” projemiz kapsamında, ülke genelinden 80 çocuğumuzun hayalini tek tek gerçekleştiriyoruz.
Diğer yandan, bu projeyi yurt geneline de yayma amacıyla, tiyatro tırımızla birlikte Ramazan ayı boyunca yurdun
dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirdik, ilkokul öğrencilerimizi kukla tiyatrosu gösterileriyle sanatla buluşturduk.
Toplamda 20 bin kilometre yol yaptığımız bu etkinlikler kapsamında 8 ilde 1.200 ilkokul öğrencisine bayram ve
karne hediyesi olarak bisiklet armağan etmenin mutluluğunu yaşadık.
Ekonomik ve sosyal alanda gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmaların neticesinde finansal performansla önemli
sonuçlara imza attık. Nakdi ve gayri nakdi kredilerimizin dâhil olduğu toplam kredilerimiz bu dönemde, 2017
yılsonuna göre yüzde 18,1 artış sağlayarak 307,9 milyar TL’ye ulaştı. Bankamızın KOBİ kredilerini de içeren ticari
kredi hacmi de bu dönemde yüzde 18,9 artış sağlayarak 191,3 milyar TL’ye yükseldi. Bu süreçte esnaf kredi
hacmimiz 29,9 milyar TL olarak gerçekleşti. İkinci çeyrek sonu itibarıyla bilanço büyüklüğümüz 2017 yılsonuna
göre yüzde 14,1 artışla 348,3 milyar TL’ye ulaşırken, öz kaynakları yüzde 11,4 düzeyinde yükselen Bankamızın
net kârı 1.903 milyon TL oldu.
Halkbank’ın ülke çapındaki bine yakın şubesi ve 19 bin çalışanıyla, böylesine başarılı bir performans
göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Adını taşımaktan gurur duyduğumuz halkımızın bize duyduğu güven ve
siz değerli paydaşlarımızdan aldığımız güçle geleceğe inançla yürümeyi sürdürüyoruz.
Saygılarımla,
Osman ARSLAN
Genel Müdür
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Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu
Bankamızda Göreve
Başlama Tarihi

Adı Soyadı

Görevi

Recep Süleyman ÖZDİL

Yönetim Kurulu Başkanı

28.08.2015

Sadık TILTAK

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

01.04.2014

Osman ARSLAN

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

08.06.2017

Yunus KARAN

Yönetim Kurulu Üyesi

01.04.2014

Cenap AŞCI

Yönetim Kurulu Üyesi

31.03.2016

Maksut SERİM

Yönetim Kurulu Üyesi

08.06.2017

Meltem TAYLAN AYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi

08.06.2017

Mehmet Nihat ÖMEROĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

08.06.2017

Yahya BAYRAKTAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

31.03.2016

Faruk ÖZÇELİK

Denetim Kurulu Üyesi

24.05.2010

Yılmaz ÇOLAK

Denetim Kurulu Üyesi

08.06.2017

 Başlama tarihi olarak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri’nin Bankamızda ilk göreve başlama tarihleri verilmiştir.
 Sayın Faruk ÖZÇELİK 24.05.2010-28.03.2013 tarihleri arasında Türk Ticaret Kanunu’na göre görev icra eden Denetim Kurulu Üyesi,
29.03.2013 tarihinden itibaren Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Üst Yönetim
Üst Yönetime
Atanma Tarihi

Adı Soyadı

Görevi

Osman ARSLAN

Genel Müdür

08.06.2017

Mehmet Akif AYDEMİR

Genel Müdür Yardımcısı
Kredi Tahsis ve Yönetimi

04.03.2010

Mehmet Sebahattin BULUT

Genel Müdür Yardımcısı
Kredi Politikaları, İzleme ve Yasal Takip

10.07.2014

Mustafa ÇÖDEK

Genel Müdür Yardımcısı
Bireysel Bankacılık

04.08.2017

Hakan ERYILMAZ

Genel Müdür Yardımcısı
Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık

04.08.2017

Ergin KAYA

Genel Müdür Yardımcısı
Operasyonel İşlemler ve Bilgi Teknolojileri

04.08.2017

Metin KÖSTEK

Genel Müdür Yardımcısı
İç Sistemler

04.08.2017

Yusuf Duran OCAK

Genel Müdür Yardımcısı
Finansal Yönetim ve Planlama

04.08.2017

Selahattin SÜLEYMANOĞLU

Genel Müdür Yardımcısı
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri

01.07.2007

Levend TORUSDAĞ

Genel Müdür Yardımcısı
KOBİ ve Esnaf Bankacılığı

04.08.2017

Hasan TUNCAY

Genel Müdür Yardımcısı
Kurumsal ve Ticari Pazarlama

04.08.2017
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Genel Müdürlük Teşkilat Şeması
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Genel Ekonomik Değerlendirme
Küresel Gelişmeler
Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde açıklanan veriler 2018 yılının ikinci çeyreğinde küresel
ekonomideki toparlanmanın genel olarak devam ettiğini göstermektedir. Ekonomilerdeki toparlanmayla uyumlu
olarak özellikle gelişmiş ülkelerde enflasyon görünümünün yukarı yönlü hareket ettiği ve dolayısıyla merkez
bankalarının para politikalarını göreceli olarak sıkılaştırma eğiliminde olduğu görülmektedir. Nitekim faiz
artırımlarına devam eden Fed’in ardından Avrupa’da da merkez bankaları genişlemeci para politikalarını terk
etme hazırlığı içerisinde olduklarının sinyalini vermektedir. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen son
açıklamalar ilk faiz artırımının piyasaların beklediğinden daha önce gerçekleşebileceğini göstermektedir. Brexit
sürecinin etkilerinin takip edildiği İngiltere’de ise merkez bankasının bu yılın son çeyreğinde politika faizini
%0,50’den %0,75’e yükseltmesi beklenmektedir.
Öte yandan ABD tarafından uygulanan korumacı politikalara yönelik haber akışı yılın ikinci çeyreğinde küresel
piyasaları meşgul etmeye devam etmiştir. ABD Başkanı Trump’ın Haziran ayında açıkladığı plan çerçevesinde
Çin’den ithal edilen 50 milyar USD değerindeki ürüne %25’lik ek gümrük vergisi getirilirken Çin’in bu adıma
misillemede bulunması halinde Trump, 200 milyar USD değerindeki Çin malına daha ek vergi getireceğini
açıklamıştır. Yılın ikinci çeyreği itibarıyla korumacı politikaların küresel ekonomi üzerindeki etkileri hissedilmemiş
olsa da önümüzdeki dönemde giderek artan korumacı adımların küresel ticareti ve ekonomik büyümeyi aşağı
çekme riski bulunmaktadır.
Gerek ticaret savaşları gerekse de küresel merkez bankalarından gelen şahin mesajlar yılın ikinci çeyreğinde
küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturmuştur. Buna bağlı olarak gelişmekte olan ülkelere yönelik fon girişlerinde
yavaşlama gerçekleşirken bu ülkelerin para birimlerinde değer kayıpları yaşanmıştır. Fon çıkışlarının ve para
birimlerindeki değer kaybının önüne geçmek amacıyla gelişmekte olan ülke merkez bankaları da faiz oranlarında
artırımlara başlamıştır. Yılın ilk yarısında özellikle cari açık veren ülkelerde merkez bankaları faiz artırımlarına
giderken yılın ikinci yarısında ise dış finansman ihtiyacı görece düşük ülkelerde merkez bankalarının faiz artırım
furyasına eşlik edeceği tahmin edilmektedir.

Türkiye Ekonomisi
2018 yılının ilk çeyreğinde %7,4 büyüyen Türkiye ekonomisi OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en
güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer almıştır. Canlı iç talep yılın ilk çeyreğinde ekonomideki
bu hızlı toparlanmada önemli rol oynarken makine-teçhizat yatırımlarının istikrarlı artışı önümüzdeki dönem
büyümesi için oldukça pozitif bir gelişme olarak dikkat çekmiştir. Öte yandan canlı iç talebe bağlı olarak artan
ithalat, büyüme oranındaki yükselişi bir miktar sınırlandırmıştır. İkinci çeyreğe ilişkin öncü veriler ekonomideki
dengelenme sürecinin başladığını işaret ederken yaz aylarında turizmin de desteğiyle bu dengelenmenin daha
sağlıklı bir şekilde devam edeceği tahmin edilmektedir.
Cari açık artan enerji maliyetleri, yükselen net altın ithalatı ve canlı iç talebe bağlı olarak yılın ilk yarısında
genişleme kaydederken enerji ve altın ticareti hariç bakıldığında cari açıktaki genişlemenin çok daha sınırlı olduğu
görülmektedir. Ekonomideki dengelenmeyle uyumlu olarak yılın ikinci yarısında cari açıktaki genişlemenin tersine
döneceği ve yüksek döviz kurunun getirdiği rekabet gücüyle cari dengedeki iyileşmenin hız kazanarak devam
edeceği tahmin edilmektedir.
Döviz kurundaki oynaklık ve gıda fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak yıllık enflasyondaki yükseliş eğilimi yılın
ikinci çeyreğinde de devam etmiştir. Mevsim koşullarındaki olumsuzluklar gıda fiyatlarında sert yükselişe neden
olurken yaz aylarında üretim artışıyla birlikte gıda fiyatlarında geri çekilmenin yaşanabileceği düşünülmektedir.
Ancak hem çekirdek göstergelerin hem de üretici fiyat enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler enflasyon
görünümünde yukarı yönlü risklerin canlı olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda enflasyon görünümünde belirgin
ve kalıcı bir iyileşme görülene kadar TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu güçlü bir şekilde devam ettireceği
tahmin edilmektedir.
Kamu maliyesi 2018 yılının ilk yarısında da ekonomiyi destekleyici yönde kullanılmaya devam etmiştir. Ekonomik
aktiviteyi canlandırmak üzere devreye sokulan mali teşvikler bütçe harcamalarını yukarı çekerken ekonomik
aktivitedeki toparlanmayla uyumlu olarak vergi gelirlerinde gözlenen artış bu dönemde bütçe açığındaki
genişlemeyi sınırlandırmıştır. Bütçenin ekonomiyi destekleyici yönde kullanılmasına rağmen bütçe açığının
GSYH’ye oranı uluslararası standartların altında seyretmekte olup mali disiplinin büyük ölçüde korunduğu
görülmektedir.
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Başlıca Finansal Göstergeler
Özet Bilanço (Milyon TL)

Haziran 2018

Aralık 2017

Değişim (%)

Toplam Aktifler

348.296

305.351

14,1

Nakdi Krediler

237.596

202.137

17,5

TP

162.977

138.350

17,8

YP

74.619

63.788

17,0

61.504

48.903

25,8

Mevduat

221.319

193.227

14,5

TP

131.743

119.198

10,5

YP

89.576

74.029

21,0

28.258

25.377

11,4

Haziran 2018

Haziran 2017

Değişim (%)

14.806

10.573

40,0

12.236

8.439

45,0

2.268

1.957

15,9

10.681

6.363

67,9

7.960

4.701

69,3

4.124

4.210

-2,0

907

1.046

-13,3

Vergi Öncesi Kar

2.282

2.811

-18,8

Net Dönem Karı

1.903

2.228

-14,6

Haziran 2018

Aralık 2017

68,2

66,2

2,7

2,9

Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat

17,5

14,7

Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı

107,4

104,6

1,2

1,4

Ortalama Özkaynak Kârlılığı (ROE)

14,3

16,0

Sermaye Yeterlilik Rasyosu

13,2

14,2

Menkul Kıymetler

Toplam Özkaynaklar
Özet Gelir/Gider Tablosu (Milyon TL)
Faiz Geliri
Kredilerden Alınan
Menkul Değerlerden Alınan
Faiz Gideri
Mevduata Verilen
Net Faiz Geliri
Net Ücret ve Komisyonlar

Rasyo (%)
Nakdi Krediler/Aktif Toplamı
Takipteki
(Brüt)

Krediler/Toplam

Nakdi

Ortalama Aktif Kârlılığı (ROA)

Krediler

* Tabloda yer alan nakdi krediler rakamı, her iki dönem için de reeskont dahil, net takip hariç değerleri
göstermekte olup 2017 yılı rakamları da bu doğrultuda güncellenmiştir.
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Aktif Yapısı

Aktif Gelişimi (Milyon TL)
348.296
305.351
2018 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu
aktif toplamı 2017 yılsonuna göre %14,1
oranında artış göstererek 348.296 milyon
TL’ye ulaşmıştır.

Ara.17

Haz.18

Aktif Yapısı (Milyon TL)
10.646
38.550

11.844
42.467

61.504

48.903

237.596

202.137

Ara.17

Banka plasmanlarının önemli kalemleri
%68,2 pay ile 237.596 milyon TL
tutarında nakdi kredilerden, %17,7 pay ile
61.504 milyon TL tutarında menkul
kıymetlerden, %11,1 pay ile 38.550
milyon TL tutarında likit aktiflerden ve %3
pay ile 10.646 milyon TL ise diğer
aktiflerden oluşmuştur.

Haz.18

Nakdi Krediler

Menkul Kıymetler

Likit Aktifler

Diğer Aktifler

Nakdi Krediler (Milyon TL)
237.596
2018 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu
Banka'nın nakdi krediler toplamı 2017
yılsonuna göre %17,5 oranında artış
göstererek 237.596 milyon TL düzeyine
ulaşmıştır. TL nakdi kredilerin tutarı
162.977 milyon TL, YP nakdi kredilerin
tutarı ise 74.619 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.

202.137

Ara.17

Haz.18
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Kredilerin Dağılımı

2018 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu
Banka’nın krediler toplamının %19,5’ini
bireysel krediler, %80,5’ini ise ticari
krediler oluşturmuştur. Bireysel krediler
yılsonuna göre %12,2 oranında artarken,
ticari kredilerdeki artış oranı %18,9 olarak
gerçekleşmiştir.

Bireysel
19,5%

Ticari
80,5%

Menkul Kıymetler (Milyon TL)
61.504
2018 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu
Banka'nın menkul kıymetler toplamı 2017
yılsonuna göre %25,8 oranında artış
göstererek
61.504
milyon
TL’ye
yükselmiştir.

48.903

Ara.17

Haz.18

Pasif Yapısı

21.041
25.377

25.042
28.258
73.677

65.705

193.227

Ara.17

Banka kaynaklarının önemli kısmı %63,5
pay ile 221.319 milyon TL tutarında
mevduat hesaplarından, %21,2 pay ile
73.677 milyon TL tutarında mevduat dışı
kaynaklardan, %8,1 pay ile 28.258 milyon
TL tutarında özkaynaklardan ve %7,2 pay
ile 25.042 milyon TL ise diğer
kaynaklardan oluşmaktadır.

221.319

Haz.18

Mevduat

Mevduat Dışı Kaynaklar

Özkaynaklar

Diğer Pasifler
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Mevduat (Milyon TL)
221.319
193.227

2018 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu
Banka’nın
mevduat
toplamı
2017
yılsonuna göre %14,5 oranında artış
göstererek
221.319
milyon
TL’ye
yükselmiştir. TL mevduatın tutarı 131.743
milyon TL, YP mevduatın tutarı ise
89.576 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Ara.17

Haz.18

Mevduatın Dağılımı

Diğer
6,4%

Resmi
7,0%
Bankalar
11,5%

Ticari
17,1%

DTH
32,6%

2018 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu
Banka'nın mevduat toplamının %32,6’sını
DTH, %25,4’ünü tasarruf, %17,1’ini ticari,
%11,5’ini bankalar, %7’sini resmi ve kalan
%6,4’ünü
ise
diğer
mevduat
oluşturmaktadır.

Tasarruf
25,4%

Mevduat Dışı Kaynaklar (Milyon TL)
2.769
2.725

13.432

11.355
16.477
17.018

34.608

Ara.17

40.998

Banka’nın mevduat dışı kaynaklarının
önemli kısmı %55,6 oranı ile 40.998
milyon TL tutarında para piyasalarına
borçlardan, %22,4 oranı ile 16.477 milyon
TL tutarında alınan kredilerden, %18,2
oranı ile 13.432 milyon TL tutarında ihraç
edilen menkul kıymetlerden ve %3,8 oranı
ile 2.769 milyon TL tutarında fonlardan
oluşmaktadır.

Haz.18

Fonlar
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Alınan Krediler
Para Piyasalarına Borçlar

11

T. Halk Bankası A.Ş. 2018 Yılı 2. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

İhraç Edilen Menkul Kıymetler
(Milyon TL)
13.432
11.355

2018 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu
ihraç edilen menkul kıymetler kalemi
2017 yılsonuna göre %18,3 oranında
artarak 13.432 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.

Ara.17

Haz.18

Özkaynaklar (Milyon TL)
28.258
2018 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu
özkaynak toplamı 2017 yılsonuna göre
%11,4 oranında artış göstererek 28.258
milyon TL düzeyine ulaşmıştır.

25.377

Ara.17

Haz.18

Karlılık Yapısı

Net Kar (Milyon TL)
2.228
1.903
2018 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu
Banka'nın net karı geçen yılın aynı
dönemine göre %14,6 oranında azalış
göstererek 1.903 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.

Haz.17

Haz.18
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Net Faiz Geliri (Milyon TL)
4.210

4.124

2018 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu
Banka'nın net faiz geliri geçen yılın aynı
dönemine göre %2 oranında azalış
göstererek 4.124 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.

Haz.17

Haz.18
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2018 Yılı 2. Çeyrek Ara Dönem Gelişmeleri
Önemli Gelişmeler


Bankamız tarafından dönem içinde nitelikli yatırımcılara toplam 2.795.000.000.-TL nominal tutarda
finansman bonosu ihracı gerçekleştirilmiştir.

Yeni Ürünler ve Kampanyalar


Bankamızın temel misyonu doğrultusunda, esnaf ve sanatkar müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla esnaf müşteri segmentine yönelik Paraf Esnaf Kart ürünü geliştirilmiştir.



Bankamızın 80. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında müşterilerimizin nakit ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla “HALK GÜNÜ” ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlenmiştir.



İhracat faaliyetinin, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanının
sağlanması amacı ile “Büyüyen İhracatçı Kredisi” oluşturulmuştur.



Ülkemizin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefinin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amacıyla
“İhracat Seferberliği Kredi Paketi” hizmete sunulmuştur.



Dünya Turizm Haftası kapsamında; turizmin ülke ekonomimizdeki önemine dikkat çekerek, farkındalığı
artırmak ve canlandırılmasına katkı sağlamak adına “Dünya Turizm Haftası Kredi Kampanyası’’
düzenlenmiştir.



KOBİ’lerin tesislerinde aydınlatma ve elektrik ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik rüzgar türbini (RES) ve
güneş paneli ile (GES) yatırım yapan firmaların kredi ihtiyaçları için “KOBİ’lere Enerji Veren Kredi Paketi”
oluşturulmuştur.



Yenilenebilir biyokütle enerji kaynaklarının elektrik ve ısı enerjisi üretimi amaçlı kullanımını yaygınlaştırmak,
bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılmasını sağlamak, bu sayede
ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve tüm bu amaçların gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan
imalat sektörüne destek olmak amacıyla “Yeşil Enerji Kredisi” oluşturulmuştur.



“TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standartlarına uyum çalışmaları çerçevesinde sektörün gelişmesine
katkıda bulunmak ve bu sektörde faaliyet gösteren firmaları desteklemek için “Konut Yalıtımı Destek Paketi”
oluşturulmuştur.



10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm hizmet birimlerinde çalışanlara
yönelik “Kredi 155 İhtiyaç Kredisi” kampanyası düzenlenmiştir.



Müşterilerimizin konut satın alımından doğan finansman ihtiyaçlarına yönelik olarak uygun faizli “Hesaplı
Evim Konut Kredisi” paketi oluşturulmuştur.



KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla “Seyahat Acentaları Destek Kredisi” oluşturulmuştur.



Esnaf ve KOBİ müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizin anlatıldığı ve geleneksel hale gelen
“Üreten Türkiye Buluşmaları”nın üçüncüsü 19-20 Nisan 2018 tarihlerinde Trabzon’da düzenlenmiştir.

Sosyal Sorumluluk Projeleri


Bankamız, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Merkezi ortaklığıyla gerçekleştirilen liderlik,
inovasyon ve girişimcilik konularının işlendiği zirveye sponsor olarak destek sağlamıştır.



80. yılımızda, 80 çocuğumuzun dileğini gerçekleştirmek üzere başlatılan “Çocuklar İster Halkbank Yapar”
projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İstanbul’un çeşitli yerlerinde
düzenlediğimiz Dilek Kumbarası etkinliğimizle çocuklarımızın dilekleri toplanmış ve 80 çocuğumuzun dileği
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.



2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde Genel Müdürlük Binamız mavi ışık ile aydınlatılarak verdiğimiz destek
Bankamız sosyal medya hesaplarında yayımlanmıştır.
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1 Mayıs 2018 tarihinde açılışı yapılan, geçmişten günümüze kadar basılan para ve hisse senedi örneklerinin
sergilendiği ve finans tarihinin tanıtımına katkı sağlayan “Galatalı Bankerlerden Günümüze Finans Sergisi”ne
sponsor olarak destek verilmiştir.



Bankamız 300.000’i aşkın gencin katıldığı; ülkemizin sevilen markaları, sivil toplum kuruluşları, kamu
kurumları ve üniversitelerin bir araya geldiği; kültür sanat etkinlikleri, atölyeler, spor aktiviteleri, söyleşi ve
konserlerin düzenlendiği ve 2-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul Gençlik Festivali’ne
sponsorluk desteği sağlamıştır.



T.C. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından korunmaya muhtaç çocukların toplum içinde
yetiştirilmesi amacıyla kurulan Çocuk Evleri’nin daha güvenli ve çağdaş yaşam alanına sahip olması için
evlere görüntülü altyapının kurulumu Bankamız tarafından sağlanmıştır.
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Ortaklık Portföyü
Halkbank, gelişmiş bankacılık hizmetlerinin yanı sıra müşterilerine, çeşitli alanlardaki ürün ve hizmetleri de
sağlayan toplam 25 şirketten oluşan geniş bir ortaklık portföyüne sahiptir.
Halkbank’ın ortaklık politikası gereğince ortaklık portföyünü oluşturan şirketler;





Artı değer yaratarak, farklı hizmet alanlarında bireysel ve kurumsal müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet
yelpazesini zenginleştirmekte, çapraz ve tamamlayıcı ürün sunum ve satış olanakları yaratmaktadır.
Diğer işletmelerle iyi ilişkiler kurmakta veya mevcut ilişkileri geliştirmekte ve devam ettirmektedir.
Operasyonel verimliliği artırarak hizmet üretim maliyetlerini düşürmektedir.
Müşterilerin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır.

Bu politika ile hareket eden Halkbank, ortaklıkları ile gerçekleştirdiği sinerjik işbirliği sayesinde, müşterilerine
ihtiyaç duydukları hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde sunmaktadır.

Bağlı Ortaklıklar
Ortaklık Adı

Şirket Sermayesi

Bankamız Pay Oranı (%)

Halk Sigorta A.Ş.

280.000.000 TL

%89,18

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.

412.000.000 TL

%100,00

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

104.000.000 TL

%99,96

Halk Varlık Kiralama A.Ş.

100.000 TL

%100,00

Halk Banka A.D., Skopje

4.248.180.000 MKD

%99,17

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

858.000.000 TL

%71,96

Halk Finansal Kiralama A.Ş.

323.000.000 TL

%99,99

Halk Portföy Yönetimi A.Ş.

26.000.000 TL

%75,00

Halk Faktoring A.Ş.

96.000.000 TL

%97,50

Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş.
Halkbank A.D., Beograd

26.000.000 TL

%100,00

6.260.280.000 RSD

%99,99

Şirket Sermayesi

Bankamız Pay Oranı (%)

İştirakler
Ortaklık Adı
KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.

38.000.000 TL

%31,47

113.750.000 EUR

%30,00

14.000.000 TL

%18,95

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.

7.425.000 TL

%18,18

Türk P&I Sigorta A.Ş.

8.250.000 TL

%16,67

Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Ortaklık Adı
Kredi Garanti Fonu A.Ş.
Sberbank Magyarorszag Zrt. (Sberbank Macaristan)
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Alanya Liman İşletmeleri Denizcilik Turizm Tic. ve San. A.Ş.
Borsa İstanbul A.Ş.
VISA Inc.
Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.
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