TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU

2011 küresel ekonomide ikinci finansal dalgalanmanın yaşandığı bir yıl olmuştur. Bu durum
Avrupa, ABD ve gelişmekte olan ülkeleri farklı ölçülerde etkilemiştir. Avrupa’da yaşanan
kriz,
küresel finansal sistemin güçlendirilmesi ve kamunun yüksek borçluluğunun
sürdürülebilir kılınması için önlemler almayı zorunlu hale getirmiştir. Gelişmekte olan
ülkeler, küresel büyümenin lokomotifi olmaya devam ederek olası bir ikinci dalgaya karşı
aldıkları önlemlerle 2011’i gelişmiş ekonomilere oranla daha rahat geçirmişlerdir. Dünya,
özellikle Avrupa darboğazdayken Türkiye, 2011’de en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
yerini almıştır.
Türkiye ekonomisi 2011 yılının 3.çeyreğinde, dünyada Çin’in ardından en hızlı büyüyen
ekonomi olma başarısını göstermiş ve işsizlik oranı %9,8’e gerilemiştir. Büyümede yaşanan
başarı, istihdam seviyelerinde de gözlenmiştir. Cari açıkta da iyileşmeler yaşanmıştır. Bütçe,
28 yıllık süreçteki en iyi performansı göstermiştir.
Türk Bankacılık Sektörü de uygulanan kararlı politikaların etkisiyle 2011 yılında sağlam
yapısını korumuştur. Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başta
olmak üzere ülke ekonomisinde söz sahibi kurumların finansal istikrarın devam etmesi için
yaptığı düzenlemeler, bu anlamda olumlu sonuçlar doğurmuştur. Karlılığını devam ettiren
Halkbank, sektör içinde başarılı bir performans sergilemiş ve kullandırdığı kredilerle başta
esnaf sanatkâr ve KOBİ’ler olmak üzere farklı segmentteki tüm müşteri gruplarını
desteklemeye devam etmiştir.
Uluslararası piyasalarda tercih edilen ve güvenilen banka olarak Halkbank, banka kaynakları
dışında uluslararası finans kuruluşlarından da sağladığı fonları kredi olarak kullandırmıştır.
Halkbank, 2011 yılında sendikasyon kredisi piyasasından da kaynak temin ederek dış ticaretin
finansmanı için sağladığı imkânları artırmıştır.
Halkbank, 2011 yılında aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,9 oranında
artırarak 72,9 milyar TL’den 91,1 milyar TL seviyesine yükseltmiştir. Aktifte sağlanan
büyümenin %65,6’sı kredi artışından kaynaklanmıştır.
2011 yılsonu itibarıyla kaynaklarının önemli bir bölümünü kredilere yönlendirerek kredi
hacmini artıran Halkbank’ta kredilerin bilanço içindeki payı %60,7 seviyesinden %61,7
seviyesine yükselmiş, Banka’nın nakdi ve gayrinakdi kredi hacmi %29,9 oranında artırılarak
57,0 milyar TL’den 74,1 milyar TL’ye ulaşmasıyla reel sektörün desteklenmesine devam
edilmiştir.
2011 yılında kredilerin bilanço içindeki payı artarken, menkul kıymetler portföyünün
bilançodaki payı azalarak %25,6 oranında gerçekleşmiştir. Menkul Kıymetler portföyü bir
önceki yılın aynı dönemine göre %15,5 oranında artarak 23,3 milyar TL seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Banka’nın toplam mevduat hacmi bir önceki yıla göre %20,9 oranında artarak 54,8 milyar
TL’den 66,2 milyar TL’ye yükselmiştir.
Ayrıca, Kurumların maaş ödemelerine ağırlık verilmiş ve 2010 yılında ortalama vadesiz
mevduat tutarı 8,4 milyar TL iken 2011 yılında %47,9 gibi yüksek bir oranda artırılarak 12,5
milyar TL ortalama düzeyine çıkarılmıştır.

Sektörde karlılıkta yaşanan düşüşlere rağmen Halkbank, 2011 yılsonu kârını bir önceki yıla
göre %1,7 oranında artırarak ve 2.045 milyon TL ile tamamlayarak sürdürülebilir kârlılığını
korumayı başarmıştır.
Halkbank, 73 yıllık birikimi ile kârlı ve verimli bir faaliyet dönemi geçirerek güçlü
büyümesini 2011 yılında da sürdürmüştür. Bankamızı bu sonuçlara ulaştıran çalışanlarımıza,
gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür eder, Halkbank’ın 2011 yılına ait Yönetim
Kurulu ve Denetçi Raporları ile finansal raporlarını değerli ortaklarımız ve temsilcilerinin
değerlendirmelerine sunarız.
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