TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU
2013 küresel ekonomi açısından sınırlı toparlanmanın yaşandığı bir yıl olmuştur. Türkiye
ekonomisi ise yakaladığı istikrar, uyguladığı ekonomi politikaları, güçlü finansal sistemi ile
düzenleyici ve denetleyici kurumların almış oldukları karar ve tedbirlerin katkısıyla 2013
yılını olumlu bir performans göstererek tamamlamıştır.
Türk Bankacılık Sektörü’nün sağlam yapısını koruduğu 2013 yılında, sektörel ve ekonomik
gelişmeleri yakından takip eden Halkbank, bilgi birikimi, geniş şube ağı ve uzman kadrosu ile
müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik finansal çözümler sunmaya, üretim ve istihdama katkı
sağlayacak stratejiler izleyerek, sürdürülebilir ve istikrarlı bir biçimde büyümeye devam
etmiştir.
2013 yılında 19 ülkeden 41 bankanın katılımıyla 562 milyon avro ve 259 milyon ABD doları
tutarlı sendikasyon kredisini yenileyen Halkbank, KOBİ’lerin yatırım ve işletme sermayesi
ihtiyaçlarının finansmanı için uluslararası finans kuruluşları ile gerçekleştirdiği anlaşmalar
çerçevesinde uzun vadeli kaynak temin etmeye de devam etmiştir.
Halkbank, 2013 yılında toplam 2,5 milyar TL nominal değerli banka bonosu ihracı ile yurt
dışında nominal tutarı 750 milyon ABD doları olan ikinci tahvil (Eurobond) ihracını
gerçekleştirmiştir.
2012 yılı Aralık ayında müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz “Paraf” kart, kısa sürede
gelişme göstermiş ve Bankamıza bireysel bankacılık alanında önemli kazanımlar sağlamıştır.
Halkbank, 2013 yılında aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,2 oranında
artırarak 108,3 milyar TL’den 139,9 milyar TL seviyesine yükseltmiştir. Aktifte sağlanan
büyümenin %59,9’u kredi artışından kaynaklanmıştır.
2013 yılsonu itibarıyla kaynaklarının önemli bir bölümünü kredilere yönlendiren Halkbank’ın
kredilerinin bilanço içindeki payı %60,6 seviyesinde gerçekleşmiş, nakdi ve gayrinakdi kredi
hacmi ise %30,7 oranında artarak 85,6 milyar TL’den 111,9 milyar TL’ye ulaşmıştır.
2013 yılında menkul kıymetler portföyü bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,4 oranında
artarak 28,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföyün bilanço içindeki payı ise %20,4
olarak gerçekleşmiştir.
Banka’nın toplam mevduat hacmi bir önceki yıla göre %26 oranında artarak
80,0 milyar TL’den 100,8 milyar TL’ye yükselmiştir. Ayrıca, 2012 yılında vadesiz mevduat
tutarı 16,0 milyar TL iken 2013 yılında %16,9 oranında artarak 18,7 milyar TL’ye
yükselmiştir.
Halkbank, 2013 yılsonu kârını bir önceki yıla göre %6 oranında artırarak 2.751 milyon TL’ye
yükseltmiş ve sürdürülebilir kârlılığını korumayı başarmıştır.
Halkbank 2013 yılında 56 yeni şube açarak yurt içi şube sayısını 872’ye yükseltmiş ve yılı
14.798 çalışanı ile tamamlamıştır.

Halkbank, 75 yıllık birikimi ile kârlı ve verimli bir faaliyet dönemi geçirerek istikrarlı
büyümesini 2013 yılında da sürdürmüştür. Bankamızı bu sonuçlara ulaştıran çalışanlarımıza,
gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür eder, Halkbank’ın 2013 yılına ait Yönetim
Kurulu ve Denetçi Raporları ile finansal raporlarını değerli ortaklarımız ve temsilcilerinin
değerlendirmelerine sunarız.
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