TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.’NİN
2016 YILI ÇALIŞMA VE HESAP DÖNEMİ HAKKINDAKİ
DENETİM KURULU RAPORU’DUR
Denetim Kurulumuz, Banka’nın 2016 yılı faaliyetlerini incelemiş ve aşağıdaki
tespitleri yapmıştır.
•
Bankacılık sektörünün 2015 yılsonu itibarıyla 2.357.432 milyon TL olan aktif
büyüklüğünün %15,8 oranında artarak 2016 yılsonu itibarıyla 2.730.942 milyon TL
düzeyine ulaştığı, 2015 yılsonu itibarıyla 1.484.960 milyon TL olan nakdi kredi
hacminin %16,8 oranında artarak 2016 yılsonu itibarıyla 1.734.342 milyon TL’ye
yükseldiği, toplam menkul kıymetlerinin ise %6,6 oranında artarak 351.552 milyon
TL düzeyinde gerçekleştiği, 2015 yılsonu itibarıyla 1.245.428 milyon TL olan toplam
mevduatının %16,7 oranında artarak 2016 yılsonu itibarıyla 1.453.660 milyon TL’ye
yükseldiği, takipteki krediler/toplam nakdi krediler oranının %3,2’ye yükseldiği,
•
Bankacılık sektöründeki bu gelişmelere karşılık; Banka’nın 2016 yılsonu
itibarıyla aktif büyüklüğünün bir önceki yıla göre %23,3 oranında artarak 231.441
milyon TL’ye, nakdi kredilerinin %24,9 oranında artarak 155.061 milyon TL’ye
yükseldiği, Banka’nın Ülkemizin büyümesinin sürükleyici gücü olan KOBİ’lerimizin
finansmanına yönelik kredi hacmini 2015 yılında 48.290 milyon TL iken %18,3
artışla 2016 yılında 57.131 milyon TL’ye yükselttiği, KOBİ kredilerindeki %13,5’lik
pazar payı ile 2016 yılında sektörün lider bankalarından olduğu, toplam menkul
kıymetlerinin %19,4 oranında artarak 30.766 milyon TL düzeyinde gerçekleştiği,
toplam mevduatının, bankalar mevduatı hariç %18,5 oranında artarak 127.127 milyon
TL’ye, bankalar mevduatı dahil %23 artarak 149.684 milyon TL’ye yükseldiği ve
takipteki krediler/toplam nakdi krediler oranının %3,2 düzeyinde gerçekleştiği,
•
Banka’nın 2016 yılında 18 ülkeden 33 bankanın katılımıyla 476,5 milyon avro
ve 175 milyon ABD doları tutarlı sendikasyon kredisini yenilediği,
•
Banka’nın 2016 yılında yurt içinde toplam 4,7 milyar TL nominal değerli
bono ihracı ile yurt dışında nominal tutarı 500 milyon ABD doları olan 5 yıl vadeli
sabit faizli beşinci tahvil (Eurobond) ihracında bulunduğu,
•
Aktifin kalitesini belirleyen unsurlardan nakdi krediler/aktif toplam
rasyosunun 2016 yılsonu itibarıyla sektör ortalamasının %63,5 olmasına karşılık
Banka rasyosunun %67 olarak gerçekleştiği ve 2016 yılında mevduatın krediye
dönüşüm oranının %119,3 olan sektör ortalamasına karşılık Banka rasyosunun %122
düzeyinde gerçekleştiği,
•
Banka’nın özkaynaklarının 2015 yılsonu itibarıyla 19.424 milyon TL iken
%9,7 oranında artarak 2016 yılsonu itibarıyla 21.317 milyon TL olarak gerçekleştiği,
net dönem kârının bir önceki yıla göre %10,5 oranında artarak 2016 yılsonunda 2.558
milyon TL’ye yükseldiği,
•
Kredi kartı adedini 3,9 milyona, POS sayısını 317 bine, üye iş yeri sayısını
297 bine yükselttiği, 2016 yılında mobil bankacılık uygulamasını yenilediği ve bunun
sonucunda uluslararası düzeyde iş dünyasının en iyilerini belirleyen Stevie Awards

tarafından en inovatif mobil bankacılık uygulaması kategorisinde Bronz Ödül’e layık
görüldüğü,
•
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 işlendiği,
•
Banka’nın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin gerek
merkezde gerek yerinde yapılan denetimlerle usulüne uygun ve etkin bir şekilde
işletildiği,
•
2016 yılında 15 yeni şube açarak Banka’nın büyüme faaliyetlerine devam
ettiği, toplam yurt içi şube sayısının 959’a yükseldiği, yurt dışında Singapur’da
temcilsilik ofisi açtığı,
•
2016 yılında emekli olan ve sair nedenlerle olmak üzere toplam 869 kişinin
Banka’dan ayrıldığı, Banka’nın insan kaynağı ihtiyacını gidermek amacıyla 722 yeni
personel aldığı ve toplam çalışan sayısının 16.956 olarak gerçekleştiği, personel
giderlerinin toplam gelirler içindeki payı 2015 yılında %19,7 iken 2016 yılında %18,7
(personel gideri/toplam faaliyet gelirleri) olarak gerçekleştiği,
•
2016 yılında yüksek öğretim mezunu çalışan oranının Banka’da bir önceki yıla
göre 70 baz puan artarak %83,4’e ulaştığı,
•
Banka personelinin sınıf içi ve iş başı eğitimi ile uzaktan öğrenme yöntemiyle
katıldığı eğitimlerle ilgili olarak toplam kişi/gün oranının 2016 yılında 8,74 olarak
gerçekleştiği ve 16.433 kişinin eğitimlere katıldığı,
anlaşılmıştır.
Sonuç olarak; Banka Esas Sözleşmesi’nin 31 inci maddesi uyarınca düzenlediğimiz
Denetim Kurulu Raporu’nu Genel Kurul’un bilgilerine arz ederiz.
İstanbul,
17/02/2017
Saygılarımızla,
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