
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 

YÖNETİM KURULU RAPORU 

 

Sektörün köklü bankalarından biri olan Halkbank, 80 yılın verdiği deneyim, risk 

yönetimine verdiği önem ve piyasa koşullarına hızlı uyumu sayesinde reel sektöre destek 

vererek müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunmaya 2018 yılında da devam etmiştir. Bu 

kapsamda, kredi kartı markası Paraf ile bireysel bankacılık alanında hizmet çeşitliliğini 

artırırken hem tabana yaygın mevduat yapısı hem de ihraç ettiği sermaye piyasası araçları 

ile temin ettiği kaynakların da etkisi ile özellikle KOBİ’lere ve esnafa verdiği desteği 

sürdürerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmiştir. 

 

Halkbank, 2018 yılında aktiflerini bir önceki yıla göre %23,9 oranında artırarak 305,4 

milyar TL’den 378,4 milyar TL’ye yükseltmiş ve sektörde 3. sıraya gelmiştir. 

 

2018 yıl sonu itibarıyla kaynaklarının önemli bir bölümünü kredilere yönlendirmiş ve 

kredilerinin bilanço içindeki payı %66,2 olarak gerçekleşmiştir. KOBİ kredilerini de 

içeren ticari kredileri 205,8 milyar TL’ye ve bireysel kredileri de 44,7 milyar TL’ye 

yükselmiş ve toplam nakdi kredilerde sektörde 3. sırada yer almıştır. Nakdi ve gayrinakdi 

kredi hacmi ise 2018 yılında bir önceki yıla göre %28 oranında artarak 260,7 milyar 

TL’den 333,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.  

 

2018 yılında menkul kıymetler portföyü bir önceki yıla göre %52,5 oranında artarak 74,6 

milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Portföyün bilanço içindeki payı ise %19,7 olarak 

gerçekleşmiştir.  

 

Halkbank, 2018 yılında toplam 4,9 milyar TL’lik özkaynak hesaplamasına dâhil edilebilir 

nitelikteki tahvil ihracı ile 1 milyar TL’lik ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı 

gerçekleştirmiştir. Ayrıca, halka arz edilmeksizin doğrudan nitelikli yatırımcılara toplam 

11,2 milyar TL’lik finansman bonosu ihracı gerçekleştirilmiştir. 

 

Banka’nın toplam mevduat hacmi bir önceki yıla göre %28,8 oranında artarak 193,2 

milyar TL’den 248,9 milyar TL’ye yükselmiştir. 2018 yılında vadesiz mevduat tutarı 

önceki yıla göre %85,2 oranında artarak 52,5 milyar TL’ye yükselmiştir. 

 

2018 yılında Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu %13,8, ortalama özkaynak kârlılığı 

%9,3 ve ortalama aktif kârlılığı ise %0,7 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Halkbank’ın 2018 yıl sonu karı 2,5 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve Banka  

sürdürülebilir kârlılığını korumaya devam etmiştir. 

  

Halkbank 2018 yılında 28 yeni şube açmış, yurt içi şube sayısını 988’e yükseltmiş ve yılı 

18.781 çalışanı ile tamamlamıştır. 

 

Halkbank’ın, kârlı ve verimli bir faaliyet dönemi geçirerek istikrarlı büyümesini 2018 

yılında da devam ettirmesine katkı sağladıkları için çalışanlarımıza teşekkür eder, 2018 

yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile finansal raporlarını değerli 

ortaklarımız ve temsilcilerinin değerlendirmelerine sunarız.   
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