
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)  (1) 

   Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 

   Cari dönem Önceki dönem 

   31 Aralık 2017  31 Aralık 2016 

 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam 

         

I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 12.917.312 23.455.727 36.373.039 3.534.232 26.464.928 29.999.160 

II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (net) (2) 10.085.889 362.017 10.447.906 70.105 359.993 430.098 

2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar  10.085.889 362.017 10.447.906 70.105 359.993 430.098 

2.1.1 Devlet borçlanma senetleri  10.075.407 - 10.075.407 62.177 - 62.177 

2.1.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler  - - - - - - 

2.1.3 Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar  118 361.803 361.921 4 359.807 359.811 

2.1.4 Diğer menkul değerler  10.364 214 10.578 7.924 186 8.110 

2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan o. sınıflandırılan fv  - - - - - - 

2.2.1 Devlet borçlanma senetleri  - - - - - - 

2.2.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler  - - - - - - 

2.2.3 Krediler  - - - - - - 

2.2.4 Diğer menkul değerler  - - - - - - 

III. BANKALAR  (3) 580.518 5.513.422 6.093.940 196.308 1.464.722 1.661.030 

IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR  1.258.647 - 1.258.647 - - - 

4.1 Bankalararası para piyasasından alacaklar  1.258.647 - 1.258.647 - - - 

4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar  - - - - - - 

4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar  - - - - - - 

V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 11.474.374 5.615.175 17.089.549 10.770.662 4.219.265 14.989.927 

5.1 Sermayede payı temsil eden menkul değerler  71.715 52.091 123.806 66.434 34.160 100.594 

5.2 Devlet borçlanma senetleri  11.402.659 5.563.084 16.965.743 10.704.228 4.185.105 14.889.333 

5.3 Diğer menkul değerler  - - - - - - 

VI. KREDİLER VE ALACAKLAR (5) 139.676.930 63.787.547 203.464.477 103.502.394 54.851.939 158.354.333 

6.1 Krediler ve alacaklar  138.349.605 63.787.547 202.137.152 102.326.357 54.851.939 157.178.296 

6.1.1 Bankanın dâhil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler  50.196 916.965 967.161 250.131 828.283 1.078.414 

6.1.2 Devlet borçlanma senetleri  - - - - - - 

6.1.3 Diğer  138.299.409 62.870.582 201.169.991 102.076.226 54.023.656 156.099.882 

6.2 Takipteki krediler  6.106.597 - 6.106.597 5.140.082 - 5.140.082 

6.3 Özel karşılıklar (-)  4.779.272 - 4.779.272 3.964.045 - 3.964.045 

VII. FAKTORİNG ALACAKLARI  - - - - - - 

VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 19.214.233 2.512.936 21.727.169 15.823.514 2.332.668 18.156.182 

8.1 Devlet borçlanma senetleri  19.214.233 2.512.936 21.727.169 15.823.514 2.332.668 18.156.182 

8.2 Diğer menkul değerler  - - - - - - 

IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) 19.083 313.709 332.792 19.083 249.574 268.657 

9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler  - - - - - - 

9.2 Konsolide edilmeyenler  19.083 313.709 332.792 19.083 249.574 268.657 

9.2.1 Mali iştirakler  12.763 313.709 326.472 12.763 249.574 262.337 

9.2.2 Mali olmayan iştirakler  6.320 - 6.320 6.320 - 6.320 

X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 3.089.737 536.971 3.626.708 2.514.639 363.185 2.877.824 

10.1 Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar  3.037.559 536.971 3.574.530 2.473.396 363.185 2.836.581 

10.2 Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar  52.178 - 52.178 41.243 - 41.243 

XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI) 

ORTAKLIKLAR (Net) (9) - - - - - - 

11.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler  - - - - - - 

11.2 Konsolide edilmeyenler  - - - - - - 

11.2.1 Mali ortaklıklar  - - - - - - 

11.2.2 Mali olmayan ortaklıklar  - - -  -  - - 

XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (10) - - - - - - 

12.1 Finansal kiralama alacakları  - - - - - - 

12.2 Faaliyet kiralaması alacakları  - - - - - - 

12.3 Diğer  - - - - - - 

12.4 Kazanılmamış gelirler (-)  - - - - - - 

XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) - - - - - - 

13.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar  - - - - - - 

13.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlılar  - - - - - - 

13.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar  - - - - - - 

XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (net) (12) 2.535.687 92 2.535.779 2.313.905 102 2.314.007 

XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net) (13) 113.685 - 113.685 88.593 - 88.593 

15.1 Şerefiye  - - - - - - 

15.2 Diğer  113.685 - 113.685 88.593 - 88.593 

XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net) (14) 358.574 - 358.574 363.321 - 363.321 

XVII. VERGİ VARLIĞI  (15) - - - - - - 

17.1 Cari vergi varlığı  - - - - - - 

17.2 Ertelenmiş vergi varlığı  - - - - - - 

XVIII. 

 

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN 

FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (net) (16) - - - 740 - 740 

18.1 Satış amaçlı  - - - 740 - 740 

18.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin  - - - - - - 

XIX. DİĞER AKTİFLER (17) 1.698.762 229.621 1.928.383 1.517.081 419.865 1.936.946 

               

 AKTİF TOPLAMI  203.023.431 102.327.217 305.350.648 140.714.577 90.726.241 231.440.818 

 

1) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar     

2) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler     
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   Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 

   Cari dönem Önceki dönem 

   31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 PASİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam 

         

I. MEVDUAT (1) 119.197.840 74.029.229 193.227.069 88.217.130 62.045.709 150.262.839 

1.1 Bankanın dâhil olduğu risk grubunun mevduatı  2.659.529 197.697 2.857.226 1.676.769 56.764 1.733.533 

1.2 Diğer  116.538.311 73.831.532 190.369.843 86.540.361 61.988.945 148.529.306 

II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 146 150.376 150.522 59 211.789 211.848 

III. ALINAN KREDİLER (3) 465.026 16.553.092 17.018.118 440.955 18.527.149 18.968.104 

IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR  29.220.222 5.387.762 34.607.984 16.473.192 1.373.871 17.847.063 

4.1 Bankalararası para piyasalarından borçlar  29.030.813 1.247.014 30.277.827 7.003.306 - 7.003.306 

4.2 İMKB Takasbank piyasasından borçlar  - - - - - - 

4.3 Repo işlemlerinden sağlanan fonlar  189.409 4.140.748 4.330.157 9.469.886 1.373.871 10.843.757 

V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4) 2.713.759 8.640.905 11.354.664 1.749.034 10.684.708 12.433.742 

5.1 Bonolar  2.713.759 - 2.713.759 1.749.034 - 1.749.034 

5.2 Varlığa dayalı menkul kıymetler  - - - - - - 

5.3 Tahviller  - 8.640.905 8.640.905 - 10.684.708 10.684.708 

VI. FONLAR (5) 2.724.634 - 2.724.634 2.339.808 - 2.339.808 

6.1 Müstakriz fonları  860 - 860 36.600 - 36.600 

6.2 Diğer  2.723.774 - 2.723.774 2.303.208 - 2.303.208 

VII. MUHTELİF BORÇLAR  3.443.523 113.823 3.557.346 2.621.256 79.420 2.700.676 

VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (6) 11.206.526 474.486 11.681.012 1.289.999 401.861 1.691.860 

IX. FAKTORİNG BORÇLARI  - - - - - - 

X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (7) - - - 99 - 99 

10.1 Finansal kiralama borçları  - - - 123 - 123 

10.2 Faaliyet kiralaması borçları  - - - - - - 

10.3 Diğer  - - - - - - 

10.4 Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)  - - - 24 - 24 

XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (8) - - - - - - 

11.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar  - - - - - - 

11.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlılar  - - - - - - 

11.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar  - - - - - - 

XII. KARŞILIKLAR (9) 3.443.318 5.642 3.448.960 3.046.236 5.286 3.051.522 

12.1 Genel karşılıklar  2.288.701 - 2.288.701 2.027.964 - 2.027.964 

12.2 Yeniden yapılanma karşılığı  - - - - - - 

12.3 Çalışan hakları karşılığı  836.092 - 836.092 713.732 - 713.732 

12.4 Sigorta teknik karşılıkları (Net)  - - - - - - 

12.5 Diğer karşılıklar  318.525 5.642 324.167 304.540 5.286 309.826 

XIII. VERGİ BORCU (10) 1.199.173 42 1.199.215 616.298 13 616.311 

13.1 Cari vergi borcu  628.765 42 628.807 329.626 13 329.639 

13.2 Ertelenmiş vergi borcu  570.408 - 570.408 286.672 - 286.672 

XIV. 

 

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN 

FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (11) - - - - - - 

14.1 Satış amaçlı  - - - - - - 

14.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin  - - - - - - 

XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (12) 1.004.385 - 1.004.385 - - - 

XVI. ÖZKAYNAKLAR (13) 25.317.394 59.345 25.376.739 21.541.122 (224.176) 21.316.946 

16.1 Ödenmiş sermaye  1.250.000 - 1.250.000 1.250.000 - 1.250.000 

16.2 Sermaye yedekleri  3.405.825 59.345 3.465.170 3.099.188 (224.176) 2.875.012 

16.2.1 Hisse senedi ihraç primleri  - - - - - - 

16.2.2 Hisse senedi iptal kârları  - - - - - - 

16.2.3 Menkul değerler değerleme farkları  966.184 59.345 1.025.529 706.929 (224.176) 482.753 

16.2.4 Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları  1.273.315 - 1.273.315 1.284.522 - 1.284.522 

16.2.5 Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları  - - - - - - 

16.2.6 Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları  - - - - - - 

16.2.7 İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri  8.711 - 8.711 8.711 - 8.711 

16.2.8 Riskten korunma fonları (etkin kısım)  - - - - - - 

16.2.9 

 

Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların 

birikmiş değerleme farkları  - - - - - - 

16.2.10 Diğer sermaye yedekleri  1.157.615 - 1.157.615 1.099.026 - 1.099.026 

16.3 Kâr yedekleri  16.936.107 - 16.936.107 14.633.669 - 14.633.669 

16.3.1 Yasal yedekler  1.645.649 - 1.645.649 1.482.358 - 1.482.358 

16.3.2 Statü yedekleri  - - - - - - 

16.3.3 Olağanüstü yedekler  15.243.277 - 15.243.277 13.104.130 - 13.104.130 

16.3.4 Diğer kâr yedekleri  47.181 - 47.181 47.181 - 47.181 

16.4 Kâr veya zarar  3.725.462 - 3.725.462 2.558.265 - 2.558.265 

16.4.1 Geçmiş yıllar kar / zararı  - - - - - - 

16.4.2 Dönem net kar / zararı  3.725.462 - 3.725.462 2.558.265 - 2.558.265 

               

 PASİF TOPLAMI  199.935.946 105.414.702 305.350.648 138.335.188 93.105.630 231.440.818 



 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI HESAPLAR  (3) 

   Bağımsız Denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 

   Cari dönem Önceki dönem 

   31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
  NAZIM HESAPLAR Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam 

         

A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)  55.925.500 57.445.133 113.370.633 45.771.117 50.441.206 96.212.323 

I. GARANTİ ve KEFALETLER (1) 28.221.975 30.312.673 58.534.648 21.073.620 26.687.208 47.760.828 

1.1 Teminat mektupları  27.015.807 22.385.059 49.400.866 20.268.441 19.699.090 39.967.531 

1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsamına girenler  1.522.672 10.045.779 11.568.451 1.049.993 11.366.716 12.416.709 

1.1.2 Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler  - - - - - - 

1.1.3 Diğer teminat mektupları  25.493.135 12.339.280 37.832.415 19.218.448 8.332.374 27.550.822 

1.2 Banka kredileri  16.829 3.676.678 3.693.507 12.876 2.812.590 2.825.466 

1.2.1 İthalat kabul kredileri  - 226.526 226.526 - 320.953 320.953 

1.2.2 Diğer banka kabulleri  16.829 3.450.152 3.466.981 12.876 2.491.637 2.504.513 

1.3 Akreditifler  47.204 4.086.827 4.134.031 18.091 3.993.217 4.011.308 

1.3.1 Belgeli akreditifler  47.204 4.086.827 4.134.031 18.091 3.993.217 4.011.308 

1.3.2 Diğer akreditifler  - - - - - - 

1.4 Garanti verilen prefinansmanlar  - - - - - - 

1.5 Cirolar  - - - - - - 

1.5.1 T.C. Merkez Bankasına cirolar  - - - - - - 

1.5.2 Diğer cirolar  - - - - - - 

1.6 Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden   - - - - - - 

1.7 Faktoring garantilerinden  - - - - - - 

1.8 Diğer garantilerimizden  1.142.135 164.109 1.306.244 774.212 182.311 956.523 

1.9 Diğer kefaletlerimizden  - - - - - - 

II. TAAHHÜTLER (1) 22.879.077 1.116.617 23.995.694 22.842.226 674.455 23.516.681 

2.1 Cayılamaz taahhütler  22.879.077 1.116.617 23.995.694 22.842.226 674.455 23.516.681 

2.1.1 Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri  248.484 661.967 910.451 112.735 304.715 417.450 

2.1.2 Vadeli, mevduat alım-satım. taahhütleri  - - - - - - 

2.1.3 İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri   - - - - - - 

2.1.4 Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri  4.191.402 454.650 4.646.052 3.182.164 369.740 3.551.904 

2.1.5 Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri  - - - - - - 

2.1.6 Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü  - - - - - - 

2.1.7 Çekler için ödeme taahhütlerimiz  3.269.281 - 3.269.281 5.805.008 - 5.805.008 

2.1.8 İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri  38.072 - 38.072 28.864 - 28.864 

2.1.9 Kredi kartı harcama limit taahhütleri  11.562.109 - 11.562.109 10.794.813 - 10.794.813 

2.1.10 Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.  32.736 - 32.736 44.328 - 44.328 

2.1.11 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar  - - - - - - 

2.1.12 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden borçlar  - - - - - - 

2.1.13 Diğer cayılamaz taahhütler  3.536.993 - 3.536.993 2.874.314 - 2.874.314 

2.2 Cayılabilir taahhütler  - - - - - - 

2.2.1 Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri  - - - - - - 

2.2.2 Diğer cayılabilir taahhütler  - - - - - - 

III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR  4.824.448 26.015.843 30.840.291 1.855.271 23.079.543 24.934.814 

3.1 Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar  - - - - - - 

3.1.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler  - - - - - - 

3.1.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler  - - - - - - 

3.1.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler  - - - - - - 

3.2 Alım satım amaçlı işlemler   4.824.448 26.015.843 30.840.291 1.855.271 23.079.543 24.934.814 

3.2.1 Vadeli döviz alım-satım işlemleri  2.711.564 6.375.770 9.087.334 1.162.609 5.842.371 7.004.980 

3.2.1.1 Vadeli döviz alım işlemleri  1.360.216 4.499.292 5.859.508 564.492 3.958.120 4.522.612 

3.2.1.2 Vadeli döviz satım işlemleri  1.351.348 1.876.478 3.227.826 598.117 1.884.251 2.482.368 

3.2.2 Para ve faiz swap işlemleri  1.322.806 15.819.312 17.142.118 433.093 14.634.799 15.067.892 

3.2.2.1 Swap para alım işlemleri  387.590 2.821.721 3.209.311 - 2.707.908 2.707.908 

3.2.2.2 Swap para satım işlemleri  935.216 2.110.829 3.046.045 433.093 2.182.361 2.615.454 

3.2.2.3 Swap faiz alım işlemleri  - 5.443.381 5.443.381 - 4.872.265 4.872.265 

3.2.2.4 Swap faiz satım işlemleri  - 5.443.381 5.443.381 - 4.872.265 4.872.265 

3.2.3 Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları  790.078 1.090.343 1.880.421 259.569 420.684 680.253 

3.2.3.1 Para alım opsiyonları  394.932 545.279 940.211 129.783 210.341 340.124 

3.2.3.2 Para satım opsiyonları  395.146 545.064 940.210 129.786 210.343 340.129 

3.2.3.3 Faiz alım opsiyonları  - - - - - - 

3.2.3.4 Faiz satım opsiyonları  - - - - - - 

3.2.3.5 Menkul değerler alım opsiyonları  - - - - - - 

3.2.3.6 Menkul değerler satım opsiyonları  - - - - - - 

3.2.4 Futures para işlemleri  - - - - - - 

3.2.4.1 Futures para alım işlemleri  - - - - - - 

3.2.4.2 Futures para satım işlemleri  - - - - - - 

3.2.5 Futures faiz alım-satım işlemleri  - - - - - - 

3.2.5.1 Futures faiz alım işlemleri  - - - - - - 

3.2.5.2 Futures faiz satım işlemleri  - - - - - - 

3.2.6 Diğer  - 2.730.418 2.730.418 - 2.181.689 2.181.689 

B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)  832.644.477 205.106.195 1.037.750.672 660.197.757 154.850.365 815.048.122 

IV. EMANET KIYMETLER  392.094.904 29.257.887 421.352.791 342.844.925 23.694.435 366.539.360 

4.1 Müşteri fon ve portföy mevcutları        - - - 

4.2 Emanete alınan menkul değerler  175.762.416 518.467 176.280.883 166.136.992 728.810 166.865.802 

4.3 Tahsile alınan çekler  14.977.312 22.698.848 37.676.160 12.428.736 17.253.652 29.682.388 

4.4 Tahsile alınan ticari senetler  193.731.159 490.671 194.221.830 137.515.100 517.259 138.032.359 

4.5 Tahsile alınan diğer kıymetler  - - - - - - 

4.6 İhracına aracı olunan kıymetler  - - - - - - 

4.7 Diğer emanet kıymetler  4.135.360 127.221 4.262.581 3.485.883 98.721 3.584.604 

4.8 Emanet kıymet alanlar  3.488.657 5.422.680 8.911.337 23.278.214 5.095.993 28.374.207 

V. REHİNLİ KIYMETLER  440.549.573 175.848.308 616.397.881 317.352.832 131.155.930 448.508.762 

5.1 Menkul kıymetler  4.362.027 526.294 4.888.321 4.037.694 473.880 4.511.574 

5.2 Teminat senetleri  7.255.638 812.632 8.068.270 7.292.482 820.012 8.112.494 

5.3 Emtia  25.813 - 25.813 25.813 - 25.813 

5.4 Varant  - - - - - - 

5.5 Gayrimenkul  324.019.382 148.254.846 472.274.228 259.321.832 116.459.706 375.781.538 

5.6 Diğer rehinli kıymetler  67.073.372 23.900.616 90.973.988 42.614.826 12.035.647 54.650.473 

5.7 Rehinli kıymet alanlar  37.813.341 2.353.920 40.167.261 4.060.185 1.366.685 5.426.870 

VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER  - - - - - - 

               

  BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)  888.569.977 262.551.328 1.151.121.305 705.968.874 205.291.571 911.260.445 

 

1) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar     

2) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler     

 

 

 



 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU  (4) 

   

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş 

Cari dönem 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş 

Önceki dönem 

 GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot 

1 Ocak-31 

Aralık 2017  

1 Ocak-31 

Aralık 2016 

     

I. FAİZ GELİRLERİ (1) 23.093.994 16.953.999 

1.1 Kredilerden alınan faizler  18.959.501 14.256.133 

1.2 Zorunlu karşılıklardan alınan faizler  131.500 56.437 

1.3 Bankalardan alınan faizler  227.093 92.630 

1.4 Para piyasası işlemlerinden alınan faizler  56.316 404 

1.5 Menkul değerlerden alınan faizler  3.702.972 2.538.510 

1.5.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklardan  1.114 5.230 

1.5.2 Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv  - - 

1.5.3 Satılmaya hazır finansal varlıklardan  1.541.940 1.055.987 

1.5.4 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan  2.159.918 1.477.293 

1.6 Finansal kiralama gelirleri  - - 

1.7 Diğer faiz gelirleri  16.612 9.885 

II. FAİZ GİDERLERİ (2) 15.293.393 9.997.281 

2.1 Mevduata verilen faizler  11.339.797 8.180.926 

2.2 Kullanılan kredilere verilen faizler  380.803 369.852 

2.3 Para piyasası işlemlerine verilen faizler  2.667.803 776.209 

2.4 İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler  789.909 582.467 

2.5 Diğer faiz giderleri  115.081 87.827 

III. NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [ I – II ]  7.800.601 6.956.718 

IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ  2.027.308 1.375.348 

4.1 Alınan ücret ve komisyonlar  2.484.914 1.762.862 

4.1.1 Gayrinakdi kredilerden  401.146 295.898 

4.1.2 Diğer  2.083.768 1.466.964 

4.2 Verilen ücret ve komisyonlar  457.606 387.514 

4.2.1 Gayrinakdi kredilere verilen  44 40 

4.2.2 Diğer  457.562 387.474 

V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) 267.214 267.273 

VI. TİCARİ KÂR/ZARAR (NET) (4) 35.869 149.746 

6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı  33.120 19.237 

6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar  (198.722) 16.624 

6.3 Kambiyo işlemleri Kârı/Zararı  201.471 113.885 

VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 600.635 573.117 

VIII. FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)  10.731.627 9.322.202 

IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) 1.469.327 2.106.323 

X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) 4.552.718 3.864.329 

XI. NET FAALİYET KÂRI/ ZARARI (VIII-IX-X)  4.709.582 3.351.550 

XII. 

BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN 

FAZLALIK TUTARI  - - 

XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR  - - 

XIV NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI  - - 

XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) (8) 4.709.582 3.351.550 

XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) (984.120) (793.285) 

16.1 Cari vergi karşılığı  (749.669) (553.481) 

16.2 Ertelenmiş vergi karşılığı  (234.451) (239.804) 

XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI) (10) 3.725.462 2.558.265 

XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER  - - 

18.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri  - - 

18.2 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış karları  - - 

18.3 Diğer durdurulan faaliyet gelirleri  - - 

XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)  - - 

19.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri  - - 

19.2 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış zararları  - - 

19.3 Diğer durdurulan faaliyet giderleri  - - 

XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR (XVIII-XIX)  - - 

XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)  - - 

21.1 Cari vergi karşılığı  - - 

21.2 Ertelenmiş vergi karşılığı  - - 

XXII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI (XX+XXI)  - - 

XXIII. NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII) (11) 3.725.462 2.558.265 

     

 Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)  2,98037 2,04661 

 

1) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar     

2) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler     

 



 
 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ TABLOSU  (5) 

  

Bağımsız denetimden 

geçmiş 

Bağımsız denetimden 

geçmiş 

  Cari dönem Önceki dönem 

 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ 1 Ocak - 31 Aralık 2017  1 Ocak – 31 Aralık  2016 

    

I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 520.512 (64.497) 

II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI  62.666 164.303 

III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI  - - 

IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 67.886 (123.432) 

V. 

 
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR  

(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - 

VI. 

 
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR  

(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - 

VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ - - 

VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI (11.621) 21.620 

IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ (49.285) 22.396 

X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX) 590.158 20.390 

XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 3.725.462 2.558.265 

11.1 Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer)  33.120 21.097 

11.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım      

11.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım      

11.4 Diğer 3.692.342 2.537.168 

       

XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 4.315.620 2.578.655 

 

1) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar     

2) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU  (6) 

 Bağımsız Denetimden Geçmiş 
 

Dipnot 

 

Ödenmiş 

sermaye 

Ödenmiş 

sermaye enf.  

düzeltme 

farkı 

 Hisse 

senedi 

ihraç 

primleri 

 Hisse 

senedi 

iptal 

karları 

Yasal 

yedek 

akçeler 

Statü 

yedekleri 

Olağan-

üstü 

yedek 

akçe 

 

Diğer 

yedekler 

Dönem net 

karı/ 

(zararı) 

Geçmiş 

dönem 

karı / 

(zararı) 

Menkul 

değer 

değerleme 

farkı 

Maddi ve maddi 

olmayan duran 

varlık ydf 

Ortaklık. 

bedelsiz 

hisse 

senetleri 

Riskten 

korunma 

fonları 

Satış a. / 

durdurulan f. 

ilişkin dur. v. 

bir. değ. f. 

 

Toplam 

özkaynak 

 1 Ocak 2016– 31 Aralık 2016                  

I. Dönem başı bakiyesi   1.250.000 1.220.451 - - 1.335.865 - 11.166.841 31.892 2.315.313 - 966.835 1.128.435 8.711 - - 19.424.343 

 Dönem içindeki değişimler  - - - - - - - - - - - - - - - - 

II. Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış  - - - - - - - - - - - - - - - - 

III. Menkul değerler değerleme farkları  - - - - - - - - - - (484.082) - - - - (484.082) 

IV. Riskten korunma fonları (etkin kısım)  - - - - - - - - - - - - - - - - 

4.1 Nakit akış riskinden korunma amaçlı  - - - - - - - - - - - - - - - - 

4.2 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı  - - - - - - - - - - - - - - - - 

V. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları  - - - - - - - - - - - - - - - - 

VI. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları  - - - - - - - - - - - 156.087 - - - 156.087 

VII. İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIII. Kur farkları  - - - - - - - (123.432) - - - - - - - (123.432) 

IX. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik  - - - - - - - - - - - - - - - - 

X. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik  - - - - - - - - - - - - - - - - 

XI. İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi  - - - - - - - - - - - - - - - - 

XII. Sermaye artırımı  - - - - - - - - - - - - - - - - 

12.1 Nakden  - - - - - - - - - - - - - - - - 

12.2 İç kaynaklardan  - - - - - - - - - - - - - - - - 

XIII. Hisse senedi ihracı  - - - - - - - - - - - - - - - - 

XIV. Hisse senedi iptal karları  - - - - - - - - - - - - - - - - 

XV. Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı  - - - - - - - - - - - - - - - - 

XVI. Diğer  - - - - - - - 17.296 - - - - - - - 17.296 

XVII. Dönem net kârı ve zararı  - - - - - - - - 2.558.265 - - - - - - 2.558.265 

XVIII. Kâr dağıtımı  - - - - 146.493 - 1.937.289 - (2.315.313) - - - - - - (231.531) 

18.1 Dağıtılan temettü  - - - - - - - - - (231.531) - - - - - (231.531) 
18.2 Yedeklere aktarılan tutarlar  - - - - 146.493 - 1.937.289 - - (2.083.782) - - - - - - 

18.3 Diğer  - - - - - - - - (2.315.313) 2.315.313 - - - - - - 

 Dönem sonu bakiyesi   1.250.000 1.220.451 - - 1.482.358 - 13.104.130 (74.244) 2.558.265 - 482.753 1.284.522 8.711 - - 21.316.946 

                   

 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017   - - - - - - - - - - - - - - - - 

I. Önceki dönem sonu bakiyesi   1.250.000 1.220.451 - - 1.482.358 - 13.104.130 (74.244) 2.558.265 - 482.753 1.284.522 8.711 - - 21.316.946 

 Dönem içindeki değişimler                                  

II. Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış  - - - - - - - - - - - - - - - - 

III. Menkul değerler değerleme farkları  - - - - - - - - - - 542.776 - - - - 542.776 

IV. Riskten korunma fonları (etkin kısım)  - - - - - - - - - - - - - - - - 

4.1 Nakit akış riskinden korunma amaçlı  - - - - - - - - - - - - - - - - 
4.2 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı  - - - - - - - - - - - - - - - - 

V. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları  - - - - - - - - - - - (11.207) - - - (11.207) 

VI. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları  - - - - - - - - - - - - - - - - 

VII. İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s  - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIII. Kur farkları  - - - - - - - 67.886 - - - - - - - 67.886 

IX. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik  - - - - - - - - - - - - - - - - 

X. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik  - - - - - - - - - - - - - - - - 

XI. İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi  - - - - - - - - - - - - - - - - 

XII. Sermaye artırımı  - - - - - - - - - - - - - - - - 

12.1 Nakden  - - - - - - - - - - - - - - - - 
12.2 İç kaynaklardan  - - - - - - - - - - - - - - - - 

XIII. Hisse senedi ihraç primi  - - - - - - - - - - - - - - - - 

XIV. Hisse senedi iptal karları  - - - - - - - - - - - - - - - - 

XV. Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı  - - - - - - - - - - - - - - - - 

XVI. Diğer  - - - - - - - (9.297) - - - - - - - (9.297) 

XVII. Dönem net kârı ve zararı  - - - - - - - - 3.725.462 - - - - - - 3.725.462 

XVIII. Kâr dağıtımı  - - - - 163.291 - 2.139.147 - (2.558.265) - - - - - - (255.827) 
18.1 Dağıtılan temettü  - - - - - - - - - (255.827) - - - - - (255.827) 

18.2 Yedeklere aktarılan tutarlar  - - - - 163.291 - 2.139.147 - - (2.302.438) - - - - - - 

18.3 Diğer  - - - - - - - - (2.558.265) 2.558.265 - - - - - - 

 Dönem sonu bakiyesi   1.250.000 1.220.451 - - 1.645.649 - 15.243.277 (15.655) 3.725.462 - 1.025.529 1.273.315 8.711 - - 25.376.739 

                   

 

1) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar     

2) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler     

 



 

  TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU  (7) 

  

Bağımsız 

denetimden geçmiş 

Bağımsız 

denetimden geçmiş 

  Cari dönem Önceki dönem 

 Dipnot  

                       1 Ocak -                

31 Aralık 2017 

1 Ocak -                

31 Aralık 2016 

     

A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI    

     

1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı  5.020.676 1.481.155 

      

1.1.1 Alınan faizler  23.076.334 15.744.507 

1.1.2 Ödenen faizler  (14.287.590) (9.478.192) 
1.1.3 Alınan temettüler  34.804 95.713 

1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar  2.490.248 1.762.862 

1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar  294.785 377.033 
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar  699.867 459.106 

1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler  (2.022.875) (1.812.412) 

1.1.8 Ödenen vergiler  (373.626) (411.428) 
1.1.9 Diğer  (1) (4.891.271) (5.256.034) 

      

1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim  13.084.768 5.523.547 

      

1.2.1 Alım satım amaçlı menkul değerlerde net (artış) azalış  (15.210) (48.369) 

1.2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan finansal varlıklardaki net (artış) azalış  - - 
1.2.3 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış  12.245 (16.332) 

1.2.4 Kredilerdeki net (artış) azalış  (45.125.763) (31.101.645) 

1.2.5 Diğer aktiflerde net (artış) azalış  580.813 (530.016) 
1.2.6 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)  (3.637.720) 8.161.539 

1.2.7 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)  45.584.908 19.788.248 

1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)  (1.947.164) (1.293.247) 
1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)  - - 

1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış) (1) 17.632.659 10.563.369 

      

I. Bankacılık faaliyetlerinde(n) kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı  18.105.444 7.004.702 

      

B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI     
      

II. Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı  (5.993.692) (5.893.147) 

      

2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)  (14.994) - 

2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.)  - - 
2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller   (434.998) (229.977) 

2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller  201.562 51.362 

2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar  (8.881.650) (6.168.135) 
2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar  7.477.165 1.775.796 

2.7 Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler  (4.655.675) (2.617.381) 

2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler   346.978 1.309.290 
2.9 Diğer  (32.080) (14.102) 

      

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI     
      

III. Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit  (286.955) 2.998.996 

      
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit  8.174.710 10.281.519 

3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı  (8.205.739) (7.050.000) 

3.3 İhraç edilen sermaye araçları  - - 
3.4 Temettü ödemeleri   (255.827) (231.531) 

3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler  (99) (87) 

3.6 Diğer   - (905) 

      

IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi (1) 908.274 1.403.627 

     

V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)  12.733.071 5.514.178 

     

VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar  (4) 14.388.793 8.874.615 

       

VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar  (5) 27.121.864 14.388.793 

 

1) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar     

2) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler     



 

     HALK BANKASI A.Ş. KAR DAĞITIM TABLOSU(1)  (8) 

 
Bağımsız 

denetimden geçmiş 

Bağımsız 

denetimden geçmiş  

 Cari dönem Önceki dönem 

 31 Aralık 2017(1) 31 Aralık 2016 

    

I. Dönem Kârının Dağıtımı   

    

1.1. Dönem Kârı  4.709.582 3.351.550 
1.2. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler(-) (984.120) (793.285) 

1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (749.669) (553.481) 

1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi - - 
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (234.451) (239.804) 

    

A. Net Dönem Kârı (1.1-1.2) 3.725.462 2.558.265 

     

1.3. Geçmiş Dönemler Zararı (-) - - 

1.4. Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-) - 127.913 
1.5. Bankada Bırakılması ve Tasar. Zorunlu Yasal Fonlar (-) - - 

    

B. Dağıtılabilir Net Dönem Kârı [(A-(1.3+1.4+1.5)] - 2.430.352 

     

1.6. Ortaklara Birinci Temettü (-) - 62.500 

1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine - 62.500 
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 

1.6.3. Katılma İntifa Senetlerine - - 

1.6.4. Kâra İştirakli Tahvillere - - 
1.6.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 

1.7. Personele Temettü (-) - - 
1.8. Yönetim Kuruluna Temettü (-) - - 

1.9. Ortaklara İkinci Temettü (-) - 193.327 

1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine - 193.327 
1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 

1.9.3. Katılma İntifa Senetlerine - - 

1.9.4. Kâra İştirakli Tahvillere - - 
1.9.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 

1.10. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-) - 35.378 

1.11. Statü Yedekleri (-)  - - 
1.12. Olağanüstü Yedekler  - 2.139.147 

1.13. Diğer Yedekler  - - 

1.14. Özel Fonlar - - 
     

II. Yedeklerden Dağıtım   

     
2.1. Dağıtılan Yedekler - - 

2.2. İkinci Tertip Yasal Yedekler (-)  - - 

2.3. Ortaklara Pay (-) - 255.827 
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine - 255.827 

2.3.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 

2.3.3. Katılma İntifa Senetlerine - - 
2.3.4. Kâra İştirakli Tahvillere - - 

2.3.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 

2.4. Personele Pay (-) - 160.451(2) 
2.5. Yönetim Kuruluna Pay (-) - - 

     

III. Hisse Başına Kâr   
     

3.1. Hisse Senedi Sahiplerine (Tam TL) 2,9804 2,0466 

3.2. Hisse Senedi Sahiplerine ( % ) %298,04 %204,7 

3.3. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine  - - 

3.4. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine ( % ) - - 

     

IV. Hisse Başına Temettü   

     

4.1. Hisse Senedi Sahiplerine (Tam TL) - 0,205 
4.2. Hisse Senedi Sahiplerine ( % ) - %20,47 

4.3. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine  - - 

4.4. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine ( % ) - - 
(1)31 Aralık 2017 tarihli finansal tabloların kesinleştiği tarih itibarıyla Genel Kurul henüz yapılmamıştır. 
(2)Personele dağıtılacak temettü, 2016 yılı karı içerisine, karşılık ayrılmak suretiyle dâhil edildiğinden, kar dağıtımına konu edilmemiştir. 

1) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar     

2) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler     

 



 

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU (9) 

 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu’na 

 

A)  Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 

 

1) Görüş 

 

Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) 31 Aralık 2017 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap 

dönemine ait; gelir tablosu, özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo, özkaynak 

değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal 

tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

 

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Banka’nın 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunu 

ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, 1 Kasım 2006 tarihli 

ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin 

Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda 

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama 

Mevzuatı”na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

 

2) Görüşün Dayanağı 

 

Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik” ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası 

olan Bağımsız Denetim Standartları’na (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar 

kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız 

Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan 

Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili 

mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Banka’dan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik 

Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. 

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için 

yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

 

3) Dikkat Çekilen Hususlar 

 

Banka’nın etkilenebileceği aşağıdaki hususa dikkat çekmekteyiz: 

 

Altıncı bölüm bir numaralı dipnotta da ayrıca belirtildiği üzere, Banka'nın mevcut yöneticilerinden birisi 

hakkında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) görülmekte olan İran yaptırımlarının ihlal edilmesi ile 

ilgili davanın ilk yargılama safhasında, kendisine atfedilen suçların bir kısmı için Mahkeme Jürisi tarafından 

suçlu olduğu yönünde karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte, anılan yöneticinin verilen karar hakkında 

temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat etmesi imkan dahilinde olup dava ile ilgili hukuki süreç henüz 

sonuçlanmamıştır.  

Banka davaya taraf veya doğrudan müdahil değildir. Mahkeme tarafından Banka hakkında alınmış herhangi 

idari veya mali bir karar bulunmamaktadır. Banka ayrıca ABD’de yerleşik konusunda uzman uluslararası 

hukuk büroları aracılığı ile dava sürecini yakından takip etmektedir.  

 

Söz konusu davadan ayrık olarak ABD’li yetkili kurumlar tarafından Banka’nın finansal durumunu olumsuz 

yönde etkileyebilecek bir karar alınması konusu belirsizliğini korumaktadır. Banka yönetimi bu aşamada 



 

Banka’ya karşı herhangi olası yaptırım veya önlem uygulanmadığını belirtmiştir. Banka'nın ekli finansal 

tablolarında bu hususla ilgili herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. Ancak bu husus tarafımızca verilen görüşü 

etkilememektedir. 

 

4) Kilit Denetim Konuları 

 

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız 

denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların 

bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, 

bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.  

 

Kilit Denetim Konusu Denetimde bu konu nasıl ele alındı 

Krediler ve alacaklarda sınıflama ve değer 

düşüklüğü 

Krediler ve alacaklara ilişkin değer düşüklüğü 

yönetim için önemli bir yargı alanıdır. 

Banka’nın 31 Aralık 2017 tarihli konsolide 

olmayan finansal tablolarında aktifte %68 paya 

sahip olan krediler ve alacaklar toplam 

208.243.749 bin TL’dir ve buna istinaden 

ayrılmış olan toplam 4.779.272 bin TL karşılık 

bulunmaktadır. 
 

Konuyla ilgili kredilerde oluşabilecek ve/veya 

oluşmuş değer düşüklüklerine ilişkin 

ayrılan/ayrılacak karşılıkların BDDK Muhasebe 

ve Finansal Raporlama Mevzuatı’nda belirtilen 

gereklilikleri yerine getirmeme durumu Banka 

için muhtemel bir risk oluşturmaktadır. Söz 

konusu risk, değer düşüklüğüne uğrayan krediler 

ve alacaklarının tespit edilememesi ve ilgili 

kredi ve alacaklara ilişkin makul değer 

düşüklüğü karşılığı ayrılmamasıdır. Dolayısıyla, 

söz konusu krediler ve alacaklara ilişkin değer 

düşüklüğü kilit denetim konusu olarak 

değerlendirilmektedir. 
 

Finansal tablolardaki krediler ve alacaklar için 

ayrılan karşılıklara ilişkin bilgiler Bölüm 5 

Dipnot I.5 numaralı dipnotta açıklanmıştır. 

 

 

Denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak 

aşağıdaki prosedürler gerçekleştirilmiştir: 

 

 Krediler ve alacakların sınıflandırılması ile 

değer düşüklüğüne uğradığının tespiti ve değer 

düşüklüğü hesaplamalarına ilişkin Banka'nın 

uyguladığı kilit kontrollerin tasarımı ve 

uygulanması ile faaliyet etkinliği 

değerlendirilerek test edilmiştir.  

 

 Kredilerin değer düşüklüğüne uğrayıp 

uğramadığının tespiti ve alacağın değer 

düşüklüğü karşılığının zamanında ve mevzuata 

uygun olarak tesis edilip edilmediğini saptamak 

için kredi ve alacaklardan seçtiğimiz örnekleri 

denetim testlerine tabi tutarak kredi inceleme 

çalışmaları yapılmıştır.  

 

 Özel karşılık hesaplamasında kullanılan 

teminatların ilgili mevzuat doğrultusunda 

teminat grubunda sınıflandırıldığı ve rayiç 

değerleriyle dikkate alınarak doğru teminat 

değerleme oranları kullanıldığı örneklem 

kümesi belirlenerek test edilmiştir. 

 

 Değer düşüklüğüne uğramış kredi ve alacaklar 

olarak sınıflandırılan varlıklara ilişkin ayrılan 

özel karşılıkların ilgili mevzuat çerçevesinde 

doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığı 

matematiksel olarak test edilmiştir.  

 

 BDDK mevzuatı çerçevesinde genel karşılık 

hesaplamasına tabi portföy için tesis edilen 

karşılıkların ilgili hükümlere ve BDDK 

tarafından yapılan diğer bildirimlere uygunluğu 

kontrol edilmiştir.  

 

 Banka yönetimi ile yapılan görüşmeler 

çerçevesinde değer düşüklüğü hesaplamalarına 

dayanak oluşturan temel varsayım ve diğer 



 

yargıların makul olup olmadığı 

değerlendirilmiştir. 
 

Kilit Denetim Konusu Denetimde bu konu nasıl ele alındı 

Emeklilik haklarından doğan yükümlülükler 

Banka’nın çalışanlarına sağladığı tanımlanmış 

fayda esaslı emeklilik planı (“Plan”) 506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanunu’nun (“Kanun”) Geçici 

20’nci maddesine göre kurulmuş olan Türkiye 

Halk Bankası AŞ Emekli Sandığı Vakfı ile T.C. 

Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası Çalışanları 

Emekli Sandığı Vakıfları aracılığıyla 

yönetilmektedir.  

 

Detayları Üçüncü Bölüm XVI. numaralı 

dipnotta açıklandığı üzere Plan; 5510 sayılı 

Sosyal Güvenlik Kanunu Geçici 20’nci maddesi 

uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“SGK”) 

devir edilecek haklar ile Banka tarafından 

sağlanan ve devre konu olmayan diğer sosyal 

hak ve sağlık faydalarından oluşmaktadır. Devre 

konu haklara ilişkin devir tarihini belirleme 

yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir. SGK’ya 

devirden sonra vakıf senedinde bulunmasına 

rağmen SGK tarafından karşılanmayan diğer 

sosyal haklar ve ödemeler, sandıklar ve sandık 

iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca 

karşılanmaya devam edecektir.  

 

Banka’nın 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla devre 

konu yükümlülüklerinin peşin değeri bağımsız 

bir aktüer tarafından Kanun’da belirtilen 

aktüeryal varsayımlar ve 15 Aralık 2006 tarihli 

ve 26377 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış 

olan Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak 

hesaplanmıştır. Sandık yükümlülüklerinin 

değerlemesi, devre konu sosyal yardımlar ile 

iskonto oranı, maaş artışı, enflasyon, demografik 

varsayımlar ve herhangi bir Plan değişikliğinin 

etkisi gibi temel varsayım ve tahminlere bağlı 

belirsizlikleri içermektedir. Yönetim, bu temel 

varsayım ve tahminlere bağlı belirsizliklerin 

değerlendirilmesinde, bağımsız aktüerin uzman 

görüşünden faydalanmaktadır.  

 

Beşinci Bölüm II.9.f numaralı dipnotta açıklanan 

devir yükümlülükleri hesaplamasında kullanılan 

 

Denetim çalışmalarımız aşağıdaki prosedürleri 

içermektedir: 

 

 Emeklilik haklarından doğan yükümlülüklerin 

hesaplanmasında kullanılan temel 

varsayımların ve tahminlerin uygunluğu ile 

yapılan hesaplamaların değerlendirmesi için 

denetim ekibimize bağımsız dış uzman (aktüer) 

dahil edilmiştir.  
 

 Sandık varlıklarının plan yükümlülüklerini 

kullanılan yöntem ve varsayımlar çerçevesinde 

karşılayıp karşılamadığı test edilmiştir.  
 

 Ayrıca, aktüere sağlanan verinin doğruluğuna 

dair örneklem yoluyla mutabakatlar ve testler 

yapılmıştır.  
 

 Hesaplamalarda kullanılan aktüeryal 

varsayımlar, yöntem, yasal düzenlemeler ve 

mevzuatta önemli bir değişiklik olup olmadığı 

ve varsayımların makul olup olmadığı 

değerlendirilmiştir. 



 

temel varsayım ve tahminlerin önemli yargı 

içermesi, devir tarihinin kesin olmaması ile 

teknik faiz oranının Kanun ile belirlenmiş 

olmasının etkileri göz önünde bulundurularak, 

bu konu kilit denetim konularından biri olarak 

belirlenmiştir.  

Kilit Denetim Konusu Denetimde bu konu nasıl ele alındı 

Bilgi teknolojileri denetimi 

Banka, operasyonlarının sürekliliği ve finansal 

operasyonları için Bilgi teknolojileri altyapısına 

bağımlıdır ve Banka ile iştiraklerde teknoloji 

destekli hizmetlere olan talep hızla artmaktadır. 

Elektronik veri işlemesinin güvenilirliği ve 

sürekliliği üzerindeki kontroller, bilgi sistemleri 

iç kontroller denetiminin kapsamındadır. 

Banka’nın bilgi sistemlerine bağımlı olması ile 

erişim haklarına, sistemlerin sürekliliğinin, 

elektronik verilerin mahremiyetinin ve 

bütünlüğünün sağlanmasına ilişkin kontroller 

kritik önem taşımakta ve risk bazlı denetim 

planında bu önceliklere göre kapsam 

oluşturulmakta ve ilgili kapsama göre denetim 

uygulanmaktadır.  

 

Bilgi teknolojileri denetim çalışmalarımız 

kapsamında gerçekleştirilen prosedürler:  
 

 Banka’nın bilgi sistemleri üzerindeki 

kontrolleri tarafımızca tespit edilmiş, anlaşılmış 

ve test edilmiştir.  
 

 Verilerin oluşumu, iletimi ve saklanması 

süreçlerinde rol alan tüm bilgi sistemleri 

katmanlarını (uygulamalar, veri tabanları, 

işletim sistemleri ve ağ seviyeleri) içermektedir. 

Test ettiğimiz bilgi sistemleri kontrolleri genel 

olarak aşağıda sıralanan alanlarda kategorize 

edilmektedir:   

•    Erişim Güvenliği 

•    Değişiklik Yönetimi  

•    Veri Merkezi ve Ağ Operasyonları 
 

 Yüksek riskli kontrol alanları olarak, finansal 

verilere yetkisiz erişimlerin engellenmesi ve 

önlenmesine ilişkin veri tabanı seviyesindeki 

denetim izlerinin oluşturulması ve izlenmesi ile 

değişiklik yönetimi kontrol aktiviteleri 

belirlenmiştir. 
 

 Finansal verilere doğrudan veya dolaylı olarak 

etkisi olan tüm uygulamalar için denetim 

izlerinin yönetimi ve erişim yönetimine ilişkin 

kontroller test edilmiştir. 
 

 Finansal verilerin oluşum sürecinin temelini 

anlamak ve değişiklik ve erişimlerin tespiti 

amacıyla otomatik kontroller ve entegrasyon 

kontrolleri test edilmiştir. 
 

 Bununla birlikte, kontrollere girdi sağlayan ve 

BT bileşenleri tarafından üretilen raporların 

tamlık ve doğruluğuna ilişkin testler 

gerçekleştirilmiştir.  
 

 Ayrıca, kapsamda yer alan uygulamaların veri 

tabanı, ağ ve işletim sistemi seviyelerine ilişkin 

kontroller test edilmiştir. 

 

 

 



 

5) Diğer Hususlar 

Banka’nın 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tabloları başka 

bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 13 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporunda olumlu 

görüş verilmiştir.  

 

6) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları 

  

Banka yönetimi; finansal tabloların BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun olarak 

hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık 

içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.  

 

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Banka’nın sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 

değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Banka’yı tasfiye etme ya da 

ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını 

kullanmaktan sorumludur.  

 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Banka’nın finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 

 

7) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları  

 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:  

 

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine 

ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDDK 

tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Bağımsız Denetimi 

Hakkında Yönetmelik” ve BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul 

güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini 

garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, 

finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde 

bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.  

 

BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Bağımsız 

Denetimi Hakkında Yönetmelik” ve BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, 

bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. 

Tarafımızca ayrıca: 

 

 Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve 

görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, 

sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile 

kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe 

riskinden yüksektir.)  

 

 Banka’nın iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun 

denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.  

 

 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin 

ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.  

 

 Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Banka’nın sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin 

ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı 

hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca 



 

varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, 

finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması 

durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız 

denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, 

gelecekteki olay veya şartlar Banka’nın sürekliliğini sona erdirebilir.  

 

 Finansal tabloların, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, 

temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı 

değerlendirilmektedir.  

 

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, 

bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden 

sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

 

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş 

bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususları ile 

varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız. 

 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız 

denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın 

konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı 

olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği 

oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.  

 

B)  Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor 

 

TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Banka’nın 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap 

döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolarının, TTK ile Banka esas sözleşmesinin finansal 

raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 

 

TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında 

istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.  

 

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Hasan Kılıç’tır. 

 

 

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED 

 

 

Hasan Kılıç, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

 

İstanbul, 14 Şubat 2018 

 

 

1) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar 

       2)     www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler 

 

 

 

 

 



 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)  (10) 

   Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 

   Cari dönem Önceki dönem 

   31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam 

         

I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)  12.917.490   23.763.887   36.681.377  3.534.389 26.677.577 30.211.966 

II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (net) (2) 10.120.010 363.498 10.483.508 88.251 360.675 448.926 

2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar   10.120.010   363.498   10.483.508  88.251 360.675 448.926 

2.1.1 Devlet borçlanma senetleri   10.095.327   -   10.095.327  65.538 - 65.538 

2.1.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler   354   886   1.240  2.413 682 3.095 

2.1.3 Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar   118   362.398   362.516  4 359.807 359.811 

2.1.4 Diğer menkul değerler   24.211   214   24.425  20.296 186 20.482 

2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan o. sınıflandırılan fv   -   -   -  - - - 

2.2.1 Devlet borçlanma senetleri   -   -   -  - - - 

2.2.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler   -   -   -  - - - 

2.2.3 Krediler   -   -   -  - - - 

2.2.4 Diğer menkul değerler   -   -   -  - - - 

III. BANKALAR  (3)  677.360   5.635.807   6.313.167  362.526 1.602.324 1.964.850 

IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR   1.288.168   -   1.288.168  1.072.397 - 1.072.397 

4.1 Bankalararası para piyasasından alacaklar   1.258.647   -   1.258.647  - - - 

4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar   29.211   -   29.211  1.067.712 - 1.067.712 

4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar   310   -   310  4.685 - 4.685 

V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4)  11.599.564   6.099.614   17.699.178  10.915.994 4.565.225 15.481.219 

5.1 Sermayede payı temsil eden menkul değerler   24.561   54.538   79.099  23.682 36.149 59.831 

5.2 Devlet borçlanma senetleri   11.575.003   6.045.076   17.620.079  10.890.372 4.529.076 15.419.448 

5.3 Diğer menkul değerler   -   -   -  1.940 - 1.940 

VI. KREDİLER VE ALACAKLAR (5)  139.626.734   65.925.861   205.552.595  103.252.263 56.070.896 159.323.159 

6.1 Krediler ve alacaklar   138.299.409   65.842.861   204.142.270  102.076.226 55.981.809 158.058.035 

6.1.1 Bankanın dâhil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler   -   -   -  - - - 

6.1.2 Devlet borçlanma senetleri   -   -   -  - - - 

6.1.3 Diğer   138.299.409   65.842.861   204.142.270  102.076.226 55.981.809 158.058.035 

6.2 Takipteki krediler   6.106.597   189.809   6.296.406  5.140.082 180.430 5.320.512 

6.3 Özel karşılıklar (-)   4.779.272   106.809   4.886.081  3.964.045 91.343 4.055.388 

VII. FAKTORİNG ALACAKLARI   1.051.939   159.993   1.211.932  849.637 284.891 1.134.528 

VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6)  19.304.493   2.682.606   21.987.099  15.875.022 2.469.604 18.344.626 

8.1 Devlet borçlanma senetleri   19.261.098   2.682.606   21.943.704  15.841.619 2.469.604 18.311.223 

8.2 Diğer menkul değerler   43.395   -   43.395  33.403 - 33.403 

IX. İŞTİRAKLER (Net) (7)  22.590   330.548   353.138  22.393 270.028 292.421 

9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler   16.270   330.548   346.818  16.073 270.028 286.101 

9.2 Konsolide edilmeyenler   6.320   -   6.320  6.320 - 6.320 

9.2.1 Mali iştirakler   -   -   -  - - - 

9.2.2 Mali olmayan iştirakler   6.320   -   6.320  6.320 - 6.320 

X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8)  52.178   -   52.178  41.243 - 41.243 

10.1 Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar   -   -   -  - - - 

10.2 Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar   52.178   -   52.178  41.243 - 41.243 

XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI) 

ORTAKLIKLAR (Net) (9) 

 

 -  

 

 -  

 

 -  - - - 

11.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler   -   -   -  - - - 

11.2 Konsolide edilmeyenler   -   -   -  - - - 

11.2.1 Mali ortaklıklar   -   -   -  - - - 

11.2.2 Mali olmayan ortaklıklar   -   -   -  - - - 

XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (10)  626.642   2.044.611   2.671.253  365.336 1.945.994 2.311.330 

12.1 Finansal kiralama alacakları   788.528   2.378.704   3.167.232  459.604 2.258.623 2.718.227 

12.2 Faaliyet kiralaması alacakları   -   -   -  - - - 

12.3 Diğer   -   -   -  - - - 

12.4 Kazanılmamış gelirler (-)   161.886   334.093   495.979  94.268 312.629 406.897 

XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL 

VARLIKLAR (11) 

 

 -  

 

 -  

 

 -  - - - 

13.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar   -   -   -  - - - 

13.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlılar   -   -   -  - - - 

13.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar   -   -   -  - - - 

XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12)  3.658.962   92.638   3.751.600  3.192.451 74.533 3.266.984 

XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13)  120.393   22.702   143.095  95.056 20.173 115.229 

15.1 Şerefiye   -   -   -  - - - 

15.2 Diğer   120.393   22.702   143.095  95.056 20.173 115.229 

XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14)  905.720   4.658  910.378 860.521 3.595 864.116 

XVII. VERGİ VARLIĞI  (15)  87.747   6.296   94.043  97.750 1.775 99.525 

17.1 Cari vergi varlığı   2.841   4.021   6.862  - - - 

17.2 Ertelenmiş vergi varlığı   84.906   2.275   87.181  97.750 1.775 99.525 

XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN 

FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 
  

790  

 

 -  

 

 790  1.537 - 1.537 

18.1 Satış amaçlı   790   -   790  1.537 - 1.537 

18.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin   -   -   -  - - - 

XIX. DİĞER AKTİFLER (17)  2.630.828   395.429   3.026.257  2.203.011 549.200 2.752.211 

         

 AKTİF TOPLAMI   204.691.608   107.528.148   312.219.756  142.829.777 94.896.490 237.726.267 

 

1) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar     

2) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler     
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   Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 

   Cari dönem Önceki dönem 

   31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

 PASİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam 

         

I. MEVDUAT (1) 116.559.965 76.710.656 193.270.621 86.549.173 63.849.704 150.398.877 

1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı  21.534 8 21.542 8.771 - 8.771 

1.2 Diğer  116.538.431 76.710.648 193.249.079 86.540.402 63.849.704 150.390.106 

II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 146 150.527 150.673 59 224.534 224.593 

III. ALINAN KREDİLER (3) 1.436.861 18.621.623 20.058.484 1.171.764 20.417.347 21.589.111 

IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR (3) 29.615.560 5.387.762 35.003.322 17.648.265 1.373.871 19.022.136 

4.1 Bankalararası para piyasalarından borçlar  29.030.813 1.247.014 30.277.827 7.003.306 - 7.003.306 

4.2 İMKB Takasbank piyasasından borçlar  377.295 - 377.295 1.174.218 - 1.174.218 

4.3 Repo işlemlerinden sağlanan fonlar  207.452 4.140.748 4.348.200 9.470.741 1.373.871 10.844.612 

V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4) 3.381.225 8.640.905 12.022.130 2.067.703 10.684.708 12.752.411 

5.1 Bonolar  3.280.789 - 3.280.789 2.067.703 - 2.067.703 

5.2 Varlığa dayalı menkul kıymetler  100.436 - 100.436 - - - 

5.3 Tahviller  - 8.640.905 8.640.905 - 10.684.708 10.684.708 

VI. FONLAR (5) 2.724.634 - 2.724.634 2.339.808 - 2.339.808 

6.1 Müstakriz fonları  860 - 860 36.600 - 36.600 

6.2 Diğer  2.723.774 - 2.723.774 2.303.208 - 2.303.208 

VII. MUHTELİF BORÇLAR   3.678.813   179.545   3.858.358  2.743.078 123.544 2.866.622 

VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (6) 11.476.631 526.985 12.003.616 1.503.590 439.963 1.943.553 

IX. FAKTORİNG BORÇLARI  2.307 755 3.062 383 205 588 

X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (7) - - - - - - 

10.1 Finansal kiralama borçları  - - - - - - 

10.2 Faaliyet kiralaması borçları  - - - - - - 

10.3 Diğer  - - - - - - 

10.4 Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)  - - - - - - 

XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (8) - - - - - - 

11.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar  - - - - - - 

11.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlılar  - - - - - - 

11.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar  - - - - - - 

XII. KARŞILIKLAR (9) 5.299.348 40.741 5.340.089 4.485.747 87.352 4.573.099 

12.1 Genel karşılıklar  2.288.701 28.456 2.317.157 2.027.964 21.172 2.049.136 

12.2 Yeniden yapılanma karşılığı  - - - - - - 

12.3 Çalışan hakları karşılığı  854.242 6.198 860.440 728.172 3.287 731.459 

12.4 Sigorta teknik karşılıkları (Net)  1.810.804 - 1.810.804 1.400.148 - 1.400.148 

12.5 Diğer karşılıklar  345.601 6.087 351.688 329.463 62.893 392.356 

XIII. VERGİ BORCU (10) 1.244.449 7.244 1.251.693 639.422 6.527 645.949 

13.1 Cari vergi borcu  672.431 5.092 677.523 352.600 4.375 356.975 

13.2 Ertelenmiş vergi borcu  572.018 2.152 574.170 286.822 2.152 288.974 

XIV. 

 

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN 

FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 

(11) 

- - - - - - 

14.1 Satış amaçlı  - - - - - - 

14.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin  - - - - - - 

XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (12) 1.004.385 - 1.004.385 - - - 

XVI. ÖZKAYNAKLAR (13)  25.378.161   150.528   25.528.689  21.541.471 (171.951) 21.369.520 

16.1 Ödenmiş sermaye  1.250.000 - 1.250.000 1.250.000 - 1.250.000 

16.2 Sermaye yedekleri   3.088.739   (240.647)  2.848.092  2.959.599 (427.355) 2.532.244 

16.2.1 Hisse senedi ihraç primleri  39.737 - 39.737 39.737 - 39.737 

16.2.2 Hisse senedi iptal kârları  - - - - - - 

16.2.3 Menkul değerler değerleme farkları  (366.800) (240.961) (607.761) (291.223) (427.705) (718.928) 

16.2.4 Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları   2.253.371   275   2.253.646  2.106.979 299 2.107.278 

16.2.5 Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları  - - - - - - 

16.2.6 Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları  - - - - - - 

16.2.7 İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri  4.723 - 4.723 4.723 - 4.723 

16.2.8 Riskten korunma fonları (etkin kısım)  - - - - - - 

16.2.9 

 

Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların 

birikmiş değerleme farkları  

 

- 

 

- 

 

- - - - 

16.2.10 Diğer sermaye yedekleri  1.157.708 39 1.157.747 1.099.383 51 1.099.434 

16.3 Kâr yedekleri  16.900.753 180.650 17.081.403 14.562.537 111.025 14.673.562 

16.3.1 Yasal yedekler  1.750.382 8.559 1.758.941 1.558.859 3.313 1.562.172 

16.3.2 Statü yedekleri  - - - - - - 

16.3.3 Olağanüstü yedekler  15.103.229 27.317 15.130.546 12.956.536 - 12.956.536 

16.3.4 Diğer kâr yedekleri  47.142 144.774 191.916 47.142 107.712 154.854 

16.4 Kâr veya zarar  3.932.096 206.974 4.139.070 2.585.417 115.139 2.700.556 

16.4.1 Geçmiş yıllar kar / zararı  (4.150) 104.981 100.831 84.650 82.299 166.949 

16.4.2 Dönem net kar / zararı  3.936.246 101.993 4.038.239 2.500.767 32.840 2.533.607 

16.5 Azınlık payları (14) 206.573 3.551 210.124 183.918 29.240 213.158 

         

 PASİF TOPLAMI   201.802.485   110.417.271   312.219.756  140.690.463 97.035.804 237.726.267 



 

 
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI HESAPLAR  (12) 

   Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 

   Cari dönem Önceki dönem 

   31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

  NAZIM HESAPLAR Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam 

         

A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)  55.825.715 59.017.870 114.843.585 46.265.354 51.600.941 97.866.295 

I. GARANTİ ve KEFALETLER (1)  28.091.702 30.695.956 58.787.658 20.999.538 26.878.181 47.877.719 

1.1 Teminat mektupları  26.885.534 22.774.574 49.660.108 20.194.359 19.924.546 40.118.905 

1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsamına girenler  1.522.672 10.045.779 11.568.451 1.049.993 11.366.716 12.416.709 

1.1.2 Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler  - 24.183 24.183 - 16.644 16.644 

1.1.3 Diğer teminat mektupları  25.362.862 12.704.612 38.067.474 19.144.366 8.541.186 27.685.552 

1.2 Banka kredileri  16.829 3.676.678 3.693.507 12.876 2.812.590 2.825.466 

1.2.1 İthalat kabul kredileri  - 226.526 226.526 - 320.953 320.953 

1.2.2 Diğer banka kabulleri  16.829 3.450.152 3.466.981 12.876 2.491.637 2.504.513 

1.3 Akreditifler  47.204 4.100.917 4.148.121 18.091 4.001.009 4.019.100 

1.3.1 Belgeli akreditifler  47.204 4.100.917 4.148.121 18.091 3.972.450 3.990.541 

1.3.2 Diğer akreditifler  - - - - 28.559 28.559 

1.4 Garanti verilen prefinansmanlar  - - - - - - 

1.5 Cirolar  - - - - - - 

1.5.1 T.C. Merkez Bankasına cirolar  - - - - - - 

1.5.2 Diğer cirolar  - - - - - - 

1.6 Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden   - - - - - - 

1.7 Faktoring garantilerinden  - - - - - - 

1.8 Diğer garantilerimizden  1.142.135 143.787 1.285.922 774.212 140.036 914.248 

1.9 Diğer kefaletlerimizden  - - - - - - 

II. TAAHHÜTLER (1) 22.879.077 2.235.117 25.114.194 23.261.724 1.492.636 24.754.360 

2.1 Cayılamaz taahhütler  22.879.077 1.310.028 24.189.105 23.261.724 901.095 24.162.819 

2.1.1 Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri  248.484 661.967 910.451 112.735 304.715 417.450 

2.1.2 Vadeli, mevduat alım-satım. taahhütleri  - - - - - - 

2.1.3 İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri   - - - - - - 

2.1.4 Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri  4.191.402 493.963 4.685.365 3.182.164 398.636 3.580.800 

2.1.5 Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri  - - - - - - 

2.1.6 Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü  - - - - - - 

2.1.7 Çekler için ödeme taahhütlerimiz  3.269.281 - 3.269.281 5.805.008 - 5.805.008 

2.1.8 İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri  38.072 - 38.072 28.864 - 28.864 

2.1.9 Kredi kartı harcama limit taahhütleri  11.562.109 37.787 11.599.896 10.794.813 29.260 10.824.073 

2.1.10 Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. 
taah.  

 
32.736 

 
- 

 
32.736 44.328 - 44.328 

2.1.11 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden. alacaklar  - - - - - - 

2.1.12 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden. borçlar  - - - - - - 

2.1.13 Diğer cayılamaz taahhütler  3.536.993 116.311 3.653.304 3.293.812 168.484 3.462.296 

2.2 Cayılabilir taahhütler  - 925.089 925.089 - 591.541 591.541 

2.2.1 Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri  - 57.071 57.071 - 52.315 52.315 

2.2.2 Diğer cayılabilir taahhütler  - 868.018 868.018 - 539.226 539.226 

III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR  4.854.936 26.086.797 30.941.733 2.004.092 23.230.124 25.234.216 
3.1 Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar  - - - - - - 

3.1.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler  - - - - - - 

3.1.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler  - - - - - - 

3.1.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler  - - - - - - 

3.2 Alım satım amaçlı işlemler   4.854.936 26.086.797 30.941.733 2.004.092 23.230.124 25.234.216 

3.2.1 Vadeli döviz alım-satım işlemleri  2.711.228 6.374.073 9.085.301 1.162.609 5.842.701 7.005.310 

3.2.1.1 Vadeli döviz alım işlemleri  1.359.880 4.498.627 5.858.507 564.492 3.958.285 4.522.777 

3.2.1.2 Vadeli döviz satım işlemleri  1.351.348 1.875.446 3.226.794 598.117 1.884.416 2.482.533 

3.2.2 Para ve faiz swap işlemleri  1.353.630 15.891.963 17.245.593 581.914 14.785.050 15.366.964 

3.2.2.1 Swap para alım işlemleri  418.414 2.843.148 3.261.562 148.821 2.707.908 2.856.729 

3.2.2.2 Swap para satım işlemleri  935.216 2.162.053 3.097.269 433.093 2.332.612 2.765.705 

3.2.2.3 Swap faiz alım işlemleri  - 5.443.381 5.443.381 - 4.872.265 4.872.265 

3.2.2.4 Swap faiz satım işlemleri  - 5.443.381 5.443.381 - 4.872.265 4.872.265 

3.2.3 Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları  790.078 1.090.343 1.880.421 259.569 420.684 680.253 

3.2.3.1 Para alım opsiyonları  394.932 545.279 940.211 129.783 210.341 340.124 

3.2.3.2 Para satım opsiyonları  395.146 545.064 940.210 129.786 210.343 340.129 

3.2.3.3 Faiz alım opsiyonları  - - - - - - 

3.2.3.4 Faiz satım opsiyonları  - - - - - - 

3.2.3.5 Menkul değerler alım opsiyonları  - - - - - - 

3.2.3.6 Menkul değerler satım opsiyonları  - - - - - - 

3.2.4 Futures para işlemleri  - - - - - - 

3.2.4.1 Futures para alım işlemleri  - - - - - - 

3.2.4.2 Futures para satım işlemleri  - - - - - - 

3.2.5 Futures faiz alım-satım işlemleri  - - - - - - 

3.2.5.1 Futures faiz alım işlemleri  - - - - - - 

3.2.5.2 Futures faiz satım işlemleri  - - - - - - 

3.2.6 Diğer  - 2.730.418 2.730.418 - 2.181.689 2.181.689 

B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)  835.132.210 209.876.872 1.045.009.082 661.477.039 156.010.441 817.487.480 

IV. EMANET KIYMETLER  394.414.878 29.275.633 423.690.511 344.066.173 23.722.398 367.788.571 

4.1 Müşteri fon ve portföy mevcutları  - - - - - - 

4.2 Emanete alınan menkul değerler  177.566.380 518.467 178.084.847 167.030.333 728.810 167.759.143 

4.3 Tahsile alınan çekler  15.489.840 22.716.178 38.206.018 12.751.492 17.280.141 30.031.633 

4.4 Tahsile alınan ticari senetler  193.733.321 491.087 194.224.408 137.519.788 518.733 138.038.521 

4.5 Tahsile alınan diğer kıymetler  - - - - - - 

4.6 İhracına aracı olunan kıymetler  - - - - - - 

4.7 Diğer emanet kıymetler  4.136.680 127.221 4.263.901 3.486.346 98.721 3.585.067 

4.8 Emanet kıymet alanlar  3.488.657 5.422.680 8.911.337 23.278.214 5.095.993 28.374.207 

V. REHİNLİ KIYMETLER  440.717.332 180.601.239 621.318.571 317.410.866 131.158.600 448.569.466 

5.1 Menkul kıymetler  4.512.526 571.558 5.084.084 4.077.924 476.540 4.554.464 

5.2 Teminat senetleri  7.261.444 911.790 8.173.234 7.297.816 820.012 8.117.828 

5.3 Emtia  25.813 145.204 171.017 25.813 - 25.813 

5.4 Varant  - - - - - - 

5.5 Gayrimenkul  324.029.119 151.762.384 475.791.503 259.332.850 116.459.706 375.792.556 

5.6 Diğer rehinli kıymetler  67.075.089 23.900.616 90.975.705 42.616.278 12.035.647 54.651.925 

5.7 Rehinli kıymet alanlar  37.813.341 3.309.687 41.123.028 4.060.185 1.366.695 5.426.880 

VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER  - - - - 1.129.443 1.129.443 

            

  BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)  890.957.925 268.894.742 1.159.852.667 707.742.393 207.611.382 915.353.775 

 

1) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar     

2) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler     

 



 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU  (13) 

     

Bağımsız  

denetimden geçmiş 

Bağımsız  

denetimden geçmiş 

   Cari dönem Önceki dönem 

 GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot 1 Ocak - 31 Aralık 2017 1 Ocak - 31 Aralık 2016 

     

I. FAİZ GELİRLERİ  (1) 23.665.069 17.363.213 

1.1 Kredilerden Alınan Faizler  19.060.838 14.307.866 

1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler  132.398 57.062 

1.3 Bankalardan Alınan Faizler  256.701 114.682 

1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler  57.090 703 

1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler  3.765.532 2.571.404 

1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan   3.209 7.601 

1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV  - - 

1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan   1.582.407 1.082.042 

1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan  2.179.916 1.481.761 

1.6 Finansal Kiralama Gelirleri  197.704 158.434 

1.7 Diğer Faiz Gelirleri  194.806 153.062 

II. FAİZ GİDERLERİ (2) 15.308.777 10.014.672 

2.1 Mevduata Verilen Faizler  11.085.857 8.051.618 

2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler   540.285 489.642 

2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler  2.719.811 794.106 

2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler  845.535 590.748 

2.5 Diğer Faiz Giderleri  117.289 88.558 

III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)  8.356.292 7.348.541 

IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ  1.921.134 1.238.103 

4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar  2.506.800 1.740.141 

4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden  405.366 295.134 

4.1.2 Diğer  2.101.434 1.445.007 

4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar  585.666 502.038 

4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere   3.986 2.574 

4.2.2 Diğer  581.680 499.464 

V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) 11.639 39.986 

VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (4) 78.625 182.966 

6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı   35.077 20.281 

6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar  (195.718) 11.158 

6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı   239.266 151.527 

VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 2.156.583 1.825.904 

VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)   12.524.273 10.635.500 

IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) 1.505.871 2.205.909 

X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) (7) 5.886.203 5.097.462 

XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)  5.132.199 3.332.129 

XII. 

 

BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN 

FAZLALIK TUTARI  - - 

XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN 

KÂR/ZARAR  21.511 17.309 

XIV NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI  - - 

XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 

(XI+XII+XIII+XIV) (8) 5.153.710 3.349.438 

XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) (1.102.986) (809.982) 

16.1 Cari Vergi Karşılığı  (855.655) (625.363) 

16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı  (247.331) (184.619) 

XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (10) 4.050.724 2.539.456 

XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER  - - 

18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri   - - 

18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış 

Karları  - - 

18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri  - - 

XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)  - - 

19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri  - - 

19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış 

Zararları  - - 

19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri  - - 

XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) (8) - - 

XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) - - 

21.1 Cari Vergi Karşılığı  - - 

21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı  - - 

XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (10) - - 

XXIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII) (11) 4.050.724 2.539.456 

23.1 Grubun Kârı / Zararı  4.038.239 2.533.607 

23.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)  12.485 5.849 

     

 Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)  3,2406 2,02689 

 

1) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar     

2) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler     

 



 
             TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ TABLOSU  (14) 

  

Bağımsız 

denetimden geçmiş 

Bağımsız 

denetimden geçmiş 

  Cari dönem Önceki dönem 

 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ 

1 Ocak -  

31 Aralık 2017 

1 Ocak -  

31 Aralık 2016 

    

I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 20.605 (626.135) 

II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI  285.864 542.934 

III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI  - - 

IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI (4.311) 43.912 

V. 

 
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR  

(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - 

VI. 

 
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR  

(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - 

VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ - - 

VIII TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 144.062 (76.753) 

IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ (50.209) 18.034 

X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX) 396.011 (98.008) 

XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 4.050.724 2.539.456 

11.1 Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer)  38.564 21.586 
11.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım  - - 

11.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım  - - 

11.4 Diğer 4.012.160 2.517.870 

      

XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 4.446.735 2.441.448 

 

1) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar     

2) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU  (15) 

  
 

Dipnot 

 

Ödenmiş 

sermaye 

Ödenmiş 

sermaye enf.  

düzeltme farkı 

 Hisse 

senedi 

ihraç 

primleri 

 Hisse 

senedi 

iptal 

karları 

Yasal 

yedek 

akçeler 

Statü 

yedekleri 

Olağan-

üstü 

yedek akçe 

 

Diğer 

yedekler 

Dönem net 

karı/ 

(zararı) 

Geçmiş 

dönem 

karı / 

(zararı) 

Menkul 

değer 

değerleme 

farkı 

Maddi ve maddi 

olmayan duran 

varlık ydf 

Ortaklık. 

bedelsiz hisse 

senetleri 

Riskten 

korunma 

fonları 

Satış a. / 

durdurulan f. 

ilişkin dur. v. bir. 

değ. f. 

Azınlık 

payları 

hariç 

toplam 

özkaynak 

Azınlık 

payları 

 

Toplam 

özkaynak 

 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016                    

I. Dönem başı bakiyesi   1.250.000 1.220.451 39.488 - 1.393.927 - 11.045.915 140.904 2.317.984 164.806 (285.131) 1.672.931 3.973 - - 18.965.248 201.426 19.166.674 

II. TMS 8 uyarınca yapılan düzeltmeler                                                                                            
2.1 Hataların düzeltilmesinin etkisi  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.2 Muhasebe politikasında yapılan değişikliklerin etkisi  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

III. Yeni bakiye (I+II)  1.250.000 1.220.451 39.488 - 1.393.927 - 11.045.915 140.904 2.317.984 164.806 (285.131) 1.672.931 3.973 - - 18.965.248 201.426 19.166.674 

 Dönem içindeki değişimler  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

IV. Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V. Menkul değerler değerleme farkları  - - - - - - - - - - (433.797) - - - - (433.797) 47 (433.750) 

VI. Riskten korunma fonları (etkin kısım)  - - - - - - - (65.764) - - - - - - - (65.764) - (65.764) 
6.1 Nakit akış riskinden korunma amaçlı  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6.2 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı  - - - - - - - (65.764) - - - - - - - (65.764) - (65.764) 

VII. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları  - - - - - - - - - - - 434.347 - - - 434.347 - 434.347 

VIII. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

IX. İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

X. Kur farkları  - - - - - - - 43.768 - - - - - - - 43.768 144 43.912 

XI. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XII. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XIII. İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XIV. Sermaye artırımı  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
14.1 Nakden  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14.2 İç kaynaklardan  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XV. Hisse senedi ihracı  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XVI. Hisse senedi iptal karları  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XVII. Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XVIII. Diğer  - - 249 - (160) - 1.788 (85.071) - - - - 750 - - (82.444) 5.692 (76.752) 

XIX. Dönem net kârı ve zararı  - - - - - - - - 2.533.607 - - - - - - 2.533.607 5.849 2.539.456 

XX. Kâr dağıtımı  - - - - 168.405 - 1.908.833 - (2.317.984) 2.143 - - - - - (238.603) - (238.603) 

20.1 Dağıtılan temettü  - - - - - - - - - (238.603) - - - - - (238.603) - (238.603) 

20.2 Yedeklere aktarılan tutarlar  - - - - 168.405 - 1.908.833 - - (2.077.238) - - - - - - - - 
20.3 Diğer  - - - - - - - - (2.317.984) 2.317.984 - - - - - - - - 

 Dönem sonu bakiyesi   1.250.000 1.220.451 39.737 - 1.562.172 - 12.956.536 33.837 2.533.607 166.949 (718.928) 2.107.278 4.723 - - 21.156.362 213.158 21.369.520 

                     

 1 Ocak 2017– 31 Aralık 2017                    

I. Önceki dönem sonu bakiyesi   1.250.000 1.220.451 39.737 - 1.562.172 - 12.956.536 33.837 2.533.607 166.949 (718.928)  2.107.278    4.723 - - 21.156.362  213.158    21.369.520 

 Dönem içindeki değişimler                    

II. Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

III. Menkul değerler değerleme farkları   -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       111.167     -       -       -       -       111.167    (1.275)    109.892 

IV. Riskten korunma fonları (etkin kısım)   -       -       -       -       -       -       -       115.265     -       -       -       -       -       -       -       115.265     -      115.265 
4.1 Nakit akış riskinden korunma amaçlı  - - - - - - - - - - - - - - -  -      - - 

4.2 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı  - - - - - - -  115.265    - - - - - - -  115.265    - 115.265 

V. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları  - - - - - - - - - - - 146.368 - - - 146.368    - 146.368    

VI. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları  - - - - - - - - - - - - - - -  -      - - 

VII. İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s  - - - - - - - - - - - - - - -  -      - - 

VIII. Kur farkları  - - - - - - - (4.896) - - - - - - - (4.896) 585 (4.311) 

IX. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik  - - - - - - - - - - - - - - -  -      - - 

X. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik  - - - - - - - - - - - - - - -  -      - - 

XI. İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi  - - - - - - - - - - - - - - -  -      - - 

XII. Sermaye artırımı  - - - - - - - - - - - - - - -  -      - - 
12.1 Nakden  - - - - - - - - - - - - - - -  -      - - 

12.2 İç kaynaklardan  - - - - - - - - - - - - - - -  -      - - 

XIII. Hisse senedi ihraç primi  - - - - - - - - - - - - - - -  -      (5.087)    (5.087) 

XIV. Hisse senedi iptal karları  - - - - - - - - - - - - - - -  -      (846) (846) 

XV. Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı  - - - - - - - - - - - - - - -  -      - - 

XVI. Diğer  - - - - (1.182)    - (8.873) (14.994) -  36.936    - - - - - 11.887    (8.139) 3.748 

XVII. Dönem net kârı ve zararı  - - - - - - - - 4.038.239 - - - - - -  4.038.239    12.485 4.050.724 

XVIII. Kâr dağıtımı  - - - - 197.951 - 2.182.883 - (2.533.607) (103.054)    - - - - - (255.827)    (757) (256.584) 

18.1 Dağıtılan temettü  - - - - - - - - - (255.827)    - - - - - (255.827)    (757) (256.584) 

18.2 Yedeklere aktarılan tutarlar  - - - - 197.951  2.182.883 - - (2.380.834)    - - - - -  -      - - 

18.3 Diğer  - - - -  - - - (2.533.607)  2.533.607    - - - - - - - - 

 Dönem sonu bakiyesi   1.250.000 1.220.451 39.737 - 1.758.941 - 15.130.546 129.212 4.038.239 100.831 (607.761) 2.253.646 4.723 - -  25.318.565    210.124 25.528.689 

 

1) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar     

2) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler     

 

 



 

 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU  (16) 

  

Bağımsız 

denetimden geçmiş 

Bağımsız 

denetimden geçmiş 

  Cari dönem Önceki dönem 

 Dipnot  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 

     

A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI    

     

1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı  3.656.363 2.082.911 

      
1.1.1 Alınan faizler  21.730.125 16.611.483 

1.1.2 Ödenen faizler  (14.302.974) (9.495.583) 

1.1.3 Alınan temettüler  8.888 39.986 
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar  2.512.134 1.740.141 

1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar  1.850.733 1.629.820 
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar  728.163 555.940 

1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler  (2.194.575) (1.925.872) 

1.1.8 Ödenen vergiler  (541.969) (883.058) 
1.1.9 Diğer  (1) (6.134.162) (6.189.946) 

       

1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim  11.595.937 4.629.944 

      

1.2.1 Alım satım amaçlı menkul değerlerde net azalış  (31.389) (3.080) 

1.2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan finansal varl. net (artış) azalış  - - 
1.2.3 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış  22.540 (26.657) 

1.2.4 Kredilerdeki net (artış) azalış  (46.260.521) (32.478.568) 

1.2.5 Diğer aktiflerde net (artış) azalış  (132.409) (1.422.828) 
1.2.6 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)  (3.603.141) 15.052.270 

1.2.7 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)  45.457.843 12.675.136 

1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)  (1.527.805) (554.361) 
1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)  - - 

1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış)  (1) 17.670.819 11.388.032 

       

I. Bankacılık faaliyetlerinde kaynaklanan net nakit akımı  15.252.300 6.712.855 

       

B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI      
       

II. Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı  (4.581.992) (4.794.213) 

       
2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)  (14.994) (3.213) 

2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)  - - 

2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller   (549.618) (269.671) 
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller  199.519 51.558 

2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar  (9.672.067) (6.118.249) 

2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar  7.909.271 3.102.821 
2.7 Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler  (4.893.951) (4.254.198) 

2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler   2.476.081 2.712.189 

2.9 Diğer   (36.233) (15.450) 
       

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI      

       

III. Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit   24.122 3.331.697 

      

3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit  9.216.726 10.667.444 
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı  (8.936.020) (7.097.144) 

3.3 İhraç edilen sermaye araçları  - - 

3.4 Temettü ödemeleri   (256.584) (238.603) 
3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler  - - 

3.6 Diğer   - - 

       

IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi (1) 897.165 1.424.356 

      

V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)  11.591.595 6.674.695 

      

VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar  (4) 15.530.596 8.855.902 

      

VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar  (5) 27.122.191 15.530.597 

 

1) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar     

2) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler     

 

 

 

 



 

 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KAR DAĞITIM TABLOSU(1)  (17) 

 

Bağımsız 

denetimden geçmiş 

Bağımsız 

denetimden geçmiş  

 Cari dönem Önceki dönem 

 31 Aralık 2017(1) 31 Aralık 2016 

    

I. Dönem Kârının Dağıtımı   

    

1.1. Dönem Kârı  4.709.582 3.351.550 

1.2. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler(-) (984.120) (793.285) 

1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (749.669) (553.481) 
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi - - 

1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (234.451) (239.804) 

    

A. Net Dönem Kârı (1.1-1.2) 3.725.462 2.558.265 

     
1.3. Geçmiş Dönemler Zararı (-) - - 

1.4. Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-) - 127.913 

1.5. Bankada Bırakılması ve Tasar. Zorunlu Yasal Fonlar (-) - - 

    

B. Dağıtılabilir Net Dönem Kârı [(A-(1.3+1.4+1.5)] - 2.430.352 

     

1.6. Ortaklara Birinci Temettü (-) - 62.500 

1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine - 62.500 

1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 
1.6.3. Katılma İntifa Senetlerine - - 

1.6.4. Kâra İştirakli Tahvillere - - 

1.6.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 
1.7. Personele Temettü (-) - - 

1.8. Yönetim Kuruluna Temettü (-) - - 

1.9. Ortaklara İkinci Temettü (-) - 193.327 
1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine - 193.327 

1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 

1.9.3. Katılma İntifa Senetlerine - - 
1.9.4. Kâra İştirakli Tahvillere - - 

1.9.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 

1.10. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-) - 35.378 
1.11. Statü Yedekleri (-)  - - 

1.12. Olağanüstü Yedekler  - 2.139.147 

1.13. Diğer Yedekler  - - 
1.14. Özel Fonlar - - 

     

II. Yedeklerden Dağıtım   
     

2.1. Dağıtılan Yedekler - - 

2.2. İkinci Tertip Yasal Yedekler (-)  - - 
2.3. Ortaklara Pay (-) - 255.827 

2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine - 255.827 

2.3.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 
2.3.3. Katılma İntifa Senetlerine - - 

2.3.4. Kâra İştirakli Tahvillere - - 

2.3.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 
2.4. Personele Pay (-) - 160.451(2) 

2.5. Yönetim Kuruluna Pay (-) - - 

     

III. Hisse Başına Kâr   

     

3.1. Hisse Senedi Sahiplerine (Tam TL) 2,9804 2,0466 
3.2. Hisse Senedi Sahiplerine ( % ) %298,04 %204,7 

3.3. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine  - - 

3.4. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine ( % ) - - 
     

IV. Hisse Başına Temettü   

     
4.1. Hisse Senedi Sahiplerine (Tam TL) - 0,205 

4.2. Hisse Senedi Sahiplerine ( % ) - %20.47 
4.3. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine  - - 

4.4. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine ( % ) - - 

(1) 31 Aralık 2017 tarihli finansal tabloların kesinleştiği tarih itibarıyla Genel Kurul henüz yapılmamıştır. 
(2) Personele dağıtılacak temettü, 2016 yılı karı içerisine, karşılık ayrılmak suretiyle dâhil edildiğinden, kar dağıtımına konu edilmemiştir. 

1) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar     

2) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler     

 

 

 



 

 

 

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU (18) 

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na 

A)  Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 

 

8) Görüş 

 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. (“Banka”) ile konsolidasyona tabi ortaklıklarının (“Grup”) 31 Aralık 2017 tarihli 

konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide gelir tablosu, özkaynaklarda 

muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin konsolide tablo, konsolide özkaynak değişim tablosu ve 

konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere konsolide finansal 

tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

 

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla konsolide 

finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide 

nakit akışlarını 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Bankaların Muhasebe 

Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer 

düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) genelge ve açıklamaları ve bunlar ile 

düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve 

Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

 

9) Görüşün Dayanağı 

 

Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik” ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim 

Standartları’na (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, 

raporumuzun Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 

bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar 

(Etik Kurallar) ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere 

uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin 

diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız 

denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 



 

 

3)  Dikkat Çekilen Hususlar 

 

Grup’un etkilenebileceği aşağıdaki hususa dikkat çekmekteyiz: 

 

Altıncı bölüm bir numaralı dipnotta da ayrıca belirtildiği üzere, Banka'nın mevcut yöneticilerinden birisi 

hakkında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) görülmekte olan İran yaptırımlarının ihlal edilmesi ile ilgili 

davanın ilk yargılama safhasında, kendisine atfedilen suçların bir kısmı için Mahkeme Jürisi tarafından suçlu 

olduğu yönünde karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte, anılan yöneticinin verilen karar hakkında temyiz 

dahil tüm yasal yollara müracaat etmesi imkan dahilinde olup dava ile ilgili hukuki süreç henüz 

sonuçlanmamıştır.  

 

Banka davaya taraf veya doğrudan müdahil değildir. Mahkeme tarafından Banka hakkında alınmış herhangi 

idari veya mali bir karar bulunmamaktadır. Banka ayrıca ABD’de yerleşik, konusunda uzman uluslararası 

hukuk büroları aracılığı ile dava sürecini yakından takip etmektedir.  

 

Söz konusu davadan ayrık olarak ABD’li yetkili kurumlar tarafından Banka’nın finansal durumunu olumsuz 

yönde etkileyebilecek bir karar alınması konusu belirsizliğini korumaktadır. Banka yönetimi bu aşamada 

Banka’ya karşı herhangi olası yaptırım veya önlem uygulanmadığını belirtmiştir. Banka'nın ekli finansal 

tablolarında bu hususla ilgili herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. Ancak bu husus tarafımızca verilen görüşü 

etkilememektedir. 

 

4) Kilit Denetim Konuları 

 

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız 

denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak konsolide finansal 

tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve konsolide finansal tablolara ilişkin görüşümüzün 

oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.  

 

Kilit Denetim Konusu Denetimde bu konu nasıl ele alındı 

Krediler ve alacaklarda sınıflama ve değer 

düşüklüğü 

Krediler ve alacaklara ilişkin değer düşüklüğü 

yönetim için önemli bir yargı alanıdır. Grup’un 

31 Aralık 2017 tarihli konsolide finansal 

tablolarında aktifte %67 paya sahip olan krediler 

ve alacaklar toplam 210.438.676 bin TL’dir ve 

buna istinaden ayrılmış olan toplam 4.886.081 

bin TL karşılık bulunmaktadır. 
 

Konuyla ilgili kredilerde oluşabilecek ve/veya 

oluşmuş değer düşüklüklerine ilişkin 

ayrılan/ayrılacak karşılıkların BDDK Muhasebe 

ve Finansal Raporlama Mevzuatı’nda belirtilen 

gereklilikleri yerine getirmeme durumu Grup 

için muhtemel bir risk oluşturmaktadır. Söz 

konusu risk, değer düşüklüğüne uğrayan krediler 

ve alacaklarının tespit edilememesi ve ilgili 

kredi ve alacaklara ilişkin makul değer 

düşüklüğü karşılığı ayrılmamasıdır. Dolayısıyla, 

söz konusu krediler ve alacaklara ilişkin değer 

düşüklüğü kilit denetim konusu olarak 

değerlendirilmektedir. 
 

Finansal tablolardaki krediler ve alacaklar için 

ayrılan karşılıklara ilişkin bilgiler Bölüm 5 

Dipnot I.5 numaralı dipnotta açıklanmıştır. 

 

 

Denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak 

aşağıdaki prosedürler gerçekleştirilmiştir: 
 

 Krediler ve alacakların sınıflandırılması ile 

değer düşüklüğüne uğradığının tespiti ve değer 

düşüklüğü hesaplamalarına ilişkin Grup’un 

uyguladığı kilit kontrollerin tasarımı ve 

uygulanması ile faaliyet etkinliği 

değerlendirilerek test edilmiştir.  
 

 Kredilerin değer düşüklüğüne uğrayıp 

uğramadığının tespiti ve alacağın değer 

düşüklüğü karşılığının zamanında ve mevzuata 

uygun olarak tesis edilip edilmediğini saptamak 

için kredi ve alacaklardan seçtiğimiz örnekleri 

denetim testlerine tabi tutarak kredi inceleme 

çalışmaları yapılmıştır.  
 

 Özel karşılık hesaplamasında kullanılan 

teminatların ilgili mevzuat doğrultusunda 

teminat grubunda sınıflandırıldığı ve rayiç 

değerleriyle dikkate alınarak doğru teminat 

değerleme oranları kullanıldığı örneklem 

kümesi belirlenerek test edilmiştir. 
 

 Değer düşüklüğüne uğramış kredi ve alacaklar 

olarak sınıflandırılan varlıklara ilişkin ayrılan 



 

 

özel karşılıkların ilgili mevzuat çerçevesinde 

doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığı 

matematiksel olarak test edilmiştir.  
 

 BDDK mevzuatı çerçevesinde genel karşılık 

hesaplamasına tabi portföy için tesis edilen 

karşılıkların ilgili hükümlere ve BDDK 

tarafından yapılan diğer bildirimlere uygunluğu 

kontrol edilmiştir.  
 

 Grup yönetimi ile yapılan görüşmeler 

çerçevesinde değer düşüklüğü hesaplamalarına 

dayanak oluşturan temel varsayım ve diğer 

yargıların makul olup olmadığı 

değerlendirilmiştir. 
 

Kilit Denetim Konusu Denetimde bu konu nasıl ele alındı 

Emeklilik haklarından doğan yükümlülükler 

Ana Ortak Banka’nın çalışanlarına sağladığı 

tanımlanmış fayda esaslı emeklilik planı 

(“Plan”) 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu’nun (“Kanun”) Geçici 20’nci 

maddesine göre kurulmuş olan Türkiye Halk 

Bankası AŞ Emekli Sandığı Vakfı ile T.C. Ziraat 

Bankası ve T. Halk Bankası Çalışanları Emekli 

Sandığı Vakıfları aracılığıyla yönetilmektedir.  

 

Detayları Üçüncü Bölüm XIX. numaralı 

dipnotta açıklandığı üzere Plan; 5510 sayılı 

Sosyal Güvenlik Kanunu Geçici 20’nci maddesi 

uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“SGK”) 

devir edilecek haklar ile Ana Ortak Banka 

tarafından sağlanan ve devre konu olmayan 

diğer sosyal hak ve sağlık faydalarından 

oluşmaktadır. Devre konu haklara ilişkin devir 

tarihini belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na 

verilmiştir. SGK’ya devirden sonra vakıf 

senedinde bulunmasına rağmen SGK tarafından 

karşılanmayan diğer sosyal haklar ve ödemeler, 

sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden 

kuruluşlarca karşılanmaya devam edecektir.  

 

 

Ana Ortak Banka’nın 31 Aralık 2017 tarihi 

itibarıyla devre konu yükümlülüklerinin peşin 

değeri bağımsız bir aktüer tarafından Kanun’da 

belirtilen aktüeryal varsayımlar ve 15 Aralık 

2006 tarihli ve 26377 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanmış olan Bakanlar Kurulu Kararı esas 

alınarak hesaplanmıştır. Sandık 

yükümlülüklerinin değerlemesi, devre konu 

sosyal yardımlar ile iskonto oranı, maaş artışı, 

enflasyon, demografik varsayımlar ve herhangi 

bir Plan değişikliğinin etkisi gibi temel varsayım 

 

Denetim çalışmalarımız aşağıdaki prosedürleri 

içermektedir: 
 

 Emeklilik haklarından doğan yükümlülüklerin 

hesaplanmasında kullanılan temel 

varsayımların ve tahminlerin uygunluğu ile 

yapılan hesaplamaların değerlendirmesi için 

denetim ekibimize bağımsız dış uzman (aktüer) 

dahil edilmiştir.  
 

 Sandık varlıklarının plan yükümlülüklerini 

kullanılan yöntem ve varsayımlar çerçevesinde 

karşılayıp karşılamadığı test edilmiştir.  
 

 Ayrıca, aktüere sağlanan verinin doğruluğuna 

dair örneklem yoluyla mutabakatlar ve testler 

yapılmıştır.  
 

 Hesaplamalarda kullanılan aktüeryal 

varsayımlar, yöntem, yasal düzenlemeler ve 

mevzuatta önemli bir değişiklik olup olmadığı 

ve varsayımların makul olup olmadığı 

değerlendirilmiştir. 



 

 

ve tahminlere bağlı belirsizlikleri içermektedir. 

Yönetim, bu temel varsayım ve tahminlere bağlı 

belirsizliklerin değerlendirilmesinde, bağımsız 

aktüerin uzman görüşünden faydalanmaktadır.  

 

Beşinci Bölüm II.9.f numaralı dipnotta açıklanan 

devir yükümlülükleri hesaplamasında kullanılan 

temel varsayım ve tahminlerin önemli yargı 

içermesi, devir tarihinin kesin olmaması ile 

teknik faiz oranının Kanun ile belirlenmiş 

olmasının etkileri göz önünde bulundurularak, 

bu konu kilit denetim konularından biri olarak 

belirlenmiştir.  

Kilit Denetim Konusu Denetimde bu konu nasıl ele alındı 

Bilgi teknolojileri denetimi 

Grup, operasyonlarının sürekliliği ve finansal 

operasyonları için Bilgi teknolojileri altyapısına 

bağımlıdır ve Banka ile iştiraklerde teknoloji 

destekli hizmetlere olan talep hızla artmaktadır. 

Elektronik veri işlemesinin güvenilirliği ve 

sürekliliği üzerindeki kontroller, bilgi sistemleri 

iç kontroller denetiminin kapsamındadır. 

Grup’un bilgi sistemlerine bağımlı olması ile 

erişim haklarına, sistemlerin sürekliliğinin, 

elektronik verilerin mahremiyetinin ve 

bütünlüğünün sağlanmasına ilişkin kontroller 

kritik önem taşımakta ve risk bazlı denetim 

planında bu önceliklere göre kapsam 

oluşturulmakta ve ilgili kapsama göre denetim 

uygulanmaktadır. 

 

Bilgi teknolojileri denetim çalışmalarımız 

kapsamında gerçekleştirilen prosedürler:  
 

 Grup’un bilgi sistemleri üzerindeki kontrolleri 

tarafımızca tespit edilmiş, anlaşılmış ve test 

edilmiştir.  
 

 Verilerin oluşumu, iletimi ve saklanması 

süreçlerinde rol alan tüm bilgi sistemleri 

katmanlarını (uygulamalar, veri tabanları, 

işletim sistemleri ve ağ seviyeleri) içermektedir. 

Test ettiğimiz bilgi sistemleri kontrolleri genel 

olarak aşağıda sıralanan alanlarda kategorize 

edilmektedir: 
  

•    Erişim Güvenliği 

•    Değişiklik Yönetimi  

•    Veri Merkezi ve Ağ Operasyonları 
 

 Yüksek riskli kontrol alanları olarak, finansal 

verilere yetkisiz erişimlerin engellenmesi ve 

önlenmesine ilişkin veri tabanı seviyesindeki 

denetim izlerinin oluşturulması ve izlenmesi ile 

değişiklik yönetimi kontrol aktiviteleri 

belirlenmiştir. 
 

 Finansal verilere doğrudan veya dolaylı olarak 

etkisi olan tüm uygulamalar için denetim 

izlerinin yönetimi ve erişim yönetimine ilişkin 

kontroller test edilmiştir. 
 

 Finansal verilerin oluşum sürecinin temelini 

anlamak ve değişiklik ve erişimlerin tespiti 

amacıyla otomatik kontroller ve entegrasyon 

kontrolleri test edilmiştir. 
 

 Bununla birlikte, kontrollere girdi sağlayan ve 

BT bileşenleri tarafından üretilen raporların 

tamlık ve doğruluğuna ilişkin testler 



 

 

gerçekleştirilmiştir.  
 

 Ayrıca, kapsamda yer alan uygulamaların veri 

tabanı, ağ ve işletim sistemi seviyelerine ilişkin 

kontroller test edilmiştir. 

 

5)  Diğer Hususlar 

 

Grup’un 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları başka bir bağımsız 

denetçi tarafından denetlenmiş ve 13 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporunda olumlu görüş verilmiştir.  

 

6) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara İlişkin 

Sorumlulukları 

  

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun 

olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık 

içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 

 

Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 

değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup’u tasfiye etme ya da 

ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını 

kullanmaktan sorumludur. 

 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 

 

7) Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları  

 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:  

 

Amacımız, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip 

içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu 

düzenlemektir. BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların 

Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik” ve BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim 

sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her 

zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına 

veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu konsolide tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları 

etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 

 

BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Bağımsız 

Denetimi Hakkında Yönetmelik” ve BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, 

bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. 

Tarafımızca ayrıca: 

 

 Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve 

görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, 

sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile 

kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe 

riskinden yüksektir.)  

 

 Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim 

prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.  

 

 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve 

ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.  



 

 

 Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi 

şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve 

yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli 

bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, konsolide finansal tablolardaki 

ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş 

dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar 

elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Grup’un 

sürekliliğini sona erdirebilir.  

 

 Konsolide finansal tabloların, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu 

tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp 

yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

 

 Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere veya faaliyet 

bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Grup 

denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim 

görüşünden de tek başımıza sorumluyuz.  

 

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, 

bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden 

sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

 

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş 

bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile 

varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız. 

 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait konsolide finansal tabloların 

bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın 

konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı 

olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği 

oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.  

 

B)  Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor 

 

TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Grup’un 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap döneminde 

defter tutma düzeninin, konsolide finansal tablolarının, TTK ile Banka esas sözleşmesinin finansal 

raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 

 

TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında 

istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.  

 

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Hasan Kılıç’tır. 

 

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED 

 

 

Hasan Kılıç, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

 

İstanbul, 14 Şubat 2018 

 

  

 
1)  www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar 

2)  www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler 



 

 

 

        TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. DENETİM KURULU RAPORU         (19) 

 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.’NİN 

2017 YILI ÇALIŞMA VE HESAP DÖNEMİ HAKKINDAKİ 

DENETİM KURULU RAPORUDUR 

 

Denetim Kurulumuz, Banka’nın 2017 yılı faaliyetlerini incelemiş ve aşağıdaki tespitleri 

yapmıştır.  

 

• Bankacılık sektörünün 2016 yılsonu itibarıyla 2.731.037 milyon TL olan aktif 

büyüklüğünün %19,3 oranında artarak 2017 yılsonu itibarıyla 3.257.819 milyon TL 

düzeyine ulaştığı, 2016 yılsonu itibarıyla 1.734.342 milyon TL olan nakdi kredi hacminin 

%21 oranında artarak 2017 yılsonu itibarıyla 2.098.329 milyon TL’ye yükseldiği, toplam 

menkul kıymetlerinin ise %14,3 oranında artarak 401.671 milyon TL düzeyinde 

gerçekleştiği, 2016 yılsonu itibarıyla 1.541.946 milyon TL olan toplam mevduatının %16,5 

oranında artarak 2017 yılsonu itibarıyla 1.796.536 milyon TL’ye yükseldiği, takipteki 

krediler/toplam nakdi krediler oranının %2,96’ya gerilediği,  

 

• Bankacılık sektöründeki bu gelişmelere karşılık; Banka’nın 2017 yılsonu itibarıyla 

aktif büyüklüğünün bir önceki yıla göre %31,9 oranında artarak 305.351 milyon TL’ye, 

nakdi kredilerinin %28,5 oranında artarak 199.221 milyon TL’ye yükseldiği, Banka’nın 

Ülkemizin büyümesinin sürükleyici gücü olan KOBİ’lerimizin finansmanına yönelik kredi 

hacmini 2016 yılında 57.136 milyon TL iken %32,9 artışla 2017 yılında 75.913 milyon 

TL’ye yükselttiği, KOBİ kredilerindeki %14,8’lik pazar payı ile 2017 yılında sektörün lider 

bankalarından olduğu, toplam menkul kıymetlerinin %46,7 oranında artarak 45.141 milyon 

TL düzeyinde gerçekleştiği, toplam mevduatının %28,4 oranında artarak 192.122 milyon 

TL’ye yükseldiği ve takipteki krediler/toplam nakdi krediler oranının %2,97 düzeyinde 

gerçekleştiği, KGF kredilerinde 2017 yılsonu itibarıyla 20 milyar TL sınırını geçerek 

sektörde ilk sırada yer aldığı, 

 

• Banka’nın 2017 yılında yurt içinde toplam 8,3 milyar TL nominal değerli bono 

ihracı ile 10 yıl vadeli 1 milyar TL’lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı 

gerçekleştirdiği,  

 

• Bankanın tarihi misyonundan gelen görevi nedeniyle küçük ve orta ölçekli 

işletmeler ile esnaf ve sanatkarların kredilendirilmesinin yanında kurumsal, ticari ve 

bireysel segmentteki firmalara da kredi kullandırılmakta olduğu, bu çerçevede; aktifin 

kalitesini belirleyen unsurlardan nakdi krediler/aktif toplamı rasyosunun 2017 yılsonu 

itibarıyla sektör ortalamasının %64,4 olmasına karşılık Banka’da %65,2 olarak 

gerçekleştiği ve 2017 yılında mevduatın krediye dönüşüm oranının %116,8 olan sektör 

ortalamasına karşılık Banka’da %103,7 düzeyinde gerçekleştiği,  

 

• Banka’nın özkaynaklarının 2016 yılsonu itibarıyla 21.317 milyon TL iken %19 

oranında artarak 2017 yılsonu itibarıyla 25.377 milyon TL olarak gerçekleştiği, net dönem 

kârının bir önceki yıla göre %45,6 oranında artarak 2017 yılsonunda 3.725 milyon TL’ye 

yükseldiği, 

 

• Banka 2017 yılında kredi kartı adedini 4 milyona, POS sayısını 348 bine, üye iş yeri 

sayısını 328 bine yükselttiği, 

 

• 2017 yılında bağlı ortaklık olarak Halk Varlık Kiralama A.Ş.’yi kurarak 

gayrimenkul yatırım ortaklığı piyasasında ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdiği, 

 



 

 

• 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,  

 

• 2017 yılında 4 yeni şube açarak Banka’nın büyüme faaliyetlerine devam ettiği, 

toplam yurt içi şube sayısının 963’e yükseldiği, yurtdışında ise 5’i Kıbrıs’ta, 1’i Bahreyn’de 

olmak üzere 6; toplamda 969 şube ile faaliyet göstermekte oluğu, 

 

• 2017 yılında emeklilik veya diğer nedenlerle olmak üzere toplam 707 kişinin 

Banka’dan ayrıldığı, Banka’nın insan kaynağı ihtiyacını gidermek amacıyla 1.602 yeni 

personel aldığı ve toplam çalışan sayısının 17.851 olarak gerçekleştiği, personel 

giderlerinin toplam gelirler içindeki payı 2016 yılında %18,9 iken 2017 yılında %18,5 

(personel gideri/toplam faaliyet gelirleri) olarak gerçekleştiği,  

 

• 2017 yılında yüksek öğretim mezunu çalışan oranının Banka’da bir önceki yıla göre 

90 baz puan artarak %84,3’e ulaştığı,  

 

• Banka personelinin sınıf içi ve iş başı eğitimi ile uzaktan öğrenme yöntemiyle 

katıldığı eğitimlerle ilgili olarak toplam kişi/gün oranının 2017 yılında 17,97 olarak 

gerçekleştiği ve 18.054 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.  
 

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

Prof. Dr. Yılmaz 

ÇOLAK 

Faruk ÖZÇELİK 

Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi 
 

 

 

*Reeskont hariç rakamlar belirtilmiştir. 

 
 

2) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar 

       2)   www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU       (20) 

 

79 yıllık deneyimi ile birlikte “Üreten Türkiye’nin Bankası Halkbank”, 2017 yılında da 

müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunmaya devam etmiştir. Halkbank, risk yönetimine 

verdiği önem ve piyasa koşullarına hızlı uyumu sayesinde reel sektöre verdiği desteği 

sürdürmüştür. 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 

verdiği desteği sürdürerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmiştir. 

Halkbank, 2017 yılında aktiflerini bir önceki yıla göre %31,9 oranında artırarak 231,4 

milyar TL’den 305,4 milyar TL’ye yükseltmiş ve sektörde 5. sıraya gelmiştir. 

2017 yılsonu itibarıyla kaynaklarının önemli bir bölümünü kredilere yönlendirmiş ve 

kredilerinin bilanço içindeki payı %66,6 olarak gerçekleşmiştir. KOBİ kredilerini de içeren 

ticari kredileri 162,2 milyar TL’ye ve bireysel kredileri de 41,2 milyar TL’ye yükselmiş ve 

toplam nakdi kredilerde sektörde 4. sırada yer almıştır. Nakdi ve gayrinakdi kredi hacmi ise 

2017 yılında bir önceki yıla göre %27,1 oranında artarak 206,1 milyar TL’den 262 milyar 

TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca, KGF kredilerinde 2017 yılsonu itibarıyla 20 milyar TL sınırını 

geçerek sektörde lider konuma ulaşmıştır. 

2017 yılında menkul kıymetler portföyü bir önceki yıla göre %47,2 oranında artarak 48,9 

milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Portföyün bilanço içindeki payı ise %16 olarak 

gerçekleşmiştir.  

Halkbank, 2017 yılında yurt içinde toplam 8,3 milyar TL nominal değerli bono ihracı ile 10 

yıl vadeli 1 milyar TL’lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. Ayrıca, 

2017 yılında Halk Varlık Kiralama A.Ş. kurularak gayrimenkul yatırım ortaklığı 

piyasasında ilk kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir. 

Banka’nın toplam mevduat hacmi bir önceki yıla göre %28,6 oranında artarak 150,3 milyar 

TL’den 193,2 milyar TL’ye yükselmiştir. 2017 yılında vadesiz mevduat tutarı 28,4 milyar 

TL olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılında Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu %14,18, ortalama özkaynak kârlılığı 

%15,96 ve ortalama aktif kârlılığı ise %1,39 olarak gerçekleşmiştir. 

Halkbank, 2017 yılsonu kârını bir önceki seneye göre %45,6 artırarak 3,7 milyar TL’ye 

yükseltmiş ve böylece sürdürülebilir kârlılığını korumaya devam etmiştir. 

Halkbank 2017 yılında 4 yeni şube açarak yurt içi şube sayısını 963’e yükseltmiş ve yılı 

17.851 çalışanı ile tamamlamıştır. 

Halkbank’ın, kârlı ve verimli bir faaliyet dönemi geçirerek istikrarlı büyümesini 2017 

yılında da devam ettirmesine katkı sağladıkları için çalışanlarımıza teşekkür eder, 2017 

yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile finansal raporlarını değerli ortaklarımız 

ve temsilcilerinin değerlendirmelerine sunarız.  

  

Saygılarımızla, 

  

 

 

Osman ARSLAN R.Süleyman ÖZDİL 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Genel Müdür 

Yönetim Kurulu 

Başkanı 
 

 

1) www.tbb.org.tr/istatistiki raporlar 

2) www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Finansal Bilgiler 
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