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10’uncu Toplantı
15 Kasım 2018 Perşembe

I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM KİT Komisyonu saat 11.07’de açılarak iki oturum yaptı.
Türkiye Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğünün,
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin,
Halk Hayat ve Emeklilik Sigorta AŞ’nin,
Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin,
Halk Sigorta AŞ’nin,
Halk Finansal Kiralama AŞ’nin,
Halk Portföy Yönetimi AŞ’nin,
Halk Faktoring AŞ’nin,
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri AŞ’nin,
2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri tamamlandı.
Komisyon Başkanı Mustafa Savaş, yazılı cevap verilmesi gereken konuların cevaplarının
Komisyon tutanaklarının TBMM “web” sayfasında yayınlanmasından itibaren on beş gün içinde
Komisyon Başkanlığına iletilebileceğine ilişkin açıklama yaptı.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 16.14’te toplantıya son
verildi.
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15 Kasım 2018 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.07
BAŞKAN: Mustafa SAVAŞ (Aydın)
BAŞKAN VEKİLİ: Nevzat ŞATIROĞLU (İstanbul)
SÖZCÜ: Mevlüt KARAKAYA (Ankara)
KÂTİP: Yavuz SUBAŞI (Balıkesir)
BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, Sayıştay Başkanlığımızın ve kurumlarımızın
değerli temsilcileri; hepiniz hoş geldiniz.
27’nci Yasama Dönemi İkinci Yasama Yılının 10’uncu Birleşimini açıyorum.
Bugünkü birleşimimizde Türkiye Halk Bankası AŞ ile bağlı ortaklıklarının 2015 ve 2016 yıllarına
ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri yer almaktadır.
II.-KONU
A)GÖRÜŞMELER
1.- Türkiye Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice
hesaplarının görüşmeleri
BAŞKAN – Toplantımıza Türkiye Halk Bankası AŞ’yle başlıyoruz.
Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızdan başlamak üzere, toplantımıza katılan temsilcilerimizin
kendilerini Komisyonumuza tanıtmalarını rica ediyorum.
Buyurun.
(Kurum temsilcileri kendilerini tanıttı)
BAŞKAN – Şimdi sunumunu yapması için sözü Sayın Genel Müdürüme veriyorum.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Sayın Başkan ve
değerli Komisyon üyeleri; bankamızın 2015 ve 2016 yılı hesap dönemine ait Sayıştay raporlarının
görüşüleceği toplantımızda sizleri tüm Halkbank ailesi adına saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
Müsaadelerinizle bugünkü görüşmemizin genel çerçevesi kapsamında, bankamızın gelişimi ve
finansal durumu hakkında Komisyonumuzu bilgilendirmek istiyorum.
Sayın Başkanım, değerli Komisyon üyelerimiz; bankamızın aktif büyüklüğünü 2015 yılında
yüzde 21, 2016 yılında yüzde 23, 2017 yılında yüzde 32’lik artışla 305,4 milyar Türk lirasına taşıdık.
2018 yılı ikinci çeyrek itibarıyla, 348,3 milyar Türk liralık aktif büyüklüğümüzle Türkiye’nin 4’üncü
büyük bankası büyüklüğüne ulaştık. Ülke ekonomisinin büyümesi ve reel sektörün kredi imkânlarına
erişiminin desteklenmesi amacıyla nakdî kredilerimizi 2015 yılında yüzde 25, 2016 yılında yüzde 25
ve 2017 yılında yüzde 29 oranında artırdık. 2018 yılı ikinci çeyrek itibarıyla nakdî kredilerimizi 237,6
milyar Türk lirasına taşıdık. Toplam mevduatımız ise 2015 yılında yüzde 18, 2016 yılında yüzde 23,
2017 yılında da yüzde 29 oranında artış gösterdi. 2018 yılı ikinci çeyreğinde toplam mevduatımızı
yüzde 15 artışla 221,3 milyar Türk lirasına yükselterek sektörde mevduat sıralamasında 2’nci banka
konumuna yükseldik. Aktif kalitesinin en önemli göstergelerinden biri olan takipteki kredilerde de
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Haziran 2018 itibarıyla yüzde 2,67’lik takip oranıyla sektör ortalamasının altında kalarak olumlu bir
dönem geçirdik. Faaliyetlerimizin başarısının göstergesi olarak 2015 yılında 2,3 milyar Türk lirası olan
kârımız 2016 yılında 2,6 milyar TL’ye ve 2017 yılında da 3,7 milyar Türk lirasına ulaşmıştır.
Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri; Türkiye’de KOBİ bankacılığı denildiğinde akla
ilk gelen kurum olarak KOBİ kredilerindeki hacmimizi sürekli geliştiriyoruz. KOBİ kredilerimizi 2015
yılında yüzde 23, 2016 yılında yüzde 18, 2017 yılında da yüzde 33 oranında artırdık. 2018 yılı ikinci
çeyreğinde yüzde 27 artışla 97,7 milyar Türk lirasına ulaşan KOBİ kredilerimizle bu alandaki pazar
payımızı yüzde 15’e yükseltmiş bulunmaktayız. 2017 sonunda nakdî krediler içerisinde yüzde 38 olan
KOBİ’lere kullandırılan kredi oranımız bu dönemde yüzde 41’e yükseldi. Bu oranı önümüzdeki iki yıl
içerisinde yüzde 45 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.
Seksen yıldır, üreten Türkiye’nin ve esnafın bankası olma misyonuyla faaliyet gösteren bankamızın
esnaf kredi bakiyesi 2015 yılında 16,2 milyar Türk lirası iken 2016 yılında 20,4 milyar Türk lirasına,
2017 yılında 23,7 milyar Türk lirasına yükselmiştir. Kredi risk bakiyesi bulunan esnaf sayısı da 2015
yılında 354 bin iken 2016 yılında 433 bine, 2017 yılında ise 448 bine ulaşmıştır. 2018 yılı ikinci
çeyreğinde toplam esnaf kredi bakiyesi 29,4 milyar Türk lirası, risk bakiyesi bulunan esnaf sayısı ise
477 bin kişi olmuştur.
Bireysel bankacılık alanında da güçlü atılımlar yapan bankamız farklı ihtiyaçlara yönelik olarak
geliştirdiği ürünleriyle bireysel müşterilerinin yanında olmayı sürdürmektedir. Bireysel bankacılık
alanındaki etkin faaliyetlerimiz sonucunda 2015 yılında 27 milyar Türk lirası olan bireysel kredilerimiz
2016 yılında 31,9 milyar Türk lirasına, 2017 yılında da 41,2 milyar Türk lirasına yükselmiş, 2018 yılı
ikinci çeyreğinde de 46,3 milyar Türk lirası olarak gerçekleşmiştir.
Paraf kredi kartı sayımız 4 milyonu, üye iş yeri ve POS sayımız 400 bini aşmış, maaş ödemelerine
aracılık ettiğimiz bireysel müşteri sayımız ise 1,7 milyonu emekli müşterimiz olmak üzere toplam 3
milyon kişiye ulaşmış bulunmaktadır.
2015 yılında 3,5 milyar TL, 2016 yılında 4,7 milyar TL ve 2017 yılında da 8,3 milyar TL’lik bono
ihraçlarıyla kaynaklarını çeşitlendiren bankamız, öz kaynaklarını 2017 yılında 1 milyar TL ve 2018
yılında 5 milyar TL olmak üzere toplam 6 milyar Türk liralık katkı sermaye niteliğindeki sermaye
benzeri borçlanma aracı ihracı yoluyla daha da güçlendirmiş bulunmaktadır.
Sayın Başkanım, Komisyonumuzun değerli üyeleri; Sırbistan ve Makedonya’daki yatırımlarımız
sayesinde faaliyet gösterdiğimiz ülkeler ile Türkiye arasında bir köprü vazifesi üstlenmeyi de
sürdürmekteyiz. Ülkemizi yurt dışında da iftiharla temsil etmek ve Halkbank adını bir dünya markası
hâline getirmek için yurt dışı operasyonlarımızı güçlü bir motivasyonla devam ettirmekteyiz.
2011 yılında “Halkbank Skopje”yle Makedonya’da, 2015 yılında da “Halkbank Belgrad”la
Sırbistan’da faaliyetlerimize başlamıştık. 2018 yılı ikinci çeyreğinde Makedonya ve Sırbistan’da
toplam 76 adet şubeye ulaşmış bulunmaktayız. Önümüzdeki dönemde de Balkanlar ve Orta
Avrupa’da varlığımızı artırma politikamıza devam edeceğiz. Bizim için tarihî önemi olan Makedonya
ve Sırbistan’da kurduğumuz iyi ilişkiler, finansal anlamda da güçlenmemize önemli bir katkı
sağlamaktadır. 2018 yılı ikinci çeyrek itibarıyla, bankamızın yurt içinde toplam 972 şubesi, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1 ülke müdürlüğü ve 5 şubesi, ayrıca Londra, Tahran ve Singapur’da da
yurt dışı temsilcilikleri bulunmaktadır.
Bundan sonraki dönemlerde de çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeyi, ülke
ekonomimize hizmette önemli bir görev üstlenen bankamızın başarılarına yenilerini eklemeyi
hedefliyoruz.
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Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, Komisyonumuzun çalışmalarının bankamız ve
ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Saygılarımla.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Genel Müdürüm.
Şimdi önerilerin görüşmelerine başlıyoruz.
Kurumun 2015 yılından 1 önerisi, 2016 yılından da 2 önerisi bulunmaktadır.
Şimdi 2015 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum, buyurun.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 4:
Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de
yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm…
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Sayıştay raporunun
ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde de listesi verilen 11 adet diğer öneri ve tavsiyenin yer
aldığı görülmektedir. Öneri ve tavsiyelerin önemli bölümü için gerekli düzenlemeler yapılarak
sonuçlandırılmış olup kalan diğer öneriler için ise tavsiyeler doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı?
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Sayın Başkan, değerli Komisyon üyelerimiz, Sayın Genel
Müdür, değerli Halk Bankası Yönetim Kurulu görevlileri; bu diğer önerilerdeki 6’ncı öneri: “Bankanın
ilk 100 firmaya kullandırmış olduğu ticari kredilerin toplam ticari kredilere oranının yüzde 35,9 olduğu
dikkate alınarak riskin tabana yayılması…” Bu doğrultuda çalışmalar yapacağınızı ifade etmişsiniz
cevaben. Yalnız, raporun ilerleyen kısmında 2016 yılında şöyle bir çelişki var, oraya atıf yapmak
durumundayım şu anda çünkü buna benzer aynı nokta aslında cevabınızı boşa çıkarıyor, uygulamada
bu cevabı pek de hayata geçiremediğinizi gösteriyor. Oradaki öneride -tabii oradaki oran artık değişmişbankanın ilk 100 firmaya kullandırmış olduğu ticari kredilerinin toplam ticari kredilere oranının yüzde
35,9 olduğu belirtilirken 2016’daki öneride “Bankanın ilk 100 firmaya kullandırmış olduğu nakdî ve
gayrinakdî ticari krediler toplamının toplam nakdî ve gayrinakdî ticari krediler toplamına oranı yüzde
25,2, toplam ticari kredilere oranı ise yüzde 44,6 olduğu dikkate alınarak risk yönetimi stratejisine
uygun olarak KOBİ’ler başta olmak üzere daha yaygın şekilde kredi kullandırımına ağırlık verilerek
riskin tabana yayılması.” Yani, burada tam anlamıyla bizim anlayamadığımız, KOBİ’lere dönük bir
faaliyet var, aslında kredinin yaygınlaştırılması gibi bir faaliyet var ama yine de bu ilk 100 firmaya
kullandırılmış olan ticari kredilerin ağırlığından bir türlü kurtulunamamış, bunu nasıl açıklıyorsunuz?
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, buna yazılı olarak da cevap verebilirsiniz sözlü olarak da,
takdir sizin.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Sayın Başkanım,
cevap verebilirim.
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Teşekkür ederim Sayın Vekilim.
Tabii, burada ilk 100 adet firmaya kullandırılan kredilerde biz nakdî kredileri ayrı, gayrinakdî
kredileri ayrı göstermek durumundayız. Şöyle ki: Gayrinakdî krediler, ağırlıklı teminat mektupları olmak
üzere, doğası gereği zaten büyük firmalara kullandırılan kredilerdir. Yani, ağırlıklı nakdî kredi kullanan
KOBİ’ler ile bireysellerde gayrinakdî kredi kullandırımı olmadığı için burada kendi özel büyüklükleri,
faaliyet alanlarıyla alakalı büyük firmalar gayrinakdî kredileri ağırlıklı kullanırlar, hem nakdî hem de
gayrinakdî büyük kredilerde gösterilip ama doğası gereği bu tür finansal ürünleri kullanma imkânı
olmayan KOBİ’leri sadece nakdî kredilerle göstermek bir rasyo sapması oluşturuyor. O açıdan Sayın
Milletvekilim, bizim analizimizde nakdî kredileri ayrı tutmak durumundayız. Bu yönüyle baktığımız
zaman, nakdî kredilerdeki ilk 100 firmaya kullandırılan rasyo zamanla azalmaktadır ve sektör
ortalamasının altındadır. Biraz önce de sunumumda ifade etmeye çalıştım, özellikle nakdî krediler
içerisindeki KOBİ’lere kullandırılan kredi payımız yüzde 38’den yüzde 41’e yükseldi. Hedefimiz bunu
daha da yukarı çıkararak, yüzde 45’e, ilerleyen yıllarda da yüzde 50’ye getirmek suretiyle, Halkbankın
da misyonuna çok uygun olan KOBİ’lere yaygın, esnafa yaygın, tabana yaygın bir kredi politikamız
devam edecektir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, bu kredilerde limit artırımı veya kredi kullandırılan firma
sayısında artış olmamasına rağmen mevcut kredilerin döviz kredisi olmasından dolayı kurlardaki
artıştan dolayı da oranlarda bir artış da olabilir.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Evet, onu da izah
edeyim, çok yerinde bir tespit.
KOBİ kredileri ile nakdî krediler çok fazla yabancı para kullanan segmentler değildir, zaten
bireysel kredilerde kanunen yabancı para cinsinden kredi kullandırımı yasaklanmıştır. KOBİ’lerde de
yüzde 90 ağırlıklı Türk lirası kullanılır. Tabii, büyük firmalar hem yabancı para nakdî kredilerde hem
de gayrinakdî kredilerde yabancı para da kullanıldığı için ve biz kayıt esasını Türk lirası cinsine göre
tuttuğumuz için buradaki kur artışı da o bakiyeleri yüksek göstermekte, bu da yine bir fazlalık varmış
gibi bir görüntüye sebebiyet vermekte ama işin özüne baktığımız zaman, biz Halk Bankası olarak
küçük kredilerdeki, KOBİ’lerdeki payımızı her geçen gün artırıyoruz ve politikamızı, iş süreçlerimizi,
pazarlama faaliyetlerimizi de bu misyon doğrultusunda yapmaya gayret ediyoruz.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Diğer öneri de var da…
BAŞKAN – Ama Sayın Sertel’de söz şimdi. Daha sonra vereyim tekrar.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Tekrar mı diğer öneriyle ilgili?
BAŞKAN – Tamam, tekrar… Şu anda sıra Sayın Sertel’de.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Tamam.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Hayır, başka bir öneri hakkında konuşacaksa arkadaş konuşabilir yani.
BAŞKAN – Peki, tamam, siz hakkınızı veriyorsanız mesele yok.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Yok, yok, sorun yok.
BAŞKAN – Ben sizin hakkınızı korumak için…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Bekleyebilirim de.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Yok, sorun yok.
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BAŞKAN – Peki.
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Diğer öneriye geçerken, aynı zamanda bu ilk 100 firmaya
kullandırılmış olan ticari kredilerin oranı verilmişti. Bu noktada sizden yazılı olarak ilk 20 firmaya
kullandırılan ticari kredilerin toplam oranını talep ediyorum
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – İlk 25 mi 20 mi?
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – İlk 20, 100 firmaya verilmiş, ilk 20’nin oranı.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Tamam.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Diğer öneri, 10’uncu öneri: “Bankada gerek personelin
yaptığı işlemlerden gerekse banka dışındaki kişilerin yaptığı işlemlerden kaynaklanan usulsüz
işlemlerin meydana gelmemesi için alınan önlemlerin güçlendirilmesi.” Şimdi, bu noktada personele
ilişkin olarak veya aldığınız hizmete ilişkin veya ürettiğiniz hizmete ilişkin olarak doğan bazı sıkıntılar
var. Bunlardan bir tanesi “kur skandalı” olarak kamuoyuna yansımıştı. 31 Ağustos akşamı Türkiye Halk
Bankası internet bankacılığı üzerinden 3,72 TL’den Amerikan doları, 4,32 TL’den avro satmıştı. Satış
anındaysa doların piyasa kuru 6,5, avronun piyasa kuru ise 7.6 TL’ydi. Şimdi, bu noktada siber güvenlik
ve bilgi güvenliği açısından bir zaaf olduğu, bir açık olduğu net ve ortada. Hazır siz de Komisyonumuza
iştirak etmişken bu noktadaki hatanın yazılımdan mı kaynaklandığını veya çok da sık karşılaşılan bir
durum olmadığı için açıkçası, belki de Türkiye’deki bu temel döviz hareketliliğinin içinde bizlerin
yeni karşılaştığı bir hata olduğundan hareketle bizi bilgilendirmenizi sizden rica ediyorum. Eğer siber
saldırıysa -çünkü bu doğrultuda bir başka banka siber saldırı altına girdiğini ama onu savuşturduğunu
ifade etmiş, sosyal medyadan da belirtmişti- böyle bir saldırıysa bu konudaki tedbirleriniz yeterli mi?
Çünkü netice itibarıyla mevduat sahiplerinin bir bankayı tercih etmelerindeki en önemli hususlardan
biri aynı zamanda o bankanın güvenliği sağlaması ve itibarı. Biz isteriz ki Halk Bankasının itibarı en
yüksek seviyede olsun ancak uygulamalarının da bu tip hatalara fırsat vermemesi lazım ki biz o itibarı
en yukarıda her zaman destekleyelim.
Bir diğer nokta da, bu, yazılımdan kaynaklı bir problem mi? Halkbankın kendi bünyesinde
özellikle bu teknoloji takip gelişimi, yazılım üretim noktalarında nasıl bir teşekkülünüz var? Burada mı
bir zafiyet doğdu? Çünkü çok olağan bir durum olmadığı belli. Bu doğrultuda herhangi bir görevden
alma, istifa veya bunun gibi süreçler işletildi mi? Biraz belki vereceğiniz yanıt teknik içerikli de olabilir
ama teknik içerikli dahi olsa lütfen Komisyonumuzla paylaşırsanız Komisyon üzerinden de halkımıza
çok sağlıklı bir bilgiyi -şu ana verilen kadar yeterli olmadığı için söylüyorum- aktarmış oluruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim Sayın Yavuzyılmaz.
Sayın Genel Müdürüm, Sayın Vekilimiz Yaşar’dan da soruyu aldıktan sonra size söz verelim.
Buyurun Sayın Yaşar.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Halk Bankasının değerli yöneticileri, ben de hepinize hoş geldiniz diyorum.
Şimdi, 2016 yılının personelle ilgili önerisine baktığımız zaman, zaten Sayıştayın raporlarında…
BAŞKAN – Sayın Yaşar, 2015’teyiz ama nasıl isterseniz yani…
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Aynı öneri bu, personelle ilgili olduğu için söylüyorum.
BAŞKAN – Öyle mi? Peki, tamam.
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BEDRİ YAŞAR (Samsun) – “Bankada gerek personelin yaptığı işlemlerden gerekse banka
dışındaki kişilerin yaptığı işlemlerden kaynaklanan usulsüz işlemlerin meydana gelmemesi için alınan
önlemlerin güçlendirilmesi.”
Şimdi buradan atıfta bulunursak, aslında bu son döviz meselesiyle ilgili yani 31 Ağustos 2018
günü olan hadise sanki 2016 yılında Sayıştay uyarmış yani “Bu personelle ilgili işlere dikkat edin.”
gibi. Bu, bir nokta da “Geliyorum.” diyen bir mesele. Bununla ilgili bir soruşturma açılmış mıdır, bunun
sonuçlarıyla ilgili ben bir bilgi edinmek istiyorum.
Yine aynı şekilde, 2015 yılı raporlarının 110’uncu sayfasında usulsüz işlemlerle ilgili 62 tane ceza
davası açılmış ama bunların hiçbir tanesiyle ilgili de bir sonuç yok. Yani, bu kadar çok dava açılmışsa
ortada ya bir suç var… Bunların tamamından da hiçbir sonuç elde edilemediğine göre sanki bu davalar
gereksiz açılmış gibi, ortada bir çelişki var. Bununla ilgili de bizi aydınlatırlarsa memnun oluruz.
Teşekkür ediyorum Değerli Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yaşar.
Buyurun Sayın Sertel.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Sayın Genel Müdürüm, hoş geldiniz.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Hoş bulduk.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Bütün arkadaşlarınızla birlikte iyi bir çalışma dönemi, iyi bir yıl
diliyorum kazasız belasız.
Şimdi, burada diğer öneri, 3’le ilgili, personelle ilgili hak mahrumiyetinden muhtelif konularından
dolayı bankanın cezalı duruma düşmemesi için yasalara uyma konusunda gerekli hassasiyetin
gösterilmesi.” diye 3’üncü madde var. Burada 66, 69, 235, 27, 28’inci sayfalarda, Sayıştay raporlarında,
“Personelle ilgili hak mahrumiyetinden muhtelif konulardan dolayı bankanın cezalı duruma düşmemesi
için yasalara uyma konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte olup…” diye yanıt vermişsiniz.
Fakat incelediğimizde görüyorum ki 4857 sayılı İş Kanunu’nun özel iş yerlerinde engelli personelin
istihdamını öngören 30’uncu maddesi hükmüne rağmen İŞKUR’un muhtelif müdürlüklerince yapılan
denetimler sonucu söz konusu personeli eksik istihdam ettiğiniz için ceza ödediğiniz ortaya çıkıyor
ve cezalar da burada kalem kalem dökülmüş. Davalaşmışsınız, bir bölümünü kaybetmişsiniz -büyük
bölümünü- bir kısmını iade almışsınız ama epey bir ceza ödüyorsunuz. Yani banka olarak niye bu
4857 sayılı İş Kanunu’na uymuyorsunuz? Yani, burada, engelli istihdamını zorunlu olarak koşmasına
rağmen kanun, bankanın -ne gibi engeli var da- engelli yurttaşlara karşı böyle bir tavrının olacağını
düşünmüyorum ama niye bu eksikliği gidermiyorsunuz? Yani, bu, 2011’den başlamış, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, hep usule aykırı istihdamdan ceza yemişsiniz ve burada isim isim de rakam rakam
da var. Yani, işte, aleyhe sonuçlanan davalar her yıl itibarıyla 30’un üstünde. Şimdi, bunu bir çözün
diye öneri getiriyorum birincisi. Yani, ne bu cezaları yiyin ne de istihdam konusunda engellilere karşı
bir tavrınız olsun.
Bir de sorum şu: 2017 ve 2018’de de bu olay devam ediyor mu? Yani gene engelli çalıştırmamakta
Halk Bankası direniyor mu? Çünkü Halk Bankasında engellilerin çalışabileceği o kadar çok bölüm
ve birim var ki yani o kadar da çok okumuş yazmış, kendini yetiştirmiş engelli var ki niye onlara
karşı, kanuna karşı bir durum takınıyorsunuz, onu merak ediyorum ve bunun ortadan kaldırılmasını
istiyorum. Bu konuda İŞKUR’la herhâlde artık önümüzdeki yıllarda bir davalaşma söz konusu olmaz
ve gerekli yasaya uygun davranırsınız diye temennide bulunuyorum.
Teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sertel.
Sayın Genel Müdürüm, yanıtlar için buyurun.
Yazılı da verebilirsiniz, her seferinde hatırlatıyorum ama.
Buyurun.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Sayın Başkanım,
teşekkür ederim.
Sayın vekillerime teşekkür ediyorum.
Bu, hatalı kurla ilgili kısa bir bilgi vermeye çalışayım müsaade ederseniz.
BAŞKAN – Buyurun, tabii ki.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Bu hatalı kur
uygulaması, bankamızda, mesai saatleri dışında yani gişeden değil, banka şubelerinden değil, internet
üzerinden işlem yapmak isteyen müşterilerimizin kullanmış olduğu gerek bilgilendirme gerek de işleme
konu olan kur bilgilerinde yaşanan bir problemden kaynaklanmıştır. Biz burada, mesai saatleri dışında
bu kur bilgilerini uluslararası en son gerçekleşen döviz kur bilgilerine uygunluğu açısından bunu dış
bir yazılım firmasından yani dünya üzerinde 2 tane büyük veri sağlayıcı firma vardır, bunlardan bir
tanesinden biz bu…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Nedir ismi acaba Sayın Genel Müdürüm?
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Bloomberg ve
Reuters. Yani dünya üzerinde güncel, bütün piyasaları takip eden, farklı para birimlerine konu kur
bilgililerini yayınlayan veri sağlayıcısı firmalar bunlardır.
Tabii, Türkiye’ye göre mesai saatleri dışında da piyasalar açıktır yani hem dolar hem euro kurları
dünyanın bütün piyasalarında işlem yapan ülkelerde bu kurlar güncelleniyor. Dolayısıyla güncel anlık
verilerin sisteme otomatik olarak aktarılması yönüyle biz bu hizmetleri bu firmalardan alıyoruz. Tabii,
bu firmalar da kendileri bu bilgileri oluştururken değişik hesaplama yöntemleri söz konusu. Yani,
bu firmaların ilgili verileri de toplarken değişik değişik, dünyanın üzerinde değişik ülkelerden de bu
bilgileri almaktalar.
Şimdi, bizim sistemimizde ise belli bir saatten sonra bu bilgilerin oluşumunda birtakım sapmalar
oluşuyor. Yani ilk başta böyle küçük küçük dilimler ama ilerleyen dakikalarda parabolik bir büyümeyle
daha da yükselerek yani bizim kur bilgilerindeki makası böyle saniyeler geçtikçe daha da açacak şekilde
bir hata oluşuyor, bizim o dış veri sağlayıcı firmadan gelen. Tabii, buradaki oluşturulan algoritmalarda
bankamızın kontrol mekanizmaları olarak oluşturulan algoritmalarda ardışık kurlar arasındaki belli
tutarlar arasındaki bir gelişim oluştuğunda sisteme müdahale etme imkânı varken burada bugüne kadar
görülmemiş, farklı bir yapıyla kur bilgilerinde sapma olunca çok kısa süre içerisinde yani yarım saat,
otuz beş dakikalık bir süre içerisinde işlem kurları anormal duruma geldi. Yani belki ilk yirmi beş
dakikada çok fark edilmeyen ama aradaki makas zaman geçtikçe açıldığı için belli bir noktadan sonra
artan bir kur farklılığı, hani güncel piyasa kurlarıyla bizim internet üzerinden alım satıma konu kur
bilgileri arasındaki makas, artı, tabii, bu hemen…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Yazılımımız onu yakalayamıyor mu Sayın Genel
Müdürüm? Hani o arada oluşan makastan doğan bir zafiyet var, bir boşluk var, onu yakalayamıyor mu
orada?
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Oluşturulan
algoritmalarımız farklı senaryolar üzerinde…
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DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Bu senaryo yok yani.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Bu senaryo yok çünkü
böyle bir şey şimdiye kadar istatistiklerde olmamış. Yani bu tür senaryolar oluşturulurken genellikle
ardı ardına gelen ardışık kur bilgileri veya belli bir lineer boyutta olan değişimleri dikkate de alıyor.
Ama böyle bir şey bugüne kadar görülmediği için ve senaryolarda da oluşmadığı için sistemin burada
bunu yakalamasında bir problem oluştu. Fakat bunu…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Sayın Genel Müdürüm, bir şey soracağım, çok özür
dilerim.
BAŞKAN – Sayın Yavuzyılmaz, karşılıklı ama…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Konunun biraz anlaşılması bakımından…
BAŞKAN – Zaten Sayın Genel Müdürüm anlaşılır vaziyette açıklıyor ama, izah ediyor. Lütfen…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Veri sağlayıcılar -biraz önce söylediniz- bizim yazılımsal
sistemimizdeki bu boşluğu görerek…
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, yazılı verin isterseniz, daha net anlaşılır vaziyette olması için
yazılı bir şekilde verelim. Tamam mı?
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – …bu verileri bu şekilde Halkbanka aktarmış olabilir mi?
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Efendim, ben teknik
cevabımı vereyim, detaylar için arzu ederseniz yazılı olarak verelim.
Biz bununla ilgili gerek BDDK gerek Bilgi Teknolojileri Kurumuna gerekli başvurumuzu yaptık.
Bu şirketin merkezi Amerika’dadır ve dolayısıyla bunun teknik gerekçeleri noktasında inceleme
talebimizi ilettik. Fakat anında müdahale edilmek suretiyle -zaten mesai saatleri dışında olan bir
uygulamadır- hemen, sözleşmeden doğan haklarımız vardır yani banka olarak müşterilerimizle yapmış
olduğumuz bireysel bankacılık sözleşmelerinden doğan hakkımız gerekse de kanundan doğan hakkımız
gereği bu hesaplara hemen anında bloke koymak suretiyle aynı gece işlemler iptal edilmek suretiyle
orijinal durumuna getirilmiştir. Yani burada hiçbir müşterimiz zarar görmemiştir, hiçbir müşterimiz
bir kazanç da elde etmemiştir. Diğer bir deyişle de bankamız burada ne kâr ne zarar etmiştir. Yani tüm
işlemler orijinal durumuna getirilmiştir. Bunda da işlem…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – İtibarla ilgili bir zarar görme var banka açısından.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – İzah ediyorum ben.
Dolayısıyla, burada bu zarar engellendikten sonra müşterilerimiz bu anlamda bunun bir operasyonel
hatadan, teknik hatadan kaynaklandığı, bankanın veya banka çalışanlarının kendi iradesiyle bir satış-alış
kurunun girilmediği izah edilmiştir. Yaklaşık 1.763 müşterimize aynı gün e-mail ve SMS servisleriyle
bilgi verilmiştir. Bugüne kadar da hiçbir müşterimizden bir itiraz, bir dava söz konusu olmamıştır.
Konuyla ilgili olarak da yine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız da gerekli incelemeyi
yaptı, gerekli bilgileri verdik. Yani hem hukuki açıdan hem teknik açıdan da bu konuyu kapattığımızı
düşünüyoruz veya kapandığını düşünüyoruz. Hiçbir müşterimizden de “Mağdur edildim.” ya da “Banka
bana haksızlık yaptı. Bunu iptal edemez.” diye, emin olun, bir tane bile şikâyet ya da bir dava durumu
söz konusu olmadı. Ben ertesi gün iki tane televizyon kanalına çıkarak gayet açık bir şekilde, kaç adet,
ne şekilde olduğunu da izah ettim ve sosyal medya paylaşımları da o saatten itibaren son derece azaldı
ve bu durumu bu şekilde yönetmiş olduk.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
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Sayın Budak, zaten önerileri hemen bitiriyoruz. Eğer bu konuyla ilgili değilse, geneli üzerinde
söz…
ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Yine bir 4’üncü maddeyle ilgili, sadece onunla ilgili, çok
kısa.
BAŞKAN – Peki, buyurun Sayın Budak.
ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Hoş geldiniz Sayın Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer üyeleri.
4’üncü öneriyle ilgili, bu araçlarla ilgili bir uyarı var 2015’te: “Mevduat değerlendirmesine
bakılmaksızın kamu kurumlarına masrafları da bankaya ait olmak üzere süresiz tahsis edilen ve geçen
yıla göre artış gösteren araçlara ait giderlerin banka faiz dışı giderlerine yansıması ve banka hisselerinin
borsada işlem görmesi hususları da göz önüne alındığında söz konusu araçların geri alınması.” 2014’te
de yapılmış, 2015’te var, 2016’da da var. Bugünkü durumu da merak ediyoruz.
Özellikle şu son derece önemli: Burada, halka açık bir banka olunduğu için özelikle uyarı
Sayıştaydan böyle gelmiş. Fakat hiçbir şekilde denge gözetilmeksizin kamu kurumlarına da araç verilmiş.
Bu araçların tüm masrafları da banka tarafından karşılanmış. Siz cevabınızda “Kamu kurumlarıyla olan
ilişkiler değerlendirilerek söz konusu araçlar yakından takip edilmektedir.” demişsiniz. Şimdi, 2015’te
uyarı var, 2016’da var ve 2018’deyiz. Bu durum hâlâ devam ediyor mu? Ben sizden çok kısa bilgi
isterim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Budak.
Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
Yazılı olarak da verebilirsiniz her zaman söylediğim gibi, sözlü olarak da.
Buyurun.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Özür dilerim, daha
önce Sayın Sertel ve bir iki soru daha vardı, onları da kısaca cevaplayayım arzu ederseniz.
BAŞKAN – Tabii ki.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Bu, engelli personelli
ilgili, Sayın Vekilim, bu sayıyı bayağı bir azalttık. 2017 ve 2018’de 12 tane eksiğimiz kaldı. Yani bahse
konu olan yıllarda 300’lü sayılardayken biz iki yılda bayağı bu eksiğimizi kapattık. Şu anda da 12 tane
eksiğimiz var. Aslında her dönem kapatıyoruz ama bazen aldığımız personel belli nedenlerden dolayı
ayrılıyor, yine bir açık oluşuyor. Bu konuda…
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, seneye geldiğinizde fazla olarak gelin.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Tamam, onu yapalım
Sayın Başkanım.
Bu, araçlarla ilgili olarak da çok disiplinli bir şekilde bunları yönetmeye çalışıyoruz. Bu sayılar
azaltıldı ve amacımız bunu sıfıra indirmek, gayretimiz bu yönde.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Şimdi 2016 yılının 1 no.lu önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ - Öneri 1:

13

15 . 11 . 2018

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
T: 10

O: 1

Bankanın ilk 100 firmaya kullandırmış olduğu nakdî ve gayrinakdî ticari krediler toplamının
toplam nakdî ve gayrinakdî ticari krediler toplamına oranı yüzde 25,2; toplam ticari kredilere oranı ise
yüzde 44,6 olduğu dikkate alınarak risk yönetimi stratejisine uygun olarak, KOBİ’ler başta olmak üzere
daha yaygın şekilde kredi kullandırımına ağırlık verilerek riskin tabana yayılması.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, yanıt için buyurun.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Sayın Başkanım,
bankamız kredilerinde öneride belirtilen müşteri yoğunlaşması sektörle uyumlu bir seyir izlemekte
olup söz konusu durum bankamız özelinde yaşanmamaktadır. İlk 25, 50 ve 100 firma açısından
bankamızdaki yoğunlaşma 2015 ve 2016 yılında emsal grup bankaları ve sektörün yoğunlaşma oranının
altında gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, kredilerin tabana yaygınlaştırılması kapsamında, özellikle
KOBİ’lere kredi kullandırımında bankamız sektörde lider konumda olup 2016 yılında yüzde 13,6 olan
KOBİ kredileri pazar payımız 2017’de yüzde 14,80’e, Eylül 2018’de ise yüzde 15,2’ye ulaşmıştır.
Amacımız bu pazar payını yukarı taşımak.
Ayrıca, toplam nakdî krediler içerisinde KOBİ’lere kullandırılan kredi oranı sektörde 2016’da
yüzde 24,2; 2017’de yüzde 24,5 ve Eylül 2018’de yüzde 25,6 iken bankamızda 2016’da kredilerinin
yüzde 36,8’ini, 2017’de yüzde 38,1’ini, Eylül 2018’de yüzde 38,8’ini -kur etkisini dışarıda tuttuğumuzda
ise bu 38,8 olan 42,2’ye çıkmakta- KOBİ’lere kullandırılarak sektörde lider konumda yer almıştır. Söz
konusu oranı 2018 yılında yüzde 40’lara ve takip eden yıllarda da yüzde 45 düzeyine yükseltmeyi
hedefliyoruz. Yani buradaki yoğunlaşma rasyosunu azaltacak önlemleri, Sayın Başkanım, önümüzdeki
yıllarda daha güçlü bir şekilde devreye koyacağız.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Öneri üzerinde söz almak isteyen üyemiz var mı?
ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Buyurun Sayın Budak.
ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Teşekkür ederim.
Şimdi, Halk Bankasının kuruluş amacı, esnafa, küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi açmak
ve onları desteklemek. Ziraat Bankasında da nasıl çiftçiye destek veriliyorsa şimdi de bugün içinden
geçtiğimiz olağanüstü ekonomik koşullarda esnafın durumu son derece kötü ve açılan, kapanan esnaf
sayısına ya da işletme sayısına baktığımız zaman, ekonomideki o olağanüstülüğü -“kriz” dememeye
gayret ediyorum ama gerçek anlamda bir kriz yaşıyoruz- önleyebilecek tedbirlerin özellikle esnaf, küçük
ve orta ölçekli işletmelerde bankanıza büyük bir görev düştüğünü düşünüyorum. Şimdi, buradaki bu
maddede de küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen kredi oranının zaman içinde yükseleceğini ifade
ettiniz. Ama ilk 100 şirkette de neredeyse yüzde 40’a yakın bir kredi plasmanınız var. Şimdi, burada,
bundan sonraki süreçte ya da bugüne kadar, bu hissedilen krizde bugüne kadar ve bundan sonra sizin
bir projeksiyonunuz var mı? Yani piyasalara can suyu verecek, batmak üzere olan, hatta konkordato
ilan eden şirketlerle ilgili bir çalışma yapıyor musunuz? Bu çalışmaların detayları hakkında yazılı da
verebilirsiniz ama burada da bilgilendirirseniz bizi ben memnun olurum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Budak.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
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TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Sayın Milletvekilim,
bu, hem KOBİ’lere hem de esnafımıza kredilendirme faaliyetlerimizin Halkbankın temel misyonu
olduğu gerçeği doğrudur. Biz de ana sözleşmemizde de yer alan bu misyon doğrultusunda
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Esnaf kredilerimize bakıldığı zaman, malumunuz olduğu üzere, bu
kredilerin faizlerinin yüzde 50’si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır, bankamıza ödenir,
yüzde 50’si de esnafımızdan tahsil edilmektedir. Yıllar itibarıyla bu kredi kullandırımları hızlı bir
şekilde artmaktadır. Örneğin, geçen sene sadece esnafımıza 16 milyar Türk lirası toplamda bu düşük
faizli kredi kullandırımı yapılmıştır. Bu sene de ilk dokuz aylık dönemde yine 15 milyara ulaşmış bir
kullandırım var. Hani, 2002 yılından bu yana da baktığımız zaman, esnaf ve sanatkârımıza toplam
85 milyara yakın bir kullandırım, yine 1,5 milyon esnafımıza yapılmıştır. Bu da tabii ortalama 40
bin-50 binle -ortalama esnaf başına düşen kredi anlamında- esnafımızın bu ucuz finansman imkânını
da ayakta tutmaya çalışıyoruz ve buradaki amacımız da her zaman bu kooperatiflerin çatı kuruluşu
olan TESKOMB’la da -Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri
Genel Merkeziyle de- etkin bir şekilde çalışıp bu kullandırılan kredilerin de amacına uygun yapılıp
yapılmadığını yoğun bir şekilde takip ediyoruz. O açıdan, bütçemize yani merkezî devlet bütçesine
konulan o gelir kayıplarının imkân verdiği bütün hacmi biz yıl içinde kullandırıyoruz ve her sene de
ilgili bakanlıklarla çalışma yapıp esnafımıza bir sonraki yıl daha fazla kredi kullandırmak için bu gelir
kaybı bütçesini yukarıya taşıyoruz. Bu gayretlerimiz bundan sonra da devam edecektir.
Yine, KOBİ’lerimize yönelik de oldukça etkin, önemli kredi ürünlerimiz mevcut. Yani
esnafın dışında kalan KOBİ’lerden bahsediyorum. Burada, gerek Kredi Garanti Fonu teminatlı
kredilendirmelerde her zaman KOBİ’lerimizi ön plana getirdik, yine, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğiyle beraber imzalamış olduğumuz “nefes kredisi” adı altında, 200 bin Türk lirasına kadar
kullandırılan ucuz finansmanda bankamız her zaman ya birinci ya ikinci banka olmuştur. Burada her
zaman ön planda olmayı tercih ediyoruz ve bu finansmanda da alternatif belki finansman imkânlarıyla
bankaya daha kârlı olabilecekken bile hiç biz bunlara bakmıyoruz, diyoruz ki: KOBİ’ler ve esnaf her
zaman bizim önceliğimizdir. Zira esnaf ve KOBİ’ler ekonominin temel taşları, onlar güçlü olursa biz
de faaliyetlerimizi güçlü bir şekilde yerine getiririz.
Diğer taraftan, birtakım konjonktürel nedenlerden dolayı yani ekonomide bazı daralmalar,
çalkantılar olabilir, bu dönemlerde de esnafımızın, KOBİ’mizin geri ödeme performansları yani
borçlarını bankaya geri öderken birtakım nakit akımlarında aksamalar olabilir. Biz de hemen esnafımıza,
KOBİ’mize, hatta diğer şirketlerle de bir araya gelip yeni duruma uygun bir nakit akışıyla kredilerini
yeniden vadelendirmek suretiyle bir nefes almasını sağlıyoruz.
Büyük krediler konusundaki durum da… Tabii ki bunlar biraz da bankanın finansman imkânlarıyla
alakalı bir konu. Yani biz banka olarak büyük kredilere girdiğimiz vakit, burada da her zaman ekonominin
yakalayacağı performansı ve faydayı dikkate alıp bu yatırımın hayata geçmesinde de nasıl bir ekonomik
değer oluşuyor? Yani birçok yatırım burada hayata geçtiği zaman büyük kredilerde, bundan KOBİ’ler
de istifade ediyorlar alt tedarikçiler ya da yaygın dağıtım kanallarıyla alakalı ve şu da çok önemli: Biz
banka olarak KOBİ’lere ayırmış olduğumuz finansman imkânlarımızı büyük kredilere tercih eden bir
politikadan ziyade, onlar için özellikli kaynaklar bularak… Bunların büyük bir kısmı yurt dışından
yabancı para cinsinden uzun vadeli getirilip bu anlamda bir finansmana konu olan yatırımlardır. Yani
KOBİ’lere ağırlıklı olarak TL’den finansman sağladık. Biz TL’yi de yurt içinden mevduat olarak ve
biraz da Merkez Bankasından borçlanmak suretiyle yaparken büyük finansmanlar, büyük kredilerin
kaynağı yurt dışıdır. Yurt dışı kaynaklar da yabancı paradır, uzun vadelidir ve dolayısıyla ekonominin
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global bir büyümesi açısından da o yatırımlar da çok önemli olduğu için yine onlara da tek başımıza
değil, her zaman 5-6 banka sendikasyon kredileri kapsamında yapmış olduğumuz finansmanlardır.
Durum bundan ibaret.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Evet, öneriyle ilgili Sayıştayın görüşünü alalım.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sayın Başkanım, 2015 ve 2016 yıllarında KOBİ kredilerinde bir düşüş
gözlemledik. Tabii, bu banka da KOBİ’ler açısından bir misyon bankası, Halk Bankası. Dolayısıyla,
piyasada daha çok müşteriye ulaşması ve küçük ölçekli kuruluşların desteklenmesi adına bu öneriyi
getirdik. Fakat 2017 ve 2018 yıllarında bankanın kullandırdığı toplam nakdî krediler içerisinde
KOBİ’lere kullandırılan krediler 2016’da 25’ken oran, 2017’de 38,1’e, 2018 yılında da 41,3’e
yükselmiştir. Kayda değer bir artış vardır. Biz bunu izleyeceğiz Sayın Başkanım.
Arz ederim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Önerinin izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Şimdi, 2016 yılının 2 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ - Öneri 2:
Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de
yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Sayın Başkanım,
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde de listesi verilen 10 adet diğer öneri
ve tavsiyenin yer aldığı görülmektedir. Öneri ve tavsiyelerin önemli bölümü için gerekli düzenlemeler
yapılarak sonuçlandırılmış olup kalan diğer öneriler için ise tavsiyeler doğrultusunda çalışmalar
sürdürülmektedir.
BAŞKAN – Evet, önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı?
Evet, önerilerin görüşmeleri tamamlanmıştır.
Şimdi, geneli üzerindeki görüşmelere geçiyoruz.
III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Komisyon Başkanı Mustafa Savaş’ın, yazılı cevap verilmesi gereken konuların cevaplarının
Komisyon tutanaklarının TBMM “web” sayfasında yayınlanmasından itibaren on beş gün içinde
Komisyon Başkanlığına iletilebileceğine ilişkin açıklaması
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, sayın üyelerimizce sorulan sorulardan yazılı olarak cevap
verilmesini gerektiren konularla ilgili cevaplarınızı tutanakların Türkiye Büyük Millet Meclisi web
sayfasında yayınlanmasından itibaren on beş gün içerisinde bütün üyelerimize Komisyon Başkanlığımız
aracığıyla iletebilirsiniz.
II.-KONU (Devam)
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A)GÖRÜŞMELER (Devam)
1.- Türkiye Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice
hesaplarının görüşmeleri (Devam)
BAŞKAN – Buyurun, geneli üzerinde söz almak isteyen üyemiz varsa.
Evet, Sayın Yaşar, buyurun.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Kamu bankalarının varlık nedeni ve temel sorumluluğu, faaliyetleri sırasında kamu yararını
gözetmektir. Bu kapsamda, Halk Bankasının geleneksel işlevi ülkemizde esnaf, sanatkâr ve
KOBİ’lerimize uygun şartlarda kredi imkânı sunmaktır. Zira bu kesimin ülkemizin ekonomisindeki
yeri gerek üretim açısından gerekse istihdam açısından son derece önemlidir.
Ayrıca, ülke genelinde en küçük yerleşim birimlerine kadar yayılmış olan esnaf ve KOBİ’lerimiz
toplumsal dokumuz ve kültürel mirasımızın da önemli unsurlarıdır. Bu sebeple, esnaf ve KOBİ’lerin
finansal olarak desteklenmesi ve daha verimli ekonomik birimler hâline gelebilmesi için bunlara gerekli
desteğin sağlanması Halk Bankasının öncelikli, hatta yegâne amacı olmalıdır.
Hepimizin bildiği gibi, her ne kadar da bankacılar esnafı gözettiği gibi bütün ticari mevduat
içerisinde diğerleriyle ilgili de “Biz bankayız, onlarla da her türlü faaliyetimizi aynı oranda devam
ettiririz.” dese bile, Halk Bankasının hisselerinin tamamı Hazineye ait olmasından dolayı böyle özel
de bir görevi var.
Oranlarına çok fazla girmek istemiyorum. Her geçen yıla göre arttığından bahsetti Sayın Genel
Müdürümüz. Ama özellikle bu ilk 100 müşteri veya ilk 125 müşterinin toplam kredi içerisindeki
faaliyetinin çok yüksek olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Benim bu konudaki önerim şu: Belli
oktandaki kredilerin üzerindeki miktarların diğer bankalarla konsorsiyum hâlinde verilmesi, dolayısıyla
riskin bu manada paylaşılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. Bu manada da bu yönde hareket
edilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyim.
Aynı şekilde, kurumsal ve ticari kredilerin -5.400 firma yaklaşık- toplam krediler içindeki payı
yüzde 41,4. Yani 495 bin toplam müşterinin içerisindeki 5.400 firmaya sağlanan krediler toplam
kredilerin yüzde 41,4’ünü oluşturuyor. Bu oranlara bakıldığında, kredi verilen KOBİ ve esnaf
sayısı oldukça yüksek olmasına rağmen bankanın daha ziyade büyük ölçekli firmaları finanse ettiği
anlaşılmaktadır.
Ayrıca, bankanın ilk 100 firmaya verdiği ticari kredilerin toplam kredilere oranı da yüzde 36. İlk
150 firmanın toplam riski de yaklaşık 46,4 milyar ve 150’nci firmanın riski de 105 milyon TL’dir. Bu
rakamlar yüksek bir yoğunlaşmaya işaret etmektedir.
Devamında, yine, Sayıştay raporlarında ikinci grup yakın izlemedeki krediler 2015 sonu itibarıyla
2014 yılına göre yüzde 117 artarak 3,4 milyar TL olmuştur. Bunun 2,8 milyar TL’si sadece 324 firmaya
verilmiş olan ve 1 milyon TL üstündeki kredilerden kaynaklanmaktadır. Bu büyük artışın sebebi nedir?
Bu büyük artışın çok büyük kısmının az sayıda büyük firmadan kaynaklanmasının sebebi nedir?
Bu artışın 1,3 milyar TL’si, Marmara kurumsal şubesinin 4, Çukurambar şubesinin 1, Antalya ticari
şubesinin de 1 adet olmak üzere toplam 6 tane firmadan kaynaklanmaktadır.
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Esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine faiz destekli toplam kredi tutarı 2015 sonu itibarıyla
16,2 milyar, bu kredilerin toplam nakdî krediler içindeki payı da yüzde 13’tür. Bankanın en çok kredi
desteği verdiği sektör hizmet sektörüdür. Toplam 75,7 milyar TL olan ticari kredilerin 43,2 milyar TL’si
yani yüzde 57’si hizmet sektörüne verilmiştir; bunun 20,6 milyarı, yüzde 27’si de imalat sektörüne
verilmiştir.
Yani, buradan, özellikle ülkemizin geçtiği şu zor şartlar da göz önünde bulundurulduğu takdirde…
İnanın, bugün icra dairelerinde inanılmaz takipler var, konkordato şirketlerinin önünde de kuyruk
var. Tam da bugün bizim… Ben de geldiğim sektör itibarıyla küçük işletmelerden geliyorum, onlara
vekâleten buradayız. Hepsi bugün buradaki görüşmelerimizden beklediği önemli bir şey var, o da
piyasaya para şarjının ve bu kredilerin devamlılığının sağlanması. Yani bankacıların temel manada
yaptığı güneşli günde şemsiye tutma işinin yağmurlu günde de devam etmesi en büyük arzuları. Devlet
bankalarının böyle de bir görevi var. Bu geçiş dönemlerinde piyasaya ciddi oranda sahip çıkmalı, destek
olmalı. Sizin belirttiğiniz gibi esnafın, ödeme güçlüğü içerisine düşen esnafın makinelerini sökmek
yerine onlara işletme kredileri vererek varlıklarının devam ettirilmesi.
Aynı şekilde, bankanın özellikle reklam faaliyetleri belli oranlarda belli gruplara yönlendirilmiş.
Bizim istediğimiz özetle şu: Reklam bütçeniz ne kadar? Bunları hangi sektörlerde; gazetedir,
televizyondur; hangi kurum ve kuruluşlara verdiğinizi ben yazılı olarak istiyorum.
Devamında, İstanbul Finans Merkezi 2009 yılında başladı, on yıldır da devam ediyor. Bu proje
ne durumda? Devam ediyor mu? Sonuç ne oldu? Bununla ilgili de hepimize açıklayıcı bilgi verirseniz
memnun oluruz.
Yine, bu, araç kiralama meselesi, arkadaşlarımız gündeme getirdi. Bunu anlarız. Mevduat
yapan kurumlara belli oranlarda reklamsal mahiyette de olsa araç desteği verebilirsiniz ama Sayıştay
raporlarında sizde mevduat desteği olmayan farklı kurumlara da mesela 2015 sonu itibarıyla 54 araç
mevduat değerlendirme şartı olmaksızın kira, yakıt gibi masrafları bankaya ait olmak üzere Başbakanlık,
Hazine Müsteşarlığı ve Özelleştirme İdaresi gibi kurumlara tahsis edilmiş. Bu şekilde tahsis edilen araç
sayısı 2013 yılında 32, 2014 yılında 49; artık 2015, 2016, 2017, 2018’de neyse bunu da bu şekilde
görmek istiyoruz.
Devamında, benim de, söylediğiniz gibi, bu… “İnternet işlemleri üzerinden döviz kurunda işlemler
yapıldı.” dediniz. Bu konuda 2 tane servis sağlayıcı, Bloomberg ve Reuters’ten bahsettiniz. “Zaten
2 tane önemli kurum var, biz de hizmeti bunlardan alıyoruz.” dediniz. Peki, 2 tane hizmet sağlayıcı
olduğuna göre o gün demek ki bizden başkalarına da bu hizmeti veriyorlar diye ben düşünüyorum
ama sadece bizim sistemimizde arıza oldu, diğer sistemlerde bir arıza oldu mu? Yani madem bu kadar
yaygın, bu kadar bu hizmeti veren neredeyse tekel gibi bir kurumsa neden sadece… O gün o hizmeti
alan başka kurumlar vardı, olması lazım. Onlarda da bu tür sorunların yaşanması lazım. Sadece neden
bizde yaşandı?
Devamında, bu, engellilerle ilgili ben bugün saat onda bir basın toplantısı düzenlemiştim. Yani
engellilerin toplumun içerisinde bir yeri olması lazım. Bu konuyla ilgili özellikle devlet kurumlarının
yüzde 3’u tutturamıyor, bundan dolayı da ceza ödüyor şeklini benim bir milletvekili olarak
kabullenmem mümkün değil. Eğer siz bu konuyla ilgili bulamıyorsanız ben size yarın istediğiniz
miktarda engelli göndermeye hazırım. Bu konuyla ilgili bize dünya kadar müracaat varken hakikaten
bundan dolayı ceza ödemek, yani ne bileyim, burada kelimelerle ben ifade edemiyorum. Dolayısıyla
Sayın Genel Müdürden de, sadece Genel Müdürümüzden değil, biz buraya çağırdığımız bütün KİT
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Komisyonlarından engelliler lehine söz alarak gönderiyoruz. Sayın Genel Müdürüm, buradan da ben
yüzde 3’e razı değilim. Yani siz yüzde 3’ü tamamlamaya çalışıyorsunuz, bu konuda en az yüzde 4
olsun, 5 olsun.
Geçen Samsun’da böyle bir derneği ziyaret ettim, söylediği kelime şuydu: “Gelin, şu bizim
tekerlekli sandalyemize siz de binin, bir yirmi dört saatinizi burada geçirin, ondan sonra ne istiyorsanız
onu yapın.” Hakikaten yani durum bu kadar vahimken bizim bunu cezayla geçiştirmemiz doğru
değil. Ben Sayın Genel Müdürden minimum, bırakın yüzde 3’ü, 4’ü, 5’i hedeflemesini özellikle rica
ediyorum. Ben şahsen bundan sonraki toplantılarda da bunu takip edeceğim.
Yeri gelmişken, tabii, diğer kurumlar da bununla ilgili özellikle İŞKUR’dan eleman istiyorlar, üç
ay deneme süresi var, o deneme süresi içerisinde de bunların primlerini devlet ödüyor. Üç ay sonra diyor
ki: “Sen benim istediğim evsafta eleman değilsin, sen git, öbürü gelsin. O gitsin, öbürü gelsin.” Yani
biz engellileri topluma kazandıralım derken ötekileştiriyoruz. Bugün milyonlarca engellinin olduğu bir
ülkede… Ki yarın hepimiz onların yerinde olabiliriz, hepimiz bir engelli namzedi de olabiliriz. Bunun
daha ciddiyetle, daha bir hassasiyetle takip edilmesinde fayda görüyorum.
Devamında, yine, elektrik elektronik mühendislerimiz, iktisatçılarımız… Artık mühendisler dernek
kurmaya başladılar. Yani ha bire devletten mühendislerle ilgili sınavlar açılsın istiyorlar. Mimarlara
açılan kontenjan 49, elektrik elektronik mühendislerine açılan rakamlar komik. Ben şöyle biraz CV’lere
baktım, arkadaşlarımızın önemli bir kısmı da biraz mühendis kökenli olanlar var. Bu kurumda yetişmiş
elemanlarımızı başkalarına kaptırmayalım. Şu içinde bulunduğumuz durum itibarıyla inanın işsizlik
her geçen gün… Özellikle vasıflı gençlerdeki işsizlik oranı, her ne kadar devletin verdiği rakamlar
11-12 olsa bile gençlerdeki işsizlik oranı daha yüksek, 20’lerin üzerinde. Bunlarla ilgili de bir alan
açılması… Yani ben bir bankanın kâr etmesini her zaman isterim, izlerim, takip ederim ama ben onun
istihdamına da bakarım. Yani bizim devlet kurumlarımızın böyle bir görevi de var. Sağladığı istihdam
da önemlidir, bilfiil kendi verdiği iş imkânı da önemlidir. Desteklediği kurum ve alanlar da önemlidir.
Bunun yanı sıra, açılan şubelere baktığımız zaman, gözünüz hep Batı’da, Doğu’yla ilgili hiçbir
şube faaliyetinizin olmadığını gördüm. Yani Balkanları düşündünüz, Avrupa’ya doğru gittiniz, sanki
biraz da şöyle Doğu’ya doğru baksanız. Asya’yla ilgili bir faaliyetinize ben burada rastlamadım. Yani
bugün herkesin artık Batı’da kaynakların bittiğini, herkesin yönünü Doğu’ya döndüğü bir ortamda…
Ki biz iş dünyasından arkadaşlarımıza da hep bunu söylüyoruz. Bugün Batı ülkeleri de… Orta
Asya’da Türkmenistan’da Özbekistan’da Kazakistan’da o coğrafyada daha yer altı kaynaklarının
tamamı ekonomiye kazandırılmadığı gibi şu an bizim de iş adamlarımızın önemli yönü Asya’ya
doğru. Ben Türkmenistan’da bir süre kaldım, 600 tane firma vardı. Sizin ilgi alanınıza girmedi
ama 2010, 2011, 2012 yıllarında dünyada en fazla müteahhitlik hizmetlerinin verildiği yani ihale
aldığımız ülke Türkmenistan’dı. Şu anda Kazakistan ve Özbekistan’a uçakların hepsi dolu gidiyor.
Biz o bölgelerle iki yönlü ticaret yapıyoruz. Onlara, aynı zamanda, aldığımız işlerle ilgili ürünleri
de Türkiye’den gönderiyoruz. Yani hem işi yaptığımız gibi, ikincisi o işi ifa ederken de kullanılan
malzemelerin tamamını Türkiye’den gönderiyoruz. Yine devamında önemli oranda Türk televizyonları
oralarda takip ediliyor, Türkçe alabildiğine gelişiyor, belli oranda da onlarla anlaşabildiğimiz için
onlar da alışverişlerinin önemli bir kısmını Türkiye’den yapıyorlar. Şimdi İran’a da belli yaptırımlar
uygulandığını düşünürseniz o bölgeyle ilgili ticaret hacmimizin çok yukarılara doğru çekilmesi lazım.
Üç ayaklı bir sacayağı düşünürsek, finans boyutu, imalat boyutu, pazarlama boyutu dersek iş
adamlarının hemen yanı başında finansmancılarının da olması lazım. Yurt dışında uzun yıllar kalan
bir arkadaşınız olarak şöyle söyleyebilirim: Her gittikleri yere finansmanlarıyla beraber gidiyorlar
yani bir ülkede biz ihaleye gidiyoruz, onların hemen yanı başında Almanların, Fransızların kendi
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devlet bankaları var. Onların verdikleri kredilerle oluşturdukları imkânlarla iş alma şansları bizden
daha yüksek. Dolayısıyla Halk Bankası da yani ticareti hep içeride çevirirken ülkenin bugün özellikle
dış borçlarını çevirebilmesi için çok ciddi oranda dövize ihtiyacı var. Bunun da anlamı şu: Biz her
alanda ihracat yapmalıyız, her alanda özellikle yurt dışında projelere imza atmamız lazım. Bunların
desteklenmesi için de iş adamlarımızın hemen yanı başında bankaların olması lazım. Hem ihracatın
desteklenmesi lazım hem de özellikle yurt dışında verilen mektuplar konusu var. Bunlarla ilgili…
BAŞKAN – Sayın Yaşar, toparlayabilir miyiz.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Sayın Başkanım, her zaman bankacılarımızı bulamıyoruz, sizi her
zaman buluruz, problem yok.
BAŞKAN – Arkadaşlar da bize de gelsin fırsat, biz de konuşalım diyorlar da çünkü zaman kısıtlı.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Peki, şimdi, sektörden geldiğimiz için bu hakkımızı kullanalım. Ben
bir zamanlar ticaret odasında, sanayi odasında, dış ekonomik ilişkilerde… Yani oturduğumuz zaman
dert çok, bulmuşken anlatalım. Ama özel şartlarda…
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürümüz de müsait zaten, istediğiniz zaman hem sizin yanınıza da
gelir siz de gidersiniz, karşılıklı iletişim hâlinde daha güzel olur.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Peki, yani muhalefetin sesini kesmek için kibarca böyle söylüyorsunuz.
Ben arkadaşların da hakkını gasbetmemek üzere şimdilik sonlandırıyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Yaşar, teşekkür ediyorum, sağ olun.
Sayın Dikbayır, buyurun.
ÜMİT DİKBAYIR (Sakarya) – Başkanım, teşekkür ederim.
Sayın Halk Bankası Genel Müdürüne ve çalışma arkadaşlarına da hoş geldiniz diyorum.
Şimdi, Halk Bankası 2002 yılında özelleştirme hazırlık programı kapsamına alınmış, 2010 yılında
özelleştirmeye ilişkin tarihlerde birtakım değişiklikler olmuştur. 2016 yılı sonu itibarıyla bankanın
nitelikli paya sahip hissedarı yüzde 51,11 ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olmuştur. Türkiye Varlık
Fonu’nun kurulmasına ilişkin 19 Ağustos 2016 tarih ve 6741 sayılı Kanun’la yüzde 51,11’lik hisse 10
Mart 2017 tarihi itibarıyla Türkiye Varlık Fonu’a devredilmiştir. Şimdi, buna bağlı olarak bünyesinde
birçok KİT’i barındıran Türkiye Varlık Fonu KİT Komisyonuna veya Sayıştaya hesap verecek midir?
Bu toplantıya Türkiye Varlık Fonu’ndan kimse katılıyor mu?
Amerika Birleşik Devletleri’nde devam eden Hakan Atilla davası ve New York Güney Bölgesi
Başsavcılığının Halkbank soruşturmaları hususunda da birkaç soru sormak istiyorum.
Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin müdahil
olduğu ve İran ambargosunun delinmesi iddiasıyla Rıza Zarrab ve bankanız Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Atilla’nın yargılandığı, Türkiye’den birtakım siyasetçilerin isminin de geçtiği dava süreci
yaşanmıştır. Son dönemde Rıza Zarrab’ın itiraflarına devam ettiği bilgisi basına yansımıştır. Amerika
Birleşik Devletleri’nin de müdahil olduğu süreç dışında bir de New York Güney Bölgesi Başsavcılığının
Halkbank aleyhine soruşturma yürüttüğü iddiaları vardır. Bu hususa ilişkin olarak Türkiye’nin ve Türk
milletinin menfaatlerini korumak amacıyla birtakım soruların sorulması ve cevaplarının yanıtlanmasına
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu soruların gerek hazırlık gerekse KİT Komisyonunu bilgilendirmek
maksadıyla hukuk biriminiz tarafından yanıtlanmasında fayda görmekteyiz.
1) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre Amerika Birleşik Devletleri’nin böyle
bir soruşturma yürütme hakkı var mıdır?
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2) İran ambargosunun delinmesi hususunda Amerika Birleşik Devletleri’nin Türk yargısına
herhangi bir başvurusu var mı? Yoksa neden yok? Zamanını mı bekliyorlar?
3) Yine, burada görülen dava Türkiye’de memurların, siyasilerin ve kurumların karıştığı ve şüpheli
olduğu bir davadır. Bununla ilgili Türkiye’den delil talebinde bulunulup bulunulmadığını bilmiyoruz.
4) Bilirkişileri Türkiye’ye geldi mi? Halkbankı inceledi mi? Devlet buna izin verdi mi?
5) Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında delil paylaşımına ilişkin bir anlaşma var mı?
Varsa bu anlaşma hükümleri bu dava için uygulandı mı?
6) Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler ambargosunu delen Türkiye için Uluslararası
Ceza Mahkemesine başvuru yaptı mı? Türkiye’ye cezayı Amerika Birleşik Devletleri’nin bir yerel
mahkemesi kesmeye yetkili midir?
7) Yoksa Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında Uluslararası Ceza Mahkemesi mi yetkilidir?
8) Amerika Birleşik Devletleri böyle bir ceza keserse Türkiye’nin buna karşı tavrı ne olmalı,
tanımalı mı, tanımamalı mı? Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bağlı olarak kurulan bir
Lahey merkezli mahkemedir. Buna karşı bir aksiyon planınız var mıdır?
9) Şaban Dişli Lahey’de bu mahkeme nezdinde girişimde bulunuyor mu? Mahkemenin kararları
nihai midir, temyiz yolu var mıdır?
10) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin mahkeme kararları üzerinde etkisi var mıdır?
11) Halkbank Türkiye Varlık Fonu şirketlerinden birisidir. Hukuki süreçte Türkiye Varlık
Fonu nasıl bir rol üstlenmektedir. Türkiye Varlık Fonu da bu soruşturma sürecine dâhil edilme riski
bulunmakta mıdır?
Bu sorularımızın yazılı olarak cevaplanmasını istiyoruz.
Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Dikbayır.
Buyurun Sayın Sertel.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Sayın Genel Müdür, öncelikle ben Halkbankın bir müşterisiyim.
Maaşımı da oradan alıyorum, kredimi de oradan çekiyorum, Halkbank bankamatiklerine de sıklıkla
uğrayan bir mudinizim. O açıdan, Halkbankın daha güçlü, daha etkin, daha insanlara ve halkımıza,
KOBİ’lere yardımcı olması noktasında duyarlılığınızın daha yüksek olması dileğini iletiyorum.
Tabii, Türkiye’deki ekonomiyle ilgili doğru orantılı bankacılık yapıyorsunuz. Faizleriniz
yükseldi. İnsanların kredi kullanımında önüne çok büyük güçlükler çıkmaya başladı. Zaman zaman
konut kredilerinde, arabalarda satışın durması noktasında, araç kredilerinde, araçların alımında vergi
oranları indirilerek piyasa canlandırılmaya çalışılıyor. Siz de banka olarak elinizden geleni yapmaya
çalışıyorsunuz ama durum geçen yıllara göre hiç iç açıcı değil ve daha kötüye doğru gidiyor. Dileğim,
temennim daha iyi olması.
Şimdi, dedim ya mudiyim. Ben geçenlerde size bir yazı yazdım, Halk Bankası Genel Müdürlüğüne.
Benim yaşadığım, evimin olduğu Bornova’da Halk Bankasının bankamatiklerinin sürekli bozulması
gerçekten beni de zora sokuyor. Yani içeriye giriyorum, milletvekili olduğum için banka müdürü
tanıyor, hemen öncelik sağlamaya çalışıyor ama oradaki yurttaşlar da beni tanıdığı için kuyruğa girmek
zorunda kalıyorum. Para çekmek için yaklaşık bir-bir buçuk saatim gidiyor ama artık bu saati korumak
için oradaki banka müdürü oradan bana bir torpil yapıyor. Ben aslında kuyruğa girmeden, işte miktarı
hemen ayarlıyorlar, bir fişi imzalıyorum, parayı çekiyorum. Ama benim amacım bankamatikten para
çekmekti. Bunu da size nazik bir üslupla yazdım, yolladım. Dedim ki: “Bu bankamatikleri gözden
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geçirin. Sürekli bozulan, arıza yapan bankamatikler bu çağda Halk Bankasına yakışmıyor.” Böyle
yazmadım da şimdi söylüyorum. Talep ilettim. Bu talebe bir görevli döndü bana, dedi ki: “Önümüzdeki
dönemde bu isteğiniz yerine getirilecektir.” Ben isterdim ki yani ben ciddi kaleme almışım, İzmir
Milletvekili diye yazmışım. Üst düzeyden biri arayıp “Şu tarihte bu bankamatikler gözden geçirilecek,
şu tarihte bu yapılacak, siz de bu sıkıntıdan kurtulacaksınız.” demek yerine iş Allah’a havale oldu
yani biraz süre. Beklememiz gereken süre ne kadar, onu bilmiyorum. Bunu bilmenizi istedim. Demek
ki bir milletvekili de olsa, ulaşmaya çalışsa Halk Bankasına, bir şikâyetini iletse sizin halkla ilişkiler
bandında cevap geliyor ama bir doyurucu ve net bilgilendirme gelmiyor. Onu bilmenizi istedim. Bu bir
şikâyet değildir, bir uyarıdır, temennidir.
Şimdi, geliyorum asıl konulara. Tabii, belki sorduğum sorular canınızı sıkabilir, sizi üzebilir
ama yani bunlar kamuoyu tarafından bilinmesi ve anlaşılması gereken konular olduğu için sormak
zorundayım ve soracağım. İki bankada bu olay yaşandı yani bir sizde, bir de Vakıfbankta. Diğer
bankalarda bu, dolarla ilgili bir alım-satım yaşanmadı. Ya, niye iki bankaya tesadüf etti, onu doğrusu
merak ediyorum. Yani niye Halk Bankasına bu piyango vurdu? Çünkü ben de o bankanın mudisi olduğum
için, bırakın KİT Komisyonunu, bir vatandaş olarak doğrusu merak ederim. 31 Ağustos gecesi dolar 6
lira 50 kuruşun üzerindeyken Halk Bankasına girenlerden 3,72 seviyesinde dolar satımı gerçekleştiğini
herkes okudu, herkes biliyor artık, bunu bilmeyen yok. Siz de yanıtlar verdiniz, televizyona çıktınız,
açıkladınız, biliyorum. Şimdi de arkadaşlarımız sordu, gene yanıtladınız.
Bu, Halk Bankası yönetiminin düşük kur skandalının yaşanacağı gün personeline mail atarak
mesai saati dışında internetten döviz alıp satanlar hakkında soruşturma başlatılacak diye bir iddia
ortaya kondu. Ne kadar doğru, ne kadar değil, bilmiyorum ama bu da iddia olarak yazıldı. Paylaşmak
istiyorum sizinle, buna ilişkin yanıtınızı da merak ediyorum. Bir kere bu vahim olayın öncelikle bir daha
olmaması için ne gibi önlemleriniz var? Yani bu tip olaylar gene Halk Bankasında gerçekleşebilir mi,
buna ilişkin bir ders çıkarıldı mı, önlem noktasında bir çalışma yapıldı mı? Bunu öğrenmek istiyorum.
Yarım saatlik süre olarak bu tanımlanıyor. O yarım saatlik sürede toplam işlem tutarı ne kadar oldu?
Onu öğrenmek istiyorum. Bu, işlem yapanlar arasında bankanız personeli var mı?, çıktı mı hiç banka
personeli? Varsa bunlarla ilgili, bu kişilerin pozisyonları ne yani bunlarla ilgili ne gibi işlemler oldu?
Bu usulsüz işlemler iptal edildi diye biliyorum ben. Ve bankanın zarara uğramadığını biliyorum. Doğru
mu? Doğru. Bundan sonrası için bu önlemlerin alınması noktasındaki duyarlılığınız için de şimdiden
size teşekkür ediyorum.
Sayın Yaşar sordu, arkadaşımız, ben yine sormak istiyorum, bu da can sıkan bir olay yani ABD’de
görülmekte olan bu, Hakan Atilla’nın davasıyla ilgili gelişmeler belli bir noktada durdu ve hâlâ
tutukluluk devam ediyor. Yani Hakan Atilla tutuklanacağını bilse, orada yargılanacağını bilse belki
de Amerika’ya hiç ayak basmazdı ama tutuklu bu, eski Genel Müdür Yardımcısı. Siz banka olarak
bu, Hakan Atilla’nın avukatlık masraflarını üstlendiniz mi yani onunla ilgili bir tasarrufunuz var
mı? Kurumsal olarak bu yargılamadan doğan masraflarla ilgili Halk Bankasına herhangi bir maddi
külfet yüklendi mi? Yoksa banka Hakan Atilla’yı yalnız mı bıraktı? Çünkü bankanın işlemiyle ilgili
yargılanıyor bu kişi. Bankadan yapılan işlemlerle ilgili yargılanıyor ve bu konuda Hakan Atilla’nın ceza
almasının bankayı zora sokacağı sıklıkla yazıldığı için bankanın imajı konusunda ve Türkiye’deki ve
dünyadaki imajı konusunda da bir sıkıntı yarattığı gerçeği var. Bunun çözümü noktasında, tabii, iktidar
uğraşıyor, belli insanlar uğraşıyor, Bakanlık uğraşıyor ama bu, Hakan Atilla olayının da bankayla ilgili
ciddi bir sıkıntı yarattığı gerçeği var.
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Şimdi, sizin giderler tablosunda, 2016 yılı raporunun 56’ncı sayfasında bir bölüm dikkati çekiyor.
“Yardım ve bağışlar” adı altında bir bölüm bu. 2015 yılında yardım ve bağışlar 171 bin liraymış, makul
bir rakam ama 2016 yılında ciddi bir artış oluyor yani bir yıl içinde 7 milyon 272 bin liraya çıkıyor. Bu,
raporda yer alıyor. Bu artışın sebebini merak ediyorum. Yani 2016 yılında hangi kişi veya kurumlara
hangi miktarlarda bağışta bulundunuz. Mutlaka bunlar hayır kurumları, sağlık kurumları falandır yani
ben buna inanıyorum ama bu kurumların bilinmesinde biz yarar görüyoruz ve ben yarar görüyorum.
2017 ve 2018’de 2015’ten 2016’ya yapılan sıçrama acaba daha da yükseğe giderek mi devam etti,
onu da merak ediyorum. 2017 ve 2018’de sizin yardım ve bağışlar noktasında merak ediyorum, yazılı
olarak da istiyorum zaten.
Yine, bu gider tablosunda kanunen kabul edilmeyen giderler var. Bu kalemde 13 milyon 865 bin
liralık harcama yapılmış. Kanunen kabul edilmeyen giderlerin içeriği nedir? 2017 ve 2018 yılında da
bu kanunen gider noktasında herhangi bir harcama yapılmış mı?
Gene, bu, 2015 Yılı Denetim Raporu’nun 122’nci sayfasında, alt kısımda Anadolu kurumsal
şubesinin 4.787 müşterinin olduğu grup firmalarına ilişkin çok yüksek miktarda kullandırılan bir
kredi var. Yani bu, 480 milyon ABD doları tutarında falan. Bununla ilgili “Teminat mektubu riski
bulunmaktadır.” demiş Sayıştay size, yazmış. Bu kredinin dönüşü veya durumuyla ilgili bilgi rica
ediyorum. Yani bu sorun çözümlendi mi, çözümlenmedi mi, bunu açıklıkla yanıtlamanızı istiyorum.
Yazılı olarak yanıtlarsanız yine Sayın Başkanımızın ve Komisyonun da vaktini almamış oluruz.
Diğer sorular da kısa kısa şöyle: 2018 yılı itibarıyla takipteki kredilerin sayısı ve miktarı nedir?
Döviz olarak kullanılan kredilerden kaçı takibe düşmüştür? Döviz üzerinden kullanılarak ödenmeyen
kredi tutarı 2018 yılı itibarıyla ne kadardır? Bankanızdan kredi kullanan şirketlerden kaçı konkordato
ilan etmiştir? Bu nedenle doğan alacak miktarı nedir? Bankanız tarafından müşterilerine kullanıma
sunulan kredi sayısı kaçtır?
Son üç yıla bakıldığında kredi kartı borcunu ödeyemediği için takibe düşen kişi sayısı kaçtır? Bu
kişilerin kredi kartı borçları toplamı nedir?
Son üç yılda bankanız tarafından kullandırılan konut kredisi ve toplam tutarı nedir? Yine son üç
yılda, konut kredisini ödeyemediği için takibe düşen kişi sayısı ve alacakların toplam tutarı nedir? Halk
Bankası da konutları geriye alıp yani el koyup böyle satmaya hazır konut bulunduruyor mu, onu da
öğrenmek isterim. Satın almak için değil ha, yani durumu tespit için soruyorum.
BAŞKAN – Web sayfasında var zaten Sayın Sertel.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Tamam. Siz eski bir Halk Bankacı olarak biliyorsunuz, takip ediyorsunuz
ama ben…
BAŞKAN – Yok, tüm bankalarda öyle.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Evet, evet.
Günümüz itibarıyla krediler tahsil edilemediği için bankanız tarafından ipotek karşılığı alınan
gayrimenkul sayısı kaçtır? Bu gayrimenkullerin kaçı konut, kaçı iş yeridir?
Otoyollar, köprüler, havaalanı gibi büyük projelerle hangi tutarda finansman sağladınız? Bu
kredilerin ödemeleri düzenli olarak yapılıyor mu? Hangi firma veya oluşumlara kredi kullandırılmıştır?
Son iki soru: Son üç yılda bankanızdan kullandığı kredileri ödeyemediği için takibe düşen KOBİ
sayısı kaçtır? KOBİ’lere yönelik kullandırdığınız takipteki kredi toplam tutarı nedir? Son üç yılda haciz
işlemi başlatılan KOBİ sayısı kaçtır? İşletmesine, fabrikasına el konulan iş insanı veya sanayici var
mıdır?
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Ben, tabii, gazeteci kökenli olduğum için sizinle bir röportaj yapmış olarak kabul edin ve bu
röportaj sorularına açıklıkla da yanıt bekliyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sertel zamanı iyi kullandığınız için ayrıca.
Buyurun, Sayın Erdan Kılıç.
SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Teşekkür ederim Başkanım.
Öncelikle hoş geldiniz.
Halk Bankasıyla ilgili, 2015 ve 2016 yılı raporlarına baktığımızda neredeyse bütün sayfaların
rakamlara boğulduğunu ve Sayıştay denetçilerinin tavsiye ve önerilerinin ise yapılan iş ve işlemlerle
dağıtılan kredilerden çok bankanın personel, izin, riskli kredilerin tabana yayılması, araçlar gibi
konularda olduğunu görmekteyiz. Bu çerçevede, bankanın bankacılıkla ilgili bütün bu iş ve işlemlerinin
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu ve Sayıştay tarafından titizlikle incelendiğine ve
denetlendiğine inanarak banka üzerinde oluşan -aslında arkadaşlarımız da değindi ama- bu imajla ilgili
konuşmak istiyorum ben de.
Halk Bankası Genel Müdürümüzün de değindiği gibi, esnaf ve sanatkârlar ile küçük ve orta ölçekli
işletmeleri desteklemek amacıyla 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde çıkarılan
kanunla kurulmuş ve 1938 yılında da faaliyet göstermeye başlamış çok önemli bir bankamızdır.
Ancak son dönemde kullandırdığı krediler, 17-25 Aralık süreci, İran’a ambargo, Reza Zarrab’la olan
bağlantılar hakkındaki iddialar, Rahip Brunson davasıyla ilgili pazarlık iddiaları ve hâlen tutuklu
olan Hakan Atilla davası gibi iş ve işlemlerden dolayı halkın bankası olmaktan daha çok iktidarın
faaliyetlerini yürüten bir banka durumuna düşürülmüştür maalesef. Bu nedenle Halk Bankası, ne yazık
ki bankacılık faaliyetlerinden çok kamuoyunda ve dış politikadaki tartışmaların da bir parçası hâline
gelerek daha güvenilmez bir kurum olarak algılanmaktadır. Bankayla ilgili çıkan “Ceza alacak mı,
almayacak mı?” “Kapatılacak mı, kapatılmayacak mı?” gibi tartışmalar bir yana 1 eylülde yaşanan döviz
kuru üzerindeki manipülasyon da bankaya yönelik güven konusunda ciddi bir erozyon oluşturmuştur.
Bu gerçekler ışığında bankanın tekrar saygın ve güvenilir bir yapıya dönüştürülmesinin bütün iş ve
işlemlerinden daha önce geldiğini düşünüyorum ben. Bunu sağlamanın da yolu kesinlikle şeffaflıktan
geçiyor ve bir an önce bu güvenin sağlanmasını benim de bir Halk Bankası müşterisi olarak öncelikle
temennim bu. Şeffaflığın ilk ayağının ise, 31/12/2016 tarihi itibarıyla haklarında kanuni takip işlemi
yapılan 3 milyon Türk lirası ve üzeri 252 adet firmaya kullandırılan ve 2 milyar 750 milyon TL’ye
ulaşan kredilerin kimlere, nasıl verildiği, bu kredilerle ilgili siyasi yönlendirmeler olup olmadığının
kamuoyuna açıklanmasından geçtiğine inanıyorum.
Bu bağlamda, Genel Müdürümüzün sunuşunda da vardı, 2018’in ikinci çeyreği üzerinde
haklarında kanuni takip işlemi yapılan 3 milyon TL ve üzeri firma sayısının kaç olduğunu ve 2016 yıl
sonu itibarıyla 2 milyar 750 milyon TL olan miktarın bugün ne kadar olduğunu da sormak istiyorum.
2018’in ikinci çeyreği itibarıyla takipte olan kredilerin toplam ticari krediler içindeki oranı ne
kadardır? Bu krediler hangi dönemde kullandırılmıştır? Kaç yıldır takiptedirler? Takipte olan krediler
bankanın yıllık kârı ve sermayesi açısından nasıl bir risk oluşturmaktadırlar? Takipte olan ve tahsil
edilemeyen kredilerle ilgili banka yönetiminin ve çalışanların ihmal ve kusuru var mıdır? Eğer varsa
bunlar hakkında yasal bir işlem yapılmış mıdır?
Diğer bir konu daha var, bu da gündemde uzun bir süre kaldı; bu da ATV/Sabah gazetesi için
kullandırılan 375 milyon dolarlık kredi. Biliyorsunuz, bu kredi verildiği tarihte de ülkemizin
gündeminden uzunca bir süre düşmedi çünkü bu kredi ticari bir krediden öte sonuçları itibarıyla
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bugünlerin şekillenmesine de etki eden para-ticaret-siyaset ilişkisinin de en somut örneği oldu ve o gün
kredi kullandırılan şirketin yani ismini açıkça söylemek gerekirse Çalık Holdingin yöneticisi bugün
de Bakanımız. Bu doğrultuda, Çalık Holdinge kullandırılan kredinin geri ödemeleri ne durumdadır?
Taksitlerde bir aksama var mıdır? Kredi taksitlerinin ödenmesi amacıyla yeniden 200 milyon dolarlık
bir kredi kullandırılmış mıdır? Bunları da Komisyonla paylaşırsanız çok memnun oluruz.
Değerli arkadaşlar, diğer bir konu var, o da kredi derecelendirme kuruluşlarının haziran, temmuz,
ağustos gibi birbiri ardına yaptığı risk uyarısı açıklamaları. Bu kuruluşlar yaptıkları açıklamalarda
Türk lirasının değer kaybetmesi, yüksek faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin bankaların
varlık kalitesi, performansı, fonlama ve likiditesi için ciddi riskler oluştuğunu ifade ediyorlar. Yapılan
bu değerlendirmeler doğrultusunda Halk Bankası açısından da bu risk mevcut mudur ve bu, nasıl bir
tehdide yol açar sizin bankanızda?
Öte yandan, raporlara da baktık, 2015 yılı denetim raporuna baktığımızda, 104’üncü sayfada 2015
yıl sonu itibarıyla bakiye arz eden kredi kartlarından kaynaklı risklerin 2 milyar 210 milyon 716 bin
TL olarak sunulduğu görülmektedir fakat 2016 yılı denetim raporunun 107’nci sayfasında 2015 yılı
itibarıyla bakiye arz eden kredi kartlarından kaynaklı riskler 2 milyar 289 milyon TL olarak sunulmuştur,
arada 79 milyon TL’lik bir fark vardır; bu fark nereden kaynaklanmaktadır? Bu rakamlardan hangisi
doğrudur?
Ayrıca, yine 2015 yılı denetim raporunun 104’üncü sayfasında “2014 yılı itibarıyla 243 milyon
TL olan ikinci grup yakın izlemedeki krediler 2015 yılı yıl sonu itibarıyla 251 milyon TL’ye çıkmış,
31/05/2016 tarihi itibarıyla da bu miktar 420 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.” ifadesi vardır. Fakat
2016 yılı raporuna baktığımızda, ocak ve mayıs ayları arasında 170 milyon TL gibi anormal bir fark
vardır; acaba yazımda mı bir yanlış vardır, yazımda yanlış yoksa da bu fark neden kaynaklanmaktadır?
Bunlara açıklık getirilmesini istiyorum.
Ben de bugüne kadarki emekleriniz için ve bilgilendirmeniz için de çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Erdan Kılıç.
Buyurun Sayın Zeybek.
KEMAL ZEYBEK (Samsun) – Sayın Başkan, Değerli Genel Müdürüm, bankamızın değerli
Yönetim Kurulu üyeleri; hepinize hoş geldiniz diyorum ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Arkadaşlarımız bankanın değişik konulardaki kredi ve yapılandırması hakkında konuşmalar
yaptı, ben de bugün bankamızın KOBİ’ler ile esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerine
uygulamaları hakkında konuşma yapmak istiyorum.
Şimdi, 1951 yılından bu yana kanunla Halk Bankasına da yetki verilmesi esnaf ve sanatkârlar kredi
ve kefalet kooperatiflerine kredi kullandırılması ve yüzde 50’si hazine tarafından, yüzde 50’si de esnafın
kullandığı krediyi faiziyle kendisinin ödemesi koşuluyla kredi kullandırılıyor. Bu, tabii ki Türkiye’de
yeni işe başlamış, işini sürdüren ve kaynağa ihtiyacı olan esnaf ve sanatkârımızın en çok başvurduğu
bir yer burası. Yani Türkiye’de bugün esnaf ve sanatkâr, küçük esnafımız, büfecisinden, berberinden,
nakliyecisinden, tuhafiyecisine küçük esnaf durumunda olan kim varsa yani kendi hanesinin ekonomik
koşullarını kendisi sağlayan, kendi adına kendini istihdam eden insanların büyük ölçüde Türkiye’nin
ekonomisine de katkı sağlayan bir ekonomik yapının ta kendisi. Ama görebildiğimiz kadarıyla esnaf
ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerine Türkiye’de Halk Bankası tarafından kullandırılan 8586 milyar lira gibi bir paranın bugün piyasada dolaşması bu paranın da yeniden dönüşümlü esnaf ve
sanatkârımıza geri verilmesini küçük meblağ olarak görüyoruz. Türkiye’de bu esnaf ve sanatkârlar kredi
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ve kefalet kooperatiflerine üye insanlarımızın sayısı 1 milyon 600 bin civarında, bu kadar üyesi var yani
bu kadar üyenin genelde 700-800 bin kişisi, esnaf ve sanatkârı bu kredilerden kendisi faydalanmaktadır.
Şimdi 800 bin kişi, bir iş yerinde esnaf en az 2 kişiyi de istihdam ettiğini de düşünürsek demek ki bu,
1,5 milyon insanın istihdam edilmesi demektir. 1,5 milyon insanın da istihdam edilmesiyle beraber, 1
kişinin de en az 3 kişiye bakma yükümlülüğünü düşünürsek 4,5 milyon gibi bir rakam çıkıyor ki bu
kadar insanın sizin vermiş olduğunuz krediden, desteklerden ülke ekonomisine, kendi ekonomisine
fayda sağlayan bir yapının ortaya çıktığı gözleniyor. Bunun 2015, 2016 ve 2017’den sonra fazla bir
artışı olmadı yani esnaf ve sanatkârımıza kullandırılan kredilerin enflasyon oranında artırılmadığı
gözlemlenmektedir. Özellikle de 2018’i düşünürsek bu dövizdeki hareketliliği ve enflasyondaki
yüksek hareketliliği de göz önünde bulundurursak esnaf ve sanatkârımıza kredilerin daha yüksek
kullandırılması gerektiği hâlde Halk Bankasının plasman giderlerinin azlığı yani yeniden açılmaması
ve esnafın kendi aylık ödentisinden sonra… Yani bu ödenti nasıl yapılıyor? Bir aylık, üç aylık, altı aylık
ödentiler hâlinde yani beş yıla kadar eşit taksitlerle kredi veriliyor. Şimdi, kredi her ay kendiliğinden,
dönüşümlü geri geliyor. Bu dönüşümlü geri gelen krediler dahi kullandırılmıyor, böyle bir kesintiye
gidiliyor yani Halk Bankasının yöneticileri tarafından, bankaların şubeleri tarafından… Bu esnaf bir
sıkıntı altında yani esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri çalışırken kendi görevlerini kendi
bünyelerinde yapamaz duruma geliyorlar çünkü banka almış olduğu, toplamış olduğu geri dönüşümlü,
taksitli krediyi yeniden vermekte dahi şu anda güçlük çektiriyor. Sayın Genel Müdürüm burada, biz şu
anda ülkemizin ekonomik koşullarını, ekonomik krizin olduğunu düşünürsek bu krizin en iyi şekilde
aşılmasının temellerinden birisi esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin dağıtımıyla vermiş
olduğu… Esnaf ve sanatkârımıza şu anda 150 bin lira gibi en yüksek limitlerde kredi veriyorsunuz, bu
kredilerin 250-300 bin liraya kadar çıkarılması, teminatlarının da sağlama alınması ve yükümlülüklerini
yerine getiren esnafın da bu konudan faydalanması gerektiğine inanıyorum. Bunun yapılmasının ülke
ekonomisine ve şu andaki ekonomik krize bir şekilde olumlu etkisi olacağını düşünüyorum.
Biz burada ticarete başlayan her insanımızın, başlangıçta esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet
kooperatiflerine başvurup bu krediyi mutlaka kullandığını biliyoruz yani bu esnaf ve sanatkârlar
kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırmalarından sonra belli bir ciro yüksekliğiyle
KOBİ’leri oluşturduğunu biliyoruz. Sizin KOBİ’lere de çok yüksek destek verdiğinizi biliyoruz ama
KOBİ’lerin de şu anda -az önce belirttiğiniz gibi- 100 firmanın kullanmış olduğu kredi ölçeğinde kredi
kullanmadığını görüyoruz. Eğer biz toplumun, ülkemizin gelişmesini, istihdam sağlayan yapısını daha
iyi hâle getirmek istiyorsak bu konuda Halk Bankasının KOBİ kredisi kullanan şirketlerimize daha
büyük ölçekte destekçi olması gerektiğini söylemek istiyorum.
Bir de bu esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin bir şekilde son dönemlerde
geri dönüşümleri tahsil edemediğini ve bankadaki ödentilerin az olduğunu, kooperatiflerin battığını
görüyoruz. Tabii, yanlış yönetim, yanlış yöneticiler de var mıdır? Vardır. Bunlar da bir şekilde bankanın
şube müdürleri tarafından dahi takip edilebilir durumda olmalı, çarpık ilişkiler görüldüğü an mutlaka
uyarılmalı ve ona göre de önlem alınması gerektiğine inanıyorum. Yani burada yanlış yapanların, iyi
niyetli kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımızın kredi kullanmasına da engel olmaması gerektiğini de
söylemek istiyorum.
Şimdi, burada 2014 yılında bir artış yapılmış, burada Sayıştay raporunda belirtilmiş, 2014
yılından sonra siz esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin kredilerini, bir yüzde artışı
olarak enflasyon orantısında, ülkenin gelişmesindeki durum itibarıyla yükseltmemişsiniz. Yani bu
yükseltmeyi inşallah 2019 yılındaki öngörülerinizle ve ülke ekonomisinin gelişmesi açısından bunu
sağlayabileceğinize inanıyoruz, bunu da yapmanızı temenni ediyoruz.
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Değerli Genel Müdürüm, tabii, burada bunu yaparken Türkiye’deki ekonomik koşullar itibarıyla
kırsalda da tarım çiftçisine de besicisine de bir şekilde belli ölçeklerde destekçi olduğunuzu biliyoruz.
Bu desteklerinizi daha artırır durumda olmanızı ve ülke ekonomisine de tarımın ve hayvancılığın
ithalattan kurtarılması için sizin de bu konuda katkılarınızın olmasını diliyoruz.
Bu çalışmalarınızın daha üstün verimlilikle geliştirilebilmesi, sağlanması için Halk Bankasının
kurumsal şirketlere değil de KOBİ şirketlerine, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin
bünyesindeki şirketlere, esnafımıza kredilerin daha iyi kullandırılmasını temenni ediyor ve
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Zeybek.
Buyurun Sayın Budak.
ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Genel Müdürüm, şimdi, ben iş dünyasından gelen birisiyim, ticaret ve sanayi odasında
uzun yıllar başkanlık yaptım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde başkan yardımcılığı ve organize
sanayide de başkanlık yaptım; kendim de geçmiş dönemde sanayiciydim.
Şimdi, biraz önce size sorduğum sorulara aldığım cevaplar bana göre yetersizdi çünkü sebebi
şu: Olağanüstü bir krizden geçiyoruz, hatta bu, 1994, 2001 krizine falan benzemiyor, gittikçe
derinleşecek ve burada özellikle bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğini, aynı zamanda
kamu bankalarının da özellikle Halk Bankasının esnaf ve küçük, orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi
üzerine 1933’te kurulduğu düşünülürse “Burada sizin bu olağanüstü durumda aldığınız tedbirler ve
projeksiyonunuz nedir?” diye bir soru sormuştum. Orada da siz dediniz ki: “2017’de esnaflara esnaf
ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla 16 milyar lira kredi verildi.” 2018’de de
bu 9’uncu ay itibarıyla 15 milyar. Demek ki geçen sene ile bu sene arasında bir fark yok yani “O
projeksiyon nedir?” diye sorduğumda aslında esnaflara yönelik yaptığınız bir kredi çalışması var mı ve
bugünleri geçirebilecek yeniden yapılandırma, uzun vadeli kredi… Aynı zamanda küçük, orta ölçekli
işletmelerin riskli olduğunu biliyoruz yani risk altında olduğunu biliyoruz. Bu dövizin ciddi anlamda
yükselmesi ve oradan artık şirketlerin de kriz yaşaması yani aynen kalp krizi gibi bir kriz yaşaması,
kalbin artık yarısının çalışmadığı bir durumda… Ki ekonominin lokomotifidir küçük, orta ölçekli
işletmeler ve esnaf, Türkiye’deki reel sektörün ürettiği katma değerin büyük bir bölümünü, yüzde 9095’ini küçük, orta ölçekli işletmelerden sağladığımızı biliyoruz. Onun için size çok büyük bir görev
düştüğünü düşündüğüm için o soruyu sormuştum.
Ayrıca, tabii ki bu genç girişimcilere ürettiğiniz projeler var mı? Çünkü Türkiye’de kefalet
bankacılığı yapılır, eğer sizin verebileceğiniz bir ipoteğiniz ya da elinizde çekleriniz varsa, kefalet
verirseniz ya da çok güvenilir birinden kefalet alırsanız ancak o zaman kredi alabilirsiniz; onun için
de Türkiye’de genç girişimciler ya da girişimciler çok fazla desteklenemez durumdadır. O yüzden
proje krediciliğiyle ilgili bir çalışmanız var mı? Yani projesini getirdi, projeye güvendiniz ve kefalet
de istemeden “Bu projeyi destekliyoruz.” efendim, işte “Şu, imalat sektöründe inovatif bir iştir, bunu
destekliyoruz.” diye hazırladığınız böyle bir proje var mıdır? Proje krediciliğinden kastım da budur.
Özellikle şunu ifade etmek isterim: Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinden
düşük faizli kredide, yarısını da devletin sübvanse etmesine rağmen faiz oranları neredeyse piyasa faiz
oranlarına ulaşıyor. Sebebi, dosya parası, hesap işletim sistemleri falan filan yani bir yığın maddeyle
neredeyse normal piyasanın kredi faizi neyse o seviyelere ulaşıyor. Tabii, esnaf ve sanatkârlar kredi ve
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kefalet kooperatiflerinde bir komisyon alınıyor, sonuçta sanıyorum son bir bölümde bu alınmadı, onun
için de sıfır komisyon olduğu için hiç sıcak bakmadı esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri
bunları dağıtmak üzere.
Bir başka konu da TESKOMB’la ilgili. TESKOMB Başkanı geçtiğimiz dönemde -şimdi
milletvekili mi bilmiyorum- AK PARTİ milletvekiliydi, aynı zamanda Ankara Esnaf ve Sanatkârlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanıydı, aynı zamanda Mamak şubesi başkanıydı, aynı zamanda
TESKOMB’un Başkanıydı yani üç ayrı yerde başkandı ve bunun toplamı özellikle bu milletvekilliği
maaşı ve emeklilik maaşını da koyduğunuz zaman neredeyse 100 bin lirayı buluyordu. Hadi o neyse
ama bir siyasi görüntüde olan, siyasi erk sahibi olan birisinin böyle bir kredi kefalet kooperatifinin
başında olması akla binbir türlü şey getiriyor. Sonuç itibarıyla net olarak şunu söylüyorum: Kredi
kefalet kooperatiflerinin Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelere ve esnafa siyasi ayrımcılık
yaptığını burada ifade etmek durumundayım. Yani AK PARTİ’ye üye olursanız, AK PARTİ’den bir
referans gelirse o dağıtılan kredilerin özellikle bir kartvizitle gidilip oralardan alındığı, üstelik de risk
altında olan esnafların bu krediyi kullanamadığı, aynı zamanda bu krediyi kullananların da ihtiyacının
olmadığıyla ilgili esnaflar arasında küçük bir araştırma yapsa banka ortaya çıkartacaktır.
Biraz önce soruldu, bu “Zarrab davası” diye Türkiye’de bilinen, sonra da Hakan Atilla davasına
dönüşen bir durum söz konusu ve çok hassas ve dikkatle kelimeleri seçmek durumundayım. Özellikle
çok köklü, çok güçlü, esnafı destekleyen bir banka ve Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu bu krizde
özellikle finans piyasalarının çok hassas ve kırılgan olabileceğini düşünerek burada çok fazla detaya
girmeden birkaç tane soru soracağım. Hakan Atilla’nın otuz iki ay hapis cezasına çarptırılması,
özellikle bankanın Genel Müdür Yardımcısı olarak oraya görevli gönderilmesi, belki de orada böyle
bir muameleyle karşı karşıya geleceğini bilse ya da böyle bir bilgi alınsa belki gönderilmeyecekti fakat
bu dava devam edecekti çünkü İran yaptırımlarıyla ilgiliydi ve Halka Bankası İran yaptırımlarında
yaptırımları delen banka, o aracılık işlemlerini yapan banka olarak suçlanıyordu ve burada dünyanın
birçok büyük bankasına Halk Bankasının başına gelebileceğini düşündüğümüz cezanın kesildiğini de
biliyoruz, hatta Amerikan bankalarına kesildiğini biliyoruz yani siyasi bir durumun olmadığını, aslında
burada bir yaptırım delinmesi durumunun söz konusu olduğunu ifade etmek için bunu söyledim ki o
dev bankaların içinde Deutsche Bank falan var, çok büyük cezalar kesilmiş Deutsche Banka, onun gibi
bir yığın bankaya ceza kesilmiş. Burada soru şu: Bu konuşmaların içinde Halk Bankasını asıl bağlayan
husus OFAC’ın yani Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin Halkbanka kesmeye hazırlandığı cezayla ilgili
malumatınız var mı? Yani burada bütün ülkeyi yakından ilgilendiren, 81 milyonu yakından ilgilendiren
bir durum söz konusu. Şimdi, derin bir ekonomik krizden geçiyoruz, derin bir ekonomik krizden
geçerken bütün iş dünyasının da halkın da bir yere baktığını biliyoruz, Halk Bankasına ceza kesilecek
mi, miktarı ne olacak? Ekonomiyi nereden, nasıl derinden etkileyecek mi? Bu, gerçekten ekonomiyi
de çok derinden etkileyebilecek ağır bir konu. Onun için burada bu beklentinizi benim sizden almak
istediğimi de ifade etmek isterim yani OFAC’la ilgili Halkbanka kesebileceği cezaya ilişkin gelişmeler
var mıdır? ABD otoriteleriyle bu alanda herhangi bir temasınız var mı, bir temas var mı, bizim hükûmet
tarafından temaslar var mı? OFAC İran yaptırımlarının delinmesi gerekçesiyle daha önce BNP’ye 8,9
milyar dolar; biraz önce Deutsche Banka dedim ama BNP Paribas’a da 8,9 milyar dolar gibi bir ceza
kesmiş. Bankanızın cezaya ilişkin öngördüğü en iyi senaryo ve en kötü senaryo nedir? Bu, son derece
önemli. En iyi senaryoyu ya da en kötü senaryoyu bilmek isteriz ve cezanın yaratacağı risklerle ilgili
bir çalışma yaptınız mı, bu riskleri azaltacak birtakım çalışmalar yaptınız mı?
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Bir de Varlık Fonu’nu sormak istiyorum. Çok uzun bir konu Varlık Fonu, Varlık Fonu’na bankanın
hisseleri devredildi artık denetimden, daha doğrusu Sayıştay denetiminden, Hazine denetiminden
çıkmış oldu Halk Bankası. Hangi denetim olacak? İşte Varlık Fonu’nun seçtiği bir danışmanlık firması
diyelim ya da denetleme firması denetleyecek, onun için bizim ve halkın bundan haberi olmayacak. Bu
konuyla ilgili sizin özellikle Varlık Fonu’yla ilgili görüşlerinizi almak isterim.
Şimdi, bundan sonraki İran yaptırımlarının bankaya oluşturabileceği riskler nedir diye soracağım
çünkü Halk Bankası Kredi ve Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanınız, yaptırımlar bölümünden
bir arkadaş Seyit Ahmet Taymaz Ankara Sanayi Odasındaki bir toplantıda İran yaptırımlarıyla ilgili
yaptığı sunumda Bank Mellatın da yaptırım kapsamına alınacağını belirtmiş, Taymaz “Yaptırımlarla
birlikte İran otomobil sektörüne su bile satılamayacak.” demiş. Gerçekten bu kadar vahim mi? Bu
yaptırımlardan altı aylığına biz muaf tutulduk ülke olarak, otomobil sektörü ya da başka sektörlere…
Çünkü İran bizim 11’inci büyük ihracat pazarımız ve ihracatımız 2018’in ilk on ayında 2 milyar dolar
civarlarında. Bir önceki yaptırım dönemi boyunca Halkbankın İran’la olan “swift” işlemlerinin toplam
hacmini öğrenmek istiyorum. Bu işlemlerin, bankanın toplam uluslararası operasyonlarına oranı neydi?
Kısaca, Türkiye’nin tamamını bu derece geren süreçten ne seviyede bir kazanç elde edildi?
Bir de faktoring şirketleriyle ilgili birkaç sorum var. Banka tarafından faktoring şirketlerine satılan
alacakların tutarı ne kadardır? Toplam kredi oranına oranı ne kadardır, kaça satılmıştır?
BAŞKAN – Faktoring şirketlerine satılan kredi mi? “Varlık yönetim şirketlerine” mi demek
istiyorsunuz?
ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Aynı şey efendim.
BAŞKAN – Aynı şey değil.
ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Ama bir anlamda da faktoring şirketleri varlık yönetim
şirketleri gibi de çalışıyor; şimdi anlatacağım, Halk Bankasının da bir faktoring şirketi var, oraya
devredilen, en son 5 ekimde Halk Bankası tarafından devredilen 76,6 milyon liralık alacağını 4,5 milyon
liraya nakden satmışsınız; bu, değerinin yüzde 5,8’ine tekabül ediyor. Halkfaktoringin alacak tutarı
ne kadardır? 2015 yılından bugüne alacaklarda ne kadar artış yaşanmıştır? Yıllar itibarıyla faktoring
şirketlerine devredilen alacakların tutarları nelerdir?
Bir de batık kredilerle ilgili burada birkaç sorum var, kredi kartları konkordatolarla ilgili.
Bankanın brüt takipteki alacak oranı son rakamlara göre yüzde kaç? Grup 1 ve grup 2 kredileri
beraber değerlendirildiğinde bu oran yüzde kaça çıkıyor? BDDK’nin kredi sınıflandırmalarına ilişkin
yönetmelikte yaptığı değişikliğin bu orana bir etkisi olmuş mudur?
Ticari kredilerde geri dönüş oranı ne kadardır? Soruldu bu sorular ama bir kere daha kayıtlara
girmesi için soruyorum.
BAŞKAN – Sayın Budak, toparlayalım, zamanı etkin kullanalım.
ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Hemen bitiyor, çok az kaldı.
2015 yılına göre ne kadardır? Kaç adet kredide dönüşler, gecikme veya taksit kaçırma durumu
mevcut mudur?
KGF’li krediler, bunlar son derece önemli…
BAŞKAN – Evet, onlar hep soruldu aslında…
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ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – KGF’yle ilgili şu bölüm sorulmadı: Türkiye genelinde
kullandırılan KGF kredilerinde aşağı yukarı 220 milyar gibi büyük bir rakamdan bahsediyoruz. KGF’yle
ilgili net bilgi alamıyoruz, hiç olmazsa sizin bankanızdan geri dönüşlerle ilgili ve aynı zamanda burada
ödenemeyen kredilerle ilgili -genel olarak da alamıyoruz- hiç olmazsa bankanızda böyle bir bilgi varsa
sizden geneliyle ilgili bir bilgi rica edeceğiz.
Yap-işlet-devret kredileri, yeniden yapılandırma ve benzer kredilerle ilgili sorum var ama bir
tek şunu sorayım madem süremiz çok dar: Şu Yıldızlar Holding konusu biraz önce soruldu, ben açık
sorayım: Yıldızlar Holdingdeki bu aşağı yukarı 500 milyon dolara ulaşan kredinin akıbeti ne oldu?
Yani bu, son derece önemli çünkü biraz önce söylediğiniz o büyük ilk 100 firmaya verilen kredilerin
durumuyla bir bağlantı, bir ilinti var mıdır onu merak ediyorum.
Bunlar sorulmadı, Astaldi İtalya’da konkordato ilan etmişti ve bu üçüncü köprüde sizin de İçtaşAstaldi konsorsiyumunda krediniz var; toplam 2,3 milyar ama bunun herhâlde 900 milyon ya da biraz
daha aşağıda sizin bir riskiniz var. Yine ilk 100 şirketle ilgilidir bu soru. Burada riskiniz nedir, şüpheli
alacak hâline gelmiş midir?
Bir de üçüncü havalimanı inşasında konsorsiyum sağladığınız 960 milyon avro var. Bu kredinin
ödeme dönemi ne kadar, faiz oranı yüzde kaçtır? Çünkü bunu da diğer iki, sizinle beraber üç, kamu
bankası kredilendirmişti, bunu da öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN – Teşekkür edelim mi Sayın Budak?
ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Bir konu daha var işsizlik sigortası…
BAŞKAN – Çünkü söz almak isteyen epey arkadaşımız var.
ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Hemen bitiriyorum.
İşsizlik sigortasından aktarılan bir 11 milyar lira gibi –eski parayla 11 katrilyon- kredi var.
Bunun bir bölümü Halk Bankasına aktarıldı. Burada sendikasyon kredilerinde bir sıkıntı var mıdır?
Sendikasyon kredileriyle ilgili yenilemeler nedir ve 2015’e göre sendikasyon kredilerinde faiz oranı
nereden nereye gelmiştir?
Bir de bu son olaylardan dolayı bankanın itibarıyla ilgili sıkıntılar yaratılmıştı. Rating
derecelendirme kuruluşlarında bankanızın ratingi 2015’te neydi, şu anda hangi seviyede?
Ben şimdilik bu kadar soruyorum.
Var aslında sorularım ama…
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Budak, sağ olun.
ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Ben de teşekkür ediyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Sümer.
ORHAN SÜMER (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Şahsınızda salonda bulunan tüm arkadaşlara başarılar dilerim konularında.
Zeybek Vekilim söyledi, ben de seçim bölgem Adana’da gelmeden önce hem Adana Esnaf
Odaları Başkanıyla hem de esnaf kredi kefalet kooperatif başkanlarının serzenişleriyle… Bu konulara
değinmeden geçmeyeyim, sorulara öyle başlayacağım.
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Gerçekten Adana Esnaf Odaları Başkanımızın da bizzat kendisinin ağzından ve esnaf kredi
kefalet kooperatif başkanlarımızın da geri dönüşlerle ilgili, birçok kalemde geri dönüşlerimiz olmasına
rağmen “Son dönemlerde bankalardan kredi alamıyoruz, Halk Bankasından kredi alamıyoruz.” gibi
bir serzenişleri var, bunu belirtmeden geçemeyeceğim çünkü neticede küçük ölçekli esnaflarımız
Türkiye’de ekonominin can damarları diye düşünüyorum.
Ayrıca, Sayıştay raporunda bankada tahsil edilemeyen ve alınmasından da ümit kesilen milyarlarca
liralık kredi olduğu Sayıştay raporunda yer alıyor. Buna göre, bankada sadece 2016 yılında 3.686 adet,
1,1 milyar liralık kredinin geri alınamayacağı anlaşılınca tahsili olanaksız alacaklar hesabına aktarılmış.
Sayıştay raporunda yine “Yakın izleme hesaplarında bulunan her 100 kredi adedinden 10’u, her
100 TL riskten de 25,5 TL’si tekrar aktarılmış. Bu oranlar oldukça yüksek görünüyor.” şeklinde ifade
ediliyor. Ayrıca, Sayıştay 2015 yılında 3,3 milyar olan ve 2016’da da yüzde 34,1 oranında 1,1 milyar TL
artarak 4,5 milyar liraya çıkan alacaklar için önlem alınmasını istiyor. Bu kapsamda, alınan önlemler
nelerdir? Sözü edilen rakamların 2018 yılı içinde güncel olanları nelerdir?
Ayrıca, önceki yıllarda kullandırılan kredilere ilişkin usulsüzlüğü tespit olunan yönetim kurulu
üyeleri ile personel hakkında, 64 firmaya kullandırılan kredilere ilişkin görevi kötüye kullanmak ve
emniyeti suistimal suçundan dolayı suç duyurusunda bulunmuş, açılan 62 davayla ilgili sürecin takip
edildiği bilgisi Sayıştay raporunun 163’üncü sayfasında yer almaktadır. Bazı suç duyurularıyla ilgili
zaman aşımı, ceza erteleme, takipsizlik kararları kesinleşmiştir. Banka yöneticileri aleyhine toplam
51 mali sorumluluk davası açılmış, bunlardan 6’sı banka aleyhine sonuçlanmıştır. 2016 yılında dava
süreçlerinde görülen yavaşlık nedeniyle fazlaca bir ilerleme kaydedilmediği anlaşılmıştır. Yani bir
anlamda işlenen suçlar cezasız kalmıştır. Bu konuda bir kumpas söz konusu mudur? Yöneticiler
hakkında karar veren hâkimler arasında FETÖ iddiasıyla görevden alınanlar var mıdır?
Ayrıca, yine Sayıştay raporunun 264’üncü sayfasında kanunen kabul edilmeyen giderler
başlığı altında yapılmış olan harcamalar kayıt altına alınmış. Buna göre, banka tam 13 milyon 866
bin TL’lik kanunen kabul edilmeyen giderler yapmıştır. Bunlardan biri de 858 bin TL’lik bankanın
belli unvanlardaki yöneticilerinin özel cep telefonu, ev telefonu giderleri ödemesidir. Yasal dayanağı
olmayan telefon harcamaları bankanın hangi personeli için yapılmıştır? Bu giderler telefonu kullanan
banka personelinden tahsil edilmiş midir?
Ayrıca, Cumhurbaşkanının Başdanışmanlarının Halkbank yönetiminde yer alması dikkat çekiyor.
Özellikle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde on iki yıl boyunca Başbakanlık
Örtülü Ödenek Başkanlığı yapan Maksut Serim ve Meltem Taylan Aydın yönetimde bulunuyor şu an.
Bu kişilerden özellikle Serim hakkında çok büyük ve vahim iddialar bulunuyor. Bu kişiler ne kadar
maaş almaktadır? Cumhurbaşkanlığından ve Halk Bankasından ayrı ayrı maaş almakta mıdırlar?
Bunları yazılı olarak rica ediyorum.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sümer.
Buyurun Sayın Vekilim.
AHMET KAYA (Trabzon) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Türkiye ekonomisindeki kriz pek çok sektörde konkordato ve iflasları beraberinde getiriyor.
Özellikle esnafın almış olduğu kredileri ödemekte zorlandığı haberleri her geçen gün artıyor. Söz
konusu borçları çevirememenin önemli yansımalarından birisi de bankaların kredilerini tahsil etmekte
yaşadıkları sıkıntılarda görülüyor. Özel bankaların daha önce kullandıkları batık kredileri devretme
seçeneğini bir kamu bankası olan Halkbankasının da kullandığını görüyoruz. Türkiye Halk Bankası
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76 milyon 685 bin 144 TL tutarındaki batık krediyi 4 milyon 500 bin TL’ye satmış, Halkbankası
tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada “Bankamız Yönetim Kurulunun
kararıyla 27/09/2018 tarihinde yapılan ihale sonucunda bankamız takipteki krediler portföyünün 76
milyon 685 bin 144 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız 4 milyon 500 bin TL’lik satış bedeli
nakden tahsil edilmek suretiyle Birleşim Varlık Yönetim Anonim Şirketine 05/10/2018 tarihinde devir
ve temlik edilmiştir.” denilmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali
Akben’in 20 Eylülde batık kredi devri gibi bir durumun söz konusu olmadığı yönündeki açıklamasının
hemen bir hafta sonrasında Halk Bankasının bu devri dikkat çekici bulunmuştu. Sanıyorum, bir kamu
bankası bunu ilk defa yapıyor. Bu devir konusunda Komisyonumuza bilgi verilmesini rica ediyorum.
Kamuoyunda bu şirketler için herhangi bir borcu tahsil ettiğinde, tahsil ettiği borcun yüzde 30’unu
bankaya verdiği, geri kalan yüzde 70’i de kendisi aldığı şeklinde bir bilgi var. Bu bilgi doğru mudur?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kaya.
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz.
Süremizi etkin ve verimli kullanalım, baştan, Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Yani aslında tabii, Halkbankın eski Genel Müdürü Ali
Fuat Taşkesenlioğlu’nu da burada görmek isterdik. Usulen, KİT Komisyonunda önceki dönemde görev
yapan genel müdürler de nezaketen de olsa…
SÜLEYMAN KARAMAN (Erzincan) – Hep gelmeyenleri görmek istiyorsunuz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Çünkü soracağımız, yönelteceğimiz sorular var. Aslında,
birincil muhatapları biraz da onlar.
BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayalım.
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz, devam edin.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Bu trolleme çabasını atlattıktan sonra ben devam edeyim.
Hain FETÖ darbe girişiminin ardından Halkbanktan kaç kişinin ihraç edildiğini, FETÖ terör
örgütüyle iltisaklı olduğuna kanaat getirilerek, bunu sizden öğrenmek istiyorum. Aynı zamanda, bu
ihraç edilenler arasında Hakan Atilla davasına delil veya sahte delil taşımak suretiyle müdahil olan
kişiler var mı? Bilginiz dâhilinde mi? Bu konuda sizden bilgi istiyorum.
Özellikle, bu hain darbe girişimi nedeniyle ülke olarak bir travma yaşadık, hep birlikte, tüm
kurumlarımızla birlikte bir travma yaşadık. Bu noktada da devlet kurumlarında görev alacak veya
almak isteyen, iş arayan pek çok gencimiz geçmişinde, ilkokulda, ortaokulda, lisede bir zaman, bir
şekilde belki maddi imkânsızlıklar nedeniyle, belki bilgisizlik nedeniyle ama çeşitli nedenlerle bu
FETÖ’nün dershanelerine gitmek suretiyle geçmişlerinde böyle bir maalesef olumsuz bir deneyim
yaşadılar ve bu kişiler bir şekilde devlet kurumlarında da görev alamıyor, hatta özel kurumlarda bile bir
şekilde lekelenmiş vaziyetteler. Şimdi, bu doğrultuda, Bank Asyada üst düzey görev almış 7 kişi, Halk
Bankasında 2017 yılına kadar… Bunlardan birisi Bank Asyada Genel Müdür Yardımcısıydı, kendisi
Ali Fuat Taşkesenlioğlu. Şimdi bu soruyu herhâlde burada olsaydı kendisine sorabilirdik ama olmadığı
için -tabii yanıt bağlamında- denetim vazifesi olan biri olarak, şu anki yetkili olarak size yöneltmek
durumunda kaldım. Bank Asya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Gökçe, Bank Asya Şube Müdürü
Murat Oktay, Bank Asya Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem, Bank Asyada Şube Müdürü Mustafa
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Aydın, Bank Asyada Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Şenel ve Bank Asyada Grup Müdürü
Salim Köse; bunlar 2012 yılına kadar çalışmışlar, sonra Bank Asyadan neredeyse toplu bir vaziyette
Halkbanka geçiş yapmışlar.
Sonrasındaki süreçte de Halkbankta gördüğümüz pek çok sıkıntı var. Özellikle itibarını
zedeleyecek derecede -Reza Zarrab veya Hakan Atilla davalarıyla bağlayarak söylüyorum- ciddi
anlamda Halkbankta problemler var. Bunu dikkatinize sunuyorum. Bu bir tesadüf gibi de görünmüyor
açıkçası. Halkbankın neredeyse bütün üst düzey yönetimi Bank Asyadan gelmiş.
Şimdi, buradan hareketle -böyle yönetim kurulu üyelikleri üzerinden de gidiyoruz- Sayıştayın
2016 yılı denetim raporunda “Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine Yapılan Harcamalar” başlığının
altında “2016 yılında kuruluş dışından atanmış olan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine yapılan
ödemelerin tutarı 2,2 milyon TL olmuştur.” tespiti var. Diyor ki: “Bankanın 2015 faaliyetlerinin
görüşüldüğü 31/03/2016 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında mevcut ödeme esasları aynen devam
etmek, 01/01/2016 tarihinden geçerli olmak ve aylık net ödenmek üzere Yönetim Kurulu üyelerinden
genel müdür olan üye için 30 bin TL, uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için 13.450 TL,
uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için 7.500 TL, Denetim Kurulu üyelerinden uhdesinde kamu
görevi bulunan ve bulunmayan denetçiler için 6 bin TL olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır.” Sayıştay,
sonrasında uyarmış, demiş ki… Şöyle özetleyerek size söyleyeyim: Bir KHK çıkarılıyor ve “Birden
fazla görev alanlar, bu görevlerin hangisinden ücret alacağını belirleyerek asli görevde bulunduğu
kurumun merkez teşkilatı personel birimi ile görev yaptığı birime on gün içerisinde bildirecektir.”
demiş. Yani “Hangi görev üzerinden tutar alacaksa bildirsin.” diyor.
Biraz önce Orhan Sümer Vekilimiz de işaret etti o noktaya; birkaç konuda görev alanlar var,
onların maaşlarıyla ilgili bilgi istemişti. Ben güncel olarak hem Genel Müdürün hem Yönetim Kurulu
üyelerinin maaşlarını ve hangi görev bağlamında o maaşı aldıklarını sizden talep ediyorum. Özellikle
Sayıştay bu uyarıyı yapmış, “Neye dayanarak yapmış?” diye ben de Sayıştaya soracaktım. Yine sorumu
yöneltiyorum Sayıştaya.
BAŞKAN – Sayıştaya soru yöneltmeyin de Sayın Genel Müdürümüze söyleyin, Genel Müdürümüz
yazılı olarak yanıtlasın.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Yani Orhan Sümer Vekilimiz aslında o noktada bir
açıklama yapmış oldu.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Konu hakkında Sayıştaydan da biz açıklama isteyebiliriz.
BAŞKAN – İsteyebilirsiniz ama ben söz verirsem tabii, onlar açıklama yapabilir.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Yani bu konuda bilginiz olsun.
BAŞKAN – Sayın Sertel, bilgim var canım o konuda.
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz, devam edin, zaman çünkü kıymetli.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Şimdi, daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendileri açıklama yapmışlar, özellikle ağustos ayının
içinde ekonomik olarak bir saldırı altında olduğumuz noktalarını belirtmişlerdi. Dolayısıyla bu arada
da döviz kurlarında ciddi bir yükselme ve ciddi bir hareketlilik yaşanmıştı ve McKinsey adlı denetim
firmasının 16 bakanlığın mali denetimini yapacağı ve danışmanlık hizmeti vereceği Türkiye’nin
gündemine geldiğinde bir süre sonra bu gelen tepkiler, özellikle Amerika’nın Türkiye karşıtı aldığı
birçok konudaki tutum nedeniyle biz yerli denetim yapılmasını ülke olarak aslında benimsedik. Böyle
de bir eğilim oluşunca da çeşitli açıklamalar yapıldı, bu konudan vazgeçildiği söylendi. Aslında
bu vazgeçilen şey belki bir tane danışmanlık firması ama zaten hepsi içimize kadar girmiş. Şimdi,
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TÜRKSAT komisyon denetiminde de aynı şey yaşandı, Ziraat Teknoloji AŞ’nin komisyon denetiminde
de aynı şey yaşandı. Yine, uluslararası bir bağımsız denetim firması bütün stratejik satım alımları takip
etmek suretiyle teknoloji altyapısı, yazılım altyapısı dâhil sürecin içine dâhil oluyor. Yani yazılımda
Halkbank olarak kimden hizmet alıyorsunuz, nelerin hizmetini alıyorsunuz her şeyi bilecek, o bilgiyi,
doneyi toplayacak şekilde bütün denetimi almış danışmanlık adı üzerinden veya mali denetim adı
üzerinden. Şimdi, burada, bakıyoruz… Bunların da tabii birçok sıkıntılı durumları var: SPK’dan ceza
yemişler, Amerika’da kendileri ceza yemişler. Ceza konularına şu anda tekrar girmiyorum. Şimdi,
bakıyoruz, biz veri sağlayıcı olarak… Komisyon toplantısının başında konuştuk, ben de açıkçası tatmin
edici bulmadım. Belki yazılı olarak daha geniş açıklama yapacaksınızdır, ümit ediyorum ki basına
verdiğiniz açıklama metni kadar bir metin olmaz. Dediğim gibi, teknikse teknik, biz bu bilgiyi almak
istiyoruz. Halkımızla paylaşalım ki Halkbankın itibarı hep yukarılarda kalsın.
Şimdi, veri sağlayıcı olarak “Bloomberg’den alıyoruz.” dediniz. Şunu sormak istiyorum: Yani
dünyadaki Çin’i, Rusya’sı, öteki birçok finans sektöründe… Çünkü dünyayı finans sistemi üzerinden
yönetiyorlar. Yani silah satışıydı, diğer konular, onlar hep onun arkasından geliyor açıkçası. Dolayısıyla
bu ülkeler de hizmeti yine Bloomberg veya Reuters’den mi alıyor? Yani başka hiçbir veri sağlayıcı yok
mu?
Şimdi, aynı zamanda bu konuda yerli olarak veri toplayabileceğimiz, veri sağlayıcı olabilecek
firmalar var mı? Yaşanan bu olaydan sonra ve ülkemizin bu yakın periyotta özellikle Amerika Birleşik
Devletleriyle yaşadığı sıkıntıları size hatırlatarak soruyorum: Hâlâ Bloomberg’ten veri sağlamaya
devam mı edeceksiniz? Çünkü Bloomberg’ten aldığınız -bu öyle bir nokta ki- verilerin veriliş biçimi,
süresi dâhil bütün o “timing”inden tutun o rakamlara kadar ve aralığa kadar sizin yazılımınızda zafiyet
yaratabilecek noktaya eğer biliyorlarsa istedikleri anda bunu tetikleyebilirler. Dolayısıyla bir soru da
yazılımla ilgili olacak: Biz yazılımı yerli yazılım olarak mı kullanıyoruz yoksa yine yabancı denetim
süreçlerinden veya danışmanlık süreçlerinden geçerek mi? Sizden ricam, lütfen bunlara net ve açık
istiyoruz. Bu doğrultuda, tekrar ifade etmek istiyorum ki, dünyayı zaten finans piyasası üzerinden,
bu denetim şirketleri ve bu veri sağlayıcılarla ve çeşitli manipülasyonlarla yönettiklerini hatırlatmak
istiyorum.
BAŞKAN – Sayın Yavuzyılmaz, sizden de kısa kısa sorular istiyoruz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Şimdi, soruyu çok boyutlu sormadığınız zaman kısacık
bir yanıtla bütün şey bitiyor, öyle bir durum oluyor.
BAŞKAN – Sonunu bağlarsınız “Çok geniş, detaylı yanıt verin.” diye.
Süremiz çok ilerliyor, lütfen, buyurun.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Sürede sorun yok Başkanım, süremiz var bildiğim
kadarıyla.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Başkanım, nikâh mı var, düğün mü var?
BAŞKAN – Düğüne gideceğim, evet.
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Bu 1.763 müşteriyle bir problem olmadığı ifade edildi
ama muğlak bir ifade, bunu netleştirelim. 1.763 müşterinin kaçı şahıstır, kaçı firmadır, kaçı Türk
firmasıdır, kaçı yabancı veya uluslararası firmadır? Ve bunların bu yapılan işlemleri iptal mi edilmiştir
yoksa onlar paraları iade mi etmiştir? Bunu sormak istiyorum özellikle.
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Halk Bankasının İran’la ilgili ambargoyu deldiği yönünde bir iddia var. Tabii bir ülkenin başka bir
ülkeye ambargo koyup o ekonomik yapının içine bizi de bağlayıcı bir şekilde sokması gerçekten her
ülkenin ekonomik bağımsızlığı açısından çok üzücü. Şöyle sormak istiyorum: Biz İran’a kendi para
cinsinden Halkbank olarak bir ödeme yaptık mı? Bu enerji karşılığı olabilir veya farklı şekilde olabilir.
Yaptıysak hangi tutarlarda hangi iş kalemleri için hangi tarihlerde bu şekilde ödeme yaptık?
Açıkçası, Hakan Atilla davasıyla ilgili videoları da var, kendisinin sorgu sürecindeki duruşu.
Bunları izleyince biz de tabii çok üzüldük, üzülmemek elde değil. Hem üzülüyoruz hem de ülke olarak
keşke çok daha güçlü bir yerde dursak ve bu finans sektöründe belirleyici konuma geçsek. Ben de bir
genç milletvekili olarak açıkçası o ülke çıtamızı en yukarıya çıkarmamız gerektiğine inanıyorum. Bu
nokta da ABD, bankacılık sistemini deldiğimiz için aslında açılan bir dava noktasında. Buradaki federal
mahkemeye ABD Hazine Bakanlığının başvuru yapmasıyla ceza almamızı talep etti. Daha önce de ifade
edildi ama burada son durum nedir? Ve maalesef ve maalesef işin için Reza Zarrab’ta katıldığı zaman
böyle Dallas, Yalan Rüzgârı gibi enteresan, acayip bir sürecin içine ülke olarak girmiş vaziyetteyiz.
Halkbankın adının biz bu tip konularla anılmasını istemiyoruz ama aynı zamanda tabii ki ülkemizin
çıkarlarını savunmak noktasında da tüm adımları atmanız gerektiğini tekrar tekrar vurguluyoruz. Biz
Türkiye Cumhuriyeti’yiz, başka bir ülkenin boyunduruğu altında değiliz. Dolayısıyla finans piyasasında
da güçlü olmamız için yerli veri sağlayıcılar, yerli yazılımlar temin etmesi ve Halk Bankasının çok
daha dikkatli çalışması, tüm seçmenlere, vatandaşlara ve partililere de eşit mesafede olması konusunda
sizlerden önemli talebimiz var.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yavuzyılmaz.
Buyurun Sayın Çelik.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – Sayın Başkanım, Sayın Genel Müdürüm, Halkbankın çok değerli
yönetim kurulu üyeleri ve personeli; hoş geldiniz.
Ben de Sayın Yavuzyılmaz’ın bıraktığı yerden başlayayım. Ülkemiz bağımsız bir ülkedir ve
Türkiye Cumhuriyeti çok önemli bir ülkedir. Ülkemize yapılan saldırıları hep beraber bertaraf etmeliyiz.
Tabii Halk Bankasını ben şu bakımdan çok önemli buluyorum: Halk Bankası bir bankacılık yapıyor
ve bu bankacılığa da bana göre çok başarılı bir şekilde devam ediyor. İki, bundan daha önemlisi belki
Türkiye’ye yapılan saldırılarla ilgili de ciddi bir mücadele veriyor. Bu yapılan saldırılar aslında Halk
Bankasına değil Türkiye’yedir. İşin aslı ve doğrusu budur. Bunu belirterek sözlerime başlayayım.
Daha önce ilk konuşmada Bedri Yaşar Bey güzel bir şey söyledi. Orta Doğu’daki kaynakların,
Orta Asya’daki kaynakların çok önemli olduğunu, buralarda Halkbankın olması gerektiğini söyledi.
Çünkü Orta Asya’da ve Orta Doğu’da dünyanın en büyük petrol yatakları, yer altı kaynakları, doğal
gaz rezervleri var ve bu rezervler dünya pazarlarına gidiyor. Tabii bu pazarlarda önemli geçiş noktası
da Türkiye ve bu kapsamda da Türkiye bundan faydalanmasın diye -Sayın Yavuzyılmaz’ın dediği
gibi- Türkiye’ye müdahale eden, bağımsız karar almasını önleyen ülkeler var. 2010 yılında Amerika
bir ambargo uyguluyor İran’a. Bu ambargo esnasında bir bakıyorsunuz ki Almanya İran’daki metro
projesini alıyor, Fransa hızlı tren projesini alıyor, onlara hiçbir şey yok ama Türkiye bir şekilde ihtiyacı
olan, kendi ihtiyacı olan petrol, ham petrol ve doğal gazı almaya başlayınca Türkiye’ye hemen savaş
başlatılıyor. Bu savaş da maalesef -Mecliste ismini çok sık belirtiyoruz ve neredeyse propaganda
yapıyoruz- FETÖ’cülerin eliyle yapılıyor, açık ve net. Halk Bankası kanalıyla Türkiye’ye bir operasyon
başlatılıyor 17-25’te ve Türkiye yargılanmaya çalışılıyor. Tabii ki Türkiye buna karşı boyun eğseydi,
şayet Türkiye boyun eğseydi ve bu mücadeleyi verenleri, siyasi iradeyi halkımız desteklemeseydi
bugün bu noktalara gelemezdik. Geldiğimiz nokta da şudur: İran’a, evet, Amerika tekrar ambargo
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koymuştur ama Türkiye’yi çok önemli noktalarda da muaf tutmuştur. Bu verilen siyasi ve ekonomik
mücadelenin bir sonucudur. Bu bakımdan, bu Halkbank olayını millî bir mesele olarak görelim ve
Halkbankın verdiği mücadeleyi de bugüne kadar geldiği noktadaki mücadeleyi takdirle yâd edelim, bu
bir gerçek arkadaşlar.
Sayın Çetin Osman Budak ifade etti, ayrıldı galiba.
BAŞKAN – Bir mazereti var.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – Yani Türkiye olağanüstü bir krizde falan değil arkadaşlar. Türkiye
olağanüstü krizleri bankacılık, özellikle kamu bankalarının ekonomi yönetimiyle uyumu sayesinde, seri
karar almaları sayesinde, iş birliği sayesinde atlatmış ve Allah’a şükürler olsun ki 2017’de yüzde 7,4
büyüyen bir Türkiye var. Rusya’ya baktığınız zaman, 2017’de yüzde 1,5 Rusya’nın büyümesi, dün de
ifade ettim. Bu bakımdan, Halk Bankasını da tebrik ediyorum.
Bir de tabii ki Halk Bankası KOBİ bankası, buna devam edecek, bu fonksiyonu var ama bir
bankacılık görevi de var. Bu kapsamda, Ziraat Bankası bunu ifade etti “Bizim reel sektöre bir
desteğimiz ve reel sektörle beraber hareket etme gibi bir görevimiz de var.” dedi. “Türk ekonomisine,
reel ekonomiye bir desteğimizin de olması, katkımızın da olması yani Türkiye’nin gelişmesinde,
mesafe almasında bir rolümüz de var.” dedi. Bu rolün Halk Bankasında da olduğu görülüyor. Türkiye
bugün otoyollar yapan yerli firmalara sahiptir, havaalanları yapan yerli firmalara sahiptir, köprüler
yapan yerli firmalara sahiptir. Yarın bu firmaların küresel düzeyde dünyanın birçok noktasında bu işleri
yapacaklarını göreceğiz. Halk Bankasının, Ziraat Bankasının ve diğer kamu bankalarının gerçek buna
çok büyük katkısı olmuştur ve Türkiye ekonomisi açısından da bu son derece önemlidir.
Benim önem verdiği bir konu, tabii ki, bu siber saldırı konusunda da çok dikkatli olmamız gerekiyor.
Tabii Türkiye’nin belki de önümüzdeki dönemde en önemle üzerinde durması gereken şey yerli yazılım
konusu. Bu konularda ben de tabii her ayrıntıyı vermeniz gerekmiyor ama bize genel olarak siber
saldırılarla ilgili ne gibi tedbirler alındığını, ayrıca banka güvenliğiyle ilgili ne gibi gelişmeler olduğunu
ve yerli yazılım konusunda nasıl bir düzeyde olduğumuzu söylerseniz çok mutlu oluruz.
Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Amerika’nın zaman zaman Almanya’ya, Deutsche
Bank’a, Volkswagen’e cezaları oluyor ama son günlerde Türkiye’nin izlediği bağımsız dış politika,
Türkiye’nin izlediği bağımsız ekonomi politikası sayesinde Avrupa Birliğinin bu yanlışı yapan
Amerika’ya karşı da bazı tavırlar içerisinde olduğunu görüyoruz. İnşallah Türkiye’yi cezalandırma gibi
bir yola gidemeyeceklerdir. Çünkü artık Türkiye de son yıllarda küresel bir güç hâline gelmiştir. Ben
bu bakımdan hiç karamsar değilim.
Son olarak, verdiğiniz, Türkiye adına verdiğiniz mücadeleden dolayı gerçekten teşekkür tebrik
ediyorum.
Sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Çelik.
Buyurun Sayın Durmuşoğlu.
MÜCAHİT DURMUŞOĞLU (Osmaniye) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, Halk Bankamızın çok değerli Genel Müdürü ve
Yönetim Kurulu üyeleri, Sayıştayımızın çok değerli temsilcileri; ben deh hepinizi sevgiyle, saygıyla
selamlıyorum.
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Gerçekten, Halkbank, Türkiye ekonomisinin büyümesi ve reel sektörün desteklenmesi anlamında
aktif büyüklük itibarıyla Türkiye’nin 4’üncü büyük bankası durumuna gelmiştir. Sektörde mevduat
sıralamasında 2’nci sıraya yükseldiğini görüyoruz. Türkiye’de KOBİ bankacılığı denildiğinde aklımıza
ilk gelen kurum olmasını ve şu anda KOBİ pazar payını yüzde 45’ler seviyesine çıkarmayı hedeflemiş
olmasını memnuniyetle görüyoruz.
Seksen yıldır üretenin, yatırımcının, esnafın, KOBİ’lerin yanında yer aldığını, desteklediğini ve bu
desteklerin devam etmesini de diliyorum. Bireysel bankacılık alanında da atılımlar yaptığını, bireysel
müşterilere ulaşmada da ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. Yurt içinde 972 şubesinin olduğunu, yurt
dışında da çeşitli ülkelerde şubelerin olduğunu görüyoruz. Bunu da iftiharla belirtmek istiyorum.
Özellikle 2017 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman Bey’le bir
Sırbistan ziyaretimiz olmuştu. Bu ziyaret esnasında Belgrad’da şehrin her tarafında baktığımız zaman
Halkbankı orada gördük, bu da bizim bir iftihar kaynağımızdı. Orada çok güzel hizmetler veriyor ve
zannederim 3-4 tane de şube açmaları lazım çünkü hedefleri vardı.
Bir arkadaşımızın bir eleştirisi oldu, ona katılmıyorum. Biz de sahada siyaset yapıyoruz, özellikle
iktidar-muhalefet ayrımı yaparak kredilendirme konusunda bir farklı uygulama olduğundan bahsetti
arkadaşlarımız. Biz sahada bununla karşılaşmadık. Yani bankanın gayesi güvenli müşteri bularak,
teminat alarak parasını pazarlamak yani amacı budur. Banka buna bakar, bizim de bunun aksinde
herhangi bir talebimiz de olmamıştır. Buna yönelik de sahadan herhangi bir şikâyet almadık.
Ben Halkbankın gerek yurt içinde gerek yurt dışında hem temsil itibarıyla hem de ülkemizdeki
üreticinin, yatırımcının desteklenmesi noktasında vermiş olduğu mücadele için tekrar Banka Genel
Müdürü başta olmak üzere yönetimini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Durmuşoğlu.
Buyurun Sayın Kartal.
İRFAN KARTAL (Van) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Sayın banka yöneticileri ve Sayıştay mensuplarına da selam ve saygılarımı sunuyorum.
Ben, Van milletvekili olarak, Halk Bankasını çok gören bir bölgede yaşıyorum. Yalnız Halk
Bankasını daha çok görmek istiyoruz. İlimizde Halk Bankası ATM sayısının çok yetersiz olduğunu, 9
tane olduğunu, bunun 15 veya 20’ye çıkarılmasını, şube sayısının artırılmasını -Çaldıran ve Muradiye’de
olmayışı- hatta gerekirse bir bölge müdürlüğünün Van’da açılması gibi bir ihtiyaç vardır.
Yine bazı yerlerde ekspertiz raporlarına göre yapılan değerlendirmelerde birçok müşterinin ve
bankanın çelişkide olduğunu tespit ediyoruz. Gelen ekspertiz kendisini mi sağlama almak istiyor? Çok
yüksek değerde olan mülklere çok az miktarda bir fiyat veriyor. Bunlar da kredi sahibini, müşteriyi
sıkıntıya sokmaktadır.
Halk Bankası ismini halktan alıyor, halk da büyüktür. Halk Bankasının ülkemizde ve yurdumuzda
iyi temsil edildiğini ve demin konuşmacı arkadaşların bunun bazı dış güçlerce ülkemize karşı yaptığını
ve bunu Halk Bankasını da seçtiklerini bu arada görüyoruz. Ben zaman açısından fazla zamanınızı almak
istiyorum. Bir bölge milletvekili olarak bölgemize Halk Bankası şubelerini istiyorum. Bahsettiğim
konularda hassas olurlarsa bu konuda talebim var.
Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kartal.
Buyurun Sayın Karaman.
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SÜLEYMAN KARAMAN (Erzincan) – Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri, Halk
Bankasının çok Değerli Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve çalışanları, Sayıştayımızın yöneticileri;
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz.
Cumhuriyetimizin kuruluştan bugüne ekonomik kalkınmamızın lokomotifi olan Halk Bankasının
her yıl kendini yenilemesi, hem mevduatını hem de kârlılığını artırması, artırmış olması gerçekten
bizi memnun etmiştir. Sadece bunun için söz almak istedim, Türkiye’de gerçekten olağanüstü bir kriz
yoktur. Bu sözü zabıtlara geçsin diye istedim. Son ekonomik saldırılar ya da suikastların önlenmesinde
kamu bankalarımızın -başta Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank- gerçekten çok büyük katkısı
oldu bu krizin, bu saldırının önlenmesinde. Onun için de özellikle yönetimine teşekkür ediyoruz.
Elbette Halk Bankası KOBİ’lere önem verdi. Ama bu ülkede gerçekten büyük projeler gündeme
geldiğinde hemen bu kamu bankaları aklımıza geliyor. Bunun için de -biz de hasbelkader on beş yıl bu
ülkede büyük projelerle ilgilendik- hemen bu bankalarımız aklımıza geliyor ve kredi açısından da çok
büyük katkıları oluyor. Onun için elbette KOBİ’lere destek versin ama bu büyük projelerde de elinden
geleni yapmaya devam etsin istiyoruz.
Tabii, bir de Doğu’da bazı ilçelerde -gerçekten biraz önce Van Milletvekilimiz de dedi- yani
şubelerinin olmaması halkla karşılaştığımızda sıkıntı getiriyor, “Niye yok? Bizim kazamız büyümeyecek
mi?” gibi sözler duyuyoruz. Erzincan, Tercan kazasında KOBİ’ler sizi hasretle bekliyor inşallah bir
şube açabilirseniz çok teşekkür ederiz. Yapılan bu hizmetler dolayısıyla Halk Bankası yönetimine ve
çalışanlarına çok teşekkür ediyorum, herkese saygılar sunuyorum.
Sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Karaman.
Konuşmaların tamamı bitti.
Tabii, ben de birkaç kelam etmek istiyorum Sayın Genel Müdürüm. Ben de eski bir…
ATİLA SERTEL (İzmir) – Kısa olsun ama.
BAŞKAN – Kısa olsun tabii.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Karşılıklı konuşmayalım Başkanım.
BAŞKAN – Evet, Allah razı olsun.
Şimdi, eski bir Halkbanklı olarak şube müdürlüğü, müfettişlik, daire başkanlığı ve genel müdür
yardımcılığı yaptığım, ekonomik bağımsızlığımı bankayla kazandığım bir kurum. Hakikaten çok önem
verdiğim, çok kıymetli, ülkemiz için, ekonomimiz için çok değerli bir kurum. Ve son dönemde son
günlerde banka üzerinde yapılan bu atakları iktidar partisi milletvekilleri ve muhalefet milletvekilleriyle
birlikte hep beraber bertaraf etmemiz gerekiyor, bu bir millî mesele, memleket meselesi. Ekonomimizin
de önemli aktörü.
Ben sadece Sayın Budak’ın özellikle Esnaf Ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan
ve bu kullandırılan kredilerin siyasi şekilde kullandırıldığı yönünde bir ifadesi vardı, ben buna açıklık
getirmek istiyorum.
2002 yılında Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan toplam kredilerin tutarı 150
milyon TL idi, eski parayla 150 trilyondu. Bildiğim kadarıyla şimdi 30 milyara yaklaştı ve bu 200 kat
demek baktığımız zaman artışa. 200 kat artış, tabii, açıp kapanan miktarlara baktığımız zaman çok daha
büyük rakamlara ulaşıyor. Ve 2002 yılında esnafa kullandırılan kredinin faiz oranı yüzde 49’du, şimdi
yüzde 5.
SELMAN OĞUZHAN ESER (Karaman) – Üstelik kriz döneminde.
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BAŞKAN – Kriz döneminde, 2002’de kullandırılan, esnafa kullandırılan kredi 150 milyon miktar
olarak hem de faiz oranı yüzde 49’du.
Bir de ayrıca Esnaf Kefalet Kooperatifi aracılığıyla kullandırılan kredilerde Halk Bankası aracı,
direkt kullandırmıyor, Esnaf Kefalet Kooperatifi istihbaratını yapıyor, araştırmasını yapıyor ve bankaya
gönderiyor, banka istihbaratını tekrar yapıyor ve kredi kullandırıyor. Burada banka aracı.
Diğer taraftan Esnaf Kefalet Kooperatifi başkanlarımızın -ilçelerdeki ve illerdeki- genellikle
ortalama hizmet süresi bildiğim kadarıyla yirmi beşle otuz yıl. Yani AK PARTİ iktidarı döneminde bizim
tarafımızdan getirilmiş kişiler değil bu başkanlar. Zaten esnaflar tarafından seçilen, seçimle gelmiş,
kongrelerinde seçimle gelmiş başkanlarımız. Bu nedenle hiçbir şekilde ilçelerimizde, illerimizde Esnaf
Kefalet Kooperatifi aracılığıyla kullandırılan kredilerin hiçbiri siyasi kredi değildir, buna ben açıklık
getirmek istedim.
Daha konuşulacak, söylenecek bankamızla ilgili çok şey var.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Sayın Başkan, bir cümle…
BAŞKAN – Lütfen, söz vermiyorum. Başkanım sözü üzerine söz…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Tekrar bir söylersiniz. Bir soru…
BAŞKAN – Sayın Yavuzyılmaz, söz vermeyeceğim, kusura bakmayın.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Başkanım, niye?
SELMAN OĞUZHAN ESER (Karaman) – Başkanın sözünü kesiyorsunuz Yavuz Bey.
BAŞKAN – Yok, lütfen, artık son söz olarak dedim.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Bir cümle…
ATİLA SERTEL (İzmir) – Çetin Osman Budak’ın adını anarak konuştuğunuz için…
BAŞKAN – Ama tamam, ben bir açıklama getirdim.
ATİLA SERTEL (İzmir) – …onun arkadaşları olarak bizim de görüş belirtme hakkımız doğdu.
MUSTAFA ESGİN (Bursa) – Ama söz keserek değil.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Söz kesmiyor.
BAŞKAN – Ama bir saniye…
MUSTAFA ESGİN (Bursa) – Sözünü kesti, bitirsin, söz verirse konuşursunuz.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Tamam, bitirsin.
BAŞKAN – Ama tamam, ben bir açıklık getirdim, onu ben…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Başkanım…
BAŞKAN - Ama bir saniye, bir saniye…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Başkanım, iki cümle
BAŞKAN – Sayın Yavuzyılmaz, lütfen.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Bitirin Başkanım.
BAŞKAN - Bakın, bugüne kadarki kurumların görüşmesi esnasında çok demokratik bir şekilde söz
veriyoruz, süre kısıtlaması getirmiyoruz, sizleri dinliyoruz. Lütfen, artık, son olarak dedik, konuşmacı
yok, son olarak da ben söz aldım ve bundan sonra da Sayın Genel Müdürüme söz vereceğim. Varsa
Genel Müdürümüzle ilgili veya Kurumla ilgili sormak istediğiniz bir husus, konu yazılı olarak da verin
lütfen. Ben konuşmamı bitirdim.
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ATİLA SERTEL (İzmir) – Sayın Başkanım, Çetin Osman Budak’la ilgili söz söylediğiniz için
müsaade ederseniz.
MUSTAFA ESGİN (Bursa) – Sayın Başkanım, lütfen, devam edin, sözünüz kesildi.
BAŞKAN – Sayın Sertel, lütfen…
Buyurun Sayın Genel Müdürüm, sayın vekillerimizin…
ATİLA SERTEL (İzmir) – Sayın Başkan, yanıt hakkı doğdu.
BAŞKAN – Peki, o zaman veriyorum, çok kısa bir şekilde.
Buyurun.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Şimdi, Sayın Çetin Osman Budak…
BAŞKAN – Kime veriyoruz sözü? Sayın Yavuzyılmaz’a söz verdim.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Sayın Yavuzyılmaz’a da verirsiniz, onun daha farklı ama Çetin Osman
Budak’la ilgili…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Yok, benimki farklı.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Farklı onun, anlıyorum niye konuşacağını.
BAŞKAN – Ama yani şimdi…
ATİLA SERTEL (İzmir) – Ben, Çetin Osman Budak’la ilgili söylediği sözün orada bu Tarım Kredi
Kooperatiflerinde veya işte o Esnaf Kefalet Kooperatiflerinde seçimle gelenlerin içerisinde bir arkadaşın
örneğini vererek yürüdü. O arkadaş, biliyorsunuz AK PARTİ milletvekili oldu. Ve aynı zamanda istifa
zorunluluğu da yoktu. Hem o görevi götürdü hem buradan maaş aldı. Onu anlattı.
BAŞKAN – Anladım, biz ona girmedik zaten.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Onu anlattı.
BAŞKAN – Mevzuat olarak onların öyle bir imkânı varsa…
ATİLA SERTEL (İzmir) – Şimdi, biz, tabii ki Esnaf ve Kefalet Kooperatiflerinde seçimle gelen
arkadaşların siyaset yaparak dağıttığını değil o arkadaşı örnek vererek bu uygulamanın sonuçlarını
anlattı. Bunun öyle düzeltilmesini rica ediyorum. Tutanaklara girsin diye söz aldım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Sayın Genel Müdür, Halk Bankasının internet sitesinin
basın ilişkileri sayfasındaki ödül ve sponsorluklar sekmesi…
BAŞKAN – Ama Sayın Yavuzyılmaz, siz benim konuşmamla ilgili söz aldınız, lütfen, bakın,
kapatacağım.
MUSTAFA ESGİN (Bursa) – Bununla ne ilgisi var?
BAŞKAN – Ama bakın, Sayın Yavuzyılmaz, lütfen, Allah aşkına.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Ne oldu ya?
BAŞKAN – Hayır, bir şey yok.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Başka işiniz mi var ne var yani?
BAŞKAN – Hayır, lütfen….
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Ne olacak?
SELMAN OĞUZHAN ESER (Karaman) – Usulü var bunu.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Ya usulü var, bir tane Komisyon tutanağı…
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BAŞKAN – Sayın Yavuzyılmaz, lütfen.
SELMAN OĞUZHAN ESER (Karaman) – Aynı şeyleri söylüyorsunuz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Ne aynı şey? Önemli. Burada göreviniz. Ya, bir kerede
övmeyin de…
(AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)
BAŞKAN – Sayın Yaşar, buyurun.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Allah Allah, ne sakıncası var canım? Yani kötü bir şey
söylemiyoruz ki.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Sayın Başkanım, sadece kısa bir şey söylemek istiyorum, o da şudur:
Tabii ki Amerika’da görülen davayla ilgili -yeri gelmişken söyleyeyim- biz hiçbir bürokratımızı, hiçbir
genel müdür yardımcımızı yalnız bırakmayız. Şartlar ne olursa olsun İYİ PARTİ olarak bürokratlarımızın
Amerika’da görülen davada sonuna kadar devletimizin, bürokratlarımızın yanındayız. Kayıtlara
geçmesi açısından bunu ifade ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Genel Müdürüm, sayın milletvekillerimizin görüşlerini, sorularını dinlediniz şimdi de
sözü size veriyorum. Yazılı olarak da sorulan sorulara yanıt verebilirsiniz sözlü olarak da burada
konuşabilirsiniz.
Buyurun, söz sizde.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Sayın Başkanım,
Komisyonumuzun çok değerli üyeleri; öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bankamız Yönetim Kurulu
adına ve bankamızın yaklaşık 20 bin çalışanı adına hepinize teşekkür ediyoruz. Bu yapıcı eleştiriler
gerekli çalışmalarımızda elbette büyük ışık tutacaktır. Ancak yazılı olarak cevaplandırılacak sorular
oldukça fazla. Müsaade edersiniz bunları yazılı olarak cevaplandırmak istiyoruz ama birkaç tane
konunun, hususun altını çizmekte fayda var.
Öncelikle bankamız bu yıl 80’inci yılını kutlamakta. Seksen yıldır ülkemizin başta küçük esnaf,
sanatkârlar, KOBİ’ler olmak üzere tüm kesimlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamayı ve ekonomik
aktivitelerini desteklemek istiyoruz. Bunların içerisinde bireysel krediler olduğu gibi KOBİ’ler de var,
büyük krediler de var. Hepsi güçlü bir ekonomi ekosistemini oluşturmak için yapılan çabalardır. Elbette,
misyonumuz KOBİ’ler, esnaflar; zira, rakamlarımızda da bu misyonumuza sadık kaldığımızı ve giderek
de sadık kalmaya devam edeceğimizi görüyoruz. Ancak büyük kredilerle alakalı olarak bankamızın
sağlamış olduğu kaynaklar çoğunlukla konsorsiyum mantığıyla hareket eder. Yani altı bankanın, yedi
bankanın bir araya gelip birlikte ülke ekonomisinin üstün çıkarlarını dikkate alarak attığımız adımlardır
ve bu proje finansmanlarının da kaynağını ağırlıklı olarak yurt dışından getirmekteyiz.
İkinci bir konu: Esnaf kefalet kooperatifleri kredilerinde bankamızın asla kredi değerlendirme
kriterleri içerisinde siyasi tercihle ilgili bir durum söz konusu değildir. Kaldı ki müşteri tanımlama
bilgilerinde hiçbir zaman siyasi partiye mensubiyet, düşünce gibi hiçbir bilgi bizde yoktur, bunu talep
etmeyiz, sistemimizde bu yönde de bir bilgi tutumu asla yapmayız. Herkese, tüm vatandaşlarımıza, bu
ülkenin her değerli vatandaşına sadece Bankacılık Kanunu’ndan ve teamüllerinden gelen kriterleri esas
alarak kredilendirme faaliyetleri yapmaktayız. Nitekim, hem Sayıştay hem Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu denetimleri, aynı zamanda, halka açık olduğumuz için bağımsız şirketlerimizin de
denetimleri hep bu yönünü teyit etmektedir. Bu arada, bankamızın tamamı Varlık Fonu’na ait değildir,
bankamızın yüzde 49’u halka açıktır, hem yerli yatırımcılarımız vardır hem de yabancı yatırımcılarımız
vardır.
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Biz bugüne kadar yasalara uygun çalışmaya gayret ettik ve bankamızın, ülkemizin asli çıkarları
neyse bütün çalışmalarımızda bu hususlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Nitekim, yurt dışı bağlantılı,
bankamızı da ilgilendiren davada hep bu misyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunda kimsenin
tereddüdü olmasın. Biz hukukun bize verdiği her türlü çalışmaları, gayreti bankamızın imajını, itibarını
korumak ve bundan sonra da faaliyetlerini güçlü bir şekilde ülke ekonomisi için yapması için elimizden
gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu anlamda, yapıcı eleştirileriyle bizleri yönlendiren
Komisyonumuzun çok değerli üyelerine de saygılarımı arz ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz Sayın Genel Müdürüm.
Şimdi, Türkiye Halk Bankası AŞ’nin 2015 ve 2016 hesap dönemlerine ilişkin sonuç bölümlerini
ayrı ayrı okutup genel görüşmeye sunacağım.
Şimdi, 2015 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinin 31/3/2016 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul
edilen 2015 yılı bilançosu ve 2.315.312.511,84 Türk lirası net dönem kârıyla kapanan gelir tablosu
genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
2016 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinin 8/6/2017 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul
edilen 2016 yılı bilançosu ve 2.558.264.756,67 Türk lirası net dönem kârıyla kapanan gelir tablosu
genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
Türkiye Halk Bankası AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait üst Komisyon toplantısı tamamlanmıştır.
Tüm katılımcılara teşekkür ederim.
Sayın Genel Müdürüm, teşekkür konuşması için son sözü size veriyorum.
Buyurun.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Sayın Başkanım,
Komisyonumuzun değerli üyeleri; çok teşekkür ediyorum.
Bankamız, yasalara ve toplumsal hassasiyetlere dikkat ederek bundan sonra da çalışmalarını azami
dikkat ve heyecan içerisinde yürütmeye devam edecektir.
Saygılarımı arz ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Değerli Komisyon üyelerimiz toplantımıza Türkiye Halk Bankası AŞ’nin bağlı ortaklıklarının
2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleriyle devam edeceğiz.
Toplantıya 14.30’da başlamak üzere ara veriyorum.
Kapanma Saati: 13.50
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.47
BAŞKAN: Mustafa SAVAŞ (Aydın)
BAŞKAN VEKİLİ: Nevzat ŞATIROĞLU (İstanbul)
SÖZCÜ: Mevlüt KARAKAYA (Ankara)
KÂTİP: Yavuz SUBAŞI (Balıkesir)
BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, toplantımıza Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleriyle devam ediyoruz.
2.- Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice
hesaplarının görüşmeleri
BAŞKAN – Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızdan başlamak üzere toplantımıza katılan
temsilcilerimizin kendilerini Komisyona tanıtmalarını rica ediyorum.
Buyurun.
(Kurum temsilcileri kendilerini tanıttı)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Şimdi sunumunu yapması için sözü Sayın Genel Müdürüme veriyorum.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ GENEL MÜDÜRÜ FEYZULLAH
YETGİN – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Başkan ve değerli Komisyon üyeleri; kuruluşundan bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren
şirketimizin aktif büyüklüğü 2015 yılında 1,8 milyar TL iken 2018 ikinci çeyreğinde 2,4 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Şirketimizin 2018 yılı 6 aylık net dönem kârı ise 33,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi’nin en büyük paydaşlarından biri olan şirketimiz
portföyünde, düzenli kira geliri elde edilen nitelikli ofis ve otel binalarına ek olarak satışları devam
eden 4 konut projesi ve İzmir Alsancak’ta inşaat faaliyetlerine başlanan 1 adet karma proje mevcuttur.
Gayrimenkule dayalı finansal ürünlerin gelişmesi yönünde öncü çalışmalarını da sürdüren
şirketimiz, 100 milyon TL nominal değerli kira sertifikası ihracıyla Türkiye’de gayrimenkul yatırım
ortaklığı sektöründe ilk kira sertifikası ihracını 2017 yıl sonunda gerçekleştirmiştir.
Şirketimiz, hayata geçirdiği ve paydaşı olduğu her işle sektöre ve ülkemize katkısını artırarak
sürdürmekte ve “doğru lokasyonda, doğru proje” stratejisiyle yatırımlarına devam etmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Şimdi önerilerin görüşmelerine başlıyoruz.
Kurumun 2015 yılında bir önerisi, 2016 yılında bir önerisi bulunmaktadır.
Şimdi 2015 yılının bir no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1:
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi.
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BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ GENEL MÜDÜRÜ FEYZULLAH
YETGİN – Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesine dikkat
edilecektir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı?
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Sayın Genel Müdür, değerli Yönetim Kurulu üyeleri;
KİT Komisyonumuza hoş geldiniz.
Burada, 3’üncü, 3 numaralı öneride İstanbul Beyoğlu binasında kiracı olan Hazine Müsteşarlığı ile
yeni sözleşmenin uzun vadeli yapılması, en son ekspertiz değerinin altında kalmayacak bir kira bedeli
belirlenmesi ve kira artış oranının da sadece ÜFE değil, diğer kira sözleşmelerinde olduğu gibi ÜFE,
artı TÜFE ortalaması şeklinde belirlenmesini önermiş. Şimdi bu noktada baktığımız zaman, bu ÜFE
ve TÜFE oranları hakikaten çok hızlı bir şekilde yükselmiş vaziyette. TÜFE’de ekim ayı itibarıyla
yıllık yüzde 25,24; ÜFE’deyse 45,01. Yani açıklaması, bunun sürdürülebilirliği kira bedelleri buna
endekslenirse, bunların ortalaması dahi endekslense taşınması çok zor bir yük olarak görülüyor. Benim
size bu noktadaki sorum, Halk Bankası olarak kiracısı olduğunuz buna benzer kaç tane gayrimenkul var
ve bunların toplam kira yükü ÜFE ve TÜFE’ye bağlansa da Halk Bankasına ne kadarlık bir harcama
kalemi doğuruyor. Güncel rakamlar üzerinden de geçtiğimiz yılla kıyaslandığında arada ne kadarlık bir
ekstra maliyet üretilmiş oldu? ÜFE ve TÜFE’ye endekslenmesiyle ilgili bunu sormak istiyorum.
Onun haricinde zaten ekspertiz değerinin altında kalmış gibi görünüyor kira. Dolayısıyla o
bağlamdaki değerlendirmenizi de sizden rica ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yavuzyılmaz.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm, yazılı da verebilirsiniz, sözlü olarak da.
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ GENEL MÜDÜRÜ FEYZULLAH
YETGİN – Sayın Başkanım, öncelikle, Hazine Müsteşarlığı geçtiğimiz mayıs ayı itibarıyla mülkü
boşalttı kendi kararları çerçevesinde. Ancak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tebliğinin ilgili maddesine
göre bizim esasen ekspertiz raporlarına dayalı kiralama portföyü alım satım yapmamız gerektiği için yıl
sonunda her yıl aralık ayı itibarıyla ekspertiz raporları alıyoruz. Aslında TEFE-TÜFE gibi endikatörlere
değil, gayrimenkul sektörünün dinamiklerine göre hareket ettiği için malumunuz, o çerçevede biz
ekspertiz raporlarına göre yenilemesini yapacağız.
Rakamlar konusunda, uygun görürseniz bilahare yazılı olarak arz edelim.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Sözleşmede TEFE-TÜFE şeklinde mi yapmıştınız, yoksa
biraz önce söylediğiniz gibi gayrimenkul sektörünün kendine has dinamiklerine mi atıf yaparak bir
sözleşme yapmıştınız?
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ GENEL MÜDÜRÜ FEYZULLAH
YETGİN – Efendim, TEFE-TÜFE’ye endeksli yapıyoruz ancak tebliğe göre beş yılda bir her hâlükârda
ekspertiz raporuyla güncelleme yapmak gerekiyor.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim Sayın Genel Müdür.
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Buyurun Sayın Sertel.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Diğer öneri, 5’te “Şirket portföyünde yer alan Sakarya’da 3 bin
metrekare yüzölçümlü imar parseli üzerinde bulunan şirkete ait gayrimenkulün kentsel dönüşüm
kapsamındaki çalışmalar göz önünde tutularak GYO tebliğindeki hükümlere uygun hâle getirilmesi
hususu takip edilmesi” denilmiş. Burada en son verilen durum şu: Sakarya 2’nci İdare Mahkemesi
4/10/2017 tarihinde yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiş. “İlgili gayrimenkule
ilişkin hukuki olarak tapu ve belediye nezdinde çalışmalarımız devam etmekte olup konu titizlikle
takip edilmektedir.” diyorsunuz. Son durum nedir?
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Sertel.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ GENEL MÜDÜRÜ FEYZULLAH
YETGİN – Efendim, ilgili belediye tarafından yasal sürecin sonucunda bütün kat maliklerine biz dâhil
tahliye yazıları gönderildi. O çerçevede biz kendi mülkümüzü şube olarak kullanıyorduk, tahliyesi
yapıldı. Diğer kat maliklerinin tahliyesi devam etmekte. Bilahare yıkım gerçekleştirilecek. Biz o süreci
yakinen takip ediyoruz çünkü ortaklar arasında Maliye Bakanlığıyla birlikte ekseriyet bizde. Projenin
geliştirilmesine de inşallah, katkı sağlayacağız.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Genel Müdürüm.
Şimdi 2016 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri:
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ GENEL MÜDÜRÜ FEYZULLAH
YETGİN – Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesine dikkat
edilecektir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı?
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Burada 3’üncü öneri “Şirketin her türlü mal ve hizmet
alımı ile yapım işlerinin alım satım ve ihale yönetmeliği hükümlerine uygun yapılması.” demiş Sayıştay.
Ben bu konuda Sayıştaydan kısa bir açıklama rica ediyorum. Bu öneriyi buraya yazmasının nedeni
tespit ettiği bazı noktalara mı dayanmaktadır? Açıklık getirirse… Çünkü zaten ilgili mevzuatlara uygun
olarak yapıldığı cevabı gelmiş. Bu konuda bir açıklama rica ediyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyoruz.
Sayıştayımızın değerli üyeleri, buyurun, konu hakkında açıklama.
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SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sayın Başkanım, şirketin yönetim kurulu kararıyla bir satın alma
yönetmeliği var. Burada satın alma usullerini açık ihale usulü, belli istekler arasında ihale usulü,
pazarlık usulü, doğrudan temin olarak belirtilmiş olmasına rağmen bazı alımlarda bunların dışında
farklı bir yöntemle alım yapıldığı görülmüş. Bir yeknesaklık sağlanması adına yönetmeliğe uyulması
söyleniyor. Spesifik böyle bir tespitimiz yok.
Arz ederim.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Anladım.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Sayın Sertel, buyurun.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Şimdi, ben demin önerdim, diğer öneriyle ilgili konuştum, Sayın Genel
Müdür yanıt verdi; teşekkür ediyorum.
Bence buranın sorunu daha çözümlenmemiş yani siz demek ki bu yerde en büyük hissedar
olarak burada yapılacak bir yapıda sizin de hisseniz olacak ve bir yer alacaksınız ve güzel olacak
diye düşünüyorum. Ama bu hâlâ sürüyor, değil mi? Sürüyor. Şimdi, bunun sürdüğü noktada bence
Sayıştayın bu işi bitene kadar takip etmesini ben önereceğim. Yani Sayıştaya ek olarak bir görev daha
düşüyor. Bu bitinceye kadar bence kurumun zarar etmemesi ve kurumun oradaki hakkının tam alınması
için de bir denetim mekanizmasını çalıştırmak lazım gelir diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Sayın Genel Müdürüm, var mı konuyla ilgili görüşünüz? Yoksa yazılı olarak da verebilirsiniz.
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ GENEL MÜDÜRÜ FEYZULLAH
YETGİN – Yok efendim.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önerilerin görüşmeleri tamamlanmıştır.
Şimdi geneli üzerindeki görüşmelere geçiyoruz.
Geneli üzerinde söz almak isteyen üyemiz var mı? Söz vereceğim.
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığıyla ilgili bağımsız
denetleme kuruluşu olarak anlaştığınız bir firma var mı?
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ GENEL MÜDÜRÜ FEYZULLAH
YETGİN – Var efendim.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Evet, bu firma merkezi Londra’da olan “İngiltere
menşeli” deyim, Deloitte Touche Tohmatsu Limited firmasına bağlı bir yapı olan “DRT Denetim ve
Serbest Muhasebeci” diye devam eden firma mıdır?
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ GENEL MÜDÜRÜ FEYZULLAH
YETGİN – Evet.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Komisyonlarda, Komisyon toplantılarında sürekli
tespit ettiğimiz bu durum maalesef aynen devam ediyor burada da. Biz, Türksat’ta da gördük, Ziraat
Teknolojide gördük. Bugün Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında da aynı şeyi görüyoruz. Denetim,

46

15 . 11 . 2018

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
T: 10

O: 2

belki McKinsey denetimi bakanlıklar üzerinden iptal edilmiştir. Kamuoyunun tepkisi nedeniyle de
bir noktada ortadan kaldırılmış gibi görünse de maalesef yine kritik bir firmamızın, kurumumuzun
denetimi mali olarak da olsa tüm yapısıyla birlikte, bir kez daha, yine Londra’ya, İngiltere’ye veya
Amerika’ya uzanan –birkaç firma var böyle- bir yapıya teslim edilmiş görünüyor. Üzülerek bu tespiti
tutanaklara geçmesi açısından belirtiyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yavuzyılmaz.
Başka da söz almak isteyen yok.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm. Yazılı olarak da verebilirsiniz Sayın Genel Müdürüm.
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ GENEL MÜDÜRÜ FEYZULLAH
YETGİN – Sayın Başkan, Sayın Vekilimize bu konuyla ilgili yazılı olarak cevap ileteceğiz.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Vekile değil de Komisyona.
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ GENEL MÜDÜRÜ FEYZULLAH
YETGİN – Komisyona, evet efendim.
BAŞKAN – Tabii tabii, Komisyona, zaten usul öyle.
Şimdi, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 2015 ve 2016 hesap dönemlerine ilişkin sonuç
bölümlerini ayrı ayrı okutup genel görüşmeye sunacağım.
Şimdi 2015 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 6/4/2016 tarihinde kendi Genel Kurulunda kabul
edilen 2015 yılı bilançosu ve 61.509.099,25 Türk lirası dönem kârıyla kapanan gelir tablosu genel
görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
2016 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 15/6/2017 tarihinde kendi Genel Kurulunda kabul
edilen 2016 yılı bilançosu ve 34.779.702,99 Türk lirası dönem kârıyla kapanan gelir tablosu genel
görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 2015-2016 yıllarına ait üst komisyon toplantısı
tamamlanmıştır. Tüm katılımcılara teşekkür ederim.
Şimdi teşekkür konuşması için son sözü size veriyorum Sayın Genel Müdürüm.
Buyurun.
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ GENEL MÜDÜRÜ FEYZULLAH
YETGİN – Sayın Başkanım, ben de Komisyona teşekkürlerimi arz ediyorum.
Saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun.
BAŞKAN – Peki, biz de teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyorum.
Değerli Komisyon üyelerimiz, toplantımıza Halk Hayat ve Emeklilik Sigorta AŞ’nin 2015 ve 2016
yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleriyle devam edeceğiz.
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3.- Halk Hayat ve Emeklilik Sigorta AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının
görüşmeleri
BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, toplantımıza Halk Hayat ve Emeklilik Sigorta
AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleriyle devam ediyoruz.
Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızdan başlamak üzere toplantımıza katılan temsilcilerin
kendilerini Komisyonumuza tanıtmalarını rica ediyorum.
(Kurum temsilcileri kendilerini tanıttı)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Genel Müdürüm, sunum için buyurun.
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER FARUK ÖZTÜRK – Sayın
Başkanım ve Komisyonun değerli üyeleri; ülkemizde hayat sigorta sektöründe faaliyet gösteren 23
şirket olup bunların 18 adedi aynı zamanda bireysel emeklilik sisteminde de faaliyet göstermektedir.
Halk Hayat ve Emeklilik AŞ olarak şirketimiz hayat sektöründe 2018 yılının ilk yarısını 23 şirket
içerisinde 6’ncı sırada bitirmiştir. Hedefimiz 2018 yılını ilk 5 sırada tamamlamaktır.
Bireysel emeklilik sektöründe, sektörün en genç şirketlerinden biri olmamıza rağmen sisteme
2003 yılında katılmış birçok köklü firmayı geride bıraktık. Katılımcı sayısında kısa bir sürede 18
şirket arasında 6’ncı sıraya ulaştık. Hedefimiz en kısa zamanda ilk 5’teki yerimizi almaktır. Sektöre
rakiplerimizden dokuz yıl sonra girmiş olmamıza rağmen BES fon büyüklüğünde 2018 yılının ilk
yarısını 3,5 milyar TL ile 7’nci sırada tamamladık.
80 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan bankamızın desteği, sahip olduğumuz deneyim, finansal güç
ve insan potansiyelimizin bizi bu konuda çok daha ileriye taşıyacağına olan inancımız tamdır.
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Şimdi önerilerin görüşmelerine başlıyoruz.
Kurumun 2015 yılında 1 önerisi, 2016 yılında da 1 önerisi bulunmaktadır.
Şimdi 2015 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1:
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER FARUK ÖZTÜRK – Raporun
ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler yerine getirilecektir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı?
Sayın Sertel, buyurun.
ATİLA SERTEL (İzmir) – 2015’te Diğeri Öneri 8’de “hukuksal süreçlerin etkin ve verimli
yürütülmesi için hukuk birimi personel kadrosunun güçlendirilmesi, hem mesleki hem de sektörel
açıdan avukatlarla desteklenmesi” demiş Sayıştay; siz şöyle demişsiniz: “Norm kadrosu yönetici
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düzeyinde kadroya eklenmiş olup hukuk birimi yeniden yapılandırıldı, müdür düzeyinde atama yapıldı.
Diğer kadrolar için görüşmeler devam etmektedir.” Son durum ne Sayıştayın bu önerisiyle ilgili onu
alayım.
Bir de isterseniz, şunu da söyleyeyim, sonra devam edin, bir kez söz almış olayım. Yine, 2016’da
Diğer Öneri 3’te “yönetim kurulu üyeliklerine aldıkları huzur hakkından kaynaklanan gelir artışının
yol açtığı vergi dilimindeki değişiklik nedeniyle ödedikleri ilave verginin şirket tarafından ilgili üyeye
ödenmesine dayanak oluşturacak 2015 yılına ilişkin yıllık vergi beyannamesinin temin edilmesi, aksi
hâlde yapılan ödemenin ilgilisinden tahsilinin sağlanması, ayrıca yönetim kurulu üyelerinin vergi
dairesine beyan ettikleri yıllık gelir vergi beyannamesinin şirkete ibraz edilmesini müteakip ödenmesinin
usul edilmesi” diye sayfa 5’ten bir öneri gelmiş. Siz de demişsiniz ki: “2016 yılından itibaren vergi
dairesine beyan ettikleri yıllık gelir beyannamesinin şirkete ibraz edilesini müteakip ödeme yapılmakta
olup 2015 yılına ait söz konusu beyanla belge temin edilmesine dair çalışmalar devam etmektedir.”
Herhâlde 2015’ten beri bu çalışmalar bitmiştir, öyle umuyorum. Bu çalışma bitti mi?
Bir de hakkıhuzur bedeliniz nedir, onu da öğrenirsem memnun olurum.
Diğer Öneri 10’da şirket personeline ait her türlü ulaşım, seyahat, konaklama, yemek gibi
harcamalarda tasarruf bilinciyle hareket edilmesini öneriyor Sayıştay size. Başka bir şirkete böyle bir
önerisine pek rastlamadım ben, diğer şirketlere baktığımız zaman. Sizin bu konuda bir eksikliğiniz
aksaklığınız mı vardı Sayıştay size böyle bir öneride bulundu?
Kontrol ve denetim mekanizmasının kurulması ve titizlikle uygulanmasını istiyor ayrıca Sayıştay.
Bunu niye istiyor sizden onu da merak ettim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sertel.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER FARUK ÖZTÜRK – Efendim,
2015’teki 3’üncü öneri… Bu ilk rapor yazıldığı zaman hukuk müşaviri kadromuz boştu, oraya müdür
düzeyinde bir atama yapıldı. Daha sonra da bu sene avukat bir arkadaş istihdam edildi. Artık orada
ihtiyacımız kalmadı efendim. Yani bir müdürümüz bir de avukatımız var, bizim ölçeğimiz için yeterli,
eksiğimiz kalmadı efendim.
İkincisi: Bu yönetim kurulu üyelerinin aldığı huzur haklarıyla ilgili olarak, 2016 yılından itibaren,
üyemizin beyannamesini aldıktan sonra ödeme yapıyoruz. 2015 yılında böyle bir şey olmuş efendim,
onu bu yıl sonuna kadar sonuçlandıracağız inşallah. Yazılı olarak da bittiği zaman arz ederiz size uygun
görürseniz.
Üçüncü konu da: Tasarruf bilinciyle ilgili… Bizim şirketimizde 10 bin lira ve üzeri satın almaları
3 teklifle yapıyoruz. Yani personel giderleri dışında da çok büyük cari harcamamız olmuyor. Bizim,
emeklilik sektörüne ilişkin yazılım giderimiz oluyor daha çok ama 10 bin liranın üzerine 3 teklif alarak
yani ihale usulüyle yapıyoruz. Fiyatlarımızda da… Bankamızın aldığı yerlerden aynı koşullarla veya
çok cüzi bir farkla almaya çalışıyoruz. Bu konuda artık oldukça iyi bir noktaya geldik efendim.
Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları da 3.800 lira civarında efendim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Şimdi 2016 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1:
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi.
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BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER FARUK ÖZTÜRK – Raporun
ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler yerine getirilecektir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Önerilerin görüşmeleri tamamlanmıştır.
Şimdi geneli üzerindeki görüşmelere geçiyoruz.
Geneli üzerinde söz almak isteyen üyemiz var mı?
Buyurun Sayın Sertel.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Ben bir tek soru sormak istiyorum, onu Ziraat Bankasına da arkadaşlarım
sordular.
Ziraat Emeklilik de var, Halk Emeklilik de var, siz varsınız. Bu Halk Emeklilikle ilgili sıralamadaki
yerinizi bankaya borçlu olduğunuzu söylediniz. Bu son yıllarda, son iki üç yıl içerisindeki durumu merak
ediyorum ben yani eksilme var mı? Yani Halk Emeklilikten parasını çeken ve emeklilik poliçesinden
vazgeçen yurttaşların oranını merak ediyorum. Bu oranın Türkiye’de 80’lere vardığını söylediler bazı
bankalarda. Sizdeki durum nedir onu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sertel.
Sayın Genel Müdürüm, başka söz almak isteyen vekillerimiz var, en son, bitirdikten sonra size söz
vereceğim.
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Özellikle bu hayat, emeklilik gibi sigortaları yaptırıp
da ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın istedikleri sürelerde, mağdur olmadan ayrılmalarına engel olan
bazı tedbirlerin bu tip firmalar tarafından alındığını biliyoruz. Özellikle Sayıştay raporunda da sizin
verdiğiniz yanıtlarda bu emeklilik sisteminden ayrılmak isteyenleri ikna etmek üzerine çaba gösterilmesi
yer alıyor. Bu doğrultuda sorum bu noktadaki ikna çabalarınızın açıklanması yönünde ve aynı zamanda
da sistemden ayrılmak isteyen bir vatandaşın ortalama olarak ne kadarlık bir sürede sistemden ayrılma
işlemlerinin sürdüğünü sormak istiyorum. Yani ideal olanı sormuyorum, gerçekleşeni soruyorum.
Ortalama olarak bir hafta mı, yirmi gün mü olmuş, üç hafta mı olmuş; öyle bir soru soruyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yavuzyılmaz.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER FARUK ÖZTÜRK – Efendim,
Halk Emeklilik olarak biz bu yıl…
BAŞKAN – Pardon, Sayın Genel Müdürüm, bir saniye…
Sayın Yaşar, söz mü istemiştiniz?
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Evet.
BAŞKAN – Buyurun.
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BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Sayın Genel Müdürüm, benim sorum: Bu emeklilikten neden
ayrılmak istiyorlar? Hani büyüyen ekonomide, gelişen ekonomide, ferahımız arttıkça tam tersine
ayrılmaların değil, daha çok katılımların olmasını bekliyoruz. Bunun gerekçesi nedir? Bununla ilgili
cevap istiyorum.
Sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yaşar.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER FARUK ÖZTÜRK – Efendim,
bu sene, bu yıl, 2018 yılında bu ay itibarıyla, efendim, artı durumda olan yani pozitif durumda olan
4 tane emeklilik şirketinden birisiyiz. Bu sene çıkışlar biraz geçmiş yıllara göre göreceli olarak fazla
oldu ama -hepsine ortak cevap veriyorum efendim- yirmi gün ikna süresi var kanunen, o hak içerisinde
biz 9 kere arıyoruz müşterimizi, ikna etmeye çalışıyoruz. Zaten ikna edemezsek yapabileceğimiz
bir şey yok veya bireysel emeklilik sektöründeki mevzuat nedeniyle verebileceğimiz bir şey de yok,
ikna edemezsek sonlandırıyoruz. Yirmi gün sürüyor normalde efendim ama biz on beş gün civarında
bitiriyoruz, hani, 9 kere arayınca. Bir şey önermiyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz, anlatıyoruz. Finansal
okuryazarlık konusunda biraz az olan müşterilerimize, onlara gerekli açıklamaları yapıyoruz. Bu sene
yüzde 73 maddi sebeplerle bireysel emeklilikten ayrılma oldu. Yani paraya ihtiyacı olduğu için…
ATİLA SERTEL (İzmir) – Kriz yok!
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Kriz yok, asla!
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER FARUK ÖZTÜRK – Yüzde
73 maddi sebeplerle ayrılma oldu efendim. Bu soruları ben not aldım, yazılı olarak da detaylı bilgi
vereceğim.
BAŞKAN – Evet, yazılı olarak Genel Müdürüm…
Peki, teşekkür ediyorum.
Şimdi, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ’nin 2015 ve 2016 hesap dönemlerine ilişkin sonuç bölümlerini
ayrı ayrı okutup genel görüşmeye sunuyorum.
Şimdi 2015 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
Halk Hayat ve Emeklilik AŞ’nin 21/4/2016 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2015
yılı bilançosu ve 132.936.837,84 Türk lirası dönem kârıyla kapanan gelir tablosu genel görüşmeye
sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
2016 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
Halk Hayat ve Emeklilik AŞ’nin 26/7/2017 tarihindeki Genel Kurulunda kabul edilen 2016 yılı
bilançosu ve 191.526.531,18 Türk lirası dönem kârıyla kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
Halk Hayat ve Emeklilik AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait Üst Komisyon toplantısı tamamlanmıştır.
Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.
Sayın Genel Müdürüm, teşekkür konuşması için son sözü size veriyorum.
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Buyurun.
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER FARUK ÖZTÜRK – Efendim,
bir şey arz edeceğim.
Bu ayrılmalara ilişkin yüzde 73 deyince yanlış arz ettim, kusura bakmayın. Bu ayrılanlar OKS’de
oldukları için veya fonlarını başka emeklilik şirketlerine götürmek için de ayrıldılar. Hani, onu bir
belirtmek istiyorum, mükerrerlik olmasın diye…
BAŞKAN – Daha kârlı bir fona aktarıyorlar.
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER FARUK ÖZTÜRK – Tabii,
tabii. Başka bir yere, başka emeklilik şirketine aktarma çok oldu bu sene efendim, öbür emeklilik
şirketlerine geçenler oldu.
Ben teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Peki, evet.
ATİLA SERTEL (İzmir) – O da sizin bir başarısızlığınız. O da başarısızlığınızdır eğer sizden
gidiyorsa başka yere.
BAŞKAN – Peki, karşılıklı konuşmayalım.
Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Değerli Komisyon üyelerimiz, toplantımıza Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 2015 ve 2016
yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleriyle devam edeceğiz.
4.- Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının
görüşmeleri
BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, toplantımıza Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin
2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleriyle devam ediyoruz.
Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızdan başlamak üzere, toplantımıza katılan temsilcilerin
kendilerini Komisyonumuza tanıtmalarını rica ediyorum.
Buyurun.
(Kurum temsilcileri kendilerini tanıttı)
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, sunum için söz sizde.
Buyurun.
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ GENEL MÜDÜR VEKİLİ EVREN KARABULUT
– Sayın Başkan, değerli üyeler ve sayın hazırun; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1998’de faaliyete geçen Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, esas sözleşmesi itibarıyla
ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde geniş yetkili aracı kurum olarak yatırım hizmet
ve faaliyetleri ile yan hizmetleri gerçekleştirmek üzere yapılanmış, yüzde 99,96’sı doğrudan, kalanı da
dolaylı olarak Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinin sahibi olduğu bir bağlı ortaklık statüsündedir.
Şirketimizde, 2018 Eylül sonu itibarıyla 88’i Genel Müdürlükte, 43’ü ise 9 adet şubemizde olmak
üzere toplam 131 personelimiz bulunmaktadır.

52

15 . 11 . 2018

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
T: 10

O: 2

Şirketimiz 2018 yılı Haziran ayında 867,6 milyon TL aktif büyüklüğü ile 21,9 milyon TL net kâr
elde etmiştir. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği tarafından açıklanan Haziran 2018 sektör verilerine
göre, aracılık gelirlerimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 -sektör yüzde 18- artarken, net
kârımız ise yüzde 75 artmıştır. Şirketimiz, net kâr sıralamasında 62 aracı kurum içerisinde 8’inci sırada
yer almaktadır.
Önümüzdeki dönemde yükselen performans grafiğimizi sürdürülebilir kılmayı, katma değer üreten
nitelikli projelerde yer almayı hedefliyoruz. Ana sermayedarımızın, şirketimizin ve ülkemizin güçlü
sermaye piyasaları geleceğine olan inancıyla çalışmalarımıza devam edileceği hususunu bilgilerinize
arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Şimdi önerilerin görüşmelerine başlıyoruz.
Kurumun 2015 yılında bir önerisi, 2016 yılında bir önerisi bulunmaktadır.
Şimdi 2015 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri:
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ GENEL MÜDÜR VEKİLİ EVREN KARABULUT
– Bu konudaki hususlar yerine getirilecektir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Şimdi 2016 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri:
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ GENEL MÜDÜR VEKİLİ EVREN KARABULUT
– Yerine getirilecektir.
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Önerilerin görüşmeleri tamamlanmıştır.
Şimdi geneli üzerinde görüşmelere geçiyoruz.
Geneli üzerinde söz almak isteyen üyelerimize söz vereceğim. Var mı?
Sayın Yavuzyılmaz, buyurun.
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DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Halk Yatırım olarak denetçi firma kullanıyor musunuz,
bağımsız, uluslararası denetçi firma?
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ GENEL MÜDÜR VEKİLİ EVREN KARABULUT
– Evet efendim, kullanıyoruz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Adı onun da Deloitte Touche Tohmatsu mu acaba?
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ GENEL MÜDÜR VEKİLİ EVREN KARABULUT
– Doğrudur efendim.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Doğrudur, Londra merkezli bir…
BAŞKAN – Yok, karşılıklı değil, ilk önce sayın vekilimiz soruları bitirsin, ondan sonra Sayın
Genel Müdürüm.
Bitti mi Sayın Yavuzyılmaz?
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Bitti, teşekkür ediyorum. Tutanaklara geçmesi açısından
sormuştum.
BAŞKAN – Peki.
Bu Deloitte denetim firmasının Türkiye…
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ GENEL MÜDÜR VEKİLİ EVREN KARABULUT
– Doğrudur efendim, Türkiye.
BAŞKAN – Tamam, teşekkür ediyorum.
Başka da söz almak isteyen üyemiz yok herhâlde.
Teşekkür ediyorum.
Şimdi Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 2015 ve 2016 hesap dönemlerine ilişkin sonuç
bölümlerini ayrı ayrı okutup genel görüşmeye sunacağım.
Şimdi 2015 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 21/4/2016 tarihindeki kendi Genel Kurulunda
kabul edilen 2015 yılı bilançosu ve 14.200.126,04 Türk lirası dönem kârıyla kapanan gelir tablosu
genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
2016 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 26/7/2017 tarihindeki kendi Genel Kurulunda
kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 18.326.864,29 Türk lirası dönem kârıyla kapanan gelir tablosu
genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait Üst Komisyon toplantısı
tamamlanmıştır.
Tüm katılımcılara teşekkür ederim.
Sayın Genel Müdürüm, teşekkür konuşması için sözü size veriyorum.
Buyurun.
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HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ GENEL MÜDÜR VEKİLİ EVREN KARABULUT
– Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Biz de teşekkür ediyoruz.
Çalışmalarınızda başarılar, işlerinizde kolaylıklar diliyorum.
Değerli Komisyon üyelerimiz, toplantımıza Halk Sigorta AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço
ve netice hesaplarının görüşmeleriyle devam edeceğiz.
5.- Halk Sigorta AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, toplantımıza Halk Sigorta AŞ’nin 2015 ve 2016
yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleriyle devam ediyoruz.
Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızdan başlamak üzere, toplantımıza katılan temsilcilerimizin
kendilerini Komisyonumuza tanıtmalarını rica ediyorum.
Buyurun.
(Kurum temsilcileri kendilerini tanıttı)
BAŞKAN – Şimdi sunumunu yapması için sözü Sayın Genel Müdürüme veriyorum.
Buyurun.
HALK SİGORTA AŞ GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT KARAN – Sayın Başkan, değerli üyeler;
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Şirketimiz Halk Sigorta Anonim Şirketi 1958 yılında kurulmuş ve hâlen 8 bölge satış müdürlüğü,
950’den fazla Halkbank şubesi, 613 özel acente, 63 broker ve çağrı merkezimizin oluşturduğu geniş bir
dağıtım ağıyla hayat dışı sigorta şirketi olarak faaliyetini sürdürmektedir.
Şirketimiz 2015 yıl sonunda 750 milyon Türk lirası prim üretimiyle yüzde 2,8 pazar payına
sahip iken 2016 yıl sonunda 1 milyar 35 milyon Türk liralık prim üretimine ve yüzde 2,9’luk pazar
payına, 2017 yıl sonunda ise 1 milyar 480 milyon Türk lirası prim üretimi ve yüzde 3,7’lik pazar
payına ulaşmıştır. Haziran 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik büyüme
gerçekleştirerek 890 milyon Türk liralık prim üretimi gerçekleştirilmiş ve yüzde 3,7’lik pazar payıyla
toplam prim üretiminde 8’inci sıraya yükselmiştir. 2015 yıl sonunda 827 milyon lira olan aktif toplamı
ise 2016 yıl sonunda 1 milyar 180 milyon Türk lirasına ve Haziran 2018 döneminde 2 milyar 70 milyon
Türk lirasına ulaşmıştır.
Bir taraftan otoyollar, raylı sistem, köprü, doğal gaz boru hattı gibi çok önemli altyapı projeleri ile
savunma sanayi, demir çelik, turizm tesisleri, enerji santralları ve tekstil başta olmak üzere ülkemizin
en önemli sanayi tesislerine teminat verirken halkımızın temel sigorta ihtiyaçlarını karşılamaya da
devam etmekteyiz. Altmış yıla ulaşan birikimimiz, güçlenen personel kadrosu ve Türkiye Halk Bankası
AŞ’nin sürekli artan desteğiyle önümüzdeki dönemlerde daha da başarılı olmak için çalışmalarımıza
devam etmekteyiz.
Saygılarımla.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Şimdi önerilerin görüşmelerine başlıyoruz.
Kurumun 2015 yılında bir önerisi, 2016 yılında da bir önerisi bulunmaktadır.
Şimdi 2015 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum:
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SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1:
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Buyurun.
HALK SİGORTA AŞ GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT KARAN – Cevap 1:
Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi için gerekli
çalışmalar yapılacaktır.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini istediğiniz öneri var mı?
Sayın Sertel, buyurun.
ATİLA SERTEL (İzmir) – 2015 yılı “Diğer Öneri 2”de Sayıştay “Şirketçe daha fazla sözleşmeli
avukata vekâletname vermekten ziyade, sözleşmeli avukatların performanslarını dikkate alarak daha
fazla dosya takibini yürüten daha az sayıda avukata vekâlet verilmesi.” diyor. Şimdi, burada siz de
“Avukatların performansları dikkate alınarak dosya verilmesi hususunda yapılan çalışmalara devam
edilecektir.” demişsiniz.
Ben soruyorum: Kaç sözleşmeli avukat vardı sizde, şimdi kaç avukat var? Bu dosya takibini
yürüten avukatların performansları noktasındaki son durum nedir?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sertel.
Başka da söz almak isteyen yok.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm yanıt için.
HALK SİGORTA AŞ GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT KARAN – Müsaadenizle konuyla ilgili
olarak Sayın Vekilimize ve Sayın Komisyona yazılı olarak cevap vermek istiyoruz.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim.
Şimdi 2016 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1:
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK SİGORTA AŞ GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT KARAN – Cevap 1:
Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi için gerekli
çalışmalar yapılacaktır.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Önerilerin görüşmeleri tamamlanmıştır. Şimdi geneli üzerinde görüşmelere geçiyoruz.
Söz isteyen üyemize söz vereceğim.
Buyurun Sayın Sertel.
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ATİLA SERTEL (İzmir) – Çok kısaca sormak istiyorum: Halk Emeklilikteki Genel Müdürümüze
sordum “Yönetim Kurulu üyelikleri noktasında ne kadar hazırun ücreti alıyorlar? diye, “3.800 lira”
dedi. Herhâlde bu, toplantı başına, ayda kaç kere toplanıyorlar, bilmiyorum. Sizde durum nedir? Onu
öğrenmek istiyorum.
HALK SİGORTA AŞ GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT KARAN – Yazılı olarak bu konuyu da
cevaplandıracağım Komisyonumuzun müsaadesiyle.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Bir önceki Sayın Genel Müdürümüzün vermiş olduğu yanıtta toplantı başına değil herhâlde?
HALK SİGORTA AŞ GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT KARAN – Aylık efendim.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Aylık mı?
BAŞKAN – Aylık, aylık… Sayın Sertel, aylık…
ATİLA SERTEL (İzmir) – “Hazırun” deyince ben…
HALK SİGORTA AŞ GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT KARAN – Yok, aylık.
ATİLA SERTEL (İzmir) – “Hazırun” dedi, kayıtlarda öyle.
BAŞKAN – Evet “aylık”, onu düzeltelim o zaman.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Düzeltelim.
BAŞKAN – Tamam Sayın Sertel.
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – 2016 Sayıştay Raporu’nda “Sosyal Giderler” tablosunda
sağlık giderleri 2016 yılında 1 milyon 272 bin TL, 2015 kısmında herhangi bir veri bulunmuyor. Bu
doğrultuda, neden bu rakamın 1 milyon 272 bin TL seviyesinde olduğunu açıklamanızı rica edeceğim.
Ortalama çalışan sayısı da 240 olarak görünüyor.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK SİGORTA AŞ GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT KARAN – Konuyla ilgili olarak Sayın
Vekilimizi ve değerli Komisyonu yazılı olarak bilgilendireceğiz efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Şimdi, Halk Sigorta AŞ’nin 2015 ve 2016 hesap dönemlerine ilişkin sonuç bölümlerini ayrı ayrı
okutup genel görüşmeye sunacağım.
Şimdi 2015 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
Halk Sigorta AŞ’nin 06/04/2016 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2015 yılı
bilançosu ve 12.216.817,31 Türk lirası dönem kârıyla kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
2016 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
Halk Sigorta AŞ’nin 15/06/2017 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2016 yılı
bilançosu ve 32.525.138,18 Türk lirası dönem kârıyla kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
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Halk Sigorta AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait üst Komisyon toplantısı tamamlanmıştır. Tüm
katılımcılara teşekkür ediyorum.
Sayın Genel Müdürüm, teşekkür konuşması için son sözü size veriyorum.
Buyurun.
HALK SİGORTA AŞ GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT KARAN – Anlayışınız ve ilginiz için biz de
çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımıza aynı şekilde devam edeceğiz.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN – Peki, ben de teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar, işlerinizde kolaylıklar
diliyorum.
6.- Halk Finansal Kiralama AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının
görüşmeleri
BAŞKAN - Değerli Komisyon üyelerimiz, toplantımıza Halk Finansal Kiralama AŞ’nin 2015 ve
2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleriyle devam ediyoruz.
Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızdan başlamak üzere toplantımıza katılan temsilcilerin
kendilerini Komisyonumuza tanıtmalarını rica ediyorum.
(Kurum temsilcileri kendilerini tanıttı)
BAŞKAN – Şimdi, sunumunu yapması için sözü Sayın Genel Müdürümüze veriyorum.
Buyurun.
HALK FİNANSAL KİRALAMA AŞ GENEL MÜDÜRÜ COŞKUN ÇABUK – Sayın Başkan,
değerli Komisyon üyeleri, kıymetli hazırun; Halk Finansal Kiralama AŞ, 1991 yılında Türkiye Halk
Bankası AŞ, Ordu Yardımlaşma Kurumu(OYAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mensupları
Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ortaklığında İstanbul’da kurulmuştur. 27 Mayıs 2011
tarihinde, OYAK’a ait bulunan yüzde 46,40; 29/06/2011 tarihinde de Merkez Bankası Mensupları
Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına ait bulunan yüzde 5,47 hissenin Türkiye Halk
Bankası AŞ tarafından satın alınmasından sonra Halk Bankasının payı yüzde 99,99’a yükselmiştir.
2018 Eylül ayı itibarıyla 83 personel ve 7 şubeyle Türkiye geneline hizmet veren şirketimiz,
bankamızın ortaklık yapısını ve dolayısıyla sermaye gücünü kullanarak, başta KOBİ’ler olmak üzere
her ölçekteki sanayi işletmelerine süratli ve verimli leasing hizmeti sunarak sürdürülebilir kârlılığı
sağlamayı misyonu olarak belirlemiştir.
Halk Bankasının ülke geneline yayılmış bine yaklaşan şubesiyle sinerjiyi artırarak yurdun her
köşesindeki ve her boyuttaki müşteriye ulaşmak, istihdama katkıda bulunarak finansman kaynakları
kısıtlı bulunan KOBİ’lerin ülke ekonomisine katkısını sağlamak başlıca hedeflerimizdendir.
Şirketimiz, sektörde faaliyet gösteren leasing şirketleri içerisinde her zaman ilk 10 şirket arasında
yer almış olup önümüzdeki dönemlerde de bu konumunu sürdürmeye devam edecektir. Bunu yaparken
aktif kalitemizden ödün vermemek ve şirketimizin sektörde sağladığı saygınlığı korumak öncelikli
hedeflerimizdendir.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Şimdi önerilerin görüşmelerine başlıyoruz.
Kurumun 2015 yılında bir önerisi, 2016 yılında da bir önerisi bulunmaktadır.
Şimdi 2015 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum:
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SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1:
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK FİNANSAL KİRALAMA AŞ GENEL MÜDÜRÜ COŞKUN ÇABUK – Cevap:
Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesine dikkat
edilecektir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı?
Buyurun Sayın Sertel.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Var.
2015 yılının “Diğer Öneriler” kısmının “Öneri 3”: “4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici iş ilişkisine
ilişkin 7’nci maddesinde yer alan ‘Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır,
gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir.’ hükmü dikkate alınarak şirkette yenileme süreleri dâhil
toplam on sekiz aylık süresi dolan geçici görevlendirmelerin sona erdirilerek ilgili kişilerle daimî iş
sözleşmesi imzalanması.” diyor sayfa 5’te. Siz de “Süresi dolan geçici görevlendirmenin daimî iş
sözleşmesi kapsamına alınması için gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.” demişsiniz.
Bu değerlendirmeler yapıldı mı? Buradan bu görevi tamamlayan, on sekiz aylık süresi dolan
insanlardan şirkete giriş oldu mu? Onu sormak istiyorum, varsa bilgi verirsiniz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sertel.
Buyurun Sayın Genel Müdür.
HALK FİNANSAL KİRALAMA AŞ GENEL MÜDÜRÜ COŞKUN ÇABUK – Oldu efendim.
Süresi dolan geçici görevlendirme 31/10/2018 tarihinde sona erdirilerek daimî sözleşmesi kapsamında
şirketimizdeki görevine başladı ilgili genel müdür yardımcımız, 1 kişi.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Şimdi 2016 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1:
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Müdür.
HALK FİNANSAL KİRALAMA AŞ GENEL MÜDÜRÜ COŞKUN ÇABUK – Cevap:
Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesine dikkat
edilecektir.
BAŞKAN – Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Önerilerin görüşmeleri tamamlanmıştır. Şimdi geneli üzerindeki görüşmelere geçiyoruz.
Geneli üzerinde söz almak isteyen üyemiz var mı?
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Buyurun Sayın Yaşar.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Teşekkür ederim.
Değerli Başkanım, Halk Leasingin değerli yöneticileri; şu ara ülkemiz önemli bir dönemeçten
geçiyor. Özellikle iş dünyasının ciddi beklentileri var bu leasing konusunda. 2018 yılında hangi
alanlarda daha çok leasing yapıyorsunuz? Yani iş adamı arkadaşlarımız daha çok şu ara leasing
tekliflerine bile olumlu cevap alamamaktan dert yanıyorlar. Mesela, geçen yıla göre 2017’de ne kadar
bir işlem yaptınız? 2018’in şu an dokuzuncu ayını da geçtiğimize göre, işlemler arasında nasıl bir
ilişki var? Yine, bu sektörde yaptığımız faaliyetlerden dolayı sıkıntıya düşmüş, bunlardan dolayı da
kiraladığınız emtialarla ilgili -araçtır, başka bir şeydir, her neyse- var mı şu an takibe düşmüş, öyle
kredilerimiz var mı? Bu raporlarda fazla bir şey göremiyorum. Şu an ne yapıyorsunuz leasing şirketi
olarak? Neyi “lease” ediyorsunuz daha çok?
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum Sayın Yaşar.
Buyurun Sayın Genel Müdür.
HALK FİNANSAL KİRALAMA AŞ GENEL MÜDÜRÜ COŞKUN ÇABUK – Efendim, aktif
toplamımız 3,7 milyar, kiralama işlemlerimiz toplamda 3,5 milyar TL. Sektörde yaklaşık 24 firma yer
almakta, sektörün büyüklüğü 66 milyar TL civarında, biz de bu büyüklükte 8’inci sıradayız tüm leasing
şirketleri arasında. Geçen seneki kiralama işlemlerimizde kur artışı var ve de bu süreç zarfında hemen
hemen aynı durumdayız. Geçen sene de 1 milyarlık bir büyüklükte işlem hacmi yaratmıştık, bu sene de
aynı büyüklüğe ulaşıyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Şimdi, Halk Finansal Kiralama AŞ’nin 2015 ve 2016 hesap dönemlerine ilişkin sonuç bölümlerini
ayrı ayrı okutup genel görüşmeye sunacağım.
Şimdi 2015 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
Halk Finansal Kiralama AŞ’nin 21/04/2016 tarihli Genel Kurulunda kabul edilen 2015 yılı
bilançosu ve 7.779.550 Türk lirası dönem kârıyla kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
2016 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
Halk Finansal Kiralama AŞ’nin 26/07/2017 tarihli Genel Kurulunda kabul edilen 2016 yılı
bilançosu ve 14.743.661,31 Türk lirası dönem kârıyla kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
Halk Finansal Kiralama AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait üst Komisyon toplantısı tamamlanmıştır.
Tüm katılımcılara teşekkür ederim.
Sayın Genel Müdürüm, teşekkür konuşması için son sözü size veriyorum.
Buyurun.
HALK FİNANSAL KİRALAMA AŞ GENEL MÜDÜRÜ COŞKUN ÇABUK – Sayın Başkanım,
sayın üyeler; bundan sonraki çalışmalarımız da aynı şekilde, artarak devam edecektir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
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Değerli Komisyon üyelerimiz, toplantımıza Halk Portföy Yönetim AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına
ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleriyle devam edeceğiz.
7.- Halk Portföy Yönetimi AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının
görüşmeleri
BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, toplantımıza Halk Portföy Yönetimi AŞ’nin 2015
ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleriyle devam ediyoruz.
Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızdan başlamak üzere toplantımıza katılan temsilcilerin
kendilerini Komisyonumuza tanıtmalarını rica ediyorum.
(Kurum temsilcileri kendilerini tanıttı)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sunumunu yapması için sözü Sayın Genel Müdürüme veriyorum.
Buyurun Sayın Genel Müdür.
HALK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ GENEL MÜDÜRÜ ALİM TELCİ – Çok teşekkürler Sayın
Başkan.
Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dâhilinde portföy yönetimi faaliyetinde
bulunmak üzere 24/6/2011’de 5 milyon lira sermayeyle kurulmuş, Sermaye Piyasası Kurulundan yetki
belgelerini alarak faaliyetlerine başlamıştır. Toplam 660 milyon liralık fon büyüklüğüyle başladığımız
yolculuğumuzun yedinci yılında, 2018 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 8 milyar lira portföy büyüklüğüne
ulaşılmıştır. Ödenmiş sermayemiz toplam 26 milyon liraya çıkarılmış ve 2018 yılı ilk altı aylık net
dönem kârı 4,4 milyon lira olarak gerçekleşmiştir.
Portföy yönetimi şirketlerinin, sermaye piyasalarında istikrar sağlanması, ülke ve bireysel
yatırımcılara ait olan tasarrufların korunması ve değerlendirilmesi hususunda büyük görev ve katkıları
bulunmaktadır. Şirketimizin yüksek bir disiplin içinde yatırım süreçlerini sürekli geliştirerek bu görevi
yerine getirmekte kararlı olduğunu arz ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Şimdi önerilerin görüşmelerine başlıyoruz.
Kurumun 2015 yılında bir önerisi, 2016 yılında da bir önerisi bulunmaktadır.
Şimdi, 2015 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1:
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ GENEL MÜDÜRÜ ALİM TELCİ – Raporun ilgili
bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Şimdi, 2016 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum:
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SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1:
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ GENEL MÜDÜRÜ ALİM TELCİ – Raporun ilgili
bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı?
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Öneri 4’te “Şirketin sponsorluk faaliyetinde bulunması
hâlinde ilgili mevzuatta yer alan hususlara uyulması” diye belirtilmiş. Şu anda sponsorluk faaliyetinde
bulunuyor musunuz? Bu doğrultuda bilgi verirseniz sevinirim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yavuzyılmaz.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ GENEL MÜDÜRÜ ALİM TELCİ – Sayın Vekilim, hayır, şu
anda hiçbir sponsorluğumuz yoktur.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim.
Önerilerin görüşmeleri tamamlanmıştır.
Şimdi, geneli üzerindeki görüşmelere geçiyoruz.
Geneli üzerinde söz almak isteyen üyemiz var mı?
Buyurun Sayın Sertel.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Halk Portföye de soruyorum: Yönetim Kurulu üyeleri aylık olarak ne
kadar ücret alıyor? Yazılı olarak bildirebilirsiniz.
HALK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ GENEL MÜDÜRÜ ALİM TELCİ – Bildiririz efendim, tabii
ki.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sertel.
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Bu şirketin sponsorluk faaliyetleri noktasında Halk
Bankasının verdiği sponsorluklara herhangi bir şekilde, doğrudan veya dolaylı bir katkınız var mı?
Onun içinde misiniz?
HALK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ GENEL MÜDÜRÜ ALİM TELCİ – Hayır, olmadı böyle bir
şey şimdiye kadar.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Aynı zamanda Genel Müdürümüze de sormak istiyorum:
Halk Bankası olarak şu ana kadar, 2015, 2016, 2017, 2018 yıllarında sponsorluk verilen firmaların veya
kulüplerin… Bu doğrultuda, sizden yazılı olarak ne kadar sponsorluk verildi, kimlere verildi; onları
talep ediyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yavuzyılmaz.
Buyurun Sayın Genel Müdür.
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TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Yazılı olarak
yollayalım Sayın Vekilim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Şimdi, Halk Portföy Yönetimi AŞ’nin 2015 ve 2016 hesap dönemlerine ilişkin sonuç bölümlerini
ayrı ayrı okutup genel görüşmeye sunacağım.
Şimdi, 2015 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
Halk Portföy Yönetimi AŞ’nin 21/4/2016 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2015 yılı
bilançosu ve 5.667.885,47 Türk lirası dönem kârıyla kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
2016 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
Halk Portföy Yönetimi AŞ’nin 26/7/2017 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2016 yılı
bilançosu ve 9.297.929,11 Türk lirası dönem kârıyla kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
Halk Portföy Yönetimi AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait üst Komisyon toplantısı tamamlanmıştır.
Tüm katılımcılara teşekkür ederim.
Şimdi Sayın Genel Müdürüm, teşekkür konuşması için sözü size veriyorum.
Buyurun.
HALK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ GENEL MÜDÜRÜ ALİM TELCİ – Çok mersi efendim.
Portföy yönetimi şirketimiz olarak faaliyetlerimize aynı başarıyla devam edeceğimizden emin
olabilirsiniz.
Teşekkürler.
Saygılarımla.
BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz, işlerinizde kolaylıklar
diliyoruz.
8.- Halk Faktoring AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, toplantımıza Halk Faktoring AŞ’nin 2015 ve 2016
yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleriyle devam ediyoruz.
Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızdan başlamak üzere toplantımıza katılan temsilcilerin
kendilerini Komisyonumuza tanıtmalarını rica ediyorum.
(Kurum temsilcileri kendilerini tanıttı)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sunumunu yapması için sözü Sayın Genel Müdürüme veriyorum.
Buyurun Sayın Genel Müdür.
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HALK FAKTORİNG AŞ GENEL MÜDÜR VEKİLİ İSMAİL HATUNOĞLU – Değerli Komisyon
üyeleri, Türkiye Halk Bankası AŞ’nin yüzde 97,5 ortaklık payı ve 20 milyon TL sermayeyle 6/6/2012
tarihinde kurulmuş olan şirketimiz, 2018 Nisan ayındaki son sermaye artışıyla 96 milyon TL ödenmiş
sermayeye, Haziran 2018 döneminde 19,3 milyon TL net dönem kârıyla 125,4 milyon TL öz kaynağa
ulaşmıştır.
2012 Aralık ayında faaliyetlerine başlayan şirketimizin, 2015 yılı sonunda 486 milyon TL, 2016
yılı sonunda 1,1 milyar TL olan faktoring alacağı 2018 Haziran döneminde 1,6 milyar TL’ye ulaşarak,
sektördeki etkin konumu daha da güçlenmiştir.
Şirketimiz, kârlılık ve verimlilik esası çerçevesinde Halkbank şubelerinden etkin bir şekilde
yararlanmayı yöntem olarak belirlemiş olmakla birlikte, 2015 yılında açılan Ankara, İkitelli ve Pendik
şubelerini de faaliyete geçirerek KOBİ’lere uygun finansman sunma hedefi doğrultusunda ürün ve
faaliyetlerini şekillendirmiştir. Ayrıca, sektörümüzde kamunun temsilcisi olarak yurt dışı faktoring ürün
ve hizmetleriyle de ihracatçılarımıza uygun çözümler sunmaya devam etmektedir.
Arz ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Şimdi önerilerin görüşmelerine başlıyoruz.
Kurumun 2015 yılında bir önerisi, 2016 yılında da bir önerisi bulunmaktadır.
Şimdi, 2015 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1:
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK FAKTORİNG AŞ GENEL MÜDÜR VEKİLİ İSMAİL HATUNOĞLU – Raporun ilgili
bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesine dikkat edilecektir.
BAŞKAN – Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini tavsiye ettiğiniz öneri var mı?
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – 5’inci öneride “T.C. Ziraat Bankasının İstanbul 4.
Levent şubesinde vadesiz hesapta bulunan 89,65 TL’nin 2015 yılı içerisinde hiç işlem görmediği
anlaşıldığından, mahiyeti araştırılarak gerekirse bu hesabın kapatılması.” diyor. Buradaki sorum
şu: Verilen yanıtta “Şirketimize ait bazı kıymetli evrakların saklanması amacıyla Ziraat Bankası 4.
Levent şubesinde bir kasa kiralanmıştır.” diyor, neden Halkbankasında bir kasa kiralanmıyor da Ziraat
Bankasında kiralanıyor?
HALK FAKTORİNG AŞ GENEL MÜDÜR VEKİLİ İSMAİL HATUNOĞLU – Bununla ilgili
cevabımızı yazılı olarak iletelim efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Şimdi, 2016 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1:
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi.
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BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
HALK FAKTORİNG AŞ GENEL MÜDÜR VEKİLİ İSMAİL HATUNOĞLU – Yerine
getirilecektir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini tavsiye ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Önerilerin görüşmeleri tamamlanmıştır.
Şimdi, geneli üzerindeki görüşmelere geçiyoruz.
Geneli üzerinde söz almak isteyen üyemize söz vereceğim, var mı? Yok.
Şimdi, Halk Faktoring AŞ’nin 2015 ve 2016 hesap dönemlerine ilişkin sonuç bölümlerini ayrı ayrı
okutup genel görüşmeye sunacağım.
Şimdi, 2015 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
Halk Faktoring AŞ’nin 21/4/2016 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2015 yılı
bilançosu ve 13.269.531,86 Türk lirası dönem kârıyla kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
2016 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
Halk Faktoring AŞ’nin 26/7/2017 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2016 yılı
bilançosu ve 16.096.671,05 Türk lirası dönem kârıyla kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
Halk Faktoring AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait üst Komisyon toplantısı tamamlanmıştır.
Tüm katılımcılara teşekkür ederim.
Sayın Genel Müdürüm, teşekkür konuşması için son sözü size veriyorum.
Buyurun.
HALK FAKTORİNG AŞ GENEL MÜDÜR VEKİLİ İSMAİL HATUNOĞLU – Teşekkür ederim.
Bundan sonra aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şirketimizi, kamunun temsilcisi
olarak faktöring sektöründe temsil etmeye ve hacmimizi artırarak KOBİ’lere gereken desteği vermeye
devam edeceğiz.
Arz ederim.
BAŞKAN – Biz de teşekkür ediyoruz, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz, işlerinizde kolaylıklar
diliyoruz.
Değerli Komisyon üyelerimiz, toplantımıza Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme
Sistemleri AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleriyle devam
edeceğiz.
9.- Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri AŞ’nin2015 ve 2016 yıllarına ait
bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri

65

15 . 11 . 2018

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
T: 10

O: 2

BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, toplantımıza Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları
ve Ödeme Sistemleri AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleriyle
devam ediyoruz.
Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızdan başlamak üzere toplantımıza katılan temsilcilerimizin
kendilerini Komisyonumuza tanıtmalarını rica ediyorum.
Buyurun.
(Kurum temsilcileri kendilerini tanıttı)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Şimdi sunumunu yapması için sözü Sayın Genel Müdürüme veriyorum.
Buyurun.
BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI ve ÖDEME SİSTEMLERİ AŞ GENEL
MÜDÜRÜ UFUK HACER DENİZCİ YÜCE – Teşekkür ederim.
Kartlı ödeme sistemlerine yönelik hizmet vermek üzere 1998 yılında kurulan şirketimiz 22
Temmuz 2013 tarihi itibarıyla sermayesinin yüzde 100’ü Halk Bankası AŞ’ye ait bağlı ortaklık şekline
dönüşmüştür. 20 Nisan 2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında şirketimizin 20 milyon
TL olan sermayesi 26 milyon Türk lirasına çıkartılmıştır.
Halk Bankasının yanı sıra, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası,
Halk Hayat Emeklilik, Halk Sigorta, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Bereket Emeklilik, Anadolubankası
ve PTT Bank olmak üzere çeşitli alanlarda çeşitli müşterilere hizmet verilmektedir.
Kredi kartı, banka kartı, ATM, geçiş sistemleri hizmetleri operasyonlarına ilişkin hizmetlerini
bütünüyle sağlamanın yanı sıra, çağrı merkezi hizmetleri, kart ve ekstre basım hizmetleri, saha destek
hizmetleri, kart güvenlik ve harcama itirazlarının değerlendirilmesi hizmetleri şirketimizin ana faaliyet
alanları arasında yer almaktadır.
2018 Haziran sonu itibarıyla temel faaliyet alanımıza ilişkin olarak BKM verileri dikkate
alınarak yapılan çalışmada şirketimiz sektörde faaliyet gösteren tüm finans kuruluşları içerisinde
operasyonlarını yürüttüğü 45 milyon adetlik banka kartı sayısıyla pazar payında yüzde 33’lük payla
1’inci, 9,5 milyonluk kredi kartıyla pazar payında 3’üncü sırada yer almaktadır. Aynı şekilde ATM’de
de yüzde 8’lik pazar payına sahiptir.
Faaliyetlerini öz kaynaklarıyla finanse ederek sürdüren şirketimiz titiz finansman ve maliyet
yönetimiyle Haziran 2018 dönemini kârlı bir şekilde sona erdirmiş ve şirketimizin aktif toplamı 50,5
milyon TL, kaynakları 34,5 milyon TL, satış toplamı 31,5 milyon TL ve dönem kârı da 3 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir.
Komisyonunuz Sayın Başkan ve üyelerine, şirketimizin eriştiği noktaya katkısı olan kıymetli
yöneticilerimize, yapıcı eleştiri ve önerilerinden ötürü Sayıştay Başkanlığının sayın temsilcilerine
teşekkürlerimi sunar, bilgilerinize arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Şimdi önerilerin görüşmelerine başlıyoruz.
Kurumun 2015 yılında 1 önerisi, 2016 yılında da 1 önerisi bulunmaktadır.
Şimdi 2015 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum, buyurun.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1:
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi.
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BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Müdür.
BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI ve ÖDEME SİSTEMLERİ AŞ GENEL
MÜDÜRÜ UFUK HACER DENİZCİ YÜCE – Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve
tavsiyelerin yerine getirilmesine dikkat edilecektir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Şimdi 2016 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1:
Sayıştay raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI ve ÖDEME SİSTEMLERİ AŞ GENEL
MÜDÜRÜ UFUK HACER DENİZCİ YÜCE – Diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesine dikkat
edilecektir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Önerilerin görüşmeleri tamamlanmıştır.
Şimdi geneli üzerinde görüşmelere geçiyoruz.
Geneli üzerinde söz almak isteyen üyemize söz vereceğim.
Buyurun Sayın Sertel.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Halk Bankası sabahtan bu saate kadar denetleniyor ve biz de her konuda
fikrimizi, merak ettiklerimizi ve sorularımızı yöneltiyoruz.
Engelli çalıştırmada hasis davranan Halk Bankası, kadın konusunda da bu tavrını sergilemiş;
hiçbir yönetim kurulu üyesi yok kadın olarak, baktım.
BAŞKAN – Biraz önce vardı Sayın Sertel.
ATİLA SERTEL (İzmir) – 1 kişi vardı, şimdi bir de genel müdürümüz var. Ben bir genel müdür
olarak bir kadını görmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum çünkü bu toplumun yarısı
kadın, yüzde 50’si kadın. Halk Bankası biraz erkeksi yüzünü göstermiş topluma. Bence burada banka
yönetimine ve genel müdüre bu konuda biraz daha dikkatli ve özenli davranması gerektiği noktasında
görüşlerimi iletiyorum çünkü Türkiye’de kadınların çalışma yaşamı içerisindeki başarıları Türkiye’nin
geleceğine yönelik en büyük güvencedir. Kadınlar erkeklere göre daha dayanıklı, daha titiz ve daha
başarılı, daha çok dayanıklı ve dirençli kesimdir. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği
noktasında Halk Bankasında bu pozitif ayrımcılığı görmediğim için açık açık sizi yüzünüze karşı
eleştiriyorum Sayın Genel Müdür.
Ben başarılarınızın devamını diliyorum Hanımefendi ve çok iyi yıllar ve görevde uzun yıllar
diliyorum. Kurumun da çok başarılı olmasını istiyorum ve Genel Müdürümüzün de önümüzdeki
dönemde bizim bu önerilerimizi dikkate alacağını düşünüyorum.
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Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sertel.
Buyurun Sayın Yaşar.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Tabii, Genel Başkanı bayan olan bir siyasi partinin milletvekili olarak Sayın Sertel’e bu
yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum, benim söyleyeceklerimin önemli bir kısmını söyledi.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Yalnız ben iş hayatından bahsettim.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Fark etmiyor, siyasette de aynıdır, biliyorsunuz, çok fazla bir şey
değişmiyor. Siyasete de bir hanım eli değmeli diye düşünüyoruz bizde. Bileşime değmiş, bakın ne de
güzel olmuş, yüzde 33’le 1’inci olmuş. İnşallah diğer alanlarda da 1’inci olacağına biz canıgönülden
inanıyoruz, pozitif ayrımcılığa sonuna kadar inanıyoruz, hanımefendiyi de şeksiz destekliyoruz. Yine
bir genel müdürümüz var, diğerlerinde yoktu. Ben Sayın Genel Müdürümüz Osman Bey’e de ayrıca
teşekkür ediyorum. İnşallah sayıları artar.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yaşar.
Sayın Yavuzyılmaz, buyurun.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Ben önce bir sorumu yönelteceğim: Çalışan işçi
sayısına baktığımızda 2013 yılından sonra bu sayıda yaklaşık yüzde 20’ye yakın bir azalma var,
bunun nedenini size sormak istiyorum. Aynı zamanda da son bir söz olarak, sabır gösterdiniz Sayın
Genel Müdür, geldiniz. Gelmenizi KİT Komisyonuna çok önemsiyorum çünkü daha önceki yıllardaki
Komisyon tutanaklarını incelediğimizde bazı Halk Bankası yöneticilerinin, genel müdürlerinin
Komisyona gelmediğini, gelmekten imtina ettiğini tespit etmiş bulunuyorum. Bu noktada sizlerden
ricamız, özellikle Halk Bankasının itibarı bağlamında, 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından
kurulmuş, özellikle amacı doğrultusunda da uzun yıllar hizmet vermiş, vermeye de devam etmek için
gayret eden, özen gösterilen bir kuruluşumuz. Biz ayakkabı kutularıyla veya ucuza döviz satılması
gibi güvenlik zafiyetlerinin hissedildiği veya aksettirilmeye çalışıldığı, yanlışlıkların yapılmadığı, Reza
Zarrab gibi bağlantılı konularda dünya gündemine o şekilde gelmeyebileceğimiz bir Halk Bankası
görmek istiyoruz. Yaptığınız çalışmalar, verdiğiniz katkılar, emekler için sizlere teşekkür ederiz.
Bundan sonraki çalışmalarınızda da çok daha başarılı olmanızı temenni ederiz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yavuzyılmaz.
BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI ve ÖDEME SİSTEMLERİ AŞ GENEL
MÜDÜRÜ UFUK HACER DENİZCİ YÜCE – Sayın Başkan, soruya cevap verebilirim isterseniz.
BAŞKAN – Tabii ki, buyurun.
BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI ve ÖDEME SİSTEMLERİ AŞ GENEL
MÜDÜRÜ UFUK HACER DENİZCİ YÜCE – Konuşmamın giriş kısmında yer aldığı üzere, 2013
yılında şirketimizin ana yapısı değiştirilmiştir. O döneme kadar hem Ziraat Bankası hem Halk Bankasının
ortaklığında bir şirketti. O tarihte yüzde 100 Halkbank bağlı ortaklığı hâline gelmiştir. Bizdeki bazı
iş alanları, özellikle o dönemki çağrı merkezi, 400 kişiyle birlikte Ziraat Bankasının kadrolarına
devredilmiştir. Aslında işten çıkarma yok, tam tersi şu anda ciddi şekilde büyüyerek ilerlemektedir.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
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Sayın Yavuzyılmaz, biraz önce hani genel müdür veya yönetim kurulu başkanlarının toplantıya
katılmadığını söylediniz de, toplantıya katılmadan toplantı açılamaz -mevcutların-ancak o eskiler
eğer…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Eskilerden bahsettim.
BAŞKAN – Eskilerden bahsettiniz, değil mi? Tamam, tutanaklara o şekilde geçsin de. O nedenle,
öyle bir toplantı şimdiye kadar olmadı.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Şu anda mevcutta da eski genel müdür de burada.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Kendi döneminin hesabını veriyor.
BAŞKAN – Tabii ki, tabii ki, onu zaten çağırıyoruz, davet ediyoruz. Eski yönetim kurulu üyesini,
eski genel müdürü dönemiyle ilgili burada konu konuşulacaksa çağırıyoruz, davet ediyoruz zaten. Eğer
mazereti varsa mazeretini bize iletiyor.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Evet, bu bağlamda da ben şu an denetlemedeki firmamızın
eski genel müdürüne de hassasiyet göstererek toplantımıza iştirak ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Eski yönetim kurulu
başkanı.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Eski yönetim kurulu başkanımızın, evet.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yavuzyılmaz.
Şimdi Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri AŞ’nin 2015 ve 2016 hesap
dönemlerine ilişkin sonuç bölümlerini ayrı ayrı okutup genel görüşmeye sunacağım.
Şimdi 2015 yılının sonuç bölümünü okutuyorum, buyurun.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri AŞ’nin
21/4/2016 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2015 yılı bilançosu ve 2 milyon 111 bin
950,50 Türk lirası dönem kârıyla kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Genel görüşlerinize sunulmuştur.
2016 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ’nin 26/7/2017 tarihindeki
kendi Genel Kurulunda kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 4 milyon 652 bin 86,62 Türk lirası dönem
kârıyla kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Genel görüşlerinize sunulmuştur.
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait üst
komisyon toplantısı tamamlanmıştır.
Tüm katılımcılara teşekkür ederim.
Sayın Genel Müdürüm, teşekkür konuşması yapmak için sözü size veriyorum, buyurun.
BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI ve ÖDEME SİSTEMLERİ AŞ GENEL
MÜDÜRÜ UFUK HACER DENİZCİ YÜCE – Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Arzu ederseniz siz buyurun Genel Müdürüm.
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ARSLAN – Sayın Başkanım,
Komisyonumuzun değerli üyeleri; ben de yüce Komisyonun bize sağlamış olduğu katkılardan dolayı
şükranlarımı arz ediyorum, saygılar sunuyorum.
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BAŞKAN – Biz de teşekkür ediyoruz, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz, çalışmalarınızda
kolaylıklar diliyoruz.
Değerli Komisyon üyelerimiz, gündemimize 21/11/2018 Çarşamba günü programda belirtilen
kuruluşların 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleriyle devam edeceğiz.
Toplantıyı kapatıyorum, teşekkür ediyorum ben de.
Kapanma Saati:16.14
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