
 
 
 
Halkbank’ın 2008 birinci çeyrek itibari ile net kârı 301 milyon YTL'ye 
ulaştı. 
 
Banka, 2008’in ilk çeyreğinde net kârını %26.6 arttırdı  
 
Halkbank’ın net kârı 301 milyon YTL’ye ulaştı. 
 
70. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Halkbank, 2007’de başta kârlılık olmak üzere 
tüm faaliyet alanları itibariyle yakaladığı başarıyı 2008’in ilk çeyreğinde de hız kesmeden 
sürdürüyor. Halkbank’ın 2008 yılının ilk çeyreği itibarı ile net kârı, 2007 yılının aynı 
dönemine göre %26,6 oranında artarak, 301 milyon YTL’ye ulaştı. %26,6 oranında 
gerçekleşen kâr artışı, Halkbank’ın, 2008 için belirlediği “bankanın büyümesini kârlılık ve 
verimliliği koruyarak sağlamak” hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığını gösterdi. 
 
Halkbank 2008 yılı 1. çeyreğini gerek krediler gerekse mevduat hacmi artışı itibariyle sektör 
ortalamalarının oldukça üzerinde tamamladı.  Aktif kalitesini artırmaya yönelik stratejiyi 2008 
yılının ilk çeyreğinde de devam ettiren Halkbank’ın 2008 Mart sonu itibarı ile aktif toplamı 
2007 yılsonuna kıyasla %10,6 oranında artarak 44,5 milyar YTL’ye ulaştı. Toplam 
aktiflerinin hareketliliği ve likiditesi yüksek enstrümanlardan oluşmasına önem veren 
Halkbank, bu stratejisi doğrultusunda toplam aktif içindeki menkul değerler cüzdanını 
2008’in ilk üç ayında %40’ın altına geriletmeyi başardı. 
 
Toplam kredilerin toplam aktif içindeki payı ise düzenli bir artışla %47'ye ulaştı. Halkbank, 
sektördeki gelişimin üzerinde bir performans göstererek 2007 yıl sonuna göre %14,1 oranında 
kredi büyümesi kaydetti. Banka 3 aylık süre içerisinde toplam kredi tutarını 2,5 milyar 
YTL’nin üzerinde artışla 20,7 milyar YTL’ye yükseltirken takipteki kredilerin payı azalmaya 
devam etti. Geçen yılın birinci çeyreği sonunda %7,8 olan takipteki kredi oranı 31 Mart 2008 
itibariyle %5 düzeyine geriledi. 
 
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, toplam kredilerdeki bu büyük ve hızlı artışın 
arkasındaki nedenleri şu şekilde ifade etti: 
 
“Bankacılık sektörünün kriz söylentileriyle çalkalandığı bir dönemde Halkbank olarak 
kredi kullandırmada yakaladığımız bu başarı bizim için hiç şaşırtıcı değil. 2008’in ilk üç 
ayı itibariyle elde ettiğimiz olumlu rakamlarda, Bankamızın tüm birimlerinin ekip ruhu 
bilinciyle gösterdikleri başarılı performansın yanında, Türkiye’nin izlemiş olduğu 
makroekonomik politikalarla uyumlu konumlanmamızın da önemli oranda katkısı 
bulunmaktadır. Bankacılık sektörünün şeffaf ve güçlü yapısı global kriz karşısında 
güçlü olmamızı sağladı. Bankacılık sektöründe gözlemlenen olumlu hava reel sektöre de 
aynen yansıdı. Halkbank olarak 2008’in ilk çeyreğinde elde ettiğimiz kredi portföyü; bu 
olumlu havanın, müşterilerimize uygun koşullarda sunduğumuz kaliteli finansal 
hizmetler ve  kredi ürünleri sayesinde doğru değerlendirildiğini gösteriyor.” 



 
70 yıldır KOBİ bankacılığı denince akla gelen ilk isim olan Halkbank, toplam kredi 
portföyünün yarıdan fazlasını KOBİ’lere kullandırdı. 2008’in ilk üç ayında da yurtiçi ve 
yurtdışından çeşitli finans kurumları ile KOBİ’lere fon oluşturmaya yönelik protokoller 
imzalayan Banka, kredi portföyünü sektörel ve bölgesel ihtiyaçları dikkate alan kredilerle 
zenginleştirmeye de devam etti. 
 
Halkbank bireysel bankacılık alanında başlattığı atılımı, 2008’de hizmete soktuğu “avantajlı” 
ürünler ve ihtiyaca özel bireysel kredi seçenekleriyle devam ettirerek 2008’in ilk çeyreğinde 
2007 yılsonuna göre yaklaşık %12 seviyesinde kredi artışı yakaladı. 
 
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın açıklamasında, “Bireysel kredilerde 2008 yılının ilk 
çeyreği itibarı ile Bankanın pazar payının % 4,7 seviyesine yükseldiğini, toplam bireysel kredi 
portföyünün 4,6 milyar YTL’ye ulaştığını, bu sonuçla Halkbank’ın %7,9 oranında 
gerçekleşen sektörel artışın üzerinde bir büyüme sağladığını” ifade etti.  Bireysel kredilerde 
elde edilen artıştaki önemli pay, %14,7 oranında artan konut kredilerine ve %9,7 oranında 
artan tüketici kredilerine ait. 
 
2008 yılı ilk üç aylık dönem sonunda, Halkbank’ın toplam mevduatı 35,3 Milyar YTL’ye 
ulaşırken aktif kârlılığı %2,8 (yıllık), öz kaynak kârlılığı %27 ve sermaye yeterlilik oranı % 
17,1 olarak gerçekleşti. 
 
Toplam mevduattaki artışı değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “geniş 
müşteri tabanı ve bankaya duyulan güven sayesinde mevduat hacminin sektörel artışın 
üzerinde ve %14 oranında büyüme kaydettiğini” vurguladı. Halkbank’ın yine sektörün 
üzerinde gelişim gösteren Türk Lirası mevduatı %12,7, yabancı para mevduatı ise %19,2  
oranında arttı. Mevduat ve kredilerdeki paralel artış sayesinde mevduatın krediye dönüşüm 
oranı % 58,6 seviyelerinde gerçekleşti. 
 
Halkbank’ın sürdürülebilir bir kârlılığa sahip olduğunu ifade ederek net faiz gelirlerinin bir 
önceki yılın aynı dönemine göre % 29,1; net ücret ve komisyon gelirinin ise %37,4 oranında 
arttığını; böylece Bankanın 3 aylık dönemde 301 milyon YTL net kâr ürettiğini belirten 
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Bankanın bu dönemde giderlerini kontrol altında 
tutmayı başardığını ve maliyet-gelir rasyosunun sektör ortalamalarının oldukça altında olan % 
30,8 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. 
 
Banka’nın kuruluşunun 70. yıldönümünde, yeni başarılara imza atmaktan duydukları gurur ve 
mutluluğu belirten Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bundan sonraki hedeflerini şu 
şekilde açıkladı:  
 
“2008’e girerken sektör ortalamalarının üzerinde aktif ve mevduat büyümesi 
gerçekleştireceğimizi, kredilerde yine sektörün üzerinde büyüme ve pazar payının 
artırılmasını planladığımızı, KOBİ bankacılığındaki etkinliğimizi korumak ve daha da 
geliştirmek istediğimizi belirtmiştik. 2008’in ilk çeyreğinde elde ettiğimiz rakamlar, 70 
yıllık Halkbank birikimini doğru stratejilerle birleştirmeyi başardığımızı bir kez daha 
teyit etmiştir. Başarıya giden yolda Halkbank ailesi olarak müşterilerimizden ve 
hissedarlarımızdan aldığımız destekle daha büyük başarılar elde etmek ve beklentilerin 
ötesine geçmek en büyük hedefimizdir.” 
 
 



Bilanço Kalemleri 
(Mİlyon YTL) 

31.03.2007 31.12.2007 31.03.2008 Bir önceki dönemin aynı 
yılına göre % 
Değişim 

2007 Yıl Sonuna 
Göre % 
Değişim 

Menkul Kıymetler 18.393 15.945 17.612 -4 10 

Krediler 12.984 18.121 20.676 59 14 

Mevduat 28.520 30.841 35.309 24  14 

Özkaynaklar 4.001 4.383 4538 13 4 

Aktif Toplamı 35.697 40.234 44,492 25  17 

 

Gelir Tablosu Özeti (Milyon YTL) 31.03.2007 31.03.2008 % Değişim  

Faiz Gelirleri 1.366 1.511 11 

Faiz Giderleri 959 986 3 

Net Faiz Geliri 407 525 29 

Net Ücret ve Komisyon Geliri 65 89 37 

Diğer Faaliyet Gelirleri 97 119 23 

Karşılıklar 56 97 74 

Faaliyet Giderleri 202 214 6 

Vergi Öncesi Kar 308 383 25 

Net Kar 238 301  27 

 


