
 
 
 
Halkbank’ın 2008 yarıyıl itibari ile net kârı 642 milyon YTL'ye ulaştı... 
 
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın: 
“Tüm hedeflerimizi gerçeğe dönüştürüyoruz” 
 
2008’in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %20 artışla 642 milyon YTL net kâr 
elde eden Halkbank, toplam aktifler, mevduat, toplam krediler ve bireysel kredilerde sektörün 
üzerinde büyüme kaydetti.  
 
Halkbank, 2008’in ilk altı ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre %20 artırarak 642 
milyon YTL’ye yükseltti. Yılın ilk yarısında, toplam aktiflerde %8,2’lik sektörel büyümenin 
üzerinde performans sergileyen Halkbank, %14,4 artış elde etti. Böylece Halkbank’ın toplam 
aktifleri Haziran sonu itibariyle 46 milyar YTL’ye ulaştı. Halkbank Genel Müdürü Hüseyin 
Aydın, “Halkbank olarak 2008 için koyduğumuz hedefleri tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz” 
dedi.  

Halkbank kredilerinin, toplam aktifler içinde 2007’nin ilk yarısında %40, 2007 yılsonunda ise 
%46 olan payı 2008’in ilk altı ayında %49,2’ye yükseldi. 
Halkbank, mevduat artışında da %13,2’lik sektör ortalamasının üzerine çıktı ve %19,7’lik bir 
artışla mevduatını 36,6 milyar YTL’ye yükseltti. Halka açık bankalar arasında mevduat 
hacmine göre yapılan değerlendirmede Halkbank, 30 ilde birinci, 23 ilde ikinci, 17 ilde ise 
üçüncü konumda bulunuyor. Mevduatın krediye dönüşüm oranında da istikrarlı bir artış 
izleyen Halkbank, geçen yılın aynı döneminde %51, yıl sonunda %58,8 olan dönüşüm oranını 
2008 Haziran sonu itibariyle %61,4’e yükseltti.  
 
Halkbank’ın 2008 yarıyılı mali tablolarını değerlendiren Genel Müdür Hüseyin Aydın, 
Bankanın kat ettiği yolu şöyle ifade etti: 
 
“70 yılın bankacılık deneyimini arkasına alan Halkbank ailesi, 2008’in ilk altı ayında 
bütün adımlarını Bankayı tüm faaliyet alanlarında rekabetçi bir çizgiye taşımak ve 2008 
için koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek yönünde attı. Bankamızın 2008’in ilk 
yarısında toplam aktifler, mevduat, toplam krediler ve bireysel kredilerde sektörün 
üzerinde bir büyüme kaydetmesi başarı grafiğinin en önemli göstergeleri oldu. Başarılı 
çalışmalarımız sayesinde bugün 642 milyon YTL’lik net kârımızla bankacılığın her 
alanında rekabete açık olduğumuzu gözler önüne seriyoruz.”  
 
Geçen yılın aynı döneminde %35,3 olan maliyet-gelir rasyosunu yılın ilk yarısında 
maliyetlerini iyi yöneterek %32,3’e düşürmeyi başaran Halkbank’ın özkaynak kârlılığı ise ilk 
altı aylık dönemde %31.3 oranında gerçekleşti. Halkbank, halka açık büyük ölçekli bankalar 
arasında normal faaliyet kârı dikkate alındığında en yüksek özkaynak kârlılığına sahip 
bankalardan biri oldu.  
 



 
Kredi hacmiyle 30 ilde birinci 
 
Bankacılık sektörü 2008’in ilk altı ayında geçen yıla göre %20,2 kredi büyümesi kaydederken 
Halkbank, %24,4 ile ortalamanın üzerinde bir başarıya imza attı. Böylece Bankanın toplam 
kredi hacmi 22,1 milyar YTL’ye yükseldi. Bankanın kredi büyümesinde, ticari, bireysel ve 
kooperatif kredilerindeki artış başı çekerken, KOBİ kredilerindeki etkinliği de artarak devam 
etti. Bireysel krediler yılsonuna göre %21,1 artarken, KOBİ’lere kullandırılan kredileri de 
içeren ticari kredilerde yılsonuna göre %31,  kooperatif kredilerinde ise %13,1 artış sağlandı.  
 
İlk altı ayda elde edilen sonuçların, Bankanın, 2008 için hedeflenen %40’lık kredi artışına 
ulaşmakta zorlanmayacağını gösterdiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın 
sözlerine şöyle devam etti:  
 
“2007 yılının ilk altı ayında 14,5 milyar YTL olan toplam kredi hacmimizin 2008’in ilk 
yarısında %24,4 oranında bir artışla 22,1 milyar YTL’ye yükselmesi kat ettiğimiz yolun 
uzunluğunu ve sürenin kısalığını gösteriyor. Yakaladığımız bu başarıyla şimdi daha 
büyük hedeflere yöneliyoruz. Halkbank olarak bugüne kadar ağırlıklı olarak esnaf ve 
sanatkârlar ile KOBİ’lere sunduğumuz finansal desteğin sınırlarını genişletip büyük 
ölçekli sanayi kuruluşlarının ve ticari işletmelerin de önde gelen maddi kaynak 
sağlayıcılarından biri olma yolunda ilerliyoruz. Ticari kredilerde 2007 yıl sonuna göre 
elde ettiğimiz %31’lik artış bunun en önemli kanıtıdır. Bankamızın ‘Üreten Türkiye’ye 
70 yıldır kesintisiz olarak verdiği desteği, 2008’in son yarısında da artırmaya ve yıl 
sonunda hedeflediğimiz %40’lık kredi büyümesine ulaşmaya kararlıyız.”  
 
Halkbank yarıyıl performansıyla, halka açık bankalar arasında kredi hacmine göre yapılan 
değerlendirmede 30 ilde birinci konumda bulunuyor. Halkbank’ın kredi hacmindeki artışa 
paralel olarak pazar payında da büyüme kaydedildi. Banka gecen yılın aynı döneminde %5,8 
olan pazar payını %6,5’e yükseltti. Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Üreten 
Türkiye’nin yanında yer almayı kendine ilke edinen Bankamız, küçük büyük ayrımı 
yapmaksızın bu yıl da müşterilerine işletme ve yatırım faaliyetlerinde elinden gelen desteği 
sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin üreten insanları, ihtiyaç duyduklarında Halkbank’ın 
şemsiyesinin kendileri için dört mevsim açık olduğunu biliyorlar” dedi. 
 
Halkbank kredi kullandırmada elde ettiği başarıyı kredi kalitesini koruyarak pekiştirdi. Güçlü 
kredi büyümesine rağmen kredi kalitesinde bozulma yaşamayan Banka, Haziran 2007’de % 
6,8 olan takipteki kredi oranını 2008’in ilk altı ayında %4,4 seviyesine geriletti. Takibe intikal 
eden krediler için ayrılan provizyonların kredilere oranı ise %1 düzeyinin altında gerçekleşti. 
 

Halkbank, bireysel bankacılıkta da iddialı 
 
Halkbank bireysel bankacılık alanında başlattığı atılımı 2008’in ilk yarısında da istikrarlı bir 
şekilde sürdürdü. Banka, bireysel kredilerde, geçen yılın ilk altı ayında %3,9 olan pazar payını 
bu sene %4,7’ye taşıdı. Sektör genelinde bireysel kredilerin hacmi %16,6 artarken Halkbank, 
elde ettiği %21,1 oranındaki artışla bu alanda da sektörün üzerinde bir performans gösterdi. 
Bireysel kredilerin bankanın toplam kredileri içindeki payı ise %23’e yükseldi. 2007 yılsonu 
sonuçlarıyla karşılaştırıldığında bireysel kredilerdeki en büyük artışı %21,9 ile konut kredileri 
ve %19,9 ile tüketici kredileri sağladı.  



HSBC Bank ile 2007 Aralık ayında imzalanan anlaşma ile kredi kartlarına Advantage özelliği 
kazandıran Halkbank, kredi kartı ve üye işyeri cirosunu yaklaşık %30’ların üzerinde artırdı. 
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Bankanın bireysel bankacılık alanındaki iddialı tavrı 
ile ilgili şöyle konuştu: 
 
“Yabancı bankaların Türkiye’deki satın almalarının yoğunlaştığı bir dönemden 
geçiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda bankacılık sektörünü çetin bir rekabet 
dönemi bekliyor. Halkbank olarak tüketim alışkanlıklarının hızla şekil değiştirdiği bir 
çağda bireysel ihtiyaçlara yönelik ürünlerin, rekabette öne geçmek için büyük önem 
taşıdığının farkındayız. Bu nedenle bankacılığın bu alanında da uygun koşullu ve 
müşteri ihtiyaçlarına cevap veren kredilerimiz ve yenilediğimiz kredi kartlarımızla 
kendimizi rekabete hazır hissediyoruz. Eylül ayında, müşterilerimize yepyeni bir kimlik 
ve gelişmiş Advantage ayrıcalıklarıyla yeni kredi kartı ürün ve hizmetlerini sunmaya 
hazırlanıyoruz.” 

Banka’nın kuruluşunun 70. yıldönümünde, başarılı bir yarıyılı tamamlamanın gurur ve 
mutluluğunu dile getiren Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “2008’in ilk yarısında elde 
ettiğimiz rakamlar, 2007 yıl sonunda koyduğumuz kârlılık ve büyüme hedeflerine ulaşmakta 
zorlanmayacağımızı bir kez daha kanıtladı. Halkbank olarak istikrarlı bir şekilde ilerlediğimiz 
bu yolda, yılı Türkiye’nin kârlılık açısından en büyük bankaları arasındaki yerimizi koruyarak 
kapatacağımıza inanıyoruz” dedi. 

 

Milyar YTL 
 Haz.07 2008 Haz.08 Geçen yıla göre değişim Yılsonuna göre değişim 

Toplam Krediler 14.454 17.790 22.136 53% 24,4% 

-Ticari Krediler 7.875 10.022 13.128 67% 31% 

-Kooperatif Kredileri 2.612 2.635 2.979 14%  13,1% 

-Fon Kredileri 974 1.015 1.043 7% 2,7% 

-Bireysel Krediler 2.993 4.118 4.986 67% 21,1 

Krediler Pazar Payı %5,8 %6,2 %6,5 70bp 30bp 

Mevduat 28.621 30.570 36.580 28% 19,7% 

Özkaynaklar 3.559 4.383 3.852 8% -12% 

Aktif  Toplamı 36.876 40.234 46.010 25% 14,4% 
 
 


