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Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücü 

AKTİF YAPISI
2009 yılı faaliyetleri sonucu Banka’nın aktif toplamı %18,7 oranında artış göstererek 60.650 milyon TL düzeyine ulaşmıştır.

Banka plasmanlarının önemli kalemleri %53,5 pay ile 32.458 milyon TL tutarında kredilerden, %35,2 pay ile 21.373 milyon 
TL tutarında Menkul Değerler Cüzdanından, %7,5 pay ile 4.552 milyon TL tutarında likit aktiflerden ve %3,8’i ise diğer 
plasmanlardan oluşmuştur.

2009 yılsonu itibariyle bir önceki döneme göre önemli artışlar 6.622 milyon TL ile kredilerde, 2.400 milyon TL ile satılmaya 
hazır finansal varlıklarda izlenmiştir. Aktif kalemler içinde önemli azalış ise 983 milyon TL ile bankalarda gözlenmiştir.

2009 yılsonu itibariyle kredilerini %25,6 oranında artırırken, sektörün kredilerdeki artış oranı %6,9 düzeyinde gerçekleşmiş, 
Bankanın kredilerdeki pazar payı %6,8’den %8,1 düzeyine ulaşmış, 2009 yılında mevduatın krediye dönüşüm oranı, 970 baz 
puan artarak %73,9 düzeyine yükselirken anılan orandaki sektör ile aramızdaki makas kapanmaya devam etmiştir. 

2008 yılsonu itibariyle 1.251 milyon TL olan takipteki kredilerin, %33,3 oranında artarak 2009 yılsonunda 1.668 milyon TL’ye 
yükselmesine karşılık sektörün artış oranının bankanın üzerinde 2009 yılsonu itibariyle %55,5 oranında gerçekleşmiş, 
Bankanın takipteki kredileri/toplam krediler oranının 2008 yılına göre 20 baz puan artarak %4,7’den %4,9 düzeyine yükselmiş, 
sektörün takipteki kredileri/toplam krediler oranı 2008 yılına göre 160 baz puan artarak %3,7’den %5,3 düzeyine çıkmış ve 
banka oranının üzerinde gerçekleşmiştir.

PASİF YAPISI
Banka kaynaklarının önemli kısmı %72,5 oranı ile 43.950 milyon TL tutarında mevduat hesaplarından, %15 oranı ile 
9.109 milyon TL tutarında mevduat dışı kaynaklardan, %9,5 oranı ile 5.760 milyon TL’ si özkaynaklardan, %3’ü ise diğer 
kaynaklardan oluşmaktadır.

2009 yılsonu itibariyle bir önceki döneme göre önemli artışlar 3.679 milyon TL ile mevduatta, 3.371 milyon TL ile para 
piyasalarına borçlarda, 1.471 milyon TL ile özkaynaklarda izlenmiştir. 

Bankanın en önemli kaynağı durumunda olan mevduat, türleri itibariyle incelendiğinde tasarruf mevduatının toplam mevduat 
içinde %41,9 pay ile 1.714 milyon TL, resmi kuruluşlar mevduatının %4,4 pay oranı ile 488 milyon TL, ticari kuruluşlar 
mevduatının %12,6 pay oranı ile 202 milyon TL artış, diğer kuruluşlar mevduatının ise %5,1 pay oranı ile 148 milyon TL azalış 
kaydettiği gözlenmiştir.

Mevduatın %67 pay ile büyük bölümü TL hesaplardan, %33’ü ise döviz hesaplarından oluşmuştur. Vadesiz mevduatın toplam 
içindeki payı 2008 yıl sonuna göre 340 baz puan artarak %13,4 oranında gerçekleşmiştir.

KÂRLILIK YAPISI
Banka 2009 faaliyet dönemini 1.631 milyon TL net kâr ile tamamlamıştır. Dönem kârını oluşturan önemli gelir ve gider 
kalemleri ise aşağıda belirtilmiştir.

Banka’nın en önemli gelir kalemi aktif plasmanlarından elde ettiği faiz gelirleri olarak izlenmekte olup, faiz gelirleri bir 
önceki döneme göre %0,3 oranında ve 23,8 milyon TL artış kaydederek yılsonunda 6.817 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz gelirlerinin %62 pay ile 4.226 milyon TL’si kredilerden, %35,8 pay ile 2.442 milyon TL’si menkul değerlerden, %1,9 pay ile 
126 milyon TL’si bankalardan sağlanmıştır. 
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Menkul değerler cüzdanından elde edilen faizlerde bir önceki döneme göre 334 milyon TL azalış, kredilerden sağlanan faiz 
gelirlerinde ise 453 milyon TL artış elde edilmiştir.

Faiz giderlerini oluşturan hesaplar incelendiğinde, %86,6 pay ve 3.212 milyon TL ile en büyük tutarın mevduata ödenen faizler 
olduğu gözlenmektedir. Banka kaynaklarının %72,5’ini oluşturan mevduata ödenen faiz giderleri, 2009 yılında Banka’nın ana 
gider kalemi olarak gerçekleşmiştir. 496 milyon TL olarak gerçekleşen diğer faiz giderleri ile birlikte toplam faiz giderleri 
3.708 milyon TL düzeyinde oluşmuştur.

Banka’nın net faiz geliri ise yıl sonu itibariyle 3.109 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Net ücret komisyon gelirleri bir önceki döneme göre %24,4 oranında artış göstererek 461 milyon TL’ye yükselmiştir.

Banka 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 646 milyon TL kredi ve diğer alacaklar karşılığı ayırmıştır.

1.194 milyon TL seviyesinde oluşan diğer faaliyet giderleri içinde önemli bir paya sahip olan personel giderleri ise bir önceki 
döneme göre %17,4 oranında artarak 595 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 

2009 yılı faaliyetleri sonucu 2.017 milyon TL vergi öncesi kâr sağlanmış, 386 milyon TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra 
net 1.631 milyon TL kâr elde edilmiştir. Banka; küresel ekonomik krize, daralan faiz marjlarına ve artan rekabetçi piyasa 
koşullarına rağmen kârlılığını korumayı başarmıştır.

BORÇ ÖDEME GÜCÜ
Banka’nın en önemli kaynağı durumunda olan mevduat, tabana yaygınlığı ve güçlü yapısı ile kısa vadeli borçları karşılama 
konusunda etkili bir enstrüman olmuştur. İhtiyaç duyulan kaynağın temin edilmesinde Banka’nın güven duyduğu en önemli 
unsur mevcut müşteri tabanıdır. Banka’nın çekirdek mevduat oranı %70 seviyesinde yer almakta olup, bu oran Banka 
likiditesine büyük katkı sağlamaktadır. 

Banka’nın 2009 yılsonu sermaye yeterlilik rasyosu, asgari yasal oranın üzerinde %16,03 olarak gerçekleşmiştir. Artan karlılık 
ve planlı temettü dağıtım politikasıyla güçlenen özkaynak yapısı, kredi riskine maruz tutarlarındaki artışları kompanse edecek 
düzeydedir. 

“Türk DİBS piyasa yapıcısı banka” unvanına sahip olan Halkbank, güçlü sermaye ve finansal yapısının da desteğiyle, 
borçlanabilme ve fon temini konusunda sektörde farklı bir yere sahiptir.

Halkbank uzun yıllara dayanan bankacılık tecrübesi ile sadece Türkiye’de değil uluslararası piyasalarda da saygın bir konuma 
sahiptir. Banka, sayısı bini aşan muhabir banka ilişkisi, yurt dışı temsilcilikleri ve yurt geneline yaygın şubeleri ile kaynak 
temin edebilme konusundaki güçlü organizasyon yapısını ortaya koymaktadır.

Halkbank mevcut ve alternatif fon kaynaklarının zenginliği yanında, 2009 yılında aktif kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını 
da sürdürmüştür. 

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen repo işlemleri ile faiz avantajı yaratan kaynak kullanımı dışında, 2009 
yılsonu itibariyle banka tarafından kısa vadeli borçlanma ihtiyacına gerek duyulmamıştır.
 




