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Halkbank kredilerini 6 ayda yüzde                   
18 arttırdı, yıllık kredi artışında hedef 
büyüttü 
 

Halkbank’ın nakdi kredileri 2010’un ilk altı ayında yüzde 18 artarak 38,3 milyar TL’lik 
hacme ulaştı. Yıllık hedefini daha önce yüzde 20 kredi büyümesi olarak belirleyen 
Banka, ilk yarıyıl sonuçları doğrultusunda bu hedefi en az yüzde 25 olacak şekilde 
revize etti. 

  
Halkbank, 2010’un ilk altı ayında kredi kullandırarak büyümeye devam etti. 2010 için 
belirlediği yüzde 20’lik kredi artışı hedefini yılın ilk yarısında büyük ölçüde yakalayan 
Halkbank’ın gayri nakdi kredileri de içeren toplam kredileri 2009 yılsonuna göre yüzde 18, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 oranında artış kaydederek 49,3 milyar TL’ye ulaştı. 
Geçen yılın aynı dönemine göre gayri nakdi kredilerin artışı yüzde 46,6 olarak gerçekleşti. 
 
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2010’un ilk yarısına ait finansal sonuçları 
değerlendirdiği açıklamasında, 2010’un Türkiye için toparlanma, canlanma, yeni yatırımlara 
yönelme yılı olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: 
 
“Halkbank olarak Türkiye’nin küresel finans krizini başarıyla atlatacağından hiçbir 
zaman şüphe etmedik ve koşullar ne olursa olsun kredilerimizle reel sektörü 
desteklemeye aralıksız devam ettik. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,7’yle Çin’den sonra en 
çok büyüme kaydeden ülke olduğumuzu görmekten hem gurur duyduk hem de banka 
olarak ne kadar doğru öngörü ve stratejilerle hareket ettiğimizi bir kez daha anladık. En 
zor günlerde Türkiye’nin üreten insanlarının yanında olan Halkbank bundan sonra da 
reel sektörle el ele bu büyümeyi sürdürme azmindedir. Bunun için hiçbir zaman 
kısmadığımız kredilendirme faaliyetlerimize devam ediyor ve yıllık kredi artışı 
hedefimizi en az yüzde 25 olacak şekilde revize ediyoruz.” 
 
Halkbank’ın kredi kullandırmadaki performansı bankanın aktif ve mevduat yapısını da 
belirledi. Bankanın toplam aktifleri 2009 yılsonuna göre yüzde 12,3 artışla 68 milyar TL’ye 
ulaşırken kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 53,5’ten yüzde 56,2’ye yükseldi. Aynı 
dönemde mevduatını yüzde 16,6 artışla 51,2 milyar TL’ye yükselten Halkbank, mevduatın 
krediye dönüşüm oranını yüzde 73,9’dan yüzde 74,7’ye çıkardı  
 
Yılın ilk yarısında nakdi kredilerde yüksek bir performans yakalayan Halkbank’ın bu 
başarısında ticari ve bireysel kredilerdeki büyüme etkili oldu. KOBİ ve esnaf kredilerini de 
içeren ticari krediler altı ay içinde yüzde 15,4 artış sergilerken bireysel kredilerdeki büyüme 
yüzde 26’ya ulaştı. Böylece Halkbank’ın nakdi kredi pazar payı 2010 Haziran sonu itibariyle 
yüzde 8,1’e yükseldi. 
 
 
 
 



 
 

 

Bu gelişmeler sonucunda Halkbank’ın 2010 ilk yarıyıl net kârı 1 milyar 35 milyon TL’ye 
yükseldi. Kredi hacmi ve net kârını artıran Banka, toplam krediler içindeki takipteki kredi 
oranını da düşürdü. Halkbank 2009’un ilk yarısında yüzde 5,1, 2009 yılsonunda yüzde 4,9 olan 
takipteki kredi oranını 2010 Haziran sonu itibariyle yüzde 4,3’e indirmeyi başardı. Bankanın 
özkaynakları yılın ilk altı ayında 2009 yılsonuna göre yüzde 11,7 artış kaydetti. 
 
 
Avrupa Komisyonu destekli AYB kredisi yolda 
 
KOBİ’lere yönelik kredileri çeşitlendirmek, düşük faiz ve uzun vade seçenekleri sunabilmek 
için uluslararası finans kuruluşlarıyla işbirliklerine çok önem verdiklerini belirten Aydın, 
“Mayıs ayında yaptığımız 150 milyon Euro’luk anlaşmayla birlikte Avrupa Yatırım 
Bankası (AYB) ile 2001’den beri imzaladığımız kredi protokollerinin sayısını altıya, 
sağladığımız toplam kaynağı 540 milyon Euro’ya çıkardık. Şimdiye kadar bu kaynaktan 
1000 KOBİ’ye kredi kullandırdık. Önümüzdeki günlerde AYB ile Avrupa 
Komisyonu’nun da desteklediği yeni bir işbirliğine gidip bir ilke imza atacağız” dedi. 
 
Halkbank’ın uzun bir aradan sonra sendikasyon piyasasında yer aldığını ve bunun banka için 
son derece önem taşıyan bir anlaşma olduğunu da sözlerine ekleyen Aydın şunları ifade etti: 
 
 “12 ülkeden 27 bankanın katıldığı konsorsiyumla imzaladığımız 570 milyon USD 
tutarındaki sendikasyon kredisi ile reel sektöre çok yönlü destek vermeyi ve dış ticarette 
de çok aktif olmayı hedefliyoruz. Ülkemiz dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasına 
girerken Bankamız da sektörel başarısıyla uluslararası platformlardaki itibarını 
güçlendiriyor. Uzun bir aradan sonra uluslararası piyasalardan sağlanan bu kredi, 
Halkbank’ın güçlü muhabir banka ilişkilerinin ve uluslararası güvenilirliğinin önemli bir 
göstergesidir.” 

“KOBİ’ler hobimiz değil işimiz” 

KOBİ’lere verdikleri desteği her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de artıracaklarını 
ve KOBİ’lerin bankası olmanın sorumluluğunu her dönem en iyi şekilde taşıyacaklarını 
belirten Aydın, “KOBİ’ler hobimiz değil işimiz” dedi. 

Uluslararası finans kuruluşlarının yanı sıra iş ve meslek örgütleri, kamu kurumlarıyla 
işbirliklerine de devam ettiklerini ifade eden Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: 
 
“Üreten Türkiye’ye ulaşabileceğimiz her platformu değerlendiriyoruz. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odaları ile işbirliğine bu 
yıl da aralıksız devam ediyoruz. Halkbank – TOBB Destek Kredisi’ni Nisan ayında Birlik 
üyelerine son derece uygun koşullarla kullandırmaya başladık. Bölgesel kalkınma 
ajanslarıyla işbirliğine giden ilk banka olarak yılın ilk yarısında yedi ajansla masaya 
oturduk ve hibe fonlarından yararlanmaya hak kazanan KOBİ’lere eş finansman imkanı 
sağladık.”  
 
 
 
 
 



 
 

 

“Yılın ilkyarısında 1700 kişi Halkbank ailesine katıldı” 
 
Aydın, yılın ilk altı ayında şubeleşme ve istihdamda gelinen nokta için ise “Bilançomuzdaki 
olumlu verilere şubeleşme ve yeni istihdam yaratma konusundaki başarılarımızı eklemek 
de bizi ayrıca gururlandırıyor. Yılın ilkyarısında 20 yeni şubeyi hizmete sokarken aynı 
süre zarfında 1700 kişiyi Halkbank ailesine kattık. Yılsonuna kadar bu yıl açılan yeni 
şube sayımızı 60’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. 
 
  

Milyon TL

Haz.09 2009 Haz.10 2009 Sonuna 
Göre Fark

2009 Sonuna 
Göre Fark % 

Nakdi Krediler 28.480 32.458 38.258 5.800 17,9   
 Ticari Krediler 22.434 24.999 28.859 3.859 15,4   
 Bireysel Krediler 6.046 7.459 9.399 1.941   26,0   
Gayri Nakdi Krediler 7.517 9.315 11.019 1.704   18,3   
Toplam Krediler 35.997 41.773 49.277 7.504   18,0   
Nakdi Kredi Pazar Payı 7,4% 8,0% 8,1% 100 bp
Menkul değerler 20.321 21.373 21.770 397   1,9   

Mevduat 40.940 43.950 51.241 7.292   16,6   
Özkaynaklar 4.882 5.760 6.432 672   11,7   
Aktif Toplamı 55.670 60.650 68.080 7.430 12,3   

Haz.09 2009 Haz.10 2009 Haziran'a 
Göre Fark

2009 Haziran'a 
Göre Fark %

Kar 787 1.631 1.035 248 31,5   

Haz.09 2009 Haz.10

Kredi / Mevduat 69,6% 73,9% 74,7%
Kredi / Aktif 51,2% 53,5% 56,2%
Takipteki Krediler / Toplam Krediler 5,1% 4,9% 4,3%
Reeskontlar dahildir.
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