
 
 

 

Halkbank toplam kredilerini 9 ayda yüzde 
25,8 artırdı 
 

Halkbank, kredi tabanını genişleterek kredi hacmini büyütme stratejisi çerçevesinde 
gayri nakdi kredileri de içeren toplam kredilerini dokuz aylık dönemde yüzde                 
25,8 artırarak 52,6 milyar TL’ye çıkardı. Uluslararası finans kuruluşlarından sağladığı 
kaynağı bu dönemde 2,2 milyar dolara yükselten banka, reel ekonomiye desteğini 
artırarak devam ettirdi.  

  
Halkbank, 2010’un dokuz aylık döneminde kredi kullandırarak büyümeye devam etti. Yüzde 
20’lik yıllık nakdi kredi artışı hedefini ilk yarı sonuçlarının ardından en az yüzde 25 olacak 
şekilde revize eden banka, Eylül ayı sonu itibariyle bu hedefi gerçekleştirdi. Halkbank’ın 
toplam kredileri 2009 yılsonuna göre yüzde 25,8, geçen yılın aynı dönemine göre ise 35,3 
oranında artış kaydederek 52,6 milyar TL’ye ulaştı. 2009 yılsonuna göre toplam krediler 
içindeki nakdi kredilerin artışı yüzde 25,1, gayri nakdi kredilerin artışı ise yüzde 28,1 olarak 
gerçekleşti. 
 
Halkbank, KOBİ bankacılığı misyonunun gereklerini yerine getiriyor 
 
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2010’un ilk üç çeyreğine ait finansal sonuçları 
değerlendirdiği açıklamasında, bankanın kredi tabanını genişletip toplam kredi hacmini 
artırmaya yönelik stratejisine sadık kaldığını vurgulayarak şöyle konuştu: 
 
“KOBİ bankacılığı misyonumuzun gereklerinin bilinciyle KOBİ’ler ile esnaf ve 
sanatkarlara yönelik finansman ve finansman dışı desteklerimizi bu kesimin ihtiyaçlarına 
yönelik ürün ve hizmetlerle sürdürmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte 
müşterilerimizin bireysel ihtiyaçlarını göz ardı etmiyoruz ve bu segmentte de iddiamızı 
ortaya koyuyoruz.” 
 
Yılın ilk üç çeyreğinde kredilerde yüksek bir performans yakalayan Halkbank’ın bu 
başarısında ticari ve bireysel kredilerdeki büyüme etkili oldu. KOBİ ve esnaf kredilerini de 
içeren ticari krediler dokuz ay içinde yüzde 21,1 artış sergilerken bireysel kredilerdeki büyüme 
yüzde 38,8’e ulaştı. Özellikle tüketici ve konut kredilerinde aktif olan bankanın tüketici kredisi 
pazar payı yüzde 10,4, konut kredisi pazar payı ise yüzde 6,9 düzeyinde gerçekleşti. 
Halkbank’ın toplam nakdi kredi pazar payı ise 2010 Eylül sonu itibariyle yüzde 8,3’e yükseldi. 
 
Halkbank’ın yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirdiği önemli atılımlardan biri de Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle esnaf ve sanatkârlara 
kullandırılan kredilere getirilen iyileştirme ve kolaylıklar oldu. Yeni düzenleme ile banka, bir 
yıla kadar olan vadelerdeki kooperatif kredileri faiz oranını yüzde 5’e, bir yıldan uzun vadeler 
için ise yüzde 6’ya çekti. İşletme kredisi şahıs üst limitini 100 bin TL’ye, yatırım kredisi 
limitini ise 250 bin TL’ye yükseltti. Halkbank, 2010’un Nisan ayından itibaren de ESKKK 
bulunmayan yerlerde ya da mevcut ESKKK’nın kapalı olduğu veya kefaletinin kabul 
görmediği durumlarda ESKKK ortağı olan ya da olmayan esnaf ve sanatkârlara doğrudan 
Hazine sübvanseli kredi kullandırmaya başladı. 
 
 
 



 
 

 

Uluslararası finans kuruluşlarından 2,2 milyar dolar kaynak 
 
Uluslararası piyasalarda sahip olduğu güven ve itibar sayesinde Halkbank’ın bugüne kadar 
yurtdışındaki finans kuruluşlarından toplam 2,2 milyar dolar değerinde kaynak sağladığını 
belirten Aydın şunları ifade etti:  
 
“Bu yıl, uzun süredir yer almadığımız sendikasyon kredisi piyasasından 570 milyon USD 
düzeyinde kaynak temin ederek dış ticaretin finansmanı için sağladığımız imkanları 
artırdık. Bu vesileyle ülkemizin dış ticaret faaliyetlerine daha fazla destek olma yönünde 
önemli bir fırsat elde ettik. Diğer taraftan, Avrupa Yatırım Bankası’yla yapılan 
protokollerle bugüne kadar temin ettiğimiz toplam kaynak 665 milyon Euro’ya ulaştı. 
Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları Projesi çerçevesinde 50 milyon Euro’luk 
kaynağa biz de eşit miktarda katkı sunarak ülkemizin az gelişmiş veya gelişmekte olan 
illerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere toplam 100 milyon Euro’luk kredi imkanı 
sağlayacağız.” 
 
Fransız Kalkınma Ajansı ile 100 milyon Euro tutarlı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
yatırımlarının finansmanına yönelik uygun koşullu yeni bir kredi programı için görüşmelerin 
devam ettiğini de sözlerine ekleyen Aydın, “2010 yılı son çeyreğinde imzalanması 
öngörülen bu protokolle enerji verimliliği sağlayan ve yenilenebilir enerji yatırımı 
niteliğindeki projelere kaynak aktaracağız. Halkbank olarak biz de misyonumuz ve 
sosyal sorumluluk anlayışımız paralelinde bu alana yönelik kaynak yaratmaya ve politika 
üretmeye devam ediyoruz” dedi.     
 
2001 öncesine ait görev zararları kapatıldı 
 
Halkbank’a 2001 öncesine ait görev zararları nedeniyle verilmiş olan özel tertip devlet iç 
borçlanma senetlerinin itfasının tamamlandığını belirten Aydın, “Görev zararları karşılığı 
kağıtların itfasının tamamlanmasıyla Halkbank’ta bir dönem sona erdi. 2001 yılında 
bilançosunun yüzde 75,7’si söz konusu kağıtlardan oluşan bir bankayı, bilançosunun 
yüzde 58,4’ü kredilerden oluşan bugünkü Halkbank’a dönüştürdük. Halkbank’ın ‘görev 
zararına’ maruz kalan bir bankadan Türkiye’de ve küresel ölçekte en kârlı bankalardan 
birine dönüştürülmesini sağladık.  Bu mali yapı ile sektörün önemli oyuncuları arasında 
olma iddiamızı, elde ettiğimiz kârlılığı yine müşterilerimize ve paydaşlarımıza destek 
olarak sunma gayretimizi sürdüreceğiz” dedi.  
 
Halkbank’ın kredi kullandırmadaki performansı bankanın aktif ve mevduat yapısını da 
belirledi. Bankanın toplam aktifleri 2009 yılsonuna göre 14,7 artışla 69,6 milyar TL’ye 
ulaşırken kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 53,5’ten yüzde 58,4’e yükseldi. Aynı 
dönemde mevduatını yüzde 17,5 artışla 51,7 milyar TL’ye yükselten Halkbank, mevduatın 
krediye dönüşüm oranını yüzde 73,9’dan yüzde 78,6’ya çıkardı.  
 
Halkbank, artan kredi hacimi yanında aktif kalitesini koruyarak toplam krediler içindeki 
takipteki kredi oranını da düşürdü. Halkbank 2009’un ilk dokuz ayında yüzde 5,0, 2009 
yılsonunda yüzde 4,9 olan takipteki kredi oranını 2010 Eylül sonu itibariyle yüzde 4,1’e 
indirmeyi başardı. 
 
Yılın ilk dokuz ayında başta İstanbul olmak üzere ülkenin farklı illerinde toplam 31 şube açan 
Halkbank’ın Eylül sonu itibariyle net kârı 1 milyar 511 milyon TL’ye yükseldi. Özkaynakları 



 
 

 

2009 yılsonuna göre yüzde 21,3 artış kaydeden Halkbank, dokuz aylık dönemde yüzde 31,7 
oranında özkaynak kârlılığına ulaşarak sektördeki en kârlı bankalar arasındaki yerini korudu.  
 

Milyon TL

Eyl.09 2009 Eyl.10 2009 Sonuna 
Göre Fark

2009 Sonuna 
Göre Fark % 

Nakdi Krediler 30.512 32.458 40.618 8.160 25,1   
 Ticari Krediler 24.050 24.999 30.266 5.267 21,1   

 Bireysel Krediler 6.462 7.459 10.351 2.893   38,8   

Gayri Nakdi Krediler 8.327 9.315 11.935 2.620   28,1   

Toplam Krediler 38.839 41.773 52.553 10.780   25,8   

Nakdi Kredi Pazar Payı 7,8% 8,0% 8,3% 300 bp

Menkul değerler 20.280 21.373 20.744 (629) (2,9)

Mevduat 40.972 43.950 51.655 7.706   17,5   

Özkaynaklar 5.372 5.760 6.984 1.224   21,3   

Aktif Toplamı 57.220 60.650 69.581 8.931 14,7   

Eyl.09 2009 Eyl.10 2009 Eylül'e 
Göre Fark

2009 Eylül'e 
Göre Fark %

Kar 1.208 1.631 1.511 303   25,1   

Eyl.09 2009 Eyl.10

Kredi / Mevduat 74,5% 73,9% 78,6%

Kredi / Aktif 53,3% 53,5% 58,4%

Takipteki Krediler / Toplam Krediler 5,0% 4,9% 4,1%
Reeskontlar dahildir.
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