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Halkbank üçüncü çeyreği verimli ve istikrarlı 
büyümeyle tamamladı. 

 
Halkbank, sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik odaklı stratejisi çerçevesinde dokuz aylık 
dönemde 1.541 milyon TL net kâr elde etti. 2011 yılında kredilerde yüzde 25 büyüme 
hedefleyen banka, 2011’in üçüncü çeyreği sonunda bu hedefe paralel bir büyüme kaydederek 
toplam kredi hacmini 72 milyar TL’ye çıkardı. Özkaynak kârlılığı yüzde 26.2 olan Halkbank, 
KOBİ kredilerinde yüzde 12.2 pazar payıyla liderliğini sürdürüyor. 

 
Halkbank, 2011’in dokuz aylık döneminde kredi kullandırarak büyümeye devam etti. 2011’de 
yüzde 25’lik kredi artışı hedefine paralel bir performans sergileyen Bankanın toplam kredilerini, 
Eylül ayı sonu itibarıyla 72 milyar TL’ye çıkardı. Bu sayede Halkbank’ın toplam kredileri 2010 
yılsonuna göre  yüzde 26, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 36 oranında artış kaydetti. 
Nakdi krediler ise 2010 yılsonuna oranla yüzde 24 artarak 55 milyar TL oldu. Kur etkisinden 
arındırılmış nakdi kredi büyümesi yüzde 19 olarak gerçekleşti. Bankanın 2010 yılsonunda 72,9 
milyar TL olan toplam aktifleri 2011 Eylül sonu itibarıyla 90.7 milyar TL’ye yükseldi. Halkbank, 
bu performansıyla yılın ilk dokuz aylık döneminde net kârını 1.541 milyon TL’ye çıkardı. 
 
Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, Halkbank’ın reel sektöre verdiği desteği verimlilik 
odaklı bir stratejiyle sürdürdüğünü belirterek, yüzde 26.2’lik özkaynak kârlılığı oranının bunun en 
önemli göstergesi olduğunu söyledi. 2011’in son çeyreğinde de sektöre paralel bir kredi büyümesi 
hedeflediklerini vurgulayan Aslan sözlerine şöyle devam etti: 
 
“Uluslararası piyasalarda dalgalanmanın arttığı bugünlerde, ölçek bankacılığı yapmak yerine 
küresel ekonomideki gelişmeleri iyi takip ederek Türkiye ekonomisi ve bankacılık sisteminin 
önceliklerine uygun bir kredilendirme stratejisi izliyoruz. Halkbank olarak, bankacılık 
sektörünün izlediği rotada her zaman rüzgârın yönünü en iyi hesaplayan ve en önde yol alan 
yarışçılardan biriyiz. Kârın sermayeye oranı açısından Türkiye’nin en kârlı bankası olma 
başarısını devam ettiren Bankamız, yılın son çeyreğinde de sürdürülebilir büyümesine devam 
edecek.” 
 
KOBİ’ler Halkbank’ı tercih ediyor 
 
Halkbank’ın KOBİ kredilerini de içeren ticari kredileri 2011’in dokuz ayında, 2010’un aynı 
dönemine göre yüzde 33, yılsonuna göre yüzde 23 arttı. Bu artışla birlikte KOBİ kredilerini de 
içeren ticari kredilerin bankanın nakdi kredileri içindeki payı yüzde 73’e yükseldi.  
 
Aslan, Halkbank’ın yüzde 12.2 pazar payıyla KOBİ’lerin öncü ve lider bankası olmaya devam 
ettiğine dikkat çekerek, “KOBİ’ler bizi tanıyor ve güveniyor. En zor dönemlerinde bile onların 
yanında yer alıyor, tüm kredi süreci boyunca çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu 
sayede kredilerimiz artarken takipteki kredi oranımız 2011’in ilk dokuz ayında yüzde 2,9’a 
geriledi” dedi. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Halkbank’a yabancı yatırımcı ilgisi devam ediyor 
 
Halkbank’ın yılın ilk yarısında ortaya koyduğu başarılı finansal sonuçlar ve sahip olduğu kaliteli 
aktif yapısı, banka hisselerinin en fazla yabancı yatırımcı ilgisi çeken hisseler arasında ilk sıralarda 
yer almasını sağladı. Eylül ayında yurtdışı piyasalarda büyük düşüşler yaşanırken yabancı 
yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 650 milyon dolarlık net alım 
gerçekleştirdiğini belirten Aslan, Halkbank’ın yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği 
şirketlerden biri olduğunu söyledi. Aslan, sözlerine “Başarılı finansal sonuçlarımız ve reel 
sektöre verdiğimiz kesintisiz destek sonucu Halkbank, Türkiye’nin en değerli markaları 
arasında gösterilmektedir.” diye konuştu. 
 
Halkbank yılın ilk 9 aylık döneminde 60 yeni şube açarak şube ağını en hızlı yaygınlaştıran banka 
oldu. Aslan, “yılın geri kalan döneminde ise ekonomik konjonktürün gereklilikleri ve sektördeki 
rakiplerimize paralel olarak şubeleşme politikamız devam edecektir” dedi. 
 
Halkbank’tan bireysel kredilerde yüzde 28 büyüme 
 
Halkbank, bireysel kredilerdeki atağını ve başarılı grafiğini 2011’in ilk dokuz ayında da sürdürdü. 
Bu alanda, 2011 Eylül ayı sonunda geçen yılın sonuna göre yüzde 28 artış sağlayan Halkbank, bu 
sayede bireysel kredilerin nakdi kredi portföyü içindeki payını yüzde 27’ye yükseltmeyi başardı.  
 

Milyon TL

Eyl.10 2010 Eyl.11 2010 Sonuna 
Göre Fark

2010 Sonuna 
Göre Fark % 

Nakdi Krediler 40.618 44.296 55.035 10.738 24,2   
 Ticari Krediler 30.266 32.818 40.334 7.516 22,9   

 Bireysel Krediler 10.351 11.479 14.701 3.222   28,1   
Gayri Nakdi Krediler 11.935 12.726 16.585 3.858   30,3   
Toplam Krediler 52.553 57.023 71.619 14.596   25,6   
Nakdi Kredi Pazar Payı 8,4% 8,3% 8,1% (17) bp
Menkul değerler 20.744 20.207 22.469 2.262   11,2   

Mevduat 51.655 54.782 62.314 7.532   13,7   
Özkaynaklar 6.984 7.445 8.299 854   11,5   
Aktif Toplamı 69.581 72.942 90.714 17.771 24,4   

Eyl.10 2010 Eyl.11 2010 Eylül'e 
Göre Fark

2010 Eylül'e 
Göre Fark %

Kar 1.511 2.010 1.541 30   2,0   

Eyl.10 2010 Eyl.11

Kredi / Mevduat 78,6% 80,9% 88,3%
Kredi / Aktif 58,4% 60,7% 60,7%
Takipteki Krediler / Toplam Krediler 4,1% 3,8% 2,9%
Reeskontlar dahildir.
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