
 
 

 

 
Halkbank ilk çeyrekte tasarrufa odaklandı, 
mevduatını yüzde 6,5 artırdı  
 

Halkbank, 2012’nin ilk üç ayında tasarrufların artırılmasına odaklanarak 2011 sonunda 
66,2 milyar TL olan toplam mevduatını yüzde 6,5 artışla 70,6 milyar TL’ye çıkardı. Banka, 
marjların daraldığı ilk çeyrekte kredi kalitesini koruyarak büyümesini de sürdürdü. 
Halkbank’ın toplam kredileri 2012 Mart sonu itibariyle, 2011 yılsonuna göre yüzde 3,9 
artışla 77 milyar TL’ye yükseldi. Bununla birlikte Halkbank’ın takipteki kredi oranı yüzde 
2,8’e geriledi. Bankanın ilk çeyrekte net kârı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
3,7 artarak 544 milyon TL oldu. Halkbank yıl içinde en az 50 yeni şube açmayı ve en az 
1000 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. 

 
Halkbank, aktif büyüklükte yüzde 15, kredilerde yüzde 18, mevduatta yüzde 15 ve net kâr artışında 
yüzde 10 büyüme hedefiyle girdiği 2012 yılının ilk çeyreğinde hedefleriyle paralel bir performans 
sergiledi. Kaynak yönetiminin öneminin arttığı ve tasarrufun öncelik kazandığı yılın ilk üç ayında 
Halkbank mevduatın artırılmasına odaklandı. Bankanın 2011 sonunda 66,2 milyar TL olan toplam 
mevduatı 2012 Mart sonu itibariyle yüzde 6,5 artışla 70,6 milyar TL’ye yükseldi.  
 
Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, güncel ekonomik gelişmeler doğrultusunda Türkiye için 
özellikle mevduatın artırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi: 
 
“Dünya ekonomisi ve finans sektörü hassas bir süreçten geçiyor. Bir çok ülkenin büyüme 
tahminleri daralma yönünde revize edilirken, 2011’de yüzde 8,5 büyüyerek dünya 
sıralamasında üçüncü olan ülkemizin 2012 yılı için  yüzde 4 oranında büyüme beklentisine 
sahip olması genel tablo içinde son derece olumludur. Bu olumlu tablo içerisinde biz de kredi 
kalitemizi koruyarak büyümeye ve reel sektörün en güvenilir destekçileri arasında yer 
almaya devam edeceğiz.” 
 
 
Kredi büyümesinde en büyük pay KOBİ’lere 
 
Halkbank, yılın ilk çeyreğinde de kredi kalitesini koruyarak büyümesini sürdürdü. Halkbank 
2012’nin ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre nakdi kredilerde yüzde 2,7 artış sağlayarak 57,7 milyar 
TL’ye ulaştı. Halkbank’ın toplam kredileri ise aynı dönemde yüzde 3,9 artışla 77 milyar TL’ye 
yükseldi.  
 
Halkbank’ın kredilerindeki artışta en önemli payı KOBİ kredilerini de içeren ticari krediler aldı. 
Geçen yılın sonunda 41,1 milyar TL olan toplam ticari kredi hacmi, ilk üç ayda yüzde 2,6 artarak 
42,2 milyar TL’ye yükseldi. Böylece bankanın esnaf kredileri de dahil KOBİ’lere kullandırdığı 
krediler, toplam nakdi kredi portföyünün yüzde 37’sine ulaştı.  
 
Bankanın toplam aktifleri 2011 sonuna göre yüzde 3,7 artarak 91,1 milyar TL’den 94,5 milyar 
TL’ye yükseldi.  
 



 
 

 

Bankanın takipteki kredi oranı ise Mart sonu itibarıyla yüzde 2,8’e geriledi. 2001 öncesi takibe 
giden sorunlu krediler hariç tutulduğunda takipteki kredi oranı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,7 olan 
sektör ortalamasının altında yüzde 2,0 seviyesinde gerçekleşti. 
 
Ülke ekonomisini destekliyor, birlikte büyüyoruz 
 
Son dönemde TL zorunlu karşılıkların önemli bir bölümünün döviz ve altın cinsinden tutulabilmesi 
yönünde yapılan düzenlemelerin piyasalara kalıcı Türk Lirası likidite sağlanması açısından olumlu 
gördüklerini belirten Genel Müdür Süleyman Aslan kaynakların etkin kullanımının büyümeyi 
destekleyen önemli bir unsur olduğunun altını çizdi. Halkbank olarak amacımız tek başımıza değil, 
Türkiye ile birlikte büyümek diyen Aslan sözlerine şöyle devam etti: 
 
“Türk bankacılık sektörünün kredi kalitesini bozmadan, kredi büyümesini geçen yıla göre 
yüzde 15–20 gibi daha makul oranlarda artırması gerekiyor. Sağlam bir ekonomik zemin, 
sürdürülebilir kârlılıkla desteklenen büyüme her zaman önceliğimiz olmalı. Bu nedenle 
Halkbank olarak tasarrufa odaklanıp mevduatımızı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda 
kaynakların çeşitlendirilmesi ve yurtdışından kaynak temini için de yoğun bir çalışma 
yürütüyoruz.” 
 
Halkbank’ın yeni sendikasyon kredisi yolda  
 
Halkbank’ın son olarak 2011 yılında imzaladığı anlaşmayla toplam 1 milyar dolar sendikasyon 
kredisi aldığını hatırlatan Aslan, “Bu yılın ikinci çeyreğinde imzalayacağımız yeni anlaşmayla 
yurtdışından temin ettiğimiz bu kaynağı yenilemeyi hedefliyoruz. Yeni anlaşma, hem 
uluslararası piyasalardaki güvenilirliğimizin hem de uluslararası bankalarla yakın 
işbirliğimizin göstergelerinden biri olacaktır” dedi.  
 
Aslan, sendikasyon kredisinin yanı sıra kaynak vadelerinin uzatılması amacıyla uygun maliyet 
seviyelerinde iç ve dış piyasada bono ve eurobond ihracı ile uluslararası finans kuruluşlarından 
kaynak temininin de bankanın gündeminde olduğunu belirtti. Temmuz 2012 itibariyle Basel II 
uygulamalarının hayata geçirileceğine dikkat çeken Aslan, sektörün aktif kalitesinin artmasının, 
özkaynak ve aktif kârlılığının yükselmesinin önem taşıdığını söyledi. 
 
 
Sürdürülebilir yüksek özkaynak kârlılığı devam ediyor 
 
Halkbank, önceki dönemlerde olduğu gibi 2012’nin ilk çeyreğinde de özkaynak kârlılığı en yüksek 
bankalardan biri olmaya devam etti. Banka, 2011 sonunda yüzde 25,4 olan özkaynak kârlılığını 
yılın ilk üç ayında yüzde 23,6 seviyesinde gerçekleşerek yüzde 14 düzeyinde olan sektör 
ortalamasının oldukça üzerinde karlılığa ulaştı. Halkbank, 2012’nin ilk üç ayında 544 milyon TL 
net kâr elde ederek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış kaydetti.  
 
Bankanın özkaynak kârlılığını korurken şubeleşme ve yeni istihdam yaratma hızını kesmediğini 
de vurgulayan Aslan, “Yılın ilk üç ayında 13 yeni şubemiz hizmete girdi. Personel alımı 
sınavlarımızdan birini henüz gerçekleştirdik, duyurularını yaptığımız diğer sınavları da bu 
çeyrek içerisinde gerçekleştireceğiz. Yıl içinde asgari 50 yeni şube daha açmayı ve en az 
1000 yeni personel almayı hedefliyoruz” dedi. 
 
 



 
 

 

Alternatif dağıtım kanallarını önemsiyoruz 
 
Halkbank’ın bireysel bankacılıktaki iddiasını 2012’de de devam ettirdiğini ve internet 
bankacılığı başta olmak üzere alternatif dağıtım kanallarında yoğunlaştığını belirten Aslan; 
 
“Bankamız internet şubesinde tüm bankacılık işlemleri ücretsiz olarak yapılıyor. İnternet 
şubesi kullanımını teşvik eden ödüllü kampanyalarımız ve son dönemdeki reklamlarımızla 
müşterilerimizin bankacılık işlemlerini yere ve zamana bağlı kalmadan ve hiçbir ücret 
ödemeden yapabileceklerini vurguluyoruz. 2012’nin ilk çeyreğinde internet şubemizden 
yapılan işlemlerimiz yüzde 13 arttı, bu oranları daha arttırmak, her an, her koşulda kaliteli 
hizmet verme anlayışımızla 7/24 halkımızın yanında olmak istiyoruz.” dedi.  
 
Halkbank, Türkiye Kalite Derneği’nin açıkladığı Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 
sonuçlarına göre kamu bankaları kategorisinde lider olarak en güvenilir markalar arasındaki 
yerini de aldı.  
 
 
Halkbank Ankara Shopping Fest’e sponsor oldu 
 
Halkbank’ın “Üreten Türkiye”ye sunduğu kesintisiz desteğin yanı sıra ticari yaşamı daha canlı 
kılacak etkinlik ve oluşumları desteklemeye de özen gösterdiğini ifade eden Aslan, “Destek 
verdiğimiz kültürel etkinliklerin yanısıra bu yıl ilk kez düzenlenecek Ankara Shopping 
Fest’e sponsor olduk. Sadece sponsor olmakla kalmadık, festivale özel bir KOBİ kredisi 
ürünü çıkararak başkentin ekonomisine dinamizm kazandıracak bu organizasyona ek bir 
destek de verdik. Ayrıca KOBİ’lerimizi güncel ekonomik gelişmelere ve mevcut durumun 
sunduğu fırsat ve risklere dair değerlendirmelerle buluşturduğumuz Üreten KOBİ 
toplantılarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz” diye konuştu. 
 
 



 
 

 

Milyon TL

Mar.11 2011 Mar.12 2011 Sonuna 
Göre Fark

2011 Sonuna 
Göre Fark % 

Nakdi Krediler 47.567 56.216 57.714 1.497 2,7   
 Ticari Krediler 34.928 41.127 42.185 1.059 2,6   

 Bireysel Krediler 12.638 15.090 15.528 439   2,9   
Gayri Nakdi Krediler 13.270 17.846 19.208 1.361   7,6   
Toplam Krediler 60.836 74.063 76.921 2.858   3,9   
Nakdi Kredi Pazar Payı 8,3% 8,1% 8,1% 3 bp
Menkul Değerler 20.873 23.346 24.386 1.039   4,5   

Mevduat 56.360 66.247 70.558 4.311   6,5   
Özkaynaklar 7.805 8.640 9.876 1.236   14,3   
Aktif Toplamı 77.978 91.124 94.505 3.382 3,7   

Mar.11 2011 Mar.12 2011 Mart'a 
Göre Fark

2011 Mart'a 
Göre Fark %

Kar 525 2.045 544 19   3,7   

Mar.11 2011 Mar.12

Kredi / Mevduat 84,4% 84,9% 81,8%
Kredi / Aktif 61,0% 61,7% 61,1%
Takipteki Krediler / Toplam Krediler 3,5% 2,9% 2,8%
Reeskontlar dahildir.
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