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Mevduat Artışıyla Büyüyen Halkbank’ın 
Bilançosu 100 Milyar TL’yi, 6 Aylık Brüt Karı 1,5 
Milyar TL’yi Aştı.   
 

Halkbank, 2012’nin ilk yarısında yurtiçi ve yurtdışından sağladığı kaynaklarını 
artırmaya odaklanarak reel sektöre desteğini sürdürdü. Banka, mevduatını geçen 
yıl sonuna göre yüzde 18 artışla 78 milyar TL’ye yükseltti. Toplam krediler ise 
2012’nin ilk yarısında bir önceki yılın sonuna göre yüzde 7,2 artarak 79 milyar 
TL’lik hacme ulaştı. Yılın ilk altı ayında net kârını 1.253 milyon TL’ye yükselten 
Banka, yüzde 26,6 oranı ile özkaynak kârlılığı en yüksek bankalar arasında yer 
almaya da devam etti.  

 
Halkbank, 2012 yılının ilk yarısında tasarruf mevduatında gösterdiği güçlü büyümenin yanı sıra 
yurtdışı piyasalardan kaynak temini konusunda da çalışmalarına ağırlık vererek reel ekonomiye  
finansman desteği sağlamaya devam etti. Sendikasyon kredisini yenileyen Halkbank, kısa süre önce 
sektörde en düşük maliyetli borçlanmayı gerçekleştirdi ve 5 yıl vadeli Eurobond ihraç ederek 750 
milyon dolar ilave kaynak sağlama başarısını gösterdi. 
 
Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, Türkiye ekonomisinin özellikle ikinci çeyrekte gayet 
olumlu bir ivme kazandığına dikkat çekerek şunları söyledi: 
 
“Dünya ve özellikle Avrupa piyasalarında devam eden sorunların ortadan kaldırılması için 
tüm imkanların seferber edilmeye çalışıldığı bir dönemde Türkiye, ihracatın lokomotif 
konumunda olduğu bir ekonomik büyüme sergiliyor. Biz de Halkbank olarak uluslararası 
arenada sahip olduğumuz prestijden istifade ediyor ve küresel konjonktürdeki belirsizliklere 
rağmen ekonomiye sunduğumuz katkıyı çeşitlendirerek artırmaya devam ediyoruz. Bunun en 
güzel örneklerinden birini geçtiğimiz günlerde yaşadık. Uluslararası finans merkezlerinde 
yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda tahvil ihracımıza rekor düzeyde 
talep gelmesi bankamız ve ülkemiz için gurur vesilesi olmuştur. ”  
 
 
Marka değerinde en büyük sıçrama Halkbank’tan geldi 
 
Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, “ Geçen yılki öngörü ve hedeflerimiz paralelinde 
geliştirdiğimiz strateji ve çalışmaların karşılığını görüyoruz ve sonuçlardan Halkbank Ailesi 
olarak mutluluk duyuyoruz. Dünyanın bilinen pazar araştırması ve danışmanlık 
firmalarından Millward Brown “BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka Araştırması” 
dahilinde bu yıl ilk defa Türk markalarını da inceledi. Halka açık şirketler arasında yapılan 
ve “En Değerli 25 Türk Markası” başlığı ile açıklanan araştırma sonucunda Bankamız 5. 
sırada yer aldı.” Ayrıca The Banker dergisinin “Dünyanın marka değeri en yüksek 500 bankası” 
raporuna da değinen Aslan, “Bu yıl toplam 53 basamak birden yükselerek en büyük sıçramayı 
gerçekleştiren banka olduk. Marka değerimizdeki bu hızlı artış, uluslararası piyasalarda 
Halkbank’ın bankacılık faaliyetlerindeki yetkinlik ve başarısına duyulan güvenin en önemli 
kanıtıdır” dedi.  
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Halkbank, yılın ilk yarısında kredi kalitesinden ödün vermeden büyümesini sürdürdü. Banka, 
yılsonuna göre nakdi kredilerini yüzde 7,6 artırarak 60 milyar TL’ye ulaştırdı. Halkbank’ın toplam 
kredileri ise aynı dönemde yüzde 7,2 artışla 79 milyar TL’ye yükseldi. Halkbank’ın kredilerindeki 
artışta en önemli payı KOBİ kredilerini de içeren ticari krediler aldı. Geçen yılın sonunda 41 milyar 
TL olan toplam ticari kredi hacmi, bu yılın ilk altı ayında yüzde 6,7 artarak 44 milyar TL’ye 
yükseldi. 
 
Halkbank, 2012’nin ilk altı ayında bireysel kredi hacmini 16,6 milyar TL’ye ulaştırarak yıl sonuna 
göre yüzde 9,8 artış kaydetti ve bu alandaki güçlü büyümesini sürdürdü.  
 
Halkbank 2012’nin ilk yarısında da özkaynak kârlılığı en yüksek bankalardan biri olmaya devam 
etti. Banka, yılın ilk altı ayında yüzde 26,6 seviyesinde özkaynak kârlılığına ulaşarak yüzde 15,5 
olan sektör ortalamasının üzerinde bir performansa imza attı.  
 
 
Halkbank 27 bin ihracatçı KOBİ’yi tek tek ziyaret edecek 
 
Halkbank’ın KOBİ’lere yönelik finansman desteğini ve danışmanlık hizmetlerini bu yıl da hız 
kesmeden sürdürdüğünü ifade eden Aslan, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile imzaladıkları “İhracatçı 
KOBİ Seferberliği” protokolüyle ihracatçı KOBİ’lere sundukları fırsatları, ürünleri ve hizmetleri 
çeşitlendirdiklerini belirtti. Halkbank’ın 27 bin ihracatçı firmayı tek tek gezerek protokol 
kapsamında sağlanacak avantajlı uygulamaları anlatacağını belirten Aslan sözlerine şöyle devam 
etti:  
 
“Türkiye’nin gelişmesinde üretim kadar, ihracatın da büyük öneme sahip olduğuna 
inanıyoruz. İhracatçılarımızın dış pazarlardan aldığı payın artırılması için Halkbank olarak 
elimizden geleni yapacağız. 2023 ihracat vizyonunun gerçekleştirilebilmesi için KOBİ’lerimize 
yönelik ‘ihracata başlama, hedef yurtdışı pazar sahasını genişletme ve bu pazardaki rekabet 
gücünü artırma’ konularında eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenliyor, danışmanlık ve 
bilgi desteğimizle KOBİ’lerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz.” 
 
Bankanın yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına uygun koşullarda finansman imkânı 
sunduğunu hatırlatan Aslan, yılın ilk yarısında ülke genelinde organize sanayi bölgeleriyle protokol 
imzaladıklarını, bu sayede bu bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ’lere bankanın enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji kredi ürünlerini uygun koşullarda kullanma fırsatı sunduklarını vurguladı. 
 
Halkbank’tan yeni girişimcilere destek 
 
Türkiye’deki girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için KOSGEB’le ortak bir sosyal sorumluluk 
projesi başlattıklarını da sözlerine ekleyen Aslan Halkbank’ın bu alandaki gelecek planlarına da 
değindi:  
 
“1994 yılında başlattığımız atılımla Türkiye’deki genç, kadın ve engelli girişimcileri 
destekleyen ilk banka olmuştuk. Atılımlarımızı Halkbank Girişimcilik Atölyesi adı altında 
artırarak sürdürüyoruz. Bu ayın başında KOSGEB’le hayata geçirdiğimiz protokol ile kendi 
işini kurmak isteyen ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini tamamlayan girişimci adaylarını 
destekleyeceğiz. Bunun dışında yakın bir zamanda kadın girişimci sayısının artmasına olanak 
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sağlamak için Kredi Garanti Fonu (KGF) ile yeni bir protokol imzalayacağız. Bu sayede yeni 
kadın girişimcilerin yanında yer alarak, finansman, teminat ve gerektiğinde mesleki eğitim 
sorununu bir çatıda çözmeyi hedefliyoruz.”  
 
Organizasyonel Gelişime Dikkat Ediyoruz  
 
Büyüyen Bankacılık sektörü içerisinde gelişimi ile dikkat çeken bankalardan biri olarak istihdam ve 
şubeleşme konusuna önem verdiklerini vurgulayan Aslan, “Yılın ilk yarısında 21 yeni şubemizi 
hizmete açtık. Bu dönemde sağladığımız yeni istihdam sayısı ise yaklaşık 500 oldu. Nesillere 
yatırım, öncelikle kurumların kendine yatırım, ancak daha geniş açıdan baktığımızda 
ülkenize, geleceğe yatırımdır. Yeni çalışanlarımızın katılımı ile hem kendi içimizde bir sinerji 
yaratıyor, hem de istihdama katkı sağlıyoruz. Bu yaklaşımımızla yıl sonuna kadar 40 
civarında yeni şube açmayı ve ihtiyaçlarımız çerçevesinde belirlediğimiz personel sayımızı da 
revize ederek, aldığımız 500 personelin yanı sıra yılsonuna kadar 1250 yeni çalışanı daha 
Halkbank ailesine katmayı hedefliyoruz” dedi. 
 
 
Finansal süpermarket olmak için iştirakleriyle büyüyor 
 
Halkbank’ın bankacılık ürün ve hizmetlerinin yanı sıra diğer tüm finansal ürün ve hizmetleri de 
müşterilerine aynı kalitede sunmaya büyük önem verdiğini vurgulayan Aslan şunları ifade etti: 
 
“Finans sektöründeki rekabette etkin bir şekilde yer alabilmek için faaliyetlerimizi 
iştiraklerimizin çalışmalarıyla desteklemenin hayati öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu 
nedenle 2012’deki büyüme stratejimizde iştiraklerimiz merkezi bir rol üstleniyor. Hedefimiz, 
kurumsal bir finansal süpermarket gibi hizmet vermek. Bu doğrultuda yılın ilk yarısında 
Halk Sigorta, Halk Emeklilik ve Halk Leasing’de önemli yatırımlara imza attık, Halk 
Faktoring’i  kurduk.”   
 
Yılın ilk yarısında, Halkbank’ın hayat sigortacılığı alanında faaliyet gösteren iştiraki Halk Hayat 
ve Emeklilik bireysel emeklilik ürünlerini hizmete sunarken, hayat dışı sigorta sektöründe 
faaliyet gösteren Halk Sigorta’nın 40 milyon liralık sermayesini temsil eden paylar, İMKB 
Serbest İşlem Platformu’nda işlem görmeye başladı. Ayrıca Halkbank ile Avrupa Konseyi 
Kalkınma Bankası arasında imzalanan anlaşmayla Halk Finansal Kiralama’ya aktarılmak üzere 
50 milyon Euro’luk yeni bir kredi temin edildi.  
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Milyon TL

Haz.11 2011 Haz.12 2011 Sonuna 
Göre Fark

2011 Sonuna 
Göre Fark % 

Nakdi Krediler 51.562 56.216 60.471 4.255 7,6   
 Ticari Krediler 37.514 41.127 43.900 2.773 6,7   

 Bireysel Krediler 14.048 15.090 16.571 1.482   9,8   

Gayri Nakdi Krediler 15.025 17.846 18.928 1.082   6,1   
Toplam Krediler 66.587 74.063 79.399 5.337   7,2   
Nakdi Kredi Pazar Payı 8,2% 8,1% 8,1% -2 bp
Menkul Değerler 21.390 23.346 24.440 1.094   4,7   

Mevduat 58.256 66.247 78.196 11.949   18,0   
Özkaynaklar 7.826 8.640 10.307 1.667   19,3   
Aktif Toplamı 85.562 91.124 100.965 9.841 10,8   

Haz.11 2011 Haz.12 2011 Haziran'a 
Göre Fark

2011 Haziran'a 
Göre Fark %

Kar 1.037 2.045 1.253 216   20,8   

Haz.11 2011 Haz.12

Kredi / Mevduat 88,5% 84,9% 77,3%
Kredi / Aktif 60,3% 61,7% 59,9%
Takipteki Krediler / Toplam Krediler 3,1% 2,9% 2,8%
Reeskontlar dahildir.
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