
Halkbank’tan ilk çeyrekte sektörün üzerinde kredi artışı 

Halkbank’ın toplam kredileri 115 milyar TL oldu 
 

Halkbank, 2014 yılının ilk çeyreğinde toplam kredilerini yüzde 3,3 artışla 115 
milyar TL’ye yükseltti. Bankanın nakdi kredileri yüzde 4,8 artışla 89 milyar TL 
seviyesine ulaşırken gayri nakdi kredileri 27 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 
Halkbank TL kredilerde sektör artışının üzerinde büyüme kaydederek toplam     
TL kredilerini yüzde 6,5 oranında artış ile 66  milyara yükseltti. 
 

Bankanın toplam aktifleri kredilerde sağlanan gelişmelerle birlikte yüzde 4 oranında artarak                        
146 milyar TL’ye ulaşırken, Halkbank’ın ilk çeyrekteki net kârı ise 530 milyon TL oldu. 
Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bankanın ilk çeyrekte kredilendirme 
faaliyetlerine ara vermeden devam ettiğini belirterek "Yılın ilk döneminde ekonomiye ilişkin 
oldukça mütevazi hatta aşağı yönlü beklentilere rağmen bu daralmayı teyit edecek bir öncü 
göstergenin olmaması Banka olarak olumlu yöndeki beklentilerimizi muhafaza etmemize 
destek oldu." dedi.  
 
Türkiye'nin potansiyeline olan inançlarını koruyarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden 
Taşkesenlioğlu, “Bu dönemde yatırım ve işletme sermayesi gereksinimi olan 
müşterilerimizin bu yöndeki taleplerini karşılamaya gayret ettik. Özellikle küçük 
işletmeler ile esnaf ve sanatkarın krediye erişim imkan ve olanaklarını artırdık. Esnaf ve 
sanatkarlara verilen kredilerde yılın ilk çeyreğinde yuzde 8,5 oranında artış 
gerçekleştirerek, ilk üç ayda 2 milyar TL’nin üzerinde kredi kullandırdık, böylece 
Bankamızdan kredi kullanan toplam esnaf sayısını 300 bin kişiye ulaştırdık” dedi. 
 
 
Faizlerdeki yükselişin yılın ilk çeyreğinde bankacılık sektöründeki kârlılık oranlarını bir önceki 
yıla göre olumsuz etkilediğini belirten Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu şunları 
ifade etti: 
 
“Yerel seçimler sonrası faiz oranlarının makul seviyelere dönmesi beklenmesine rağmen, 
yılın ilk günlerinde yurtiçi ve yurtdışı gelişmeler faizler üzerinde aşırı bir baskı yaratarak 
gerek reel kesimin gerekse finansal kuruluşların maliyetlerinde artışlara neden oldu. Yılın 
kalan döneminde bu baskının görece azalmasını ve kar marjlarının her çeyrek bir önceki 
döneme göre olumlu yönde gelişim göstermesini bekliyoruz. Uluslararası kredi 
değerlendirme kuruluşlarının Türkiye finansal sisteminin ve bankalarının çoğunun 
finansal baskılara dirençli olduğu yönündeki açıklamaları da bu görüşümüzü destekliyor.” 
 
Marjlardaki daralmadan Halkbank’ın da kaçınılmaz olarak etkilendiğini belirten Taşkesenlioğlu, 
“Bankacılık sektörünün bilanço yapısı gereği faizlerin yükseliş eğilimi gösterdiği 
dönemlerde fiyatlama dinamikleri bankalarımızın aleyhine gelişim göstermektedir. Vade 
uyumsuzluğunun ve tasarruf açığının yansıması olan bu durumun devam eden günlerde 
normal seyrine dönmesini bekliyoruz. Verimlilik odaklı yönetim anlayışından ödün 
vermeden çalışan ve tasarrufa önem veren Bankamızın yılın geri kalanında hedeflerini 
yakalayacağına inanıyoruz."  dedi. 



Üretim artışı ve rekabet avantajı sağlayan firmalara destek 
 
Kredilendirme faaliyetlerine 2014 yılında da hız kesmeden devam eden Halkbank, Mart sonu 
itibariyle bu alanda sektörün üzerinde büyüme elde etti.  KOBİ kredilerinin de dâhil olduğu ticari 
kredilerini yüzde 6,5 artışla 66 milyar TL’ye yükselten banka, KOBİ’leri rekabet güçlerinin 
artmasını sağlayacak ürünlerle desteklemeyi ve onların ihtiyaçlarına yönelik finansal ürünler 
geliştirmeyi sürdürdü.  
 
İhracatçı KOBİ’ler için oluşturdukları ‘KOBİ İhracat Atılımı Paketi’ sayesinde KOBİ’lerin dış 
pazarlara açılmalarına destek olduklarını belirten Taşkesenlioğlu, “Üretimin ve ihracatın 
artması büyük önem taşıyor. Bu nedenle KOBİ’lerimizi bu alanda desteklemeyi ve bu 
sayede ülke ekonomisine destek vermeyi önemsiyoruz” dedi.  
 
Reel sektöre sağladığı desteğin yanı sıra bireysel kredilerdeki başarılı performansını da sürdüren 
Halkbank’ın bireysel kredileri Mart sonu itibariyle 23 milyar TL’ye ulaştı. 
 
Paraf kart adedi 3,3 milyon oldu 
 
Bireysel kredilerle ilgili yapılan düzenlemeler sonucu özellikle tüketici kredilerinde büyüme 
hızının yavaşladığını belirten Taskesenlioğlu "Bireysel müşterilerimizin yılın ilk döneminde 
konut alımı yönündeki taleplerinin karşılanmasına ağırlık verdik. Kredi kartı ve tüketici 
kredileri alanlarında yapılan düzenlemelerin ve artan faiz oranlarının müşteri taleplerinde 
bir miktar gerilemeye neden olmasını bekliyorduk. Talep üzerindeki etkinin geçici 
olduğunu düşünüyoruz bu nedenle her iki alanda da düzenlemelerle uyumlu iş stratejisi ile 
büyümeye devam edeceğiz." dedi. 
 
Büyümesini hızla sürdüren Paraf, Mart sonu itibariyle 3,3 milyon kart adedine ulaştı. Bu süreçte 
Paraf üye iş yeri sayısı 206 bin olurken, POS sayısı ise 240 bine yükseldi. Paraf ailesinin 
büyümesini yeni ürünlerle sürdüreceğini belirten Taşkesenlioğlu şunları ifade etti: 
 
“Paraf tüketicilerle buluştuğu günden bu yana büyük ilgi gördü. Biliyorsunuz geçtiğimiz 
yıl için yıl sonu hedeflerimize zamanından önce ulaştık. Bu performansımızı sürdürürsek, 
yüzde 6 pazar payını da hedeflediğimiz zamandan önce elde edeceğimize inanıyorum.” 
 
Halkbank ailesi büyümesini 2014’te de sürdürecek 
 
Yurtdışında da başarılarını sürdüren Halkbank, bağlı ortaklıklarının büyümesine önem veriyor. 
Londra Temsilciliği’nin kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından temsilciliğin faaliyete 
geçtiğini belirten Taşkesenlioğlu, “Banka alımı için de Sırbistan’daki yetkililerle 
görüşmelerimizde aşama kaydettik. Sırbistan Merkez Bankası’ndan inceleme için ön onay 
alındı. Mayıs ayı içinde inceleme için gerekli prosedürlerin tamamlanmış olmasını 
bekliyoruz.” dedi.   
 
14.500 çalışanıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine hizmet veren Halkbank, 2014 
yılında büyümesini aileye katılacak yeni üyelerle de sürdürecek. Halkbank ailesine yıl içerisinde 
2000 kişinin daha katılması hedefleniyor. 



 

 
 

HALKBANK I. ÇEYREK (MART 2014) BİLGİLERİ 

     Milyon TL 

  Mar.13 2013 Mar.14 2013 Sonuna 
Göre Fark 

2013 Sonuna 
Göre Fark %  

Nakdi Krediler 68.983 84.848 88.921 4.073 4,8   
 Ticari Krediler 49.543 61.602 65.610 4.009 6,5   

 Bireysel Krediler 19.439 23.247 23.311 64   0,3   

Gayri Nakdi Krediler 20.379 27.038 26.658 (380) (1,4) 
Toplam Krediler 89.362 111.886 115.579 3.693   3,3   
Nakdi Kredi Pazar Payı 8,14% 7,96% 8,05% 9 bp   
Menkul Değerler 23.090 28.559 29.928 1.369   4,8   
            
Mevduat 80.415 100.756 100.159 (597) (0,6) 
Özkaynaklar 12.968 14.146 14.527 382   2,7   
Aktif Toplamı 111.347 139.944 145.524 5.580 4,0   

      

  Mar.13 2013 Mar.14 2013 Mart'a 
Göre Fark 

2013 Mart'a 
Göre Fark % 

Net Kar 713 2.751 530 (183) (25,7) 

      
  Mar.13 2013 Mar.14   
Kredi / Mevduat 85,8% 84,2% 88,8%   
Kredi / Aktif 62,0% 60,6% 61,1%   
Takipteki Krediler / Toplam Krediler 2,84% 2,59% 2,67%   
Reeskontlar dahildir.      


