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Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın: 
“Reel sektöre desteğimizi sürdüreceğiz”  
 

2008’in ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %12 artışla            
910 milyon YTL net kâr elde eden Halkbank, mevduat, toplam krediler ve 
bireysel kredilerde sektörün üzerinde büyüme kaydetti.  

 
Halkbank, 2008’in ilk dokuz ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre % 12 artırarak 
910 milyon YTL’ye yükseltti. Yılın ilk dokuz ayında, Halkbank toplam aktiflerde % 18,5 artış 
elde etti. Böylece Halkbank’ın toplam aktifleri Eylül sonu itibariyle 47.7 milyar YTL’ye 
ulaştı. Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Dünyada çoğu finans kurumunun, 
bilançolarında zarar açıkladığı, ilave fon ve sermaye desteği ile ayakta durabildiği bir 
ortamda kârlılığımız, aktif kalitemiz ve güçlü performansımız ile dimdik ayaktayız” 
dedi.  
 
Halkbank kredilerinin, toplam aktifler içinde 2007 yılsonunda % 45 olan payı 2008’in ilk 
dokuz ayında % 51,2 ’ye yükseldi. Halkbank, toplam mevduatını % 21.9 oranında bir artışla 
37.6 milyar YTL’ye yükseltti. Halka açık bankalar arasında mevduat hacmine göre yapılan 
değerlendirmede Halkbank, 67 ilde ilk üç sırada bulunuyor. Mevduatın krediye dönüşüm 
oranında da istikrarlı bir artış izleyen Halkbank, geçen yılın aynı döneminde % 53,8, yıl 
sonunda % 58,8 olan dönüşüm oranını 2008 Eylül sonu itibariyle % 64,9’a yükseltti.  
 
Bankacılık alanında faaliyet gösteren dev şirketlerin açıkladığı zararlar karşısında Türk 
bankalarının sergilediği sonuçların örnek alınması gerektiğini ifade eden ve Halkbank’ın 2008 
yılı dokuz aylık mali tablolarını değerlendiren Genel Müdür Hüseyin Aydın, Bankanın kat 
ettiği yolu şöyle ifade etti: 
 
“Hepimizin bildiği gibi dünyayı etkisi altına alan finansal kriz özellikle mali kesim 
bilançoları üzerinde ciddi tahribatlar yarattı. 70 yılın deneyimiyle geleneksel bankacılık 
faaliyetlerine bağlı kalan Halkbank ailesi ise kârlı ve verimli büyüme stratejisinin 
sonuçlarını gururla gözler önüne seriyor. Tüm büyüme hedeflerimizi kârlılık ve 
verimliliğin korunabileceği ölçüde risk alarak ve bize güvenen mevduat sahiplerinin 
sorumluluğunu üzerimizde hissederek belirledik ve gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz 
neticeler dünya standartlarında değerlendirildiğinde önemli bir başarı göstergesidir. 
Bugün dünyanın çok az bankasına nasip olabilecek bir özkaynak verimliliğine sahibiz ve 
gelecek dönemlerde de verimliliği muhafaza etmeye kararlıyız.” 
 
Maliyet yönetimine özen gösteren Halkbank’ın toplam işletme giderlerinde geçen yılın aynı 
dönemine göre % 12,4 oranında artış gerçekleşti. Bu doğrultuda geçen yılın aynı döneminde 
% 34,8 olan maliyet-gelir rasyosunu yılın ilk dokuz ayında % 34,7 seviyesinde tutmayı 
başaran Halkbank’ın özkaynak kârlılığı ise ilk dokuz aylık dönemde % 28 oranında 
gerçekleşti. Halkbank, halka açık büyük ölçekli bankalar arasında normal faaliyet kârı dikkate 
alındığında en yüksek özkaynak kârlılığına sahip bankalardan biri oldu.  
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Kredi hacmiyle 32 ilde birinci 
 
Bankacılık sektörü 2008’in ilk dokuz ayında % 26,7 kredi büyümesi kaydederken Halkbank, 
% 34,6 ile ortalamanın üzerinde bir başarıya imza attı. Böylece Bankanın toplam kredi hacmi 
24,4 milyar YTL’ye yükseldi. Bankanın kredi büyümesinde, KOBİ, bireysel ve esnaf 
kredilerindeki artış ön planda yer aldı. Bireysel krediler yılsonuna göre % 37,1 artarken, 
KOBİ’lere kullandırılan kredileri de içeren ticari kredilerde yılsonuna göre % 39,3 artış 
sağlandı.  
 
İlk dokuz ayda elde edilen sonuçların, Bankanın, 2008 için hedeflenen %40’lık kredi artışına 
ulaşmakta zorlanmayacağını gösterdiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın 
sözlerine şöyle devam etti:  
 
“2007 yılının ilk dokuz ayında 16 milyar YTL olan toplam kredi hacmimizin 2008’in ilk 
dokuz ayında % 34,6 oranında bir artışla 24,4 milyar YTL’ye yükselmesi ekonomiye 
olan katkımızın artarak devam ettiğini gösteriyor. Finansman imkânlarının her geçen 
gün daraldığı bir ortamda kredilendirme faaliyetlerimizi kesintiye uğratmadan 
sürdürüyoruz. Bugün Halkbank dışında, ilk defa tanıştığı bir müşteriye finansman 
sağlayabilecek kredi kültürüne ve değerlendirme yeteneğine sahip ender sayıda banka 
mevcuttur. Banka olarak sektörün üzerinde gerçekleştirdiğimiz büyüme rakamlarına 
rağmen aktif kalitemizden hiç taviz vermedik. Reel sektörün ihtiyaç duyacağı 
kaynakları ekonomiye kazandırmak konusunda önümüzdeki dönemde her 
zamankinden daha fazla çaba göstereceğiz. Bu kapsamda yurtdışı kaynaklardan uzun 
vadeli finansman temini yönündeki çalışmalarımız da devam ediyor. Bankaya güvenen 
mevduat sahiplerinden aldığımız güçle hem fonlama hem de kredilendirme 
imkânlarımızın büyümeye devam edeceğine inanıyoruz.” 
 
Halkbank dokuz aylık performansıyla, halka açık bankalar arasında kredi hacmine göre 
yapılan değerlendirmede 59 ilde ilk üç sırada bulunuyor. Halkbank’ın kredi hacmindeki artışa 
paralel olarak pazar payında da büyüme kaydedildi. Banka geçen yılın aynı döneminde %6,0 
olan pazar payını % 6,6’ya yükseltti. Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Üreten 
Türkiye’nin yanında yer almayı kendine ilke edinen Bankamız, küçük büyük ayrımı 
yapmaksızın bu yıl da müşterilerine işletme ve yatırım faaliyetlerinde elinden gelen 
desteği sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin üreten insanları, ihtiyaç duyduklarında 
Halkbank’ın şemsiyesinin kendileri için dört mevsim açık olduğunu biliyorlar” dedi. 
 
Halkbank kredi kullandırmada elde ettiği başarıyı kredi kalitesini koruyarak pekiştirdi. Güçlü 
kredi büyümesine rağmen kredi kalitesinde bozulma yaşamayan Banka, Eylül 2007’de % 6,2 
olan takipteki kredi oranını 2008’in ilk dokuz ayında % 4,3 seviyesine geriletti. Takibe intikal 
eden krediler için ayrılan provizyonların kredilere oranı ise % 1 düzeyinin altında gerçekleşti. 
 
Halkbank, KOBİ eğitimleriyle Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyor 
 
Halkbank’ın bir misyon bankası olduğunun ve bu sorumluluğun getirdiği bilinçle hareket 
ettiğinin altını çizen Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bankanın KOBİ’lere yönelik 
yeni projeleri ile ilgili şunları ifade etti: 
 
“Halkbank olarak KOBİ’lere sadece finansal destek sunmakla kalmıyor, onların 
vizyonel gelişimlerine ve iş süreçlerinin verimliliğine katkı sunacak sosyal sorumluluk 
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projelerine de imza atıyoruz. Anadolu Üniversitesi ile imzaladığımız ‘E-Sertifika 
Programı’ ile 1000 KOBİ’ye pazarlama, finans ve yönetim alanlarında 18 farklı 
başlıkta, internet üzerinden ücretsiz eğitim ve sertifika sahibi olma fırsatı sunuyoruz. 
Başvuru sayısının çokluğu, KOBİ’lerin önemli bir ihtiyacına çözüm oluşturduğumuzu 
gösteriyor. KOBİ’lere yönelik bir diğer önemli projemiz ise bu ay içerisinde başlayacak  
olan ‘KOBİ Dönüşüm’ projemiz. Fransız Kalkınma Ajansı’ndan bu sene başında 
sağladığımız 80 milyon Euro’luk kaynağın 1,7 milyon Euro’luk kısmını 2011’e kadar 
sürecek bu üç yıllık projeye tahsis ettik. Halkbank olarak amacımız, çevre, iş sağlığı ve 
iş güvenliğinin kurumsal sosyal sorumluluğun bir parçası olduğunu eğitim 
seminerlerimiz aracılığıyla KOBİ’lerimize anlatmak ve hem ücretsiz danışmanlık 
hizmetimizle hem de kredilerimizle bu yönde işletmelerini yenilemek isteyenlerin 
yanında yer almak. Halkbank, bu projeyle sürdürülebilirlik ve sosyal kalkınma 
konusunda KOBİ’leri bilinçlendirerek Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyor.” 
 
Bireysel bankacılıkta da iddialı Halkbank, pazar payını artırıyor  
 
Halkbank bireysel bankacılık alanında başlattığı atılımı 2008’in üçüncü çeyreğinde de 
istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Banka, bireysel kredilerde, geçen yılın ilk dokuz ayında          
% 4,2 olan pazar payını 2008 Eylül ayında % 5’e taşıdı. Sektör genelinde bireysel kredilerin 
hacmi % 24,9 artarken Halkbank, elde ettiği % 37,1 oranındaki artışla bu alanda da sektörün 
üzerinde bir performans gösterdi.  
 
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, son dönemde finansal piyasalarda izlenen 
gelişmeler karşısında Halkbank’ın konumu ile ilgili şöyle konuştu: 
 
“Yurtdışı piyasalarda daralan likidite imkânları artırılmaya gayret edilse de çok yakın 
zamanda bu piyasalardan geçmiş dönemler ölçüsünde fon temin etme imkânı 
beklenmiyor. Bu dönemde finansman ihtiyacını karşılamak için uygun koşullu ve 
müşteri ihtiyaçlarına cevap veren kredilerimiz ile kendimizi rekabete hazır 
hissediyoruz. Artan fonlama maliyetleri ve yükselen faiz oranları nedeniyle bankacılık 
sektörünün faiz marjı baskısı altında olduğu bir gerçektir. Bu dönemde kredi 
faizlerinde izlenen artışın, yaşanan global krizin bir yansıması olduğunu unutmamak 
gerekiyor. Halkbank olarak değişken faizli aktif yapımız sayesinde faiz marjlarını 
koruyabileceğimizi düşünüyoruz. Ekonomik büyüme kaygıları sürdürülebilir kredi 
imkânları ile aşılabilir. Bu nedenle tasarrufların teşvik edilmesi gerekiyor.” 
 
Banka’nın ilk dokuz aylık faaliyet dönemini kârlı bir şekilde tamamlamanın gurur ve 
mutluluğunu dile getiren Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “2008’in ilk dokuz 
ayında elde ettiğimiz rakamlar, 2007 yılsonunda koyduğumuz hedeflere ulaşmakta 
zorlanmayacağımızı bir kez daha kanıtladı. Halkbank olarak istikrarlı bir şekilde 
ilerlediğimiz yolumuza, kredilendirme faaliyetlerimize ve reel sektöre desteğimize 
devam edeceğiz” dedi.  
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Dokuz Aylık Faaliyet Sonuçları 

 
     Milyon YTL 

  Eyl.07 2007 Eyl.08 Geçen Yıla 
Göre Değişim 

Yıl Sonuna 
Göre Değişim 

KREDİLER           
-Ticari Krediler      8.641       10.022       13.957    61,5% 39,3% 
-Kooperatif Kredileri      2.582         2.635         3.097    20,0% 17,6% 
-Fon Kredileri         978         1.015         1.068    9,2% 5,2% 
-Bireysel Krediler      3.448         4.118         5.647    63,8% 37,1% 
Krediler (a)   15.649      17.790      23.770    51,9% 33,6% 
Toplam Krediler 
(Reeskont, Tahakkuk ve Net Takip Dahil )   15.980      18.121      24.397    52,7% 34,6% 

Kredi Pazar Payı 6,0% 6,2% 6,6% 60 bp 40 bp 
            
MEVDUAT           
Mevduat (a)   29.394      30.570      37.238    26,7% 21,8% 
Toplam Mevduat 
(Reeskont Dahil)   29.707      30.841      37.587    26,5% 21,9% 

            
Özkaynaklar     3.832        4.383        4.316    12,6% -1,5% 
            
Aktif Toplamı   38.004      40.234      47.684    25,5% 18,5% 
(a) Reeskont ve tahakkuklar hariçtir.      
 


