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Halkbank’tan  reel ekonomiye destek; 
Sektördeki kredi artışının yüzde 26,3’ü Halkbank’tan 
 

Bankacılık sektörünün 2009’da kullandırdığı nakdi krediler yüzde 6,9 artarken Halkbank, 
sektör performansının yaklaşık dört katını gerçekleştirerek yüzde 25,6 artış sağladı. 
Küresel finansal kriz nedeniyle 2009’da kredi iştahı kapanan bankacılık sektöründe 
Halkbank  sistemdeki nakit kredi artışının yüzde 26,3’ünü tek başına gerçekleştirdi. 
Bankanın 2009 yılsonundaki net kârı bir önceki yıla göre yüzde 60,2 artarak 1 milyar 631 
milyon TL’ye ulaştı.  

 
Halkbank, “Üreten Türkiye”ye maksimum finansal desteği sunma misyonu çerçevesinde 
2009’da ticari ve bireysel kredilere ağırlık verdi. Bankacılık sektörü 2009’da toplam aktiflerini 
yüzde 13,8 artırırken Halkbank yüzde 18,7’yle sektör performansının üzerine çıktı. Bankanın 
toplam aktifleri 2008 yılsonunda 51,1 milyar TL iken 2009 yılsonunda 60,7 milyar TL’ye 
yükseldi.  
 
Halkbank, toplam aktifler içinde menkul kıymetlerin payının azaltılarak kredilerin payının 
yükseltilmesine ilişkin uzun soluklu stratejisini 2009’da da sürdürdü. 2008 yılsonu itibariyle 
nakdi kredilerin toplam aktifler içinde yüzde 50,6 olan payı yüzde 53,5’e yükseldi. Sektör 
genelinde 2009’da mevduatın krediye dönüşüm oranında düşüş yaşanırken Halkbank, bir önceki 
yıl sonunda yüzde 64,2 olan dönüşüm oranını 2009’un sonunda yüzde 73,9’a yükseltti.  
 
Halkbank 2009’da krediye yöneldi 
 
2009 yılına ait finansal sonuçları değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 
misyon bankası olduklarını hatırlatarak şunları ifade etti: 
 
“72 yıl önce Türkiye’nin üreten insanlarına destek vermek için kurulan Bankamız, 2009 
yılında koşullar ne olursa olsun bu misyonundan taviz vermeyeceğini bir kez daha 
kanıtladı. Küresel finansal kriz nedeniyle sektör genel olarak risk iştahını kaybedip farklı 
alanlara yönelirken biz kredi kullandırmada ısrarcı olduk. Reel sektörün yanında yer 
alarak Türkiye’nin global finansal krizin etkilerinden en az zararla kurtulması için gayret 
gösterdik.” 
 
Bankacılık sektörünün 2009’da kullandırdığı nakdi krediler yüzde 6,9 artarken Halkbank, yüzde 
25,6 artış sağladı. Bankanın 2006’dan beri sürdürdüğü sektörün üzerinde kredi büyümesi 
2009’da en yüksek seviyeye ulaştı ve sektördeki nakit kredi artışının yüzde 26,3’ünü Halkbank 
tek başına kaydetti. Bankanın toplam kredileri de bir önceki yıla göre yüzde 28,2 artarak 41,8 
milyar TL’ye yükseldi.  
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“2010 için daha büyük hedeflerimiz var” 
 
2009 yılında elde ettikleri başarıdan gurur duyduklarını sözlerine ekleyen Aydın, “2010’da 
daha büyük hedeflerle yola çıkıyoruz” dedi. Aydın, 2010 yılı hedeflerini şöyle açıkladı: 
 
“Kredilerde yine yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğiz. KOBİ 
kredilerindeki etkinliğimizi daha da güçlendirirken bireysel bankacılıkta yeni müşteri ve 
pazar payı kazanımlarına devam etmeyi planlıyoruz. Bunun için ürün çeşitliliği ve hizmet 
kalitemizi artıracağız. Ayrıca duran varlıkların profesyonel yönetiminin sağlanması 
amacıyla gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kuracağız. Başta Balkanlar olmak üzere 
yakın coğrafyada etkinliğimizi artıracağına inandığımız  fırsatları kollayacağız. 
Ülkemizdeki şubeleşme çalışmalarımızda da kârlı ve verimli olduğunu düşündüğümüz 
yerleşim birimleri ile İstanbul’a odaklanacağız. 2010’da Operasyonel Dönüşüm Projemizi 
de tamamlamayı hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken etkin maliyet yönetimi politikamızı 
sürdürerek kârlılığımızı ve verimliliğimizi korumak da hedeflerimiz arasında yer alıyor.” 
 
Türkiye’de bankacılık sektörünün geleceğine de değinen Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu: 
 
“Krizde Türk bankalarının başarılı olduğu, bu süreçte Merkez Bankası’nın para 
politikasına ilişkin isabetli kararlar aldığı bizzat IMF’in en yetkili ağızları tarafından ifade 
edildi. Türkiye’nin daha yüksek büyüme oranlarını yakalayabilmesi için menşei fark 
etmeksizin makul bir maliyetle temin edilen dış kaynağa ihtiyacı var. Daha uzun vadede ise 
tasarruf sorunumuzu çözmek zorundayız. Türkiye’de hâlâ finansal sistemle tanışık 
olmayan geniş toplum kesimleri bulunuyor. Tanışık olmalarına rağmen bu sistemden 
yeterince yararlanmayan önemli sayıda firma ve bireysel müşteri de var. Bu nedenle 
bankalar 2010’da şubeleşmeye ağırlık verecek. Şubeleşmeyle birlikte başta krediler olmak 
üzere aktif büyüme daha da artacaktır. 2010’da bankaların özellikle bireysel kredi 
alanındaki rekabeti artarak devam edecektir.” 
 
Halkbank KOBİ bankacılığındaki liderliğini koruyor 
 
Halkbank’ın KOBİ kredilerini de içeren ticari kredileri 2009 yılsonunda yüzde 23,6 arttı. Bu 
artışla birlikte KOBİ kredilerinin, bankanın toplam kredileri içindeki payı yüzde 38’e 
yükselirken sektör genelinde bu pay yüzde 21’de kaldı. Aydın, KOBİ kredilerindeki yüksek 
performansı şöyle değerlendirdi: 
 
“Ticaret ve Sanayi Odaları ile 2009’da imzaladığımız anlaşmalar sonucunda oda üyeleri 
için 500 milyon TL kaynak yarattık. Bunu Bankamız kaynaklarıyla birleştirerek 2009’da 
12 bin firmaya 2 milyar TL düşük faizli kredi kullandırdık. KOBİ’lerin kredi kullanırken 
karşılaştıkları en büyük sorun vadedir. Bu sorunu da yurtdışından sağladığımız uzun 
vadeli kaynaklarla çözdük. Bankamızın, uluslararası finans kuruluşlarıyla imzaladığı 
anlaşmalar sonucunda temin ettiği 1 milyar USD’nin 985 milyon USD’lik kısmını 1.080 
adet firmaya uzun vadeli, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi olarak kullandırdık. Esnaf 
kredilerinin faiz oranını 2009’da yüzde 8’e, 2010 başında da yüzde 6,5’e çekerek tarihi bir 
uygulamaya imza attık.” 
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Reel sektöre çok yönlü destek vermek amacıyla 2009’da dış ticarette daha aktif olma hedefiyle 
yola çıkan Halkbank, 2002’de yüzde 0,50, 2008’de yüzde 3,34 olan dış ticaret payını 2009 
yılsonunda yüzde 5,41’e yükseltti.  
 
Bireysel kredilerde sektörün 3 katı büyüme 
 
Halkbank 2009’da bireysel kredilerde de güçlü bir çıkış yaparak yüzde 32,9 artış kaydetti. 
Böylece Banka, bireysel kredilerde yüzde 11 artış kaydeden bankacılık sektörünün yaklaşık üç 
kat üzerinde performans gösterdi. Bireysel kredilerin Halkbank’ın kredi portföyü içindeki payı 
yüzde 23’e yükseldi. Bireysel kredilerdeki bu artışta tüketici ve konut kredileri başı çekti. 
Tüketici kredilerinde yüzde 34,4, konut kredilerinde yüzde 35,4 artış sağlandı.  
 
Halkbank 2009’da müşteri portföyüne yaklaşık 1 milyon 150 bin yeni müşteri ekledi. Banka, 
kredi miktarındaki yükselişle birlikte pazar payını da artırdı. 2008 yılsonunda toplam kredilerde 
yüzde 6,7 olan pazar payı 2009 yılsonunda yüzde 8,1’e, bireysel kredilerde yüzde 4,8 olan pazar 
payı yüzde 5,8’e yükseldi. 
 
KOBİ bankacılığındaki liderliği korurken evrensel bankacılığın tüm gereklerini yerine getirmeye 
çalıştıklarının altını çizen Aydın, bireysel kredilerdeki atılımla ilgili şunları söyledi: 
 
“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanımız Sn. Tevfik Bilgin’in de ifade 
ettiği gibi, Türkiye 2001’den beri uyguladığı politikalar sayesinde yıllarca eleştirilen 
bankacılık sistemini bugün krize rağmen diğer ülkelerdeki bankalara örnek olacak 
duruma getirdi. Bunda Merkez Bankası’nın aldığı yerinde para politikaları kararlarının 
çok etkili olduğuna inanıyoruz. Biz de Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini anında 
ürünlerimize yansıttık ve 120 ay vadede konut kredisi faiz oranını yüzde 1’in altına çeken 
ilk banka olduk. Halen sektörde konut kredilerinde en düşük faizi yüzde 0,95’le biz 
sunuyoruz. Tüm bu atılımlarımız Bankamıza bireysel krediler alanında da bir sıçrama 
yaşattı.” 
 
Halkbank takipteki kredi oranını sektörün altına düşürdü 
 
Küresel krizin ülke ekonomisine yansımaları sonucunda kredi kalitesinde bir miktar bozulma 
yaşanmasına rağmen Halkbank, takipteki kredi oranını sektör ortalamasının altına düşürdü. 
Sektör genelinde takipteki kredi oranı yüzde 5,3’ken Halkbank’ın takipteki kredi oranı 2009 
yılsonunda yüzde 5 oldu. 
 
Bankacılık sektörünün 2009 yılsonunda bir önceki yıla göre kaydettiği ortalama kâr artışı yüzde 
49,6 olurken Halkbank, net kârını yüzde 60,2 artırarak 1 milyar 631 milyon TL’ye yükseltti. 
Bankanın elde ettiği yüksek kârlılık oranında menkul değerlerden çok krediler etkili oldu. 
Kullandırılan kredilerden sağlanan gelirin bilançodaki payı yüzde 65’e yükselirken menkul 
kıymetlerinki yüzde 35’e geriledi. 
 
Halkbank, halka açık bankalar arasında en yüksek özsermaye kârlılığına sahip banka oldu. 
Bankanın 2008 yılsonunda yüzde 23,5 olan özsermaye kârlılığı, 2009 yılsonunda yüzde 32,5’e 
yükseldi ve yüzde 22,8 olan sektör ortalamasını büyük farkla aştı. 
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Halkbank’tan 2010’da 60 yeni şube, 2000 kişiye istihdam 
 
Halkbank, 46 yeni şube açarak 2008 yılsonunda 622 olan şube sayısını 2009 yılsonunda 668’e 
yükseltti. Banka, 2010 yılsonuna kadar 30’u İstanbul’da olmak üzere 60 yeni şube açmayı 
hedefliyor. Halkbank, bin 115 kişiye istihdam sağlayarak 2009 yılsonunda çalışan sayısını 12 bin 
505’e yükseltti. 2010’da 2000 kişinin daha Halkbank ailesine katılması hedefleniyor. 
 
 
 
 


