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Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın: 
“Reel ekonomi ve üretime destek için varız; kredileri 
%25 artırdık”  
  

Halkbank, 2009 için belirlediği yüzde 20’lik kredi büyümesi hedefini üçüncü çeyrek 
itibarıyla büyük ölçüde gerçekleştirerek toplam kredilerini 30.512 milyon TL’ye 
yükseltti. Halkbank, 2010 yılına tüm hedeflerini gerçekleştirmiş olarak girmeyi 
hedefliyor.  

 
Halkbank, 2009’un ilk dokuz ayında küresel finansal krize karşı proaktif stratejilerle hareket 
ederek kredilerindeki yükselişini sürdürdü. Halkbank, 2008 yıl sonu itibarıyla 51,1 milyar TL 
olan aktif büyüklüğünü 2009 yılı Eylül ayı sonunda 57,2 milyar TL’ye çıkardı. Halkbank, 
“menkul kıymetlerin bilanço içerisindeki payının azaltılarak kredilerin payının artırılması” 
yönündeki uzun soluklu stratejisini de zorlu piyasa koşullarına rağmen sürdürdü. Böylece 
Halkbank’ın menkul kıymetlerdeki artışı yüzde 11 düzeyinde gerçekleşirken kredileri yüzde 
18 oranında arttı.  
 
2009’un ilk dokuz ayına ait sonuçları değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 
“2009 yılı için kredilerde belirlediğimiz yüzde 20’lik büyüme hedefimize ulaşmakta 
herhangi bir tereddüdümüz yok. 2009’un ilk dokuz ayında yüzde 18 oranında büyüme 
sağlayarak yılsonu hedefimizi neredeyse gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Son bir yıl 
içerisinde kredi hacmimiz %25 arttı. Bu tablo, belirlediğimiz hedeflere ulaşmakta 
zorluk çekmeyeceğimizin açık ifadesidir. Halkbank olarak reel ekonomi ve üretime 
destek için varız” dedi. 
 
Tüm segmentlerde sektörün üzerinde kredi büyümesi 
 
Halkbank, reel sektöre sunduğu kesintisiz finansal destekle kredilerinin toplam aktifler 
içindeki payını artırmaya 2009’un üçüncü çeyreğinde de devam etti. Halkbank kredilerinin, 
toplam aktifler içindeki payı Eylül sonu itibarıyla yüzde 53,3’e yükseldi. Mevduatın krediye 
dönüşüm oranında da istikrarlı bir artış izleyen Halkbank, 2008 yılsonunda yüzde 64,2 olan 
dönüşüm oranını Eylül sonu itibariyla yüzde 74,5’e çıkardı. 
 
2009 yılının ilk dokuz aylık bölümünde Halkbank bireysel kredileri yüzde 15,1, KOBİ 
kredilerini de içeren ticari kredileri yüzde 18,9 oranında artış gösterdi. Kredilerdeki 
büyümenin, yoğunlaşma olmaksızın kredibilitesi uygun tüm segmentlerde ve tüm sektörlerde 
sağlandığını belirten Aydın, “Son yıllarda kredilerde sürekli olarak sektörün üzerinde 
büyüyen Bankamız, kriz sürecindeki yaklaşımıyla da bireysel müşterilerinin, 
KOBİ’lerin, ticari ve kurumsal firmaların her zaman yanında olacağını gösterdi. Her 
segmentte sektörün üzerinde kredi artışı sağlanarak reel ekonomiye önemli bir destek 
verildi. Bunun yanı sıra takipteki firmalardan koşulları uygun olanların borçları 
yeniden yapılandırılarak ekonomiye kazandırılmaları sağlandı. 
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Halkbank’ın 2009’un ilk dokuz ayında pazar payını da arttırdığının altını çizen Aydın, şunları 
ifade etti: 
 
“Kredi hacmimizdeki artış pazar payımıza 109 bp’lik büyüme olarak yansıdı. Böylece 
kredilerdeki pazar payımız yüzde 7,8’e yükseldi. Ulusal ve uluslararası ölçekte 
imzaladığımız kredi protokolleriyle 2009’un ilk dokuz ayında da ‘Üreten Türkiye’ için 
yeni finansal kaynaklar yaratmaya ve 71 yıllık KOBİ bankacılığı misyonumuzu ileri 
taşımaya devam ettik.”  
 
2008 yılsonunda yüzde 37,6 olan maliyet/gelir rasyosunu yılın ilk dokuz ayında yüzde 31,2 
oranına indiren Halkbank’ın bu dönemdeki net kârı 1 milyar 208 milyon TL oldu. Bankanın 
özkaynak kârlılığı ise yüzde 33,4 olarak gerçekleşti. Söz konusu performansın elde 
edilmesinde kredi portföyünün ve fonlama maliyetlerinin iyi yönetilmesi belirleyici unsurlar 
olarak öne çıktı. 
 
“Konut kredilerinde tüm vadelerde faiz oranımızı yüzde1’in altına çektik” 
 
Halkbank’ın Merkez Bankası’nın Para Politikası Kararları’nı yakından izlediğini ve olumlu 
gelişmeleri öncü bir yaklaşımla kredi ürünlerine yansıttığını da sözlerine ekleyen Aydın, 
“Halkbank kısa bir süre önce tüketici ve konut kredilerinde önemli bir indirime gitti. Konut 
kredisi faiz oranını tüm vadelerde yüzde 1’in altına çeken ilk banka Halkbank oldu. Bunun 
yanı sıra emeklilere, kamu çalışanlarına ve maaş ödemelerine aracılık ettiğimiz 
müşterilerimize özel vade, komisyon ve faiz fırsatları sunmaya devam ediyoruz” dedi. 
 
Aydın, TOKİ borcunu tek seferde geri ödemek isteyen kredi müşterilerine yönelik yüzde 20 
indirim kampanyasının da büyük ilgi gördüğünü belirterek bireysel bankacılık alanındaki 
yenilikçi ürün ve hizmetlere devam edeceklerini dile getirdi.  
 
Hane bütçelerine ve reel sektöre eş zamanlı destek 
 
Aydın, Halkbank’ın her dönemde KOBİ’lerin bankası olmanın sorumluluğunu en iyi şekilde 
taşıdığını ifade ederek “Bankamız elbette ki bu dönemde de esnaf ve sanatkârı unutmadı. 
Sadece Halkbank tarafından, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri 
aracılığıyla kullandırılan esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 8’e indirdik. Bu indirim 
piyasalarda çok olumlu karşılandı ve tek haneye inen faiz oranı esnafımızın yüzünü 
güldürdü” dedi. 
 
Halkbank’ın bireysel bankacılık alanındaki yaratıcı çözümleriyle hane bütçelerine ve reel 
sektöre eş zamanlı destek sunduğunu belirten Aydın, “Yapı malzemeleri sektörü ve TOBB 
işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Evini Yenile Türkiye’ kampanyası ile evini yenilemek 
isteyen tüketicilere yüzde 0,33’ten başlayan faiz oranları ile kredi kullandırmaya 
başladık. Daha önce benzeri görülmemiş düşük faiz oranlarıyla hizmete sunduğumuz bu 
ürünün yapı malzemeleri sektörünü canlandırmak için önemli bir adım olduğuna 
inanıyoruz. Bu kampanya ile hem Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor hem de 
maddi nedenlerle evlerinin tadilatını erteleyen vatandaşlarımıza önemli destek 
sunuyoruz” dedi. 
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“45 yeni şubemiz, 12.500 çalışanımızla 2010’a hazırız” 
 
2009’un ilk dokuz ayında Halkbank’ın şube ağını genişletme konusunda da önemli adımlar 
attığını dile getiren Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:  
 
“2009 yılının ilk dokuz ayında hizmete sunulan teknolojik altyapısı güçlü 28 modern 
şube ile en çok yeni şube açan bankalar arasındayız. Bu dönemde 1.038 kişiyi de 
Halkbank ailesine dahil ettik. 2010 yılı başında 1.250 yeni personeli daha Halkbank 
bünyesine katacağız. 2009’un sonuna kadar yeni şubelerimizin sayısını 45’e çıkarmayı 
planlıyoruz. 2010’da da Üreten Türkiye’ye destek vermeye devam edeceğiz.” 
 
 

HALKBANK III.ÇEYREK (Eylül 2009) RAKAMLARI 
     Milyon TL 

  Eyl.08 2008 Eyl.09 
2008 Sonuna 

Göre Fark 
2008 Sonuna 
Göre Fark %  

Toplam Krediler 24.397 25.836 30.512 4.676 18,1   
 Ticari Krediler 18.631 20.225 24.051 3.826 18,9   

 Bireysel Krediler 5.766 5.611 6.461 850   15,1   

Krediler Pazar Payı 6,6% 6,7% 7,8% 109 bp   

Mevduat 37.587 40.271 40.972 701   1,7   
Aktif Toplamı 47.684 51.096 57.220 6.124 12,0   

      

  Eyl.08 2008 Eyl.09 
2008 Eylül'e 
Göre Fark 

2008 Eylül'e 
Göre Fark % 

Kar 910 1.018 1.208 297 32,7   

    

  Eyl.08 2008 Eyl.09 

Kredi / Mevduat 64,9% 64,2% 74,5% 
Kredi / Aktif 51,2% 50,6% 53,3% 
Takipteki Krediler / Toplam Krediler 4,3% 4,7% 5,0% 
Reeskontlar dahildir.    
 
 


