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Halkbank 2007 yılı faaliyetlerini; 3’ü yurt dışı olmak üzere toplam 559 şube, 14 Bölge 
Koordinatörlüğü, 18 özel işlem merkezi, 13 büro, 2 şanj bürosu, 3 finansal hizmet şubesi, 1 
yurt dışı temsilciliğinden oluşan geniş hizmet ağı ve 11.484 uzman personeli ile çağdaş 
bankacılığın gerektirdiği tüm enstrümanları bünyesinden toplayarak sürdürmüştür. 
 
2007 yılı Bankamız için bugüne kadar kararlılıkla izlenen başarılı çalışmaların somut 
sonuçlarının alındığı bir yıl daha olmuştur. Sektördeki güçlü konumunu karlılık ve verimlilik 
hedefleri doğrultusunda ürün ve hizmet kalitesini geliştirerek, pazarlama ve müşteri odaklı 
yaklaşımla koruyan Halkbank, uyguladığı etkin fiyatlama sistemi ile tüm müşterilerinin 
finansal ihtiyaçlarını karşılamıştır. 
 
Bankamızın özelleştirme çalışmaları, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 05.02.2007 tarihli 
kararıyla başlamış ve 10 Mayıs 2007’de gerçekleşen halka arz ile kısa sürede 
sonuçlandırılmıştır. Bankamızın %24,98 oranındaki hisselerinin satışı, İMKB’de gerçekleşen 
en büyük halka arz olarak tarihe geçmiş ve 17,3 milyar YTL’lik talep toplanarak 1,8 milyar 
dolar satış gerçekleştirilmiştir. 
 
Kuruluşundan itibaren esnaf, sanatkar ve KOBİ’lere hem kendi fonlarından hem de 
uluslararası kuruluşlardan sağladığı fonlarla yüksek miktarlarda kredi kullandıran Halkbank, 
2007 yılında da bu kuruluşlara yönelik kredi imkanları ve çeşitliliği ile finansal desteğini 
sürdürmüştür. Kredilendirme konusunda tabana yaygın kullanımı destekleyen politikalar 
izlenmiş, krediler büyürken sektörün çok altında takibe intikal oranı gerçekleşmiştir. 
Kurumsal ve Ticari Bankacılığın yanı sıra Bireysel Bankacılık alanında da etkin ürün 
yönetimi uygulanmış, yeni ürün ve hizmet çeşitliliği ile müşterilerimizin beklentileri 
karşılanmıştır. 
 
Halkbank 2007 yılında da aktif kalitesini artırmaya yönelik bir strateji benimsemiştir. Banka, 
aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,9 oranında artırarak 34,4 milyar YTL’den 
40,2 milyar YTL seviyesine yükseltmiştir. 
 
2007 yılı sonu itibariyle, kredilerin bilanço içindeki payı %33,8 seviyesinden %45 seviyesine 
yükselmiş, Bankanın kredi hacmi %55,6 oranında artırılarak 11,6 milyar YTL’den 18,1 
milyar YTL’ye ulaşmıştır. 
 
2007 yılında menkul kıymetler portföyünün aktif içindeki payı bir önceki yıla göre %52,7 
seviyesinden %39,6 seviyesine gerilemiştir. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet 
portföyü bir önceki yıla göre 4,2 milyar YTL azalarak 7 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir. 
 
Bankanın toplam mevduat hacmi 27,1 milyar YTL’den %13,4 oranında artarak 30,8 milyar 
YTL’ye yükselmiştir. Mevduat hacminin artırılmasında tabana yaygın mevduat yapısının 
geliştirilmesine önem verilmiştir. 
 
Halkbank 2007 yılsonu itibariyle hedeflemiş olduğu kar rakamına ulaşmış ve yılsonunda 
1.131 milyon YTL kar elde ederek geçen yılsonuna göre karını %31 oranında artırmıştır. 
 
Bankamızın 2007 yılı aktif karlılığı %3, özkaynak karlılığı %27,7 ve sermaye yeterlilik oranı 
%20,03 olarak gerçekleşmiştir. 



Sonuç olarak 2007 yılında başarılı bir halka arz gerçekleştiren Bankamız, uyguladığı 
stratejilerle karlı ve verimli bir faaliyet dönemi geçirerek güçlü büyümesini sürdürmüştür. 
 
Halkbank’ı bu sonuçlara ulaştıran tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, Bankanın 2007 yılına ait 
Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarını değerli 
ortaklarımız ve temsilcileri ile hissedarlarımızın değerlendirmesine sunarız. 
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