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2008 yılı ekonomik anlamda dünyada kriz ve etkilerinin yaşandığı bir yıl olarak 
hatırlanacaktır. Öncelikle, ABD konut sektöründe başlayıp ardından gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülke ekonomilerine de sıçrayan global kriz, ülkemiz ekonomisinde 
özellikle yılın son aylarında etkisini göstermiştir. Ancak 2008 yılsonu rakamları, Türk 
Bankacılık Sektörü’nün edindiği deneyimlerle bu sıkıntılı süreci daha kolaylıkla 
aşacağını göstermektedir.  
 
Ülkemiz reel sektöründe yaşanan sıkıntılı süreçte, Halkbank güçlü kaynak yapısı, yaygın 
mevduat tabanı ve sahip olduğu likidite imkanları ile kriz dönemini sorunsuz 
atlatabilecek bankalar arasında olduğunu kanıtlamıştır.  
 
Halkbank 70 yıllık tecrübesinin ve köklü geçmişinin de verdiği güçle, kârlılık ve 
verimlilik hedeflerinden taviz vermeden, müşterilerine iyi ve kaliteli hizmet sunmaya 
2008 yılında da devam etmiştir. 70 yıldır küçük esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ’lere 
işletme ve yatırım alanlarında finansal kaynak sağlayan Bankamız, yaygın şube ağı ve 
deneyimli personeli ile KOBİ bankacılığındaki liderliğini sürdürmektedir.  
 
Bankamızın uluslararası düzeydeki itibar ve güvenilirliğinin göstergesi olarak Dünya 
Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı ile yapılan işbirlikleri kapsamında temin edilen 
kaynaklar KOBİ’lere kredi olarak aktarılmaya devam edilmiş, ayrıca küçük esnaf ve 
sanatkârlar ile KOBİ’lere finansal kaynak sağlamanın yanı sıra iş süreçlerine katkı 
sağlamaya ve vizyonlarını genişletmeye de önem verilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında 
2008 yılında iki farklı kurumsal sosyal sorumluluk projesinin temelleri atılmıştır. 
Projelerin ilkinde, Bankamızın Anadolu Üniversitesi ile imzaladığı protokol kapsamında 
1.000 KOBİ’ye Üniversitenin düzenlediği e-sertifika programlarına ücretsiz katılma 
fırsatı sunulmuştur. Bir diğer önemli projede de, Halkbank ile Fransız Kalkınma Ajansı 
arasında imzalanan anlaşma kapsamında, KOBİ’lerin sürdürülebilir kurumsal 
uygulamalarının gelişimine destek olunması için Halkbank tarafından “Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk” projesinin hayata geçirilmesi öngörülmüştür. Böylece Bankamıza sağlanan 
kaynağın bir kısmı KOBİ’lerimizi kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilir büyüme, 
çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak kullandırılmak 
üzere 3 yıllık bir projeye tahsis edilecektir.  
 
Bankamızda 2008 yılında Kurumsal ve Ticari Bankacılığın yanı sıra Bireysel Bankacılık 
alanında da etkin ürün yönetimi uygulanarak yeni ürün ve hizmet çeşitliliği ile 
müşterilerimizin beklentileri karşılanmıştır.  
 
Halkbank 2008 yılında da aktif kalitesini artırmaya yönelik bir strateji benimsemiştir. 
Banka bu strateji doğrultusunda, aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 
oranında artırarak 40,2 milyar YTL’den 51,1 milyar YTL seviyesine yükseltmiştir.  
 



2008 yılsonu itibarıyla, kredilerin bilanço içindeki payı %45 seviyesinden %51 
seviyesine yükselmiş, Banka’nın kredi hacmi %42,6 oranında artırılarak 18,1 milyar 
YTL’den 25,8 milyar YTL’ye ulaşarak reel sektörün fonlanmasına devam edilmiştir.  
 
2008 yılında menkul kıymetler portföyünün aktif içindeki payı bir önceki yıla göre %39,6 
seviyesinden %35,9 seviyesine gerilemiştir. BDDK düzenlemeleri çerçevesinde, mali 
piyasalarda yaşanan krizin bilanço üzerinde olumsuz etkisini azaltmak amacıyla 
satılmaya hazır menkul kıymetlerden vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler 
portföyüne aktarım yapılmış ve vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler portföyü 
bir önceki yıla kıyasla 8,8 milyar YTL artarak 15,9 milyar YTL’ye ulaşmıştır.  
 
Bankanın toplam mevduat hacmi bir önceki yıla göre %30,6 oranında artarak 30,8 milyar 
YTL’den 40,3 milyar YTL’ye yükselmiştir. Mevduat hacminin artırılmasında tabana 
yaygın mevduat yapısının geliştirilmesine önem verilmiştir.  
 
Halkbank, yaşanan global krizin sektör üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen 2008 yıl 
sonunu 1.018 milyon YTL kâr rakamı ile tamamlayarak, sürdürülebilir kârlılığını 
korumayı başarmıştır.  
 
70 yıllık birikimini doğru stratejilerle birleştiren Halkbank, kârlı ve verimli bir faaliyet 
dönemi geçirerek güçlü büyümesini 2008 yılında da sürdürmüştür. Bankamızı bu 
sonuçlara ulaştıran çalışanlarımıza, gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür eder, 
Halkbank’ın 2008 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve 
Kâr/Zarar Hesaplarını değerli ortaklarımız ve temsilcilerinin değerlendirmelerine sunarız.  
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