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KURUMSAL PROF‹L
HALKBANK SEKTÖRDE KAL‹TEL‹ H‹ZMET VEREN, MÜﬁTER‹ MEMNUN‹YET‹ ‹LKES‹NDEN
ÖDÜN VERMEYEREK YÜKSEK ‹ﬁLEM HACM‹NE VE YAYGIN MÜﬁTER‹ TABANINA ULAﬁAN
ÖNCÜ B‹R BANKADIR.
HALKBANK ZENG‹N ÜRÜN GAMI VE ESNEK ÇÖZÜMLERDEN OLUﬁAN BANKACILIK H‹ZMETLER‹N‹
6 M‹LYON KURUMSAL, T‹CAR‹, G‹R‹ﬁ‹MC‹ VE B‹REYSEL MÜﬁTER‹S‹NE SUNMAKTADIR.
HALKBANK, ÇA⁄DAﬁ BANKA ‹LET‹ﬁ‹M ANLAYIﬁININ TEMEL‹N‹ OLUﬁTURAN 555 ﬁUBES‹N‹N
YANI SIRA ATM, ‹NTERNET, TELEFON, TV VE SMS KANALLARIYLA YAYGIN B‹R H‹ZMET A⁄INA
SAH‹PT‹R.
BÖLGEN‹N L‹DER KOB‹ BANKASI OLMAK V‹ZYONUNU KURULUﬁ AMACI OLAN ESNAF VE
SANATKARLARA DESTEK OLMAK FELSEFES‹YLE B‹Ç‹MLEND‹REN HALKBANK, KÜÇÜK
VE ORTA ÖLÇEKL‹ ‹ﬁLETMELER‹N KALKINMASINDA K‹L‹T ROL OYNAMAKTADIR. BU K‹L‹T
ROLÜN ARTIRILARAK SÜRDÜRÜLMES‹ BANKANIN ANA ‹ﬁ STRATEJ‹LER‹NDEN B‹R‹S‹N‹
OLUﬁTURMAKTADIR.
HALKBANK SON YILLARDA GERÇEKLEﬁT‹RD‹⁄‹ KAPSAMLI YEN‹DEN YAPILANMA
PROGRAMIYLA DAHA ETK‹N, DAHA D‹NAM‹K VE DAHA ODAKLI B‹R YAPIYA KAVUﬁMUﬁTUR.
BANKA, ÜLKEM‹Z EKONOM‹S‹NE KATMA DE⁄ER YARATAN TÜM G‹R‹ﬁ‹MC‹LER‹ DESTEKLEMEY‹;
BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ VE SERMAYE P‹YASALARINI YEN‹L‹KÇ‹ VE GÜÇLÜ B‹R ‹ﬁ
ALGILAMASIYLA BESLEMEY‹ SÜRDÜRECEKT‹R.

HALKBANK:
ÜRETEN
TÜRK‹YE’N‹N
BANKASI
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Toplam Aktifler
34.425 milyon YTL

Özkaynaklar
3.780 milyon YTL

Net Kâr
863 milyon YTL

Banka'n›n aktifleri bir önceki
döneme göre %28.19 oran›nda
artarak 34.425 milyon YTL'ye
ulaﬂm›ﬂt›r. 2006 y›l›nda aktifin
kalitesinin art›r›lmas›na ve verimlilik
unsuruna önem verilmiﬂtir. Aktif
içinde en önemli de¤iﬂim s›ras›yla
Nakit De¤erler, Sat›lmaya Haz›r
Menkul K›ymetler ve Krediler
kalemlerinde gözlenmiﬂtir.

%31,95 gibi yüksek bir sermaye
yeterlilik oran›na sahip olan Halkbank,
nakden yapt›¤› temettü ödemelerine
ra¤men 2006 y›l sonu itibariyle
özkaynaklar›n› %15 oran›nda
art›rm›ﬂt›r.

Halkbank 2006 y›l›nda aktif kalitesinin
art›r›lmas›na ve verimlilik unsurlar›na
verdi¤i önem neticesinde net kâr›n›
y›l sonunda 863 milyon YTL ye
ulaﬂt›rarak geçen y›l sonuna göre
%56 oran›nda bir art›ﬂ sa¤lam›ﬂt›r.

TÜRK‹YE HALK BANKASI'NIN SERMAYE YAPISI
Türkiye Halk Bankas›'n›n ödenmiﬂ sermayesi 1.250.000.000 YTL'dir. Banka'n›n sermayesinin %99,999996207'si T.C. Baﬂbakanl›k
Hazine Müsteﬂarl›¤›'na ait iken, söz konusu paya karﬂ›l›k gelen hisseler Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu'nun 11 A¤ustos 2006 tarih
ve 2006/69 say›l› karar› ve bu karar ile ilgili olarak Dan›ﬂtay 13 üncü Dairesi taraf›ndan verilen 29.11.2006 tarih, 2006/4258 say›l›
yürütmeyi durdurma karar›ndan sonra Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu taraf›ndan al›nan 05.02.2007 tarih, 2007/8 say›l› karar ile
Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›'na geçmiﬂtir. Banka sermayesinin %0,000003793'lük k›sm› ise di¤er ortaklara aittir.
Banka'n›n nitelikli paya sahip hissedar›, T.C. Baﬂbakanl›k Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›'d›r.
Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür Yard›mc›lar› Banka'da pay sahibi de¤ildir.
Hissedar ad›

Ortak
Adedi

Taahhüt Edilen Sermaye Kat›l›m
Sermaye (YTL)
Oran› (%)

Ödenmiﬂ
Sermaye (YTL)

Ödenmemiﬂ
Sermaye (YTL)

T.C.Baﬂbakanl›k Özelleﬂtirme
‹daresi Baﬂkanl›¤›
Bankalar
Ticaret Odalar›
Esnaf Kefalet Kooperatifleri
Özel ‹dareler
Belediyeler
ﬁah›s ve ﬁirketler

1
5
12
143
67
980
14.465

1.249.999.952,58
1,51
0,21
1,72
9,39
18,69
15,90

99,999996207 1.249.999.952,58
0,000000121
1,51
0,000000017
0,21
0,000000138
1,72
0,000000751
9,39
0,000001495
18,69
0,000001272
15,90

0

Toplam

15.673

1.250.000.000,00

100,000000000 1.250.000.000,00

0

KRED‹LER‹N DA⁄ILIMI

MEVDUAT DA⁄ILIMI
Fon %8

Resmi %3

Ticari %12
Bankalar %3

Ticari %52
Kooperatif %21
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Bireysel %19

DTH %27

Tasarruf %44

Di¤er %11
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F‹NANSAL GÖSTERGELER
BAﬁLICA F‹NANSAL GÖSTERGELER (Milyon YTL)
Toplam Aktifler
Toplam Krediler
Toplam Mevduat
Özkaynaklar
Brüt Kâr
Net Kâr

2006

2005

De¤iﬂim %

34.425
11.646
27.188
3.780
1.117
863

26.854
6.330
21.113
3.299
801
554

28,2
84,0
28,8
14,6
39,5
55,8

24.415
8.260
19.282
2.681
792
612

20.055
4.727
15.768
2.464
598
414

21,7
74,7
22,2
8,8
32.4
47,8

96
34
9
9
43
3
24
4

96
24
16
12
30
2
18
4

(Milyon ABD Dolar›)
Toplam Aktifler
Toplam Krediler
Toplam Mevduat
Özkaynaklar
Brüt Kâr
Net Kâr
(%)
Faiz Getirili Aktifler/Aktif Toplam›
Krediler/Aktif Toplam›
Takipteki Alacaklar/Toplam Krediler (Brüt)
Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat
Mevduat›n Krediye Dönüﬂüm Oran›
Ortalama Aktif Kârl›l›¤›
Ortalama Özkaynak Kârl›l›¤›
Net Faiz Marj›

%31,95
HALKBANK %31,95'L‹K YÜKSEK B‹R
SERMAYE YETERL‹L‹K ORANINA SAH‹PT‹R.

TOPLAM KRED‹LER
(M‹LYON YTL)

TOPLAM MEVDUAT
(M‹LYON YTL)

11.646

27.188

ÖZKAYNAKLAR
(M‹LYON YTL)
3.299

NET KÂR
(M‹LYON YTL)

3.780

863

21.113
554

6.330

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006
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SÜREKL‹ KATMA
DE⁄ER YARATMAK…

EVRENSEL BANKACILI⁄IN TÜM GEREKLER‹N‹ YER‹NE
GET‹REN, B‹REYSEL H‹ZMETLERDE GÜÇLÜ, ÜLKEN‹N L‹DER
KOB‹ BANKASI OLMAK...
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HALKBANK'IN HEDEF‹
EVRENSEL BANKACILI⁄IN TÜM GEREKLER‹N‹ YER‹NE GET‹REN, B‹REYSEL H‹ZMETLERDE
GÜÇLÜ, ÜLKEN‹N L‹DER KOB‹ BANKASI OLMAK, ÜSTLEND‹⁄‹ SOSYAL SORUMLULUK VE
YÜKSEK GÖREV B‹L‹NC‹ ‹ÇER‹S‹NDE, TÜM BANKACILIK H‹ZMETLER‹N‹ ETK‹N ﬁEK‹LDE YER‹NE
GET‹REREK MÜﬁTER‹LER‹NE, H‹SSEDARLARINA VE ÇALIﬁANLARINA SÜREKL‹ KATMA DE⁄ER
YARATMAKTIR.
HALKBANK'IN STRATEJ‹LER‹
• MÜﬁTER‹ ODAKLI VE KAL‹TEL‹ H‹ZMET ANLAYIﬁI ‹LE MÜﬁTER‹LER‹NE H‹ZMET SUNMAK,
• AKT‹F KAL‹TES‹N‹ ARTIRMAK AMACIYLA KRED‹ POL‹T‹KA VE SÜREÇLER‹NDEK‹ ETK‹NL‹⁄‹N‹
KORUMAK,
• GELENEKSEL BANKACILIK FAAL‹YETLER‹ YANINDA, ETK‹N PAZARLAMA ORGAN‹ZASYONLARI
‹LE MEVCUT VE ÖZEL OLARAK TASARLANMIﬁ ÜRÜN/H‹ZMET SEÇENEKLER‹N‹
MÜﬁTER‹LER‹NE SUNMAK,
• MÜﬁTER‹ SEGMENTASYONU KAPSAMINDA, ÖZELL‹KLE KOB‹'LER ‹LE B‹REYSEL
MÜﬁTER‹LERE AYRICALIKLI ÜRÜN VE H‹ZMETLER SUNMAK,
• POTANS‹YEL ÇAPRAZ SATIﬁ FIRSATLARINDAN YARARLANMAK,
• B‹REYSEL KRED‹LERDEK‹ PAZAR PAYINI ARTIRMAK,
• MEVDUAT TABANINI GEN‹ﬁLETMEK,
• ÖZELL‹KLE KRED‹ VE R‹SK YÖNET‹M‹ OLMAK ÜZERE, KR‹T‹K SÜREÇLERDE ETK‹NL‹K
SA⁄LAMAK,
• ‹ﬁLEMLERDE HIZ, KAL‹TE VE GÜVENL‹⁄‹ SA⁄LAYARAK TÜM ‹ﬁ SÜREÇLER‹NDE VER‹ML‹L‹⁄‹
ARTIRMAK,
• ÇALIﬁANLARIN SÜREKL‹ GEL‹ﬁ‹M‹N‹ VE MOT‹VASYONUNU SA⁄LAMAK AMACIYLA KAR‹YER
VE PERFORMANS YÖNET‹M‹ S‹STEMLER‹N‹ ETK‹N HALE GET‹RMEK,
• KURUM K‹ML‹⁄‹N‹ ‹Ç VE DIﬁ MÜﬁTER‹LERE BEN‹MSETMEK,
• ULUSLARARASI BANKACILIK ALANINDA KAL‹TEL‹ H‹ZMET VERMEK,
• MÜﬁTER‹ SAYISI, KRED‹ VE MEVDUAT HACM‹, AKT‹F BÜYÜKLÜK VE KÂRLILIKTA SEKTÖRÜN
ÖNDE GELEN BANKALARI ARASINDAK‹ YER‹N‹ KORUMAK.
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GÜÇLÜ

HALKBANK ÜRET‹M, YATIRIM VE ‹ST‹HDAMIN ARTIﬁINA KATKIDA
BULUNAN TÜM G‹R‹ﬁ‹MC‹LER‹ ÇA⁄DAﬁ BANKACILIK
ANLAYIﬁIYLA DESTEKLEMEYE, SEKTÖRÜN GÜÇLÜ VE GÜVEN‹L‹R
BANKASI OLARAK DEVAM EDECEKT‹R.
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HALKBANK'IN TAR‹HSEL GEL‹ﬁ‹M‹
1918-1933: Savaﬂlar, ekonomik buhran
ve yokluk ﬂartlar›nda genç Türkiye
Cumhuriyeti kurulur.
1. Dünya Savaﬂ›, Kurtuluﬂ Savaﬂ› ve 1929
Dünya Ekonomik Buhran›, ülkemizi mal
darl›¤›, hayat pahal›l›¤› ve yüksek faiz bask›s›
alt›nda a¤›r ekonomik ﬂartlar›n yaﬂand›¤›
bir ortama sürükler. Öncelikle dengeli bir
toplum yap›s›n›n gere¤inin bilincinde olan
genç Türkiye Cumhuriyeti, küçük esnaf ve
sanatkarlar›n desteklenmesini ve halk
bankac›l›¤›n›n geliﬂtirilmesini bu do¤rultudaki
hedefler olarak benimser. Ancak,
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda sermaye birikimi,
üretim alanlar›n›n k›tl›¤›, özel sektörün
yetersizli¤i nedeniyle yaﬂanan ekonomik
güçlükler, esnaf-sanatkar ve küçük meslek
sahibini teﬂvik edici kredi kurumlar›n›n ortaya
ç›k›ﬂ›n› engeller.

1950- 1992: Halkbank esnaf, sanatkârlar
ve küçük iﬂletmelerin sektördeki ilk
bankas› oluyor.
1950 y›l›ndan sonra Halkbank'a do¤rudan
ﬂube açma ve kredi kulland›rma yetkisi
tan›n›r. 1964 y›l›n›n baﬂ›ndan itibaren
sermayesini art›ran ve aktif bir çal›ﬂma
temposuna girerek ülke çap›nda ﬂubeleﬂme
politikas› uygulayan Banka'n›n mevduat ve
kredi hacmi giderek yükselir. Halkbank orta
s›n›f ve onun ekonomideki temsilcisi
konumunda olan esnaf, sanatkârlar ve
küçük iﬂletmelerin sektördeki ilk bankas›
olur. Temel kredi politikas›n› öncelikle hedef
kitlesinin kredilendirilmesi ve kredi
kulland›r›m koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi üzerine
kuran Halkbank, faaliyetlerini y›llar itibariyle
geliﬂtirir ve bankac›l›k sektöründe önemli
bir konuma ulaﬂ›r.

Kal›c› bir ekonomik kalk›nma, sosyal denge
ve toplumsal bar›ﬂ›n korunmas› için uygun
koﬂullarla esnaf-sanatkar ve küçük meslek
sahibine kaynak aktarmak ve sermaye
birikimini baﬂlatmak amac›yla Türkiye Halk
Bankas› 1933 tarihli ve 2284 say›l› Halk
Bankas› ve Halk Sand›klar› Kanunu
kapsam›nda kurulur ve 1938 y›l›nda faaliyete
geçer.

1992-2006: Türk bankac›l›k sektörü kabuk
de¤iﬂtiriyor.
1992 y›l›nda Türkiye Ö¤retmenler Bankas›
(Töbank), 1993 y›l›nda Sümerbank ve 1998
y›l›nda ise Etibank, Halkbank'a devredilir.
2000 y›l›na gelindi¤inde, kamu bankalar›n›n
ça¤daﬂ bankac›l›k ve uluslararas› rekabetin
gereklerine göre çal›ﬂmalar›n› ve
özelleﬂtirmeye haz›rlanmalar›n› sa¤layacak
ﬂekilde yeniden yap›land›r›lmalar› süreci
baﬂlar.

Türkiye Halk Bankas›'n›n kurulmas›n›n
temelinde Büyük Önder Atatürk'ün "Küçük
esnafa ve büyük sanayi erbab›na muhtaç
olduklar› kredileri kolayca ucuza verecek
bir teﬂekkül vücuda getirmek ve kredinin
normal ﬂartlar alt›nda ucuzlat›lmas›na
çal›ﬂmak da çok laz›md›r" ile "Siz
sanatkarlar›n ufak dükkanlar› yerine
muhteﬂem fabrikalar yap›ld›¤›n› gördü¤üm
gün, mutlulu¤um en yüksek derecesini
bulacakt›r" fikirleri önemli bir yer tutar ve
her zamanki gibi k›lavuz olur.
1938-1950: Dünyadaki geliﬂmelere paralel
halk bankac›l›¤› uygulamas› ülkemizde
de baﬂlar.
Çeﬂitli dünya ülkelerindeki kooperatif
hareketlerine paralel olarak geliﬂme
gösteren halk bankac›l›¤›, Halkbank'›n
kurulmas›yla beraber, ülkemizde de baﬂlar.
Banka, 1938- 1950 y›llar› aras›nda
finansman sa¤lad›¤› Halk Sand›klar› kanal›
ile kredi hizmetlerini yürütür.

2004 y›l›n›n ikinci yar›s›nda Pamukbank,
Halkbank'a devredilir. HalkbankPamukbank entegrasyonu bankac›l›k
sektöründe örnek olarak gösterilebilecek
bir ﬂekilde, öngörülen süreden çok önce
ve sorunsuz olarak gerçekleﬂtirilir. Yeni
yap›da, müﬂteri segmentasyonu
kapsam›nda, özellikle KOB‹'ler ile orta ve
orta üstü gelir sahibi bireysel müﬂterilere
ayr›cal›kl› ürün ve hizmetler sunmak, müﬂteri
odakl›, kaliteli hizmet anlay›ﬂ›n› geliﬂtirmek
önem kazan›r.
Bu esnada 2000'li y›llara geçilmesi ile Türk
bankac›l›k sektörü sat›n almalar, birleﬂmeler,
yabanc› oyuncular›n piyasaya giriﬂi ile
yeniden ﬂekillenmektedir.
Bugün Halkbank...
Bugün Halkbank yurt çap›na yayg›n
ﬂubeleri, bürolar›, özel iﬂlem merkezleri
ve yurt d›ﬂ› temsilcilikleri ile hizmet
vermeye devam etmektedir. Halkbank
misyon bankas› olarak bugüne kadar
oldu¤u gibi, bundan sonra da ülkemiz
ekonomisinin temelini oluﬂturan esnafsanatkar ve KOB‹'lerin yan› s›ra üretim,
yat›r›m ve istihdam›n art›ﬂ›na katk›da
bulunan tüm giriﬂimcileri ça¤daﬂ
bankac›l›k anlay›ﬂ›yla desteklemeye,
sektörün güçlü ve güvenilir bankas› olarak
devam edecektir.

Nisan 2001 tarihinde göreve baﬂlayan
Kamu Bankalar› Ortak Yönetim Kurulu,
Halkbank'›n organizasyon yap›s›n›
de¤iﬂtirerek ça¤daﬂ bankac›l›k prensipleri
ve ticari bankac›l›k kurallar› çerçevesinde
ekonomiye art› de¤er yaratacak, kârl› ve
verimli bir kurum olmas› hedefiyle hareket
eder.
Bu hedefe uygun olarak Halkbank'ta
organizasyon yap›s›, ça¤daﬂ bankac›l›¤›n
ve uluslararas› rekabetin gereklerine göre
tamamen de¤iﬂtirilir. Operasyon a¤›rl›kl›
bankac›l›k anlay›ﬂ›na, müﬂteri odakl›
pazarlama faaliyetleri eklenir. 2001 y›l›nda
Mülga Türkiye Emlak Bankas›'n›n 96 ﬂubesi
Halkbank'a devredilir.
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HASAN CEBEC‹
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

EN ‹Y‹ H‹ZMET...
MÜﬁTER‹LER‹M‹ZE HER ZAMAN OLDU⁄U G‹B‹ EN ‹Y‹ H‹ZMET‹
SUNMAYI KEND‹M‹ZE ‹LKE ED‹NM‹ﬁ BULUNUYORUZ.
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YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI'NIN MESAJI
2006 y›l›, dünya ekonomisi göstergelerinin
h›zl› bir yükseliﬂ trendi kaydetti¤i,
geliﬂmekte olan ülkelerin %7 geliﬂmiﬂ
ülkelerin ise %3 oran›nda büyüdü¤ü bir
y›l olmuﬂtur.
Dünyan›n en büyük üç ekonomisinden ABD
%3,4, AB %2,8 ve Japonya %2,7 oran›nda
büyüme kaydetmiﬂtir. Bu büyümenin en büyük
etkeni dünya ticaret hacminde izlenen %9'luk
art›ﬂt›r.
Dünya ticaret hacminde kaydedilen bu art›ﬂ
beraberinde refah art›ﬂ›n› getirirken, di¤er
tarafta bir k›s›m ekonomik risk faktörünün
ortaya ç›kmas›na neden olmuﬂtur. Küresel
yüksek büyüme e¤ilimine ba¤l› olarak artan
petrol fiyatlar› enflasyon üzerinde etkili olmuﬂ
ve enflasyon oranlar› artm›ﬂt›r. Artan enflasyon
e¤ilimi özellikle 2006 y›l›n›n ikinci çeyre¤inde
geliﬂmiﬂ ülke merkez bankalar›n› daha s›k›
para politikas› izlemeye yöneltmiﬂtir. Tüm bu
geliﬂmeler emtia, menkul k›ymet ve para
piyasalar›nda dalgalanmaya yol açarak
geliﬂmekte olan ülkelerden sermaye ç›k›ﬂ›n›
art›rm›ﬂ, geliﬂmekte olan ülkelerin hisse senedi
piyasalar›nda ve döviz kurlar›nda 2006 y›l›nda
belirgin düﬂüﬂler yaﬂanm›ﬂt›r. Ancak
geliﬂmekte olan ülkelerin ço¤unlukla
uygulamakta oldu¤u düﬂük de¤erli ulusal para
birimi, ticaret fazlas›, yüksek dolar rezervi
politikalar› bu hareketlerin y›k›c› bir krize
dönüﬂmesini önlemiﬂtir.
Dünyadaki fiyat art›ﬂ bask›lar› Avrupa Merkez
Bankas› ve ‹ngiltere Merkez Bankas›'n›n faiz
yükseltme karar› almas›nda etkili olmuﬂtur.
Japonya da ayn› yolu izlemiﬂ ve faizlerini
s›f›rdan 25 baz puan yukar› çekmiﬂtir.
Türkiye ekonomisi d›ﬂ ﬂoklara karﬂ› 5 y›l
öncesine oranla çok daha dayan›kl›d›r.
Bu noktaya gelinmesinde kesintisiz
uygulanmakta olan ekonomik program, s›k›
para ve maliye politikalar›, gerçekleﬂtirilen
yap›sal reformlar, AB'ye entegrasyon süreci
ve dalgal› kur rejiminin baﬂar›l› bir ﬂekilde
uygulanmas› büyük rol oynam›ﬂt›r.
Son y›llarda baﬂar›l› bir büyüme performans›
çizen Türkiye Ekonomisi'nde GSY‹H büyümesi
2006 y›l›n›n üçüncü çeyre¤inde yavaﬂlama
trendine girmiﬂ, ancak y›l sonuna do¤ru bu
rakam art›ﬂ göstermiﬂtir. Di¤er taraftan cari
iﬂlemler aç›¤›nda 2006 y›l sonu itibar›yla %39'luk
bir art›ﬂ izlenmiﬂtir. Türk paras›n›n di¤er ülke
paralar› karﬂ›s›nda de¤er kazanmas› ve turizm
gelirlerinde kaydedilen gerilemeler cari aç›ktaki
art›ﬂ›n nedenlerinin baﬂ›nda yer alm›ﬂt›r.

seyretmesini sa¤lam›ﬂt›r. 2006 y›l› için %5
olarak hedeflenen TÜFE enflasyonu, y›l
ortas›nda dünya piyasalar›nda gözlenen k›sa
süreli dalgalanman›n yan› s›ra g›da ve petrol
fiyatlar›ndaki geliﬂmelerin de etkisiyle %9,65
olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
2006 y›l›, yabanc› yat›r›mc›n›n ülkemize olan
ilgisinin artt›¤› bir y›l olmuﬂtur. Piyasalar, çok
say›da ﬂirket sat›n alma ve birleﬂme faaliyetine
tan›k olmuﬂ; özelleﬂtirme faaliyetleri de yo¤un
olarak devam etmiﬂtir. 2006 y›l›nda gözlenen
bu sat›n alma, ortakl›k ve özelleﬂtirme
hareketleri ayn› zamanda yabanc› sermayenin
ülkemiz ekonomisine ve kurumlar›na duydu¤u
güvenin bir göstergesidir.
Ülkemizdeki enflasyonist bask›n›n azalmas›
ve AB ile tam üyelik müzakere sürecine girilmiﬂ
olmas› beklentileri olumlu yönde etkilemiﬂtir.
Di¤er taraftan yabanc› sermayenin ülkemize
geliﬂi, aralar›nda finans sektörünün de
bulundu¤u pek çok iﬂ kolunu do¤rudan
etkilemiﬂ ve rekabet ortam›n›n geliﬂmesini
h›zland›rm›ﬂt›r. Yüksek rekabet, bankac›l›k
sektöründe müﬂteri odakl›l›k ve kaliteli hizmetin
önemini daha da art›rm›ﬂt›r.
Bankac›l›k sektörünün gündeminde yer alan
bir di¤er önemli konu Basel II uygulamalar›
olmuﬂtur. BDDK, finansal sektörün Basel II'ye
geçiﬂi için gerekli çal›ﬂmalar› yapm›ﬂt›r.
Yay›nlanan yol haritas›na uygun olarak Ocak
2008'de uygulamaya geçilecek olan Basel
II kriterleri , bankalarda etkin risk yönetimini
ve piyasa disiplinini geliﬂtirece¤i gibi sermaye
yeterlili¤i ölçümlerinin önemini art›racak ve
etkin bir bankac›l›k sistemi oluﬂturarak finansal
istikrara katk›da bulunacakt›r.
Bankam›z 2006 y›l›nda da son y›llarda
izledi¤i kârl›l›k ve verimlilik hedeflerinden
sapmadan faaliyetlerine devam etmiﬂtir.
Halkbank, kuruluﬂ amac› olan esnaf ve
sanatkarlara destek olman›n yan› s›ra di¤er
bankac›l›k iﬂ kollar›nda da çal›ﬂmalar›n› en üst
seviyede sürdürmüﬂ, sektörde iddial› bankalar
aras›ndaki yerini korumuﬂtur.

2006 y›l›nda Türkiye çap›na yay›lm›ﬂ bulunan
ﬂube a¤›n›n verdi¤i güçle müﬂterilere yo¤un
olarak ürünler tan›t›lm›ﬂ ve geniﬂ kitlelere
ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Bireysel bankac›l›k
Bankac›l›k sektörü son y›llarda, kârl›l›¤›n
göreceli olarak daha yüksek olmas› ve riskin
tabana yay›lmas› nedeniyle bireysel
bankac›l›¤a yönelmiﬂ bulunmaktad›r. Halkbank
da bu konuda önemli geliﬂmeler kaydetmiﬂtir.
Bankam›z, bireysel müﬂterilerine tüketici
kredileri, konut kredileri, taﬂ›t kredileri ve kredi
kartlar›ndan oluﬂan zengin bir ürün gam› ile
hizmet vermektedir. Di¤er taraftan,
memnuniyetle ifade etmek isterim ki Halkbank
mevduat bak›m›ndan da Türkiye'nin önde
gelen bankalar› aras›nda yer almakta olup,
kaynak temininde tabana yayg›n bir politika
izlemektedir.
Halkbank güçlü finansal verilerinin yan›nda
sahip oldu¤u teknolojik altyap›s›, alternatif
da¤›t›m kanallar› ülkeye yayg›n ﬂube a¤› ve
ATM say›s› ile de Türk bankac›l›k sektörünün
önde gelen kuruluﬂlar› aras›ndad›r. Bankam›z
Türkiye genelinde 6 milyon müﬂterisine 10.860
çal›ﬂan› ve 555 ﬂubesi ile hizmet vermektedir.
Halkbank, gerek ürün çeﬂitlili¤i bak›m›ndan
gerekse toplumun her kesiminden müﬂteriye
ulaﬂabilmesi aç›s›ndan çok avantajl› bir
konumdad›r. Etkin ve müﬂteriye dönük bir
pazarlama anlay›ﬂ›yla hareket eden Halkbank,
kredi ürün çeﬂitlendirmesi ile mevcut müﬂteri
portföyünü korurken, yeni müﬂterileri de
portföyüne katmak için çal›ﬂmalar›n› kesintisiz
olarak sürdürmektedir.
Halkbank ailesi olarak zorlu ve yo¤un günlerin
bizleri bekledi¤ini biliyoruz. Müﬂterilerimize
her zaman oldu¤u gibi en iyi hizmeti sunmay›
kendimize ilke edinmiﬂ bulunuyoruz. Bu
do¤rultuda özverili çal›ﬂmalar› ile bizleri
bugünlere taﬂ›yan tüm HALKBANK'l›lara
teﬂekkür ediyor; müﬂterilerimize, yerli ve
yabanc› iﬂ ortaklar›m›za Yönetim Kurulumuz
ad›na ﬂükranlar›m› sunuyorum.

Müﬂteri Odakl› Bankac›l›k
Halkbank, “Müﬂteri Odakl› Bankac›l›k”
anlay›ﬂ›n› benimseyerek tüm ﬂubelerini müﬂteri
profiline göre yeniden yap›land›rm›ﬂ ve bu
ﬂubelerini müﬂterilerinin tüm ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layabilecek ﬂekilde organize etmiﬂtir.

Türk paras›n›n güçlü seyri ve yap›sal reformlar›n
uygulanmas›ndaki kararl›l›k ülkemizde
enflasyonun tek haneli seviyelerde

HALKBANK 2006 FAAL‹YET RAPORU

SUNUﬁ 10

HÜSEY‹N AYDIN
Genel Müdür

KÂRLI VE VER‹ML‹...
AMACIMIZ ÖNÜMÜZDEK‹ DÖNEMLERDE DE ÜLKEM‹Z‹N
EKONOM‹K BÜYÜMES‹NE DAHA FAZLA KATKI SA⁄LAYARAK
MÜﬁTER‹LER‹M‹ZE EN ‹Y‹ H‹ZMET‹ SUNMAK, KÂRLI VE VER‹ML‹
B‹R ﬁEK‹LDE BÜYÜMEYE DEVAM ETMEKT‹R.
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Türkiye Halk Bankas› 2006 y›l›nda
ﬂüphesiz sektörde son y›llardaki en parlak
performanslardan birini göstermiﬂtir.
Kârl›l›¤› ve verimlili¤i ön plana almakla
birlikte büyümeyi de hedefleyen Halkbank
her üç alanda da sektör ortalamalar›n›n
üzerinde baﬂar› sa¤lam›ﬂt›r.
Bankam›z›n performans›n› de¤erlendirmeye
geçmeden önce 2006 y›l›nda ekonomide
ve bankac›l›k sektöründe yaﬂanan
geliﬂmelere k›saca de¤inmek isterim. AB
ile tam üyelik müzakerelerinin uzun zaman
alaca¤› kabul edilmesine ra¤men bu yolda
yürümeye emin ad›mlarla devam eden
ülkemize 2006 y›l›nda rekor düzeyde
do¤rudan sermaye giriﬂi ve portföy yat›r›m›
gerçekleﬂmiﬂtir.
May›s ve Haziran aylar›nda uluslararas›
piyasalarda yaﬂanan dalgalanmalar ülkemiz
ekonomisini de kaç›n›lmaz olarak etkilemiﬂ,
gerek faiz hadlerinde gerekse enflasyon
oranlar›nda art›ﬂlar yaﬂanm›ﬂt›r. Ancak bu
dalgalanmalar son y›llarda görmeye
al›ﬂt›¤›m›z makroekonomik verilerdeki
iyileﬂmeyi bozmam›ﬂ, olumlu trendi tersine
çevirmemiﬂtir. Bu istikrar›n temel dayanak
noktas›n› s›k› maliye politikalar› oluﬂtururken,
bütçe aç›¤›n›n ve kamu kesimi borçlanma
gere¤inin azalt›lm›ﬂ olmas›n›n olumlu
katk›s›n› da belirtmek gerekir.
Özellikle artan enerji fiyatlar›n›n ve yüksek
büyümenin oluﬂturdu¤u talebin etkisiyle
cari aç›k geniﬂlemiﬂ olmas›na ra¤men, rekor
düzeydeki do¤rudan sermaye giriﬂi
nedeniyle cari aç›¤›n fonlama kalitesinde
belirgin bir iyileﬂme görülmüﬂtür.
Türkiye'deki varl›klara yönelik artan yabanc›
talebi bankac›l›k sektöründe de kendini
göstermiﬂ; sürekli büyüyen ekonomi,
ülkenin ve sektörün gelece¤ine olan güven
ve di¤er olumlu beklentilerin sonucu olarak
birtak›m sat›n alma ve birleﬂmeler
gerçekleﬂmiﬂtir. Elbette ki sa¤l›kl› bir
ekonomide mali kesimden daha yüksek
büyüme oranlar›n›n beklenmesi gerekir.

Bu geliﬂmelerin sektöre ve Bankam›za baz›
etkileri olmuﬂtur. Y›l›n ilk yar›s›nda çok daha
h›zl› artan kredi talebiyle büyüyen sektör,
ikinci yar›da, yaﬂanan geliﬂmelerin etkisiyle
belirgin bir ﬂekilde h›z kesmiﬂtir.
2006 y›l› Halkbank için yüksek kârl›l›k,
verimlilik ve büyümenin yaﬂand›¤› bir y›l
olmuﬂtur.
Bankac›l›k sektöründe y›l›n ikinci yar›s›nda
aktif büyümesi ve kredi hacmi art›ﬂ›nda
görülen yavaﬂlama, Bankam›zda görece
olarak daha az belirgin bir ﬂekilde
yaﬂanm›ﬂt›r. Dolay›s›yla Halkbank 2006
y›l›nda sektör ortalamalar›n›n oldukça
üzerinde bir bilanço performans›
kaydetmiﬂtir. Bankam›z›n toplam varl›klar›
2005 y›l›na göre %28 art›ﬂla 34.4 milyar
YTL'ye ulaﬂm›ﬂ, krediler %84 artarak 11.6
milyar YTL'ye yükselmiﬂtir. Müﬂterilerimizin
Bankam›za güvenini gösteren mevduat
%29 oran›nda artarken, Bankam›z›n net
kâr› bir önceki y›la göre 2006 y›l›nda %56
oran›nda artarak 863 milyon YTL'ye
yükselmiﬂtir. Tüm bu rakamlar baﬂta ifade
etti¤imiz üzere bankac›l›k sektöründe son
y›llardaki en parlak geliﬂim
performanslar›ndan birine iﬂaret etmektedir.

2006 YILI PEK ÇOK AÇIDAN
HALKBANK ‹Ç‹N B‹R
K‹LOMETRE TAﬁI OLMUﬁTUR.
B‹LANÇODAK‹ RAKAMSAL
BÜYÜMEN‹N VE ARTIﬁLARIN
YANISIRA ÜRÜN VE
H‹ZMETLERDEK‹ N‹TEL‹KSEL
‹Y‹LEﬁME DE KAYDA DE⁄ER
BOYUTTA
GERÇEKLEﬁM‹ﬁT‹R.

2006 y›l› pek çok aç›dan Halkbank için bir
kilometre taﬂ› olmuﬂtur. Bilançodaki
rakamsal büyümenin ve art›ﬂlar›n yan›s›ra
ürün ve hizmetlerdeki niteliksel iyileﬂme de
kayda de¤er boyutta gerçekleﬂmiﬂtir.
Halkbank, tüm faaliyetlerinde kalitenin
geliﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›na öncelik vermek
suretiyle 2006 y›l›nda da daha çok
müﬂteriye daha fazla ürün ile ulaﬂmay›
baﬂarm›ﬂt›r. Yurt geneline yayg›n ﬂube a¤›,
özel iﬂlem merkezleri, bürolar› ve yurt d›ﬂ›
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temsilcilikleri ile ürün ve hizmet kalitesini ve
çeﬂitlili¤i geliﬂtirici, pazarlama odakl›
çal›ﬂmalara a¤›rl›k vermiﬂ; uygulad›¤› etkin
fiyatlama politikas› ve di¤er bankac›l›k
enstrümanlar› ile kurumsal, ticari, giriﬂimci
ve bireysel bankac›l›k iﬂ kollar›nda yer alan
müﬂterilerinin finansal ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lam›ﬂt›r.
2006 y›l›nda belirlenen hedeflere
ulaﬂabilmek için, konjonktürün de uygun
olmas›yla menkul k›ymetlerin bilanço içindeki
pay› azalt›larak likit aktiflerin ve kredilerin
pay› art›r›lm›ﬂt›r. 2001 y›l›ndan beri ilk defa
faiz reeskontlar› hariç tutuldu¤unda menkul
k›ymetlerin bilanço içindeki pay› %50'nin
alt›na düﬂürülmüﬂtür. Bu çal›ﬂmalar
neticesinde Halkbank'›n aktif kalitesinin
daha da art›r›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
Halkbank'ta tabana yayg›nl›¤› destekleyen
kredilendirme politikalar› uygulanm›ﬂ ve
merkezi denetime imkan sa¤layan sistem
hayata geçirilmiﬂtir. Kredi de¤erlendirme
süreci, merkezi sistemde teknoloji ve altyap›
uygulamalar›na dayal› olarak oluﬂturulmuﬂ,
krediler hedef kitle ve kulland›r›m özelliklerine
göre segmentlere ayr›lm›ﬂt›r.
Halkbank, müﬂterilerine en iyi ve en kaliteli
hizmeti sunabilmek amac›yla 2005 y›l›nda
baﬂlam›ﬂ oldu¤u ﬂube revizyon
çal›ﬂmalar›na 2006 y›l›nda da devam
etmiﬂtir. Bankam›z, önümüzdeki
dönemlerde yurt genelindeki ﬂubelerini
belirlenmiﬂ müﬂteri konseptlerine uygun,
ça¤daﬂ mekanlar haline getirme
çal›ﬂmalar›na kesintisiz olarak devam
edecektir.
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Halkbank esnaf ve sanatkarlara destek
olmak amac›yla kurulmuﬂtur.
Esnaf ve sanatkarlara destek olmak
amac›yla kurulan Halkbank günümüzde bu
misyonunu ça¤daﬂ bankac›l›¤›n gere¤i olan
bir sorumluluk ve bilinç dahilinde
yürütmektedir. “Üreten Türkiye'nin ilk KOB‹
bankas›” olan Halkbank'ta, KOB‹'ler için
özel haz›rlanm›ﬂ 50'ye yak›n kredili ürün
çeﬂidi bulunmaktad›r.
Yurt içi ve yurt d›ﬂ› kaynakl› yat›r›m/iﬂletme
kredileri, KOB‹'lerin nakit ak›ﬂlar›na uygun,
esnek geri ödemeli olarak kulland›r›lan
turizm, tar›m, imalat, sanayi ve teknoloji
sektörlerine yönelik kredi çeﬂitleri, esnafa
yönelik kooperatif kredileri, taksi-dolmuﬂ
esnaf›na yönelik plaka kredileri, franchising
kredisi bunlardan baz›lar›d›r.
Bankam›z; Avrupa Yat›r›m Bankas›, Dünya
Bankas› ve Frans›z Kalk›nma Ajans› gibi
yurt d›ﬂ› kaynakl› fon kredilerini ülkemizin
kalk›nmada öncelikli illeri baﬂta olmak üzere
geniﬂ bir kapsamda kulland›rmaktad›r.
Halkbank Türkiye'de bir ilke imza atm›ﬂ ve
Nisan 2006'da Frans›z Kalk›nma Ajans› ile
50 milyon euroluk bir kredi anlaﬂmas›
imzalam›ﬂt›r. 6 y›l vadeli ve düﬂük faizli olan
bu kredinin %50'lik k›sm›n›, kalk›nmada
öncelikli iller baﬂta olmak üzere ‹ç Anadolu,
Güneydo¤u Anadolu, Do¤u Anadolu ve
Do¤u Karadeniz bölgelerinde yer alan
illerimize, kalan›n› ise ülke geneline
kulland›rmaya baﬂlam›ﬂ bulunuyoruz.
KOB‹'lere aktard›¤›m›z kaynaklar toplam
nakdi kredilerimizin yaklaﬂ›k %54'ünü
oluﬂturmaktad›r.
Bu oran, Türk bankac›l›k sektörünün en
yüksek oran›d›r. Bankam›zca KOB‹
program› çerçevesinde; sektörel ihtiyaçlar
tespit edilerek bu ihtiyaçlar do¤rultusunda
ürün paketleri geliﬂtirilmiﬂtir. Bu do¤rultuda;

ESNAF VE SANATKARLARA
DESTEK OLMAK AMACIYLA
KURULAN HALKBANK
GÜNÜMÜZDE BU
M‹SYONUNU ÇA⁄DAﬁ
BANKACILI⁄IN GERE⁄‹ OLAN
B‹R SORUMLULUK VE B‹L‹NÇ
DAH‹L‹NDE YÜRÜTMEKTED‹R.
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tar›m sektörüne kapsaml› bir destek
sunabilmek amac›yla “Tar›m Destek Paketi”
haz›rlanm›ﬂ olup paket içinde çiftçinin hasat
zaman›na uygun geri ödemeli Traktör ve
Tar›m Makinalar› Kredisi; Tar›m Destek
Kredisi ve Sera Kredisi bulunmaktad›r.
Turizm sektörüne yönelik haz›rlanan “Güneﬂ
Paketi” ile firmalara ödemesiz dönem imkan›
sunularak, Bankam›z›n turizm sektöründe
faaliyet gösteren firmalardan ald›¤› pay›n
art›r›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
Halkbank kuruluﬂundan bu yana hep
giriﬂimcinin yan›nda olmuﬂtur.
Mevcut ürünlerimiz revize edilerek daha
rekabetçi hale getirilirken, ülke ekonomisinin
ilerlemesinde büyük rol oynad›¤›na
inand›¤›m›z yeni iﬂletmelere yönelik kredi
ürünümüz “Giriﬂimci Kredisi” giriﬂimcili¤in
ve istihdam›n desteklenmesini
amaçlamaktad›r. 2006 y›l›nda revize edilen
bir di¤er ürünümüz olan ''Bütçe Kredisi''
ise firmalar›n ekonomik ve teknolojik
geliﬂmelere paralel olarak duyabilece¤i k›sa
süreli nakit ihtiyaçlar›n›n giderilmesini
hedeflemektedir.
2006 y›l›nda Bankam›z sektörel örgütlerle
iﬂbirli¤i yaparak ülke çap›nda toplam 216
adet ticaret ve sanayi odas› ile protokol
yapm›ﬂt›r. Bu iﬂbirli¤i ile ticaret ve sanayi
odas› üyelerinin cazip koﬂullarda
kredilendirilmesi hedeflenmiﬂ, KOB‹'lere
düﬂük faizli ve uzun vadeli kredi imkan›
sunulmuﬂtur.
2005 y›l›nda ülke genelinde belli baﬂl› sanayi
ve turizm kentlerinde imalatç›y›, üreticiyi
Halkbank ile buluﬂturmak ad›na düzenlenen
“Üreten Türkiye” sohbet toplant›lar›na 2006
y›l›nda da devam edilmiﬂtir. 2007 y›l›nda
Bankam›z sosyal sorumluluk anlay›ﬂ›
çerçevesinde KOB‹'leri bilgilendirmek ve
geliﬂmelerine katk›da bulunmak amac›yla
bu tür toplant›lara devam edecektir.

Bireysel krediler %155 oran›nda artarak
toplam kredilerin %20'sine ulaﬂm›ﬂt›r.
Halkbank 2006 y›l›nda daha önceki y›llarda
s›n›rl› ölçülerde yer ald›¤› baz› alanlarda
önemli geliﬂmeler kaydetmiﬂtir. Çok ﬂubeli
ve yayg›n da¤›t›m a¤›na sahip bir banka
olarak 2006 y›l›nda bireysel kredilerin toplam
krediler içerisindeki pay›n›n %20 düzeyinde
olması hedeflenmiﬂ, 2005 yılına göre
bireysel kredi tutarı %155 oranında artırılarak
2.1 milyar YTL'ye yükselmiﬂ ve böylece
hedefe ulaﬂılmıﬂtır. Bu alanda Halkbank,
2006 y›l›nda Kredili Mevduat Hesab› ve
Maaﬂ Avans› Kampanyas›, Gülen Emekli
Kredisi Kampanyas›, S›cak Yuva Projesi ve
çeﬂitli meslek gruplar›na yönelik düﬂük faizli
kredi kampanyalar›n› baﬂlatarak kredi
hacmini art›rmaya, çapraz ürün sat›ﬂ›n›
destekleyerek müﬂteri ba¤l›l›¤›n› ve yüksek
kârl›l›¤› yakalamaya odaklanm›ﬂt›r.

Halkbank oldukça yo¤un geçen 2006 y›l›n›,
asli misyonundan sapmadan yüksek
oranda kâr üreterek ve önemli bir büyüme
oran› ile tamamlam›ﬂt›r. Amac›m›z
önümüzdeki dönemlerde de ülkemizin
ekonomik büyümesine daha fazla katk›
sa¤layarak müﬂterilerimize en iyi hizmeti
sunmak, kârl› ve verimli bir ﬂekilde
büyümeye devam etmektir. Hedefimize
giden yolda, ekip ruhumuzu koruyarak
birlikte yürüdü¤ümüz çal›ﬂanlar›m›z ve
Halkbank'› iﬂ orta¤› olarak seçen tüm
müﬂterilerimizle oluﬂturdu¤umuz birlikteli¤in
Halkbank'a ve ülkemize daha üstün
baﬂar›lar getirmesini diler, bu vesileyle iﬂ
ortaklar›m›za, çal›ﬂma arkadaﬂlar›m›za ve
bu baﬂar›da katk›s› bulunan herkese çok
teﬂekkür ederim.

Aktif kalitesi ciddi oranda iyileﬂmiﬂtir.
2006 y›l›nda Banka'n›n önemli
baﬂar›lar›ndan biri de 2002 y›l›nda
neredeyse toplam kredilerin yar›s›na, 2005
y›l›nda ise %16's›na tekabül eden sorunlu
kredilerin 2006 y›l sonu itibariyle %9'a
gerilemesidir. Bu kapsamda aktif
kalitesindeki iyileﬂme, artan kredi hacmine
ra¤men son y›llarda kulland›r›lan kredilerin
sektör ortalamas›n›n çok alt›nda takibe
gitme oran›na sahip olmas›yla aç›klanabilir.
Bu durum Bankam›z›n kredi tahsis ve risk
izleme politikalar›nda oldukça dikkatli
hareket etti¤inin bir göstergesidir. Ayr›ca
ekonomik ortamdaki iyileﬂmeye paralel
olarak söz konusu sorunlu kredilerden son
y›llarda önemli oranda tahsilat yap›lm›ﬂt›r.
Kredi alacaklar›m›z›n tahsilinde, firmalar›n
ekonomik faaliyetlerine devaml›l›¤›n›
sa¤lama kriterine özen gösterilmeye devam
edilmiﬂtir.
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MÜﬁTER‹ ODAKLI

HALKBANK'IN MÜﬁTER‹ ODAKLI YAPILANMASININ TEMEL HEDEF‹
MÜﬁTER‹ TALEPLER‹NE EN HIZLI VE EN ‹Y‹ ﬁEK‹LDE CEVAP
VEREB‹LMEKT‹R.
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KURUMSAL-T‹CAR‹ PAZARLAMA
Müﬂteri odakl› yap›lanma
Halkbank y›ll›k cirosu 40 milyon YTL ve
üzeri olan firmalar› kurumsal müﬂteri, y›ll›k
cirosu 7,5 milyon YTL ile 40 milyon YTL
aras›ndaki firmalar› ise ticari müﬂteri olarak
belirlemiﬂtir.
Halkbank uygulamaya koydu¤u müﬂteri
segmentasyonuna paralel olarak ﬂubelerinin
norm ve uzman kadrolar›n› da pazarlama,
kambiyo, operasyon ve mali tahlil
fonksiyonlar›na göre organize etmiﬂtir.
Müﬂteri odakl› bu yap›lanman›n temel hedefi
müﬂteri taleplerine en h›zl› ve en iyi ﬂekilde
cevap verebilmektir. Banka'n›n müﬂteri
segmentasyonu projesi, sunulan hizmetin
kalitesini art›rd›¤› gibi uygun ürünlerin uygun
koﬂullarda hedef müﬂterilere artan oranda
ulaﬂt›r›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Uygulanan bu
strateji, mevcut müﬂterilerin Halkbank ile
olan ba¤lar›n› güçlendirmekle kalmam›ﬂ
yeni müﬂterilerin de Banka'n›n
hizmetlerinden ve ürünlerinden
yararlanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
2006 y›l›nda kurumsal ve ticari ürünlerde
görülen büyüme sonucunda bu
segmentteki müﬂteri say›s› da önemli
ölçüde artm›ﬂt›r. Çapraz pazarlama/ek sat›ﬂ
faaliyetleri ile pazarda geniﬂleme ve tabana
yay›lma politikas› çerçevesinde hareket
eden Halkbank, bütün ürünlerinin
kullan›l›rl›¤›n› önemli ölçüde art›rmay›
baﬂarm›ﬂt›r. Banka'n›n 6 kurumsal ve 29
ticari ﬂubesinden hizmet alan müﬂterilerin
tüm iﬂlemleri, yüksek müﬂteri memnuniyeti
ile sa¤lanmaktad›r.
Müﬂteri memnuniyetini ve kârl›l›¤› hedef
alan Banka'n›n 2006 y›l› kurumsal-ticari
pazarlama faaliyetlerindeki temel stratejisi;
hizmet verdikleri müﬂteri grubuna yönelik
olarak özel ürün ve hizmetler geliﬂtirmek,
bu ürünleri esnek fiyat, vade, ve teminat
yap›lar› oluﬂturarak etkin pazarlama
yöntemleriyle sunmak, pazarlama
kadrolar›n›n motivasyonunu art›rmak olarak
özetlenebilir.

Artan rekabet ﬂartlar›, de¤iﬂen müﬂteri
ihtiyaçlar› ve sektör koﬂullar› yeni pazarlama
stratejilerinin geliﬂtirilmesini zorunlu
k›lmaktad›r. Halkbank bu do¤rultuda
müﬂteri taleplerini ve yat›r›m gereksinimlerini
de¤erlendirerek proje bazl› ürünler
geliﬂtirmektedir.
Nakit yönetimi alan›nda kazan›mlar
Halkbank 2006 y›l›nda nakit yönetimi
alan›ndaki faaliyetlerine tüm h›z›yla devam
etmiﬂ, do¤rudan borçland›rma sistemi,
otomatik çek ve senet tahsilat›, toplu/ileri
tarihli EFT/havale, vergi ve SSK gibi kamu
ödemeleri, elektronik ekstre gibi ürünleri
hayata geçirerek önemli iﬂlem hacimlerine
ulaﬂm›ﬂt›r. Söz konusu ürünler, kamu ve
özel sektör kuruluﬂlar› taraf›ndan aktif
olarak kullan›lmakta ve Banka'n›n komisyon
gelirlerine önemli katk›da bulunmaktad›r.
Halkbank, nakit yönetimi ürün ve
hizmetlerini çeﬂitlendirmeye, yayg›n ﬂube
a¤› ile ADK'lar›n› kullanarak daha çok say›da
müﬂteriye ulaﬂt›rmaya kararl›d›r.

HALKBANK,
GERÇEKLEﬁT‹RD‹⁄‹ UZUN
VADEL‹ PROJELER‹ VE
SUNDU⁄U ALTERNAT‹F
F‹NANSMAN OLANAKLARI ‹LE
MEVCUT KONUMUNU
GEL‹ﬁT‹RM‹ﬁ, KOB‹'LERE
YÖNELEN BANKALAR
ARASINDA REFERANS BANKA
OLMAYI BAﬁARMIﬁTIR.

Nakit yönetimi ürünleri; vadesiz mevduat›n
art›r›lmas›, kaynak maliyetinin düﬂürülmesi,
müﬂteri-banka iliﬂkilerinin derinleﬂtirilmesi,
müﬂteri portföyünün geniﬂletilmesi, çapraz
ürün sat›ﬂ›, risk yönetimine katk› sa¤lanmas›
ve operasyonel maliyetlerin azalt›lmas›
yönünde kullan›lmaktad›r.
KOB‹'lere daha fazlas›n› sunabilmek için
Halkbank KOB‹ iﬂ kolunda sektörün en
deneyimli bankas›d›r.
Halkbank, gerçekleﬂtirdi¤i uzun vadeli
projeleri ve sundu¤u alternatif finansman
olanaklar› ile mevcut konumunu geliﬂtirmiﬂ,
KOB‹'lere yönelen bankalar aras›nda
referans banka olmay› baﬂarm›ﬂt›r.
Kendi kaynaklar›n› ve yabanc› kuruluﬂlardan
sa¤lad›¤› fonlar› zengin ürün çeﬂitlili¤ine
dönüﬂtürebilen Halkbank, 2006 y›l›nda
KOB‹'lere ticari ve fon kredileri baﬂl›klar›
alt›nda 7 milyar YTL kredi kulland›rm›ﬂt›r.
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HALKBANK
ÖNÜMÜZDEK‹ DÖNEMDE
KURUMSAL VE T‹CAR‹ BANKACILIK ‹ﬁ KOLUNDA BÜYÜMEY‹
ÖNGÖRMEKTED‹R.

Di¤er taraftan gerçekleﬂtirilen etkin
pazarlama çal›ﬂmalar› ile KOB‹ portföyü
üzerinden ve özellikle tedarikçi niteli¤indeki
firmalar kanal›yla, kurumsal segmentteki
ana firmalara da ulaﬂ›lm›ﬂ ve Halkbank'›n
kurumsal müﬂteri portföyü de
geniﬂletilmiﬂtir.
Yat›r›m finansman› için sa¤lanan
uluslararas› kaynaklar
Halkbank yat›r›mlar› yurtd›ﬂ›ndan sa¤lad›¤›
uzun vadeli ve cazip koﬂullu kaynaklarla
desteklemektedir. Bu kaynaklar›n baﬂ›nda
Avrupa Yat›r›m Bankas›'ndan sa¤lanan ve
yeni projelerin desteklenmesini hedefleyen
krediler gelmektedir.
• GLOBAL IV Kredi Program› Anlaﬂmas›
• GLOBAL V Kredi Program› Anlaﬂmas›
kapsam›nda sa¤lanan kaynaklar baﬂta
KOB‹'ler olmak üzere, çok say›da firman›n
yat›r›mlar› için ihtiyaç duyduklar› uygun vade
ve faiz koﬂullar›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bu kaynaklar›n
ilerleyen dönemlerde de yat›r›mc›lara
sunulabilmesi amac›yla, Avrupa Yat›r›m
Bankas› ile Global VI Kredi Program›n›n
resmi görüﬂmelerine 2007 y›l›n›n ilk
aylar›nda baﬂlanmas› planlanm›ﬂt›r.
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Frans›z Kalk›nma Ajans›'n›n Türkiye'ye
ilk kredisi
KOB‹'lerin projeleri için gerekli finansman
ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› amac›yla 2006 y›l›
Nisan ay›nda Frans›z Kalk›nma Ajans› ile
anlaﬂma imzalanm›ﬂt›r. Türkiye'de bir ilk
olan bu anlaﬂma ile 50 milyon euroluk
kaynak sa¤lanm›ﬂt›r. 6 y›l vadeli ve düﬂük
faizli olan bu kredinin %50'lik k›sm›
kalk›nmada öncelikli iller baﬂta olmak üzere
‹ç Anadolu, Güney Do¤u Anadolu, Do¤u
Anadolu ve Do¤u Karadeniz bölgelerinde
yer alan illere, kalan bölümü ise ülke
genelinde di¤er illere kulland›r›lmaktad›r.
2006 y›l›nda KOB‹'lere yönelik uluslararas›
kaynak temini çal›ﬂmalar› kapsam›ndaki bir
di¤er geliﬂme de Dünya Bankas› ile
yürütülen protokol çal›ﬂmalar›nda izlenmiﬂ
olup, Dünya Bankas›'ndan uzun vadeli
kaynak sa¤lanmas› yönünde ön anlaﬂma
imzalanm›ﬂt›r. Bu kapsamda sa¤lancak
kaynaklarla 2007 y›l›n›n ilk aylar›nda kredi
kulland›r›m›na baﬂlanmas› hedeflenmiﬂtir.
Halkbank ayr›ca d›ﬂ ticaret iﬂlemlerini Banka
üzerinden gerçekleﬂtiren müﬂterilerine k›sa,
orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlar›na
yönelik pre-finansman, post-finansman ve
iﬂletme kredisi gibi ürünlerini kulland›rmaya
devam etmiﬂ, yurt d›ﬂ› ihracat kredi
kurumlar›ndan sa¤lad›¤› olanaklar› “al›c›
kredisi” ad› alt›nda müﬂterilerine sunmuﬂtur.

Kurumsal ve ticari segmentte büyüme
hedefi
Halkbank önümüzdeki dönemde kurumsal
ve ticari bankac›l›k iﬂ kolunda büyümeyi
öngörmektedir. Bu kapsamda mevcut
müﬂterileri ile olan iliﬂkilerini geliﬂtirmeye
devam eden banka yeni müﬂteriler
kazanma yönünde kampanya ve proje
üreterek HES (Hidroelektrik santralleri) ve
RES (Rüzgar enerjisi santralleri) projelerinin
finansman› gibi yeni faaliyet alanlar›nda da
yer almay› hedeflemektedir.
PERAKENDE BANKACILIK
Perakende bankac›l›k iﬂ kolunda, y›ll›k cirosu
7,5 milyon YTL'ye kadar olan iﬂletmelere
ve bireysel müﬂterilere hizmet verilmektedir.
Halkbank'›n giriﬂimcilere ve bireysel
müﬂterilere yönelik bankac›l›k ürün ve
hizmetleri:
• Giriﬂimci-KOB‹ Pazarlama
• Esnaf Bankac›l›¤›
• ‹htisas Kredileri
• Bireysel Bankac›l›k
• Kartl› Ödeme Sistemleri ve Alternatif
Da¤›t›m Kanallar›
• Mevduat ve Bankac›l›k Hizmetleri
baﬂl›klar› alt›nda sunulmaktad›r.
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KOB‹ bankac›l›¤›: 68 y›ldan beri
Halkbank'›n temel iﬂ kolu
KOB‹ bankac›l›¤›, Halkbank'›n ana iﬂi ve
ihtisas alan›d›r. Halkbank KOB‹'ler ile esnaf
ve sanatkarlar› uygun faiz oranlar›, uzun
vadeli iﬂletme ve yat›r›m kredileri ve farkl›
sektörlere yönelik olarak haz›rlanm›ﬂ ürünleri
ile 68 y›ld›r desteklemektedir.
Halkbank'ta KOB‹'lere sa¤lanan krediler,
toplam nakdi kredilerin %54'ünü
oluﬂturmaktad›r. Bu oran Türk bankac›l›k
sektöründe bu iﬂ kolundaki en yüksek
orand›r.
Zengin ürün çeﬂidi
Halkbank'ta, KOB‹'lere özel haz›rlanan
50'ye yak›n kredili ürün çeﬂidi
bulunmaktad›r. Yurt içi ve yurt d›ﬂ› kaynakl›
yat›r›m ve iﬂletme kredileri, KOB‹'lerin nakit
ak›ﬂlar›na uygun, esnek geri ödemeli olarak
kulland›r›lan turizm, tar›m, imalat sanayi ve
teknoloji sektörlerine yönelik kredi çeﬂitleri,
esnafa yönelik kooperatif kredileri, halk
iﬂlem kredisi, nakliye destek paketi ve
plaka kredileri ile Giriﬂimci Destek Kredileri
kapsam›nda kulland›r›lan franchising kredisi
bunlardan baz›lar›d›r.
Halkbank, KOB‹ program› çerçevesinde;
• Farkl› sektörlere yönelik yeni ürünler
geliﬂtirmektedir. Halkbank'ta sektörel
ihtiyaçlar do¤rultusunda ürün paketleri
geliﬂtirilmiﬂtir. Bu kapsamda tar›m
sektörüne geniﬂ çapl› destek sunabilmek
amac›yla “Tar›m Destek Paketi”
haz›rlanm›ﬂt›r. Paket içinde çiftçinin hasat
zaman›na uygun geri ödemeli Traktör ve
Tar›m Makinalar›/Ekipmanlar› Kredisi; Tar›m
Destek Kredisi ve Sera Kredisi
bulunmaktad›r. Turizm sektörüne yönelik
haz›rlanan “Güneﬂ Paketi” ise firmalara
ödemesiz dönem imkan› sunarak
Halkbank'›n turizm sektöründe faaliyet
gösteren firmalardan ald›¤› pay› art›rmas›nda
rol oynam›ﬂt›r.
• Mevcut ürünler revize edilerek kullan›m
alan› geniﬂletilmektedir. Halkbank, yeni
iﬂletmeler açmak, istihdam yaratmak ve
Türkiye Ekonomisi'nin ilerlemesine katk›da

bulunmak için geliﬂtirdi¤i “Giriﬂimci Kredisi”
ile ülke genelinde giriﬂimcili¤in ve istihdam›n
desteklenmesini amaçlamaktad›r. Bu
kapsamda Mikrofinansman konusunda
Türkiye'de ürün sunan ilk banka
Halkbank't›r. 2006 y›l›nda revize edilen
''Bütçe Kredisi'' ise, firmalar›n geliﬂen
ekonomik ve teknolojik geliﬂmelere paralel
olarak ortaya ç›kan k›sa süreli nakit
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak amac›yla
kulland›r›lmaktad›r.
• Sektörel örgütlerle iﬂbirli¤i yap›lmaktad›r.
Halkbank 2006 y›l›n›n baﬂ›ndan beri ülke
çap›nda 216 ticaret ve sanayi odas› ile
protokol yapm›ﬂt›r. Bu protokoller ile farkl›
oda üyelerinin cazip koﬂullarda
kredilendirilmesi hedeflenmiﬂ, KOB‹'lere
uzun vadeli ve düﬂük faizli nakit ve
gayrinakdi kredi imkanlar› sunulmuﬂtur.

HALKBANK'TA KOB‹'LERE
SA⁄LANAN KRED‹LER,
TOPLAM NAKD‹ KRED‹LER‹N
%54'ÜNÜ
OLUﬁTURMAKTADIR. BU
ORAN TÜRK BANKACILIK
SEKTÖRÜNDE BU ‹ﬁ
KOLUNDAK‹ EN YÜKSEK
ORANDIR.

Banka'n›n sosyal sorumluluk anlay›ﬂ›
çerçevesinde, KOB‹'leri bilgilendirmek ve
geliﬂmelerine katk›da bulunmak amac›yla
bir önceki y›l baﬂlatt›¤› “Üreten Türkiye”
toplant›lar›na 2006 y›l›nda da ülke genelinde
farkl› ﬂehirlerde devam edilerek, giriﬂimcilerin
ihtiyaçlar› yerinde tespit edilmiﬂ ve çözüm
üretilmiﬂtir.
Bireysel bankac›l›k alan›nda artan
faaliyetler
Halkbank son y›llarda gerçekleﬂtirdi¤i
yap›lanma sonucu bireysel bankac›l›k
alan›ndaki faaliyetlerini de önemli ölçüde
geliﬂtirmiﬂtir.
Bireysel kredilerde 2006 y›l›nda
gerçekleﬂtirilen kampanyalar sonucunda
sektörde izlenen genel art›ﬂ›n üzerinde
büyüme kaydedilmiﬂ, 2005 y›l sonuna göre
%155 oran›nda art›ﬂ sa¤lanm›ﬂt›r. Bireysel
kredilerde gerçekleﬂen art›ﬂta tüketici ve
konut kredileri önemli paya sahip olmuﬂtur.
Konut kredilerinde sektörde yaﬂanan yo¤un
rekabet ortam›na ra¤men Halkbank
sektörden ald›¤› pay› yükseltmeyi
baﬂarm›ﬂt›r. Halkbank müﬂterilerine
kulland›rd›¤› konut kredilerini 2006 y›l›nda
%329 oran›nda artm›ﬂt›r.
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GÜVEN‹L‹R

HALKBANK
1942 YILINDAN BU YANA
ESNAF VE SANATKARLARI KRED‹LEND‹REREK ‹ﬁLER‹N‹
GEL‹ﬁT‹RMELER‹NE VE ‹ST‹HDAM YARATMALARINA DESTEK
OLMAKTADIR.
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Kampanyalar bireysel bankac›l›k
faaliyetlerini desteklemiﬂtir.
Halkbank bireysel bankac›l›k alan›nda 2006
y›l› içerisinde çeﬂitli kampanyalar
düzenlemiﬂtir.
Bu kampanyalar›n temel amac› Banka'n›n
mevcut kredi hacmini artt›rman›n yan› s›ra
çapraz ürün sat›ﬂ›n› da destekleyerek
müﬂteri ba¤l›l›¤›n› art›rmak olmuﬂtur.
Bu kapsamda:
• Erken Gelen Bayram Kredisi 1, 2, 3:
2005 y›l› sonunda hayata geçirilen Erken
Gelen Bayram Kredisi projesi, 2006 y›l›
Ramazan Bayram› öncesinde ve y›lbaﬂ›n›
da içine alan Kurban Bayram› öncesinde
ayn› isimle tekrarlanm›ﬂt›r. Söz konusu
proje, sektöre öncülük yapan çal›ﬂmalar
aras›nda yer alm›ﬂt›r.
• Kredili Mevduat Hesab› ve Maaﬂ Avans›
Kampanyas›: 2006 y›l›nda kredili mevduat
hesab› ve maaﬂ avans› kullanan müﬂteri
say›s› art›r›larak banka baz›nda ürün sahiplik
oran›n›n yükseltilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
• Gülen Emekli Kredi Kampanyas›:
Banka'n›n müﬂteri portföyü içinde önemli
bir yer tutan emeklilerin k›sa süreli nakit
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere geliﬂtirilen
Gülen Emekli kredisi 2006 y›l› itibar›yla
kulland›r›lmaya baﬂlanm›ﬂ ve uygulamada
büyük baﬂar› sa¤lanm›ﬂt›r.
• S›cak Yuva Projesi: Halkbank, 2006
y›l›nda 22 il ve ilçede do¤algaz da¤›t›m iﬂi
yapan firmalar ile imzalad›¤› protokoller
kapsam›nda do¤algaz kullan›m›na yeni
geçen kat maliklerinin ihtiyaç duydu¤u
finansman› sa¤layan “S›cak Yuva Kredisi”ni
sunmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Halkbank 2006 y›l›nda farkl› kurumlar›n
personellerine avantajl› koﬂullarda kredi
kampanyalar› düzenlemiﬂtir.
Esnaf ve sanatkarlara kaliteli hizmet için
Halk Bankas› 1942 y›l›ndan bu yana esnaf
ve sanatkarlar› kredilendirerek iﬂlerini
geliﬂtirmelerine ve istihdam yaratmalar›na
destek olmaktad›r. Halkbank taraf›ndan

730 bin esnaf ve sanatkara kredi
kulland›r›lmakta olup, halen aktif kredi riski
bulunan esnaf say›s› 260 bin kiﬂidir. Esnaf
ve sanatkarlara kulland›r›lan bu kredilerle
1,5 milyon kiﬂiye istihdam sa¤lanmaktad›r.
Esnaf ve sanatkarlara sunulan hizmet
kalitesinin art›r›lmas› ve yeni projelerin
uygulamaya konmas› amac›yla ''Esnaf
Bankac›l›¤›'' ad› alt›nda yeni bir yap›lanmaya
gidilmiﬂtir. Bu do¤rultuda Esnaf ve
sanatkarlar›n ihtiyaçlar›n›n tespit edilmesi
ve çözüm üretilmesi yönünde daha fazla
imkan yarat›lm›ﬂt›r.
2005 y›l sonunda 1.560 milyon YTL olan
Banka'n›n kooperatif kredisi riski, 2006 y›l
sonunda %51'lik art›ﬂla 2.362 milyon
YTL'ye yükselmiﬂtir.
Sanayi Bölgeleri'nin yap›m›na destek
Halkbank, organize sanayi bölgelerinin alt
yap› çal›ﬂmalar› ile küçük sanayi sitelerinin
inﬂai faaliyetlerinde kullan›lmak üzere T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n aktard›¤›
kayna¤›n da¤›t›m›na arac›l›k faaliyetlerine
2006 y›l›nda da devam etmiﬂtir. Bu
çerçevede 126 adet organize sanayi bölgesi
ile 168 adet küçük sanayi sitesine kredi
kulland›rm›ﬂt›r.
Konut projelerine destek için
Büyük ölçekli toplu konut ve toplu iﬂyeri
projelerinin de¤erlendirildi¤i Halkbank'ta
konut yap›mc›lar›n›n, konut yap›
kooperatiflerinin ve iﬂyeri kooperatiflerinin
projelerinin de finanse edilmesine yönelik
kredi ürünleri geliﬂtirilmektedir.
Halkbank gerçekleﬂtirdi¤i bu çal›ﬂmalar ile
dar gelirli ailelerin konut sahibi olmas›na
yönelik projelerde önemli rol oynamaktad›r.
Banka,
• 44.019 kiﬂiye, T.C. Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤›'ndan sa¤lad›¤› kaynaklardan
kendi evini yapmalar›, onarmalar› ya da
haz›r konut sat›n alabilmeleri için afet kredisi,
• 1.437 ﬂehit ailesine TOK‹ kaynakl› konut
kredisi,
• 2.159 kiﬂiye Avrupa ‹skan Fonu,

Dayan›ﬂma ve Teﬂvik Fonu kaynakl› konut
kredisi,
• 13.293 kiﬂiye Toplu Konut ‹daresi'nden
sa¤lad›¤› kaynaklardan belediye projeleri
ve konut yap› kooperatifleri kapsam›nda
konut kredisi, kulland›rm›ﬂt›r.
Banka, 2006 y›l›nda konut ve iﬂyeri
inﬂaatlar›n›n tamamlanmas›na yönelik banka
kaynakl› kredi ürünleri de geliﬂtirmiﬂ ve 33
adet konut yap› kooperatifinin 3.729
üyesine konut tamamlama kredileri, 6 adet
küçük sanayi sitesi ve toplu iﬂyeri yap›
kooperatifi üyelerine 496 adet iﬂyeri inﬂaat
kredisi kulland›rm›ﬂt›r.
Denizli Belediyesi ile 2.580 konutun
kredilendirilmesine yönelik protokol yap›lm›ﬂ
ve Belediye'nin üretti¤i 1.600 konutluk
projeden ev sat›n alan hak sahiplerine
Banka taraf›ndan konut kredisi tahsis
edilmiﬂtir.
Halkbank'›n bir di¤er önemli hedefi ipotekli
konut finansman› (mortgage) alan›nda
piyasa yap›c›s› bankalar aras›nda yer
almakt›r.
Kredi kartlar›nda büyüme
Halkbank'›n kredi kartlar› alan›ndaki
çal›ﬂmalar› artan bir ivme göstermektedir.
2006 y›l› içinde düzenlenen çeﬂitli
kampanyalarla Banka’n›n kredi kart›
pazar›nda daha aktif duruma gelmesi
hedeflenmiﬂ; pazarlama çal›ﬂmalar›
yo¤unlaﬂt›r›larak çeﬂitli meslek gruplar›na
özel imkanlar sa¤layan kart hizmetleri
sunulmuﬂtur.
Kredi Kart› Aktivasyon Projesi, Ak›ll› Al›m
Projesi gibi çal›ﬂmalarla ﬂifre aktivasyonu
ve çapraz sat›ﬂ imkanlar› yarat›lm›ﬂ;
Banka'n›n kredi kart› müﬂteri say›s›
art›r›l›rken di¤er bankac›l›k hizmetlerinin de
etkin ve yo¤un tan›t›m› sa¤lanm›ﬂt›r. Turizm
firmalar›na e-ticaret firmalar›ndan sanal ve
taksitli al›m hizmetleri sunulmaya baﬂlanm›ﬂ;
gerçekleﬂtirilen teknolojik at›l›mlarla birlikte
çipli kartlara geçiﬂ tamamlanm›ﬂt›r.
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HALKBANK'IN
ADK'LARINI OLUﬁTURAN
‹NTERNET, TELEFON, K‹OSK, SMS, TV, WAP BANKACILI⁄I,
E-T‹CARET UYGULAMALARI DAHA ÇOK MÜﬁTER‹ TARAFINDAN
2006 YILINDA DA VER‹ML‹ B‹R ﬁEK‹LDE KULLANILMIﬁTIR.

ADK'lar›m›z› daha çok müﬂteri kullan›yor
Halkbank'›n ADK'lar›n› oluﬂturan internet,
telefon, kiosk, SMS, TV, WAP bankac›l›¤›,
e-ticaret uygulamalar› daha çok müﬂteri
taraf›ndan, verimli bir ﬂekilde kullan›lm›ﬂt›r.
Müﬂteriler gerek dialog (444 0 400), gerekse
internet bankac›l›¤› (www.halkbank.com.tr)
arac›l›¤› ile her türlü bankac›l›k iﬂlemlerini
kolayl›kla sonuçland›rabilmektedirler. 2006
y›l›nda müﬂterilerin ADK'lar› kullan›m oran›
%55 seviyelerine ç›km›ﬂt›r. Alternatif
Da¤›t›m Kanallar› aras›nda en fazla kullan›m
ATM'lerde gerçekleﬂtirilen iﬂlemlerde
izlenmiﬂtir.
Bileﬂim A.ﬁ. çat›s› alt›nda toplanan
Bankan›n tüm kredi kart› operasyonlar›
(ATM, kredi kartlar› ve POS uygulamalar›)
Bileﬂim A.ﬁ. yönetiminden devir al›narak
Banka bünyesinde tek merkezden
yürütülmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
HAZ‹NE YÖNET‹M‹
Proaktif yönetim
Halkbank, 2006 y›l›n›n ilk yar›s›nda finansal
piyasalarda yaﬂanan ve geliﬂmekte olan
piyasalardan fon ç›k›ﬂ› ile sonuçlanan
dalgalanmaya ra¤men, etkin bir aktif-pasif
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yönetimi uygulayarak sektörün iyi
performans gösteren bankalar› aras›na
girmeyi baﬂarm›ﬂt›r.
Banka'n›n aktif-pasif yönetim ilkeleri
do¤rultusunda; likidite, risk ve getiri dengesi
gözetilmeye devam edilmiﬂ, finansal
piyasalarda tezgahüstü, organize ve müﬂteri
iﬂlemlerinde ürün çeﬂitlili¤i art›r›lm›ﬂ ve
yüksek iﬂlem hacimlerine ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Etkin
fiyatlama mekanizmalar› ile yat›r›m stratejileri
kullan›larak Banka'n›n kârl›l›¤›na katk›
sa¤lanm›ﬂt›r.
Yurt d›ﬂ›ndan uygun maliyetli uzun vadeli
kaynak teminine devam edilerek türev
ürünler yoluyla riskler ve maliyetler
azalt›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ, kaynak
çeﬂitlendirilmesi yolunda olumlu geliﬂmeler
kaydedilmiﬂtir.
‹stikrarl› ve dikkatli stratejiler
Geniﬂ ﬂube a¤› ile alternatif da¤›t›m kanallar›,
yayg›n müﬂteri taban›, pazarlama odakl›
yaklaﬂ›m ve aktif piyasa kat›l›mc›l›¤›n›n
etkisiyle müﬂterilere ve piyasalarda istikrarl›
fiyatlama yapma stratejisine devam
edilmiﬂtir.

2006 y›l›nda döviz iﬂlemlerinde %100'ün
üzerinde hacim ve kârl›l›k art›ﬂ› sa¤lanm›ﬂt›r.
Benzer ﬂekilde menkul k›ymet al›m-sat›m
iﬂlemlerinden elde edilen sermaye piyasas›
iﬂlem kâr›nda bir önceki y›la göre %100'e
yak›n bir art›ﬂ kaydedilmiﬂtir. Vadeye kadar
elde tutulacak menkul k›ymetler
portföyünde takip edilen özel tertip D‹BS
(Devlet ‹ç Borçlanma Senetleri)'ten yap›lan
kupon ve anapara tahsilatlar› ile oluﬂan
likidite, öncelikli olarak kredilerin
finansman›nda kullan›lm›ﬂt›r.
Türk D‹BS Piyasa Yap›c›s› Banka unvan›
ile, Hazine ihalelerinden al›nan menkul
k›ymetler genel olarak sat›lmaya haz›r
menkul de¤erler portföyünde izlenmiﬂtir.
Menkul k›ymetlerin bilanço içerisindeki pay›
%63'den %50'ye, özel tertip menkul
k›ymetlerin pay› ise %50'den %31
seviyesine indirilmiﬂ, mevcut menkul k›ymet
portföyü Banka likiditesini olumlu yönde
etkileyecek biçimde de¤erlendirilmiﬂtir.
Yenilikler...
Halkbank 2006 y›l›nda gerekli teknolojik
altyap›n›n haz›rlanmas› ile birlikte
müﬂterilerine ilk defa forward iﬂlemi hizmeti
sunmaya baﬂlam›ﬂt›r.
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Banka, 2006 y›l›nda internet bankac›l›¤›
modülü üzerinden müﬂterilerine Türk paras›
ve yabanc› para kuponlu D‹BS iﬂlemleri ve
eurobond iﬂlemleri de sunmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Riski etkin yönetmek için
Kârl›l›k ve likidite dengesi gözetilirken
Halkbank'›n maruz kald›¤› risklerin etkin
yönetilmesine öncelik verilmiﬂ; piyasa
riskleri, fon yönetimi enstrümanlar›n›n do¤ru
kullan›m› ile azalt›l›rken, operasyonel riskler
de otomasyon sisteminin etkin k›l›nmas›
sayesinde gözard› edilebilecek seviyelere
getirilmiﬂtir.
MUHAB‹R VE YURT DIﬁI ‹L‹ﬁK‹LER
Uluslararas› sayg›nl›k ve güvenilirlik
Profesyonel ve ça¤daﬂ bankac›l›k anlay›ﬂ›n›
yayg›n hizmet a¤› ve güçlü sermaye yap›s›
ile birleﬂtiren Halkbank, köklü ulusal kimli¤ini
tamamlayan yüksek bir uluslararas› sayg›nl›k
ve güvenilirli¤e sahiptir.
Halkbank d›ﬂ ticaret alan›nda müﬂterilerine
daha iyi hizmet verebilmek amac›yla 100'e
yak›n ülkede 1.000'i aﬂk›n muhabirlik iliﬂkisi
tesis etmiﬂtir. Güçlü muhabir kredi limitlerine
sahip olan Banka, bu kaynaklar›
müﬂterilerine en avantajl› ﬂekilde
kulland›rmakta; klasik d›ﬂ ticaret
hizmetlerinin yan› s›ra yap›land›r›lm›ﬂ
finansman ürünleri alan›nda da katma
de¤eri yüksek çözümler sunmaktad›r.
Halkbank, muhtelif ülkelerin ihracat kredisi
kuruluﬂlar› ile de çok yönlü iﬂbirli¤i içinde
çal›ﬂmakta ve orta-uzun vadeli yat›r›m
mallar› ithalat›n›n finansman› konusunda
müﬂterilerine hizmet vermektedir.
Halkbank, ABD Tar›m Bakanl›¤›'n›n GSM102 program› çerçevesinde en yüksek
kredi limitine sahip Türk bankalar›ndan
biridir.
Müﬂterilerinin d›ﬂ ticaret alan›ndaki
ihtiyaçlar›na en uygun çözümleri üretmeye
odakl› olan Halkbank, 2006 y›l›nda da
piyasalardaki geliﬂmeleri yak›ndan izlemiﬂ
ve uygulad›¤› proaktif iﬂ stratejileri

sonucunda arac›l›k etti¤i d›ﬂ ticaret iﬂlem
hacmini iki kat›na ç›karm›ﬂt›r.
HALKBANK'IN ULUSLARARASI
ÜYEL‹KLER‹
Uluslararas› Halk Bankalar›
Konfederasyonu
Halkbank, 1954 y›l›ndan beri Uluslararas›
Halk Bankalar› Konfederasyonu'nun
(Confederation Internationale des Banques
Populaires-CIBP) aktif üyesidir.

PROFESYONEL VE ÇA⁄DAﬁ
BANKACILIK ANLAYIﬁINI
YAYGIN H‹ZMET A⁄I VE
GÜÇLÜ SERMAYE YAPISI ‹LE
B‹RLEﬁT‹REN HALKBANK
KÖKLÜ ULUSAL K‹ML‹⁄‹N‹
TAMAMLAYAN YÜKSEK B‹R
ULUSLARARASI SAYGINLIK
VE GÜVEN‹L‹RL‹⁄E SAH‹PT‹R.

Bu üyelik, Türkiye'nin KOB‹ bankas› olma
misyonuna paralel olarak, dünyan›n çeﬂitli
ülkelerinde faaliyet gösteren halk bankalar›
ile iﬂbirli¤i olanaklar›n›n sa¤lanmas› ve
uluslararas› piyasalarda KOB‹'lere sunulan
ürün ve hizmetlerin yak›ndan takip
edilmesine olanak tan›maktad›r.
Uluslararas› Finans Enstitüsü
Halkbank, 2004 y›l›nda Uluslararas› Finans
Enstitüsü (The Institute of International
Finance, Inc.-IIF)'ne üye olmuﬂtur.
Uluslararas› ticari ve yat›r›m bankalar›,
merkez bankalar›, varl›k yöneticileri, ihracat
kredisi kuruluﬂlar› ve di¤er finansal
kuruluﬂlar› bünyesinde toplayan IIF, 320'den
fazla üyesi ile uluslararas› ve geliﬂmekte
olan piyasalar› yak›ndan takip imkan›
vermekte ve global iﬂbirli¤inin art›r›lmas›
için önemli bir aç›l›m oluﬂturmaktad›r.
Avrupa Kamu Bankalar› Birli¤i
Halkbank, May›s 2000 tarihinde kurulmuﬂ
olan Avrupa Kamu Bankalar› Birli¤i'nin
(European Association of Public BanksEAPB) önce gözlemci, sonra da asil üyesi
olmuﬂtur.
EAPB'nin misyonu, üyeler aras›nda iﬂbirli¤i
ve koordinasyonun sa¤lanmas›, kamu
bankalar›n›n geliﬂimine katk›da bulunulmas›
ve kamu bankalar› ile AB'nin ilgili kuruluﬂlar›
aras›ndaki iletiﬂimin koordine edilmesidir.
Halkbank, EAPB'ye üye olan tek Türk
bankas›d›r.
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ÇA⁄DAﬁ

HALKBANK ﬁUBE
DEKORASYONLARINDA
HALKBANK ﬁUBE DEKORASYONLARINDA UYGULADI⁄I YEN‹
KONSEPT SONUCUNDA ﬁEFFAFLIK, RENK UYUMU, MOB‹LYA
TASARIMI ‹LE MÜﬁTER‹LER‹N‹N BE⁄EN‹S‹N‹ KAZANAN YEN‹ B‹R
K‹ML‹⁄E KAVUﬁMUﬁTUR.
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‹slam Kalk›nma Bankas›'na Üye Ülkeleri
Kalk›nma ve Finans Kuruluﬂlar› Birli¤i
Halkbank, 1995'ten bu yana ‹slam
Kalk›nma Bankas›'na Üye Ülkeleri Kalk›nma
ve Finans Kuruluﬂlar› Birli¤i (Association of
National Development Finance Institutions
in Member Countries of the Islamic
Development Bank-ADFIMI)'nin üyesidir.
ULUSLARARASI BANKACILIK VE
YAPILANDIRILMIﬁ F‹NANSMAN
Yap›land›r›lm›ﬂ finansman faaliyetlerinde
h›zl› geliﬂme
Halkbank proje finansman›, sat›n
alma/özelleﬂtirme finansman›, yap›land›r›lm›ﬂ
d›ﬂ ticaret iﬂlemleri gibi alanlarda
müﬂterilerine esnek ve iﬂlem bazl› çözümler
sunarak yap›land›r›lm›ﬂ finansman alan›nda
piyasada önemli bir aktör olarak yer
almaktad›r.
Halkbank sendikasyon kredileri alan›nda
h›zl› bir büyüme yakalam›ﬂ, ülkemizin önde
gelen kurumsal firmalar› lehine düzenlenen
sendikasyon iﬂlemlerine ve özelleﬂtirme
projelerine muhtelif seviyelerde kat›l›mlarda
bulunmuﬂtur.
ORGAN‹ZASYON YAPISI
Geniﬂ hizmet a¤›
Halkbank 2006 y›l›nda faaliyetlerini
• 555 ﬂube (6 kurumsal, 7 bireysel, 29
ticari, 511 giriﬂimci ve 2 yurt d›ﬂ›)
• 14 bölge koordinatörlü¤ü
• 20 özel iﬂlem merkezi
• 13 büro
• 2 ﬂanj bürosu
• 3 finansal hizmet ﬂubesi
• 1 yurt d›ﬂ› temsilcili¤i
• 1 k›y› bankac›l›¤› merkezinin
oluﬂturdu¤u geniﬂ bir hizmet a¤› ile
sürdürmüﬂtür.
ﬁubelerimizin görünümü de¤iﬂiyor
Halkbank son y›llarda sürdürdü¤ü ﬂube
lokallerini yenileme projelerine 2006 y›l›nda
da devam ederek 110 ﬂubesini yenilemiﬂtir.
S›n›rs›z bankac›l›k anlay›ﬂ› ile müﬂterilerine
ihtiyaçlar› do¤rultusunda her türlü bankac›l›k

hizmetini sunmay› amaçlayan Halkbank,
öncelikle Do¤u ve Güneydo¤u
bölgelerindeki ﬂubelerin daha sonra ise
tüm ﬂubelerin yeni konsepte uyumu için
baﬂlatt›¤› çal›ﬂmalar›n› yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Halkbank ﬂube dekorasyonlar›nda
uygulad›¤› yeni konsept sonucunda
ﬂeffafl›k, renk uyumu, mobilya tasar›m› ile
müﬂterilerinin be¤enisini kazanan yeni bir
kimli¤e kavuﬂmuﬂtur.

HALKBANK'TA ÖZVER‹L‹
ÇALIﬁMA, HOﬁGÖRÜ, ‹NSANA
SAYGI, GÜVEN VE PAYLAﬁIM
ÇALIﬁANLARIN ORTAK
PAYDASINI
OLUﬁTURMAKTADIR.

‹nternette en çok ziyaret edilen sektör
portallar›n›n yapt›¤› araﬂt›rmalar sonucunda
Halkbank ﬁubeleri ''2006 y›l›n›n en iyi
banka ﬂube konsepti'' seçilmiﬂtir.
‹NSAN KAYNAKLARI
Çal›ﬂanlar›m›z›n ortak de¤erleri
Halkbank'ta özverili çal›ﬂma, hoﬂgörü,
insana sayg›, güven ve paylaﬂ›m çal›ﬂanlar›n
ortak paydas›n› oluﬂturmaktad›r. Bu
noktadan hareketle Halkbank, çal›ﬂanlar›n›n
memnuniyetine önem vermekte; sürekli
e¤itim, dinamik kariyer olanaklar› ve ça¤daﬂ
çal›ﬂma mekanlar› sunmaktad›r.
Banka, 2006 y›l›nda da yurt çap›nda
düzenlenen çeﬂitli kariyer yönlendirme
projelerine destek vermiﬂ ve bu projelere
üst düzeyde kat›l›m sa¤lanm›ﬂt›r.
Halkbank 2006 y›l›n› de¤iﬂime aç›k,
konusunda bilgili ve yetkin, müﬂteri
memnuniyetine önem veren, kaliteli ve h›zl›
hizmet sunmay› amaçlayan 10.860
personeli ile tamamlam›ﬂt›r.
Yükselme s›navlar›
Halkbank görevde yükselme s›navlar›n›
2004 y›l›ndan bu yana elektronik ortamda
gerçekleﬂtirmektedir. Banka, 2006 y›l›nda
1.424 yönetmen yard›mc›s› personelin
kat›l›m› ile pazarlama, operasyon ve destek
gruplar›ndaki kadrolara yerleﬂtirilmek üzere
görevde yükselme s›nav› düzenlemiﬂtir.
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YEN‹ ÜRÜN VE
H‹ZMETLER ‹Ç‹N
GEL‹ﬁT‹R‹LEN UYGULAMALAR, MEVCUT UYGULAMALARDA ‹ﬁ
‹HT‹YAÇLARI DO⁄RULTUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER VE
ALTYAPININ GÜÇLEND‹R‹LMES‹ ÇALIﬁMALARI KAPSAMINDA
TOPLAM 135 ADET B‹LG‹ TEKNOLOJ‹S‹ PROJES‹N‹ 2006 YILINDA
TAMAMLAYARAK HAYATA GEÇ‹RM‹ﬁT‹R.

Kalite Öneri Sistemi
Halkbank'ta etkin bir kalite sisteminin
kurulmas›n› teminen bilgi iﬂlem tabanl›
“Kalite Öneri Sistemi” faaliyete geçirilmiﬂ
ve banka çal›ﬂanlar›n›n maliyet düﬂürücü,
fayda ve verim art›r›c›, zaman kazand›r›c›,
müﬂteri ve çal›ﬂan memnuniyetini yükseltici,
mevcut sistem iﬂleyiﬂini iyileﬂtirici önerileri
de¤erlendirilmeye al›nm›ﬂt›r.
E⁄‹T‹M
Kiﬂi baﬂ›na 7,4 gün e¤itim
Çal›ﬂanlar›n›n sürekli e¤itimine büyük önem
veren Halkbank, 2006 y›l›nda insan
kayna¤›n›n e¤itimi çal›ﬂmalar›na önemli
oranda kaynak aktarmaya devam etmiﬂtir.
Halkbank, 2006 y›l›nda ''Halk Akademi''
ad› alt›nda yeni ve etkin bir e¤itim yöntemi
olan elektronik ö¤renme (e-ö¤renme)
projesini hayata geçirerek çal›ﬂanlar›n›n
zaman, mekan ve süre s›n›r› olmaks›z›n
haftan›n 7 günü / 24 saat e¤itim
alabilmelerini ve e¤itim materyallerine s›n›rs›z
olarak ulaﬂabilmelerini sa¤lam›ﬂt›r.
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E¤itim çal›ﬂmalar› kapsam›nda;

B‹LG‹ S‹STEMLER‹

• 2006 y›l›nda 20 farkl› konu baﬂl›¤›nda
1.206 grup e¤itimi planlam›ﬂt›r.
• Bu çal›ﬂmalara 28.348 kiﬂilik kat›l›m
sa¤lanm›ﬂ, 1.212 seansta tamamlanan
e¤itimlerin 1.171 seans› s›n›f içi yöntemlerle,
41 seans› ise e-ö¤renme yöntemi ile
gerçekleﬂmiﬂtir.
• S›n›f içi e¤itimlerin yan› s›ra banka
personelinin kiﬂisel, mesleki bilgi ve
becerilerinin art›r›lmas› amac›yla e-ö¤renme
platformu ile 41 grupta toplam 1.823
personele e¤itim hizmeti sunulmuﬂtur.
• S›n›f içi yöntemlerle yap›lan e¤itimlerin
%68'i kurum içi e¤itmenler, %32'si ise
Banka d›ﬂ› e¤itim firmalar› ya da e¤itmenler
taraf›ndan verilmiﬂtir.

153 yeni bilgi teknolojisi projesi
Halkbank biliﬂim teknolojisini bankac›l›k
ürün ve hizmet sunum süreçlerine baﬂar›yla
entegre etmiﬂtir.

2006 y›l› için Banka'da kiﬂi baﬂ›na düﬂen
e¤itim süresi 7,4 gün olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Banka'n›n büyük önem verdi¤i bir di¤er
konu, iﬂe yeni baﬂlayan personelin s›n›f içi,
iﬂbaﬂ› e¤itimi ve kurum kültürü e¤itimidir.
Bu do¤rultuda 2006 y›l›nda ﬂubelerde
görevlendirilmek üzere banko görevlisi
olarak iﬂe al›nan 909 personel, 53 uzman
yard›mc›s› ve 46 müfettiﬂ yard›mc›s›na
yönelik e¤itimler düzenlenmiﬂtir.

Banka 2006 y›l›nda yeni ürün ve hizmetler
için geliﬂtirilen uygulamalar, mevcut
uygulamalarda iﬂ ihtiyaçlar› do¤rultusunda
yap›lan düzenlemeler ve altyap›n›n
güçlendirilmesi çal›ﬂmalar› kapsam›nda
toplam 135 adet bilgi teknolojisi projesini
tamamlayarak hayata geçirmiﬂtir.
2006 y›l›nda Halkbank bilgi sistemleri
grubunun gündeminde yer alan önemli
projelerden biri Basel II uygulamas›na
yönelik çal›ﬂmalar olmuﬂtur. Türk bankac›l›k
sisteminin kilometre taﬂlar›ndan birini
oluﬂturacak olan Basel II uygulamas›na
yönelik projelerin önemli bölümü
tamamlanm›ﬂ olup, Halkbank 2008 y›l›nda
devreye girecek olan yeni risk yönetimi
kriterlerinin tüm gereklerini zaman›nda
uygulamaya koyacakt›r.
Halkbank teknolojik altyap›s›n› güçlendirme
faaliyetlerine devam etmektedir. Banka bu
do¤rultuda 2006 y›l›nda donan›m park›n›
yenileme çal›ﬂmalar›nda bulunmuﬂ, ve
müﬂterilerine daha da güvenli hizmet
sunmay› hedefleyen güvenlik projelerini
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tamamlam›ﬂt›r. Banka'n›n sistem-network
güvenli¤i, altyap› entegrasyon ve ürün
yenilemeleri gerçekleﬂtirilerek, tek
merkezden yönetim ve izleme yap›labilme
imkan› do¤muﬂtur.
Halkbank, yeni a¤ yap›s›n› oluﬂturma
haz›rl›klar›n› yürütmektedir. Banka, 1997
ve 1998 y›llar›nda kurdu¤u Pamukbank ve
Halkbank network yap›lar›n› de¤iﬂtirmeyi
ve a¤ yap›s›n›n tüm katmanlar›n› 2007
y›l›nda yeniden yap›land›rmay› öngörmektedir.
ADK'lar›m›z›n teknolojik altyap›s›
geliﬂmeye devam ediyor.
Halkbank ADK a¤›n› oluﬂturan internet, eticaret, telefon, kiosk, SMS, TV, WAP gibi
özel hizmet kanallar›n›, iﬂ stratejileri ve
teknolojik yeniliklere paralel olarak
geliﬂtirmektedir.
2006 y›l›nda tamamlanan bir dizi kilit proje
ile daha dinamik bankac›l›k faaliyetlerine
imkan tan›nm›ﬂ ve artan iﬂlem kapasitesine
cevap verebilecek konuma gelinmiﬂtir. Bu
kapsamda Banka'n›n önemli kanallar›ndan
biri olan internet bankac›l›¤› altyap›s›
yenilenerek daha fazla art›r›lm›ﬂ güvenli¤e
sahip bir çal›ﬂma yap›s›na
kavuﬂturulmuﬂtur.
Halkbank üzerinde çal›ﬂmakta oldu¤u mobil
ATM, mobil ﬂube, teknoloji köﬂesi gibi
projeleriyle marka imaj›n› daha da ileriye
taﬂ›maya haz›rlanmaktad›r.
TANITIM VE HALKLA ‹L‹ﬁK‹LER
Tan›t›m ve destek çal›ﬂmalar›m›z marka
de¤erimize katk›da bulunuyor
Halkbank 2006 y›l›nda da marka de¤erinin
art›r›lmas›, fark›ndal›k yarat›lmas›, kurum
kimli¤inin yerleﬂtirilmesi ve kamuoyunda
olumlu izlenimler b›rak›lmas› misyonlar›
do¤rultusunda tan›t›m ve halkla iliﬂkiler
çal›ﬂmalar›n› sürdürmüﬂ, sosyal ve kültürel
projelere sponsor olmuﬂtur.
Sosyal kuruluﬂlar›n organizatörlü¤ündeki
projelere sponsor olan Banka, “Dünya

‹ﬂadamlar› VI. Kurultay›”na, Ulusal E¤itime
Destek Kampanyas› kapsam›nda “4. E¤itim
Kurultay›”na, “KOB‹'lerle Sürdürülebilir
Rekabet Gücü ve ‹novasyon” konulu “IV.
KOB‹ Zirvesi”ne, “71. Atatürk Koﬂusu”na,
“Forum ‹stanbul”a, “14. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi”ne ve “KOB‹
Finansman›, Destekler, Krediler
Toplant›s›”na destek vermiﬂtir.
Halkbank, ülke ekonomisine katk›da
bulunacak giriﬂimcileri kaynak ve ürünlerle
buluﬂturacak fuarlara deste¤ini de
sürdürmektedir. Bu kapsamda Banka 2006
y›l›nda 40'a yak›n tar›m, turizm ve markal›
bayilik fuarlar› ile seminer, festival, etkinlik
ve benzeri organizasyonlara kat›lm›ﬂ; tüm
kredi ürünlerinin tan›t›m›n› standlar, broﬂürler
ve personeli arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Halkbank kültür, sanat ve e¤itime de
destek olmaktad›r.
• Halkbank 68. Kuruluﬂ Y›ldönümü'nde
sahip oldu¤u de¤erli resim koleksiyonunu
tüm sanatseverlerle paylaﬂm›ﬂ ve Resim
Heykel Müzesi'nde (Ankara) bir sergi
düzenlemiﬂtir.
• Banka, e¤itime destek çal›ﬂmalar›
kapsam›nda “E¤itim ‹çin Haydi Sakarya”
ve “Okuyan ﬁehir Sakarya” kampanyalar›na
kat›lm›ﬂt›r.

ERKEK VOLEYBOL TAKIMI
2006 YILINDA B‹R ‹LK‹
GERÇEKLEﬁT‹RM‹ﬁ,
AVRUPA'NIN ‹LK 4 TAKIMI
ARASINA G‹RME BAﬁARISINI
GÖSTEREREK AVRUPA
KUPASINDA F‹NAL OYNAMA
HAKKI KAZANMIﬁTIR.
HALKBANK VOLEYBOL
TAKIMI KATILDI⁄I F‹NAL
MÜSABAKALARINDA
ÜÇÜNCÜLÜK KUPASINI VE
BRONZ MADALYAYI
ÜLKEM‹ZE KAZANDIRMIﬁTIR.
TAKIMIMIZIN BAﬁARISI TÜRK
VOLEYBOL SPORU ‹Ç‹N SON
10 YILDA ELDE ED‹LEN EN
BÜYÜK BAﬁARI OLARAK
TAR‹HE GEÇM‹ﬁT‹R.

Halkbank Spor Kulübü
Halkbank Spor Kulübü bünyesindeki erkek
voleybol ve hentbol tak›mlar› 1. liglerdeki
mücadelelerini 2005-2006 sezonunda da
baﬂar›yla sürdürmüﬂtür.
Erkek Voleybol tak›m› 2006 y›l›nda bir ilki
gerçekleﬂtirmiﬂ, Avrupa'n›n ilk 4 tak›m›
aras›na girme baﬂar›s›n› göstererek Avrupa
Kupas›nda final oynama hakk› kazanm›ﬂt›r.
Bu baﬂar› tüm spor kamuoyunda büyük
ilgi görmüﬂ, Halkbank voleybol tak›m›
kat›ld›¤› final müsabakalar›nda üçüncülük
kupas›n› ve bronz madalyay› ülkemize
kazand›rm›ﬂt›r. Tak›m›m›z›n baﬂar›s› Türk
Voleybol Sporu için son 10 y›lda elde
edilen en büyük baﬂar› olarak tarihe
geçmiﬂtir.
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GEN‹ﬁ ‹ﬁT‹RAK
PORTFÖYÜ

HALKBANK'IN 3 ADET YURTDIﬁINDA BANKACILIK, 2 ADET
S‹GORTA, 13 ADET MAL‹, 6 ADET T‹CARET VE H‹ZMET
SEKTÖRLER‹NDE FAAL‹YET GÖSTEREN TOPLAM 24 F‹RMADAN
OLUﬁAN GEN‹ﬁ B‹R ‹ﬁT‹RAK PORTFÖYÜ BULUNMAKTADIR.
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‹ﬁT‹RAKLER

Halkbank'›n 3 adet yurtd›ﬂ›nda bankac›l›k,
2 adet sigorta, 13 adet mali, 6 adet ticaret
ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren
toplam 24 firmadan oluﬂan geniﬂ bir iﬂtirak
portföyü bulunmaktad›r.
Banka'n›n temel hedefi; iﬂtirak portföyünün
art› de¤er yaratacak, ürün çeﬂitlili¤ine ve
pazarlama süreç konsolidasyonuna katk›
sa¤layacak, operasyonel verimlili¤i art›racak,
hizmet üretim maliyetlerini düﬂürecek ve
müﬂterilerimizin gereksinim duydu¤u
hizmetleri h›zl›, kaliteli ve sa¤l›kl› ﬂekilde
sunma potansiyeline sahip iﬂtiraklerden
oluﬂmas›d›r.
Halkbank'›n müﬂterileri geliﬂmiﬂ bankac›l›k
ürün ve hizmetleri ile birlikte, sigorta, yat›r›m
ve leasing alanlar›ndaki ürün ve hizmetleri
de içeren geniﬂ bir ürün yelpazesinden en
iyi ve en h›zl› ﬂekilde yararlanabilmektedirler.
Halkbank'›n sermayesinin %9'una veya
daha fazlas›na sahip oldu¤u iﬂtirak ve ba¤l›
ortakl›klar hakk›ndaki özet bilgiler aﬂa¤›da
verilmiﬂtir.

Halk Finansal Kiralama A.ﬁ.
Yurt içi ve yurtd›ﬂ›nda finansal kiralama
faaliyetinde bulunmak amac›yla 1991 y›l›nda
kurulan ﬁirket'in sermayesi 52.850 bin
YTL'dir. Halkbank'›n iﬂtirak pay› %47,75
olup, ﬁirket, 2006 y›l› faaliyet dönemini
2.626 bin YTL kârla kapatm›ﬂt›r.
KOB‹ Giriﬂim Sermayesi Yat›r›m Ortakl›¤›
A.ﬁ.
KOB‹'lerin geliﬂmelerine ve ekonomik
faaliyetlerine yard›mc› olmak, proje
geliﬂtirme ve e¤itim hizmetleri sunmak
amac›yla 1999 y›l›nda kurulan ﬁirket'in
sermayesi 20 milyon YTL olup Halkbank'›n
iﬂtirak pay› %31,47'dir. ﬁirket 2006 y›l›
faaliyet dönemini 3.064 bin YTL kârla
kapatm›ﬂt›r.
Fintek-Finansal Teknoloji Hizmetleri A.ﬁ.
Her türlü bilgi iﬂlem yaz›l›m programlar›n›
ve ürünlerini yazmak, geliﬂtirmek, lisans
haklar›n› satmak ve kiraya vermek amac›yla
2001 y›l›nda kurulan ﬁirket'in toplam
sermayesi 2 milyon YTL; Halkbank'›n iﬂtirak
pay› ise %24'tür. ﬁirket, 2006 y›l› faaliyet
dönemini 338 bin YTL kârla kapatm›ﬂt›r.

Yurt ‹çi ‹ﬂtirakler:
Halk Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ.
Sermaye piyasas› faaliyetinde bulunmak,
sermaye piyasas› araçlar›n›n al›m sat›m›n›
yapmak ve borsa iﬂlemlerini yürütmek üzere
1997 y›l›nda kurulan ﬁirket'in sermayesi
17,5 milyon YTL'dir. Halkbank'›n sermaye
pay› %99,94'tür. ﬁirket 2006 y›l› faaliyet
dönemini 2.537 bin YTL kârla kapatm›ﬂt›r.
Birlik Hayat Sigorta A.ﬁ.
Türkiye'de ve yabanc› ülkelerde kiﬂiye
yönelik her türlü hayat sigortas› ile reasürans
iﬂlemlerinin gerçekleﬂtirilmesini sa¤lamak
amac›yla 1998 y›l›nda kurulan ﬁirket'in
sermayesi 7 milyon YTL olup, Halkbank'›n
sermaye pay› %94,4'tür. ﬁirket, 2006 y›l›
faaliyet dönemini 10.915 bin YTL kârla
kapatm›ﬂt›r.

Bileﬂim Alternatif Da¤›t›m Kanallar› ve
Ödeme Sistemleri A.ﬁ.
Faaliyet konusu POS, ATM ve kredi
kartlar›n›n bas›m›, da¤›t›m› ve operasyonel
iﬂlemleri olan ﬁirket'in kuruluﬂ tarihi 1995,
sermayesi ise 1 milyon YTL'dir. Halkbank'›n
iﬂtirak pay› %24 olup, ﬁirket 2006 y›l› faaliyet
dönemini 2.005 bin YTL kârla kapatm›ﬂt›r.

KKB Kredi Kay›t Bürosu
Ana faaliyet konular› para ve sermaye
piyasalar› ile sigortac›l›k olan mali kurumlar
aras›nda bireysel kredilerin takip ve
kontrolünü sa¤lamak üzere gerekli olan
bilgi paylaﬂ›m›n› gerçekleﬂtirmek amac›yla
1995 y›l›nda kurulan ﬁirket'in sermayesi
7.425 bin YTL ve Halkbank'›n iﬂtirak pay›
%18,18'dir. ﬁirket, 2006 y›l› faaliyet
dönemini 3.673 bin YTL kârla kapatm›ﬂt›r.
Yurt D›ﬂ› ‹ﬂtirakler:
Demir-Halkbank (Nederland) N.V.
1992 y›l›nda Hollanda'n›n Rotterdam
kentinde kurulan Demir-Halkbank'›n
sermayesi 113.445.054 Euro olup,
Halkbank'›n iﬂtirak pay› %30'dur. Banka
2006 y›l› faaliyet dönemini 15.011 bin EURO
kârla kapatm›ﬂt›r.
Macaristan Halk Bankas›-Magyarorszagi
Volksbank RT
1994 y›l›nda Macaristan'da kurulan
Banka'n›n sermayesi 7.400.000.000 Macar
Florini (HUF) olup, Halkbank'›n iﬂtirak pay›
%5,41'dir. Banka 2006 y›l› faaliyet dönemini
2.110.875 bin HUF kârla kapatm›ﬂt›r.
Uluslararas› Garagum Ortaklar Bankas›International Joint Stock Bank (Garagum)
1993 y›l›nda Türkmenistan'da kurulan
Banka'n›n sermayesi 26.000.000.000
Manat olup, Halkbank'›n iﬂtirak pay›
%6,57'dir. Banka 2006 y›l› faaliyet dönemini
5.150.664 bin Manat kârla kapatm›ﬂt›r.

Bankalararas› Kart Merkezi A.ﬁ.
Kartl› ödeme sistemi içerisinde ortak
sorunlara çözüm bulmak ve Türkiye'deki
banka ve kredi kartlar› kural ve standartlar›n›
geliﬂtirmek amac›yla 1990 y›l›nda kurulan
ﬁirket'in sermayesi 4 milyon YTL'dir.
Halkbank'›n ﬁirket'e iﬂtirak pay› %18,95'tir.
ﬁirket 2006 y›l› faaliyet dönemini 2.193 bin
YTL kârla kapatm›ﬂt›r.

Birlik Sigorta A.ﬁ.
Her türlü sigortac›l›k faaliyetinde bulunmak
amac›yla 1958 y›l›nda kurulmuﬂ olan
ﬁirket'in sermayesi 19.740 bin YTL'dir.
Halkbank'›n ﬁirket'e iﬂtirak pay› %78,32'dir.
ﬁirket 2006 y›l› faaliyet dönemini 2.362 bin
YTL kârla kapatm›ﬂt›r.
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ANA SÖZLEﬁMEDE YIL ‹Ç‹NDE YAPILAN DÜZENLEMELER

ESK‹
TÜRK‹YE HALK BANKASI ANON‹M ﬁ‹RKET‹ ANA SÖZLEﬁMES‹
B‹R‹NC‹ BÖLÜM

YEN‹
TÜRK‹YE HALK BANKASI ANON‹M ﬁ‹RKET‹ ANA SÖZLEﬁMES‹
B‹R‹NC‹ BÖLÜM

KURULUﬁ
Amaç ve Konu:
Madde 4- Banka'n›n amac›, mevduat kabulü dahil her türlü
bankac›l›k faaliyetlerini yürütmektir.

KURULUﬁ
Amaç ve Konu:
Madde 4- Bankan›n amac›, Bankac›l›k Kanunu ve ilgili di¤er
mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kayd›yla,
mevduat bankalar›n›n yapabilecekleri her türlü bankac›l›k faaliyetinin
yürütülmesidir.

Banka, amaçlar›n› gerçekleﬂtirmek üzere, Bankalar Kanunu ve
di¤er mevzuat hükümleri sakl› kalmak kayd›yla;

Banka, amaçlar›n› gerçekleﬂtirmek üzere Bankac›l›k Kanunu ve
di¤er mevzuat hükümlerinin tan›d›¤› tüm yetkileri kullan›r.

- Türk Liras› ve döviz üzerinden her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler
açmak, yerel ve uluslararas› finans piyasalar›nda kullan›lan finansal
ürünlerin ihrac›na, al›nmas›na, sat›lmas›na arac›l›k etmek, yat›r›m
bankac›l›¤› iﬂlemleri yapmak, kredileri toptan veya perakende almak,
satmak, devretmek, yurtiçi ve yurtd›ﬂ› vadeli piyasalarda al›m ve
sat›m iﬂlemi yapmak, bankalararas› para piyasas›ndan, yurtiçi ve
yurtd›ﬂ›ndan fon sa¤lamak, her türlü sermaye piyasas› iﬂlemlerini
yapmak, ithalat ve ihracat iﬂlemlerine arac›l›k etmek, sigorta ve
di¤er finans kuruluﬂlar› acenteli¤i yapmak, ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda bankalar›n kurabilecekleri veya
ortak olabilecekleri her türlü ortakl›¤a iﬂtirak etmek ya da bu amaçla
yeni ortakl›klar kurmak veya oluﬂmuﬂ ortakl›klardan ç›kmak,

- Türk Liras› ve döviz üzerinden her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler
açmak, yerel ve uluslararas› finans piyasalar›nda kullan›lan finansal
ürünlerin ihrac›na, al›nmas›na, sat›lmas›na arac›l›k etmek, yat›r›m
bankac›l›¤› iﬂlemleri yapmak, kredileri toptan veya perakende almak,
satmak, devretmek, yurtiçi ve yurtd›ﬂ› vadeli piyasalarda al›m ve
sat›m iﬂlemi yapmak, bankalararas› para piyasas›ndan, yurtiçi ve
yurtd›ﬂ›ndan fon sa¤lamak, her türlü sermaye piyasas› iﬂlemlerini
yapmak, ithalat ve ihracat iﬂlemlerine arac›l›k etmek, sigorta ve
di¤er finans kuruluﬂlar› acenteli¤i yapmak, ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda bankalar›n kurabilecekleri veya
ortak olabilecekleri her türlü ortakl›¤a iﬂtirak etmek ya da bu amaçla
yeni ortakl›klar kurmak veya oluﬂmuﬂ ortakl›klardan ç›kmak,
gibi her türlü faaliyette bulunur.

- Her çeﬂit taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz mallar›, s›nai ve fikri haklar›, intifa,
irtifak ve üst hakk› gibi s›n›rl› ayni ve ﬂahsi alacak haklar›n› iktisap
etmek ve iktisap etti¤i mal ve haklar› satmak, devretmek, bu mal
ve haklar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, tesis edilmiﬂ rehin
ve ipotekleri fek etmek gibi her türlü tasarrufi iﬂlemleri yapmak,
taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz mallar›, s›nai ve fikri haklar› kiralamak veya kiraya
vermek, kira ve sat›ﬂ vaadi sözleﬂmelerini tapuya ﬂerhetmek.
gibi her türlü faaliyette bulunur.
Menkul ve Gayrimenkul ‹ktisab› Menkul ve Gayrimenkul Mallar
Üzerine ‹ﬂlemler:
Madde 5- Banka ticari amaçla gayrimenkul ve emtia al›m ve sat›m›
ile u¤raﬂamaz. Gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar› hariç olmak üzere,
münhas›ran taﬂ›nmaz ticareti ile u¤raﬂan ortakl›klara kat›lamaz ve
bu konularda iﬂ yapan gerçek veya tüzel kiﬂilere kredi açamaz.
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Menkul ve Gayrimenkul ‹ktisab› Menkul ve Gayrimenkul Mallar
Üzerine ‹ﬂlemler:
Madde 5- Banka ticari amaçla gayrimenkul ve emtia al›m ve sat›m›
ile u¤raﬂamaz. ‹potekli konut finansman kuruluﬂlar› ve gayrimenkul
yat›r›m ortakl›klar› hariç olmak üzere, münhas›ran taﬂ›nmaz ticareti
ile u¤raﬂan ortakl›klara kat›lamaz ve bu konularda iﬂ yapan gerçek
veya tüzel kiﬂilere kredi açamaz.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
SERMAYE
Sermaye:

‹K‹NC‹ BÖLÜM
SERMAYE
Sermaye:

Madde 6- Banka'n›n sermayesi 1.250.000.000.000.000.- Türk
Liras›d›r. Bu sermeyenin; 24.208.500 TL. 6762 say›l› Türk Ticaret
Kanununun yürürlü¤e girmesinden önce ç›kar›lan ve muteber olan
100 TL. de¤erinde nama yaz›l› 242.085 adet,

Madde 6- Banka'n›n sermayesi 1.250.000.000.000.000.- Türk
Liras›d›r. Bu sermeyenin; 24.208.500 TL. 6762 say›l› Türk Ticaret
Kanununun yürürlü¤e girmesinden önce ç›kar›lan ve muteber olan
100 TL. de¤erinde nama yaz›l› 242.085 adet,

3.042.500 TL. beheri 500 TL. de¤erinde nama yaz›l› 6.085 adet,
972.749.000 TL. beheri 1.000 TL. de¤erinde nama yaz›l› 972.749
adet,
499.000.000.000 TL . beheri 10.000 TL. de¤erinde nama yaz›l›
49.900.000 adet,
1.000.000.000.000 TL. beheri 100.000 TL. de¤erinde nama yaz›l›
10.000.000 adet,
3.500.000.000.000 TL. beheri 100.000 TL. de¤erinde nama yaz›l›
35.000.000 adet,
10.000.000.000.000 TL. beheri 100.000 TL. de¤erinde nama yaz›l›
100.000.000 adet,
60.000.000.000.000 TL. beheri 1.000.000 TL. de¤erinde nama
yaz›l› 60.000.000 adet,
175.000.000.000.000 TL. beheri 1.000.000 TL. de¤erinde nama
yaz›l› 175.000.000 adet,
1.000.000.000.000.000 TL. beheri 1.000.000 TL. de¤erinde nama
yaz›l› 1.000.000.000 adet
hisse senedinden teﬂekkül eder. Bu sermayenin
1.150.000.000.000.000.-TL.'l›k k›sm› ödenmiﬂtir.

3.042.500 TL. beheri 500 TL. de¤erinde nama yaz›l› 6.085 adet,
972.749.000 TL. beheri 1.000 TL. de¤erinde nama yaz›l› 972.749
adet,
499.000.000.000 TL . beheri 10.000 TL. de¤erinde nama yaz›l›
49.900.000 adet,
1.000.000.000.000 TL. beheri 100.000 TL. de¤erinde nama yaz›l›
10.000.000 adet,
3.500.000.000.000 TL. beheri 100.000 TL. de¤erinde nama yaz›l›
35.000.000 adet,
10.000.000.000.000 TL. beheri 100.000 TL. de¤erinde nama yaz›l›
100.000.000 adet,
60.000.000.000.000 TL. beheri 1.000.000 TL. de¤erinde nama
yaz›l› 60.000.000 adet,
175.000.000.000.000 TL. beheri 1.000.000 TL. de¤erinde nama
yaz›l› 175.000.000 adet,
1.000.000.000.000.000 TL. beheri 1.000.000 TL. de¤erinde nama
yaz›l› 1.000.000.000 adet
hisse senedinden teﬂekkül eder. Bu sermayenin tamam› ödenmiﬂtir.

Bu sermayenin;
A Grubu olan hisseleri Hazine'ye,
B Grubu olan hisseleri Hazine'ye, di¤er kamu veya özel hukuk
tüzel kiﬂileri ile gerçek kiﬂilere,
ait bulunmaktad›r.

Bu sermayenin;
A Grubu olan hisseleri Hazine'ye,
B Grubu olan hisseleri Hazine'ye, di¤er kamu veya özel hukuk
tüzel kiﬂileri ile gerçek kiﬂilere,
ait bulunmaktad›r.

15.11.2000 tarihli ve 4603 say›l› Kanunun yürürlük tarihinden önce,
çeﬂitli kamu veya özel hukuk tüzel kiﬂileri ile gerçek kiﬂilerin sahip
olduklar› hisseler ve bu hisselerden do¤an haklar› (B) grubu hisselere
münhas›ran geçerlili¤ini korur.

15.11.2000 tarihli ve 4603 say›l› Kanunun yürürlük tarihinden önce,
çeﬂitli kamu veya özel hukuk tüzel kiﬂileri ile gerçek kiﬂilerin sahip
olduklar› hisseler ve bu hisselerden do¤an haklar› (B) grubu hisselere
münhas›ran geçerlili¤ini korur.
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2006 YILI FAAL‹YETLER‹

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BANKA'NIN ORGANLARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BANKA'NIN ORGANLARI

Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri:

Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri:

Madde 9- Genel Kurul, bu Ana Sözleﬂme ile düzenlenen hususlar
d›ﬂ›nda, Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve ilgili kanunlarda
belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullan›r.

Madde 9- Genel Kurul, bu Ana Sözleﬂme ile düzenlenen hususlar
d›ﬂ›nda, Türk Ticaret Kanunu, Bankac›l›k Kanunu ve ilgili kanunlarda
belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullan›r.

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu:

Madde 17- Yönetim Kurulu yedi (7) üyeden oluﬂur. Yönetim Kurulu
üyeleri Genel Kurul taraf›ndan seçilir. Yönetim Kurulu,yemin törenini
izleyen ilk toplant›da, aralar›ndan bir üyeyi Yönetim Kurulu Baﬂkan›
seçer. Bu toplant›da bir Üye de Baﬂkan Vekili seçilir. Yönetim
Kuruluna Yönetim Kurulu Baﬂkan›, bulunmad›¤› hallerde Yönetim
Kurulu Baﬂkan Vekili baﬂkanl›k eder. Yönetim Kurulu Üyelerinin
Bankalar Kanununun öngördü¤ü nitelikleri taﬂ›malar› ﬂartt›r.

Madde 17- Yönetim Kurulu en az yedi (7) en fazla dokuz (9) üyeden
oluﬂur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul taraf›ndan seçilir. Yönetim
Kurulu,yemin törenini izleyen ilk toplant›da, aralar›ndan bir üyeyi
Yönetim Kurulu Baﬂkan› seçer. Bu toplant›da bir Üye de Baﬂkan
Vekili seçilir. Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Baﬂkan›, bulunmad›¤›
hallerde Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili baﬂkanl›k eder. Bankac›l›k
Kanununda genel müdür için öngörülen ﬂartlar, yönetim kurulu
üyelerinin yar›dan bir fazlas› için de aran›r.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

18.2- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve
di¤er ilgili mevzuat uyar›nca kendisine verilen görevleri yapmak ve
yetkileri kullanmak ile yükümlüdür. Yönetim Kurulu bu görev ve
yetkilerinden uygun gördüklerini belirleyece¤i limitler çerçevesinde
devretmek, uygulanmas›n› ve denetlenmesini sa¤lamak yetkisini
haizdir.

18.2- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Bankac›l›k Kanunu ve
di¤er ilgili mevzuat uyar›nca kendisine verilen görevleri yapmak ve
yetkileri kullanmak ile yükümlüdür.
Yönetim Kurulu bu görev ve yetkilerinden uygun gördüklerini
belirleyece¤i limitler çerçevesinde devretmek, uygulanmas›n› ve
denetlenmesini sa¤lamak yetkisini haizdir.

18.3- Yönetim Kurulu, bankalar kanununa göre genel müdür
vas›flar›na haiz bir üyeyi Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim
Kurulu, görev ve yetkilerinden bir k›sm›n› belirleyece¤i ﬂartlar ve
limitler çerçevesinde Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür,
Bankalar Kanunu'nun ve ilgili mevzuat›n Genel Müdür için öngördü¤ü
görevlerin ve Bankan›n bütün idari iﬂlemlerinin yan›s›ra bankan›n
faaliyetlerinin etkin ve sa¤l›kl› yürütülmesinin koordinasyonunu
sa¤lar.

18.3- Yönetim Kurulu, Bankac›l›k kanununa göre genel müdür
vas›flar›na haiz bir üyeyi Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim
Kurulu, görev ve yetkilerinden bir k›sm›n› belirleyece¤i ﬂartlar ve
limitler çerçevesinde Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür,
Bankac›l›k Kanunu'nun ve ilgili mevzuat›n Genel Müdür için
öngördü¤ü görevlerin ve Bankan›n bütün idari iﬂlemlerinin yan›s›ra
bankan›n faaliyetlerinin etkin ve sa¤l›kl› yürütülmesinin
koordinasyonunu sa¤lar.
18.4- Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun denetim ve gözetim
faaliyetlerinin yerine getirilmesine yard›mc› olmak üzere icrai görevi
bulunmayan ve nitelikleri Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu taraf›ndan belirlenen en az iki Yönetim Kurulu üyesini
denetim komitesini oluﬂturmak üzere görevlendirir.
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22.2- Kredi komitesi tüm üyelerin kat›l›m›yla haftada en az bir kez
Genel Müdür taraf›ndan tespit edilen ve toplant› tarihinden en az
24 saat önce üyelere gönderilen gündemle toplan›r. Kararlar oybirli¤i
ile al›n›r.

22.2- Kredi komitesi tüm üyelerin kat›l›m›yla haftada en az bir kez
Genel Müdür taraf›ndan tespit edilen ve toplant› tarihinden en az
24 saat önce üyelere gönderilen gündemle toplan›r. Kredi Komitesinin
oybirli¤i ile verdi¤i kararlar do¤rudan, ço¤unlukla verdi¤i kararlar
Yönetim Kurulunun onay›ndan sonra uygulan›r.

Denetçilerin Say›lar›, Seçimleri ve Görev Süreleri:

Denetçilerin Say›lar›, Seçimleri ve Görev Süreleri:

Madde 23- Genel Kurul, yüksek ö¤renim görmüﬂ, bankac›l›k,
ekonomi veya finans alanlar›nda en az 10 y›l deneyim sahibi
kimselerden en fazla 3 denetçi seçer. Denetçiler, üç y›l için seçilirler.
Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurulca belirlenir.

Madde 23- Genel Kurul, yüksek ö¤renim görmüﬂ, bankac›l›k,
ekonomi veya finans alanlar›nda en az 10 y›l deneyim sahibi
kimselerden en fazla 3 denetçi seçer. Denetçiler, üç y›l için seçilirler.
Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurulca belirlenir.

Denetçiler, Banka Ana Sözleﬂmesi ile düzenlenen hükümler,
Bankalar Kanunu, 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile
di¤er ilgili mevzuat uyar›nca denetim görevlerini yaparlar.

Denetçiler, Banka Ana Sözleﬂmesi ile düzenlenen hükümler,
Bankac›l›k Kanunu, 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile
di¤er ilgili mevzuat uyar›nca denetim görevlerini yaparlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HESAPLAR VE TEMETTÜ DA⁄ITIMI

HESAPLAR VE TEMETTÜ DA⁄ITIMI

Hesap Dönemi:
Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlar›:

Hesap Dönemi:
Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlar›:

Madde 25- Banka, hesaplar›n› ve y›ll›k bilançolar› ile kâr ve zarar
cetvellerini, Bankalar Kanunu'na göre belirlenen usul ve esaslara
göre; tutar, yay›nlar ve ilgili mercilere gönderir. Ba¤›ms›z denetim
kuruluﬂunca onaylanm›ﬂ Bilanço, kâr/zarar cetveli ile Yönetim
Kurulu ve Denetçi raporlar›, Genel Kurul toplant›s›n›n yap›laca¤›
günden onbeﬂ gün önce hissedarlar›n tetkikine haz›r bulundurulur.

Madde 25- Banka, hesaplar›n› ve y›ll›k bilançolar› ile kâr ve zarar
cetvellerini, Bankac›l›k Kanunu'na göre belirlenen usul ve esaslara
göre; tutar, yay›nlar ve ilgili mercilere gönderir. Ba¤›ms›z denetim
kuruluﬂunca onaylanm›ﬂ Bilanço, kâr/zarar cetveli ile Yönetim
Kurulu ve Denetçi raporlar›, Genel Kurul toplant›s›n›n yap›laca¤›
günden onbeﬂ gün önce hissedarlar›n tetkikine haz›r bulundurulur.

BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM

BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM

BANKANIN FES‹H, TASF‹YE, B‹RLEﬁME VEYA DEVR‹

BANKANIN FES‹H, TASF‹YE, B‹RLEﬁME VEYA DEVR‹

Birleﬂme veya Devir:

Birleﬂme veya Devir:

Madde 28- Bankan›n birleﬂme veya devrine Genel Kurul taraf›ndan
karar verilir. Birleﬂme veya devir iﬂlemleri, 4603 ve 4684 say›l›
Kanun hükümleri sakl› kalmak kayd›yla Bankalar Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerine göre yap›l›r.

Madde 28- Bankan›n birleﬂme veya devrine Genel Kurul taraf›ndan
karar verilir. Birleﬂme veya devir iﬂlemleri, 4603 ve 4684 say›l›
Kanun hükümleri sakl› kalmak kayd›yla Bankac›l›k Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerine göre yap›l›r

ALTINCI BÖLÜM

ALTINCI BÖLÜM

D‹⁄ER HÜKÜMLER

D‹⁄ER HÜKÜMLER

Madde 30- Bu Ana Sözleﬂmede hüküm bulunmayan hallerde
Bankalar Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve sair mevzuat›n
ilgili hükümleri uygulan›r.

Madde 30- Bu Ana Sözleﬂmede hüküm bulunmayan hallerde
4603 say›l› Kanun'un, Bankac›l›k Kanunu'nun, Türk Ticaret
Kanunu'nun ve sair mevzuat›n ilgili hükümleri uygulan›r.
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UYGUNLUK GÖRÜﬁÜ
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YÖNET‹M B‹LG‹LER‹ VE KURUMSAL
YÖNET‹M UYGULAMALARI
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YÖNET‹M KURULU
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1 Hasan Cebeci
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Ankara ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi,
Ekonomi Fakültesi’nden mezun olan Hasan
Cebeci, 1975 y›l›nda Vak›flar Bankas›'nda
Müfettiﬂ Yard›mc›s› olarak baﬂlad›¤› meslek
hayat›n›, ayn› bankada Müfettiﬂ, ﬁube Müdürü,
Birim Müdürü, Bölge Müdürü ve Genel Müdür
Yard›mc›s› olarak devam ettirdi. 27.03.2003
tarihinde T. Halk Bankas› A.ﬁ.'ye Kredilerden
sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak
atand›. 08.12.2003 tarihinde Genel Müdür ve
‹cra Kurulu Baﬂkan› olan Hasan Cebeci
13.04.2005 tarihinden itibaren Bankada Yönetim
Kurulu Baﬂkan› olarak görev yapmaktad›r.
2 Hasan Sezer
Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili
Ankara ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi,
Bankac›l›k D›ﬂ Ticaret ve Kambiyo bölümünden
mezun olan Hasan Sezer meslek hayat›na 1982
y›l›nda özel bir d›ﬂ ticaret ﬂirketinde baﬂlad›.
1983 y›l›nda T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ.'de Müfettiﬂ
Yard›mc›s›, Müfettiﬂ, Birim Müdür Yard›mc›s›,
Birim Müdürü, Ziraat ve Halk Yat›r›m Menkul
De¤erler A.ﬁ.'nde Genel Müdür olarak çal›ﬂt›.
27.03.2003 tarihinde T. Halk Bankas› A.ﬁ.'ye
Risk Yönetimi ve Mali Kontrol'den sorumlu
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atanan
Hasan Sezer 13.04.2005 tarihinden itibaren
Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili olarak görevine
devam etmektedir.
3 Hüseyin Ayd›n
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Ankara ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi,
Ekonomi Fakültesi’nden mezun olan Hüseyin
Ayd›n meslek hayat›na 1983 y›l›nda T.C. Ziraat
Bankas›'nda Müfettiﬂ Yard›mc›s› olarak baﬂlad›.
Ayn› kurumda Müfettiﬂ, Daire Baﬂkan›, Yurt D›ﬂ›
Temsilcili¤i ve ﬁube Müdürlü¤ü görevlerinde
bulundu. 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri
aras›nda Halkbank Yönetim Kurulu Murahhas
Üyeli¤i'nin yan› s›ra Pamukbank A.ﬁ. Yönetim
Kurulu Üyeli¤i de yapt›. 14.04.2005-31.05.2005
tarihleri aras›nda T.C. Ziraat Bankas› Yönetim
Kurulu Baﬂkan Vekilli¤i görevini yürüten Ayd›n,
31.05.2005 tarihinde Halkbank Yönetim Kurulu
Üyeli¤i ve Genel Müdürlü¤üne atanm›ﬂt›r. Hüseyin
Ayd›n, Uzbekistan-Turkish Bank Denetim Kurulu
Üyeli¤inin yan› s›ra Macaristan Halk Bankas› ve
Fintek A.ﬁ. Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevlerinde
bulunmuﬂtur. Halen Birlik Sigorta A.ﬁ. ve Birlik
Hayat A.ﬁ. Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤› görevlerini
de yürütmektedir.

4 Erol Berktaﬂ
Yönetim Kurulu Üyesi
Ortado¤u Teknik Üniversitesi Petrol
Mühendisli¤i'nden 1982 y›l›nda mezun olan Erol
Berktaﬂ, Marmara Üniversitesi Bankac›l›k ve
Sigortac›l›k Enstitüsü'nde yüksek lisans›n›
tamamlad›. 1986 y›l›ndan 1999 y›l›na kadar
Garanti Bankas›'nda Otomasyon, Muhabir
‹liﬂkiler, D›ﬂ ‹ﬂlemler, Fon Yönetimi Planlama,
Planlama ve Bütçe, Kredi Pazarlama gibi muhtelif
müdürlüklerde ve tam yetkili ﬂubelerde çal›ﬂt›.
Ard›ndan çok uluslu bir ﬂirkette mali iﬂler müdürü
olarak görev yapan Berktaﬂ 2003 - 2005 y›llar›
aras›nda T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ.'de Yönetim
Kurulu Murahhas Üyeli¤i yapt›. Erol Berktaﬂ
13.04.2005 tarihinden itibaren T. Halk Bankas›
A.ﬁ.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktad›r.
5 Emin Süha Çayköylü
Yönetim Kurulu Üyesi
Ortado¤u Teknik Üniversitesi, Makine
Mühendisli¤i Fakültesi'nden mezun olan Emin
Süha Çayköylü, yüksek lisans›n› Syracuse
University Business School (M.B.A.) ve
Manchester University U.K. Technology
(M.Sc)'de, doktora çal›ﬂmas›n› ise Washington
International University'de Doctor of Philosophy
in Business Administration konusunda
tamamlad›. 1972 y›l›nda özel bir ﬂirkette proje
mühendisi olarak meslek hayat›na baﬂlayan
Çayköylü, 1977 y›l›nda Türkiye Kalk›nma
Bankas›'nda proje yöneticisi, ard›ndan ‹slam
Kalk›nma Bankas›'nda Bölüm Müdürü, özel
ﬂirketlerde Genel Müdür, Proje Koordinatörü ve
Yönetici Direktör olarak çal›ﬂt›. Emin Süha
Çayköylü 27.03.2003 tarihinden itibaren T. Halk
Bankas› A.ﬁ.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapmaktad›r.

7 Burhaneddin Tanyeri
Yönetim Kurulu Üyesi
Atatürk Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi ‹ﬂletme Bölümü'nden mezun olan
Burhaneddin Tanyeri, çal›ﬂma hayat›na 1976
y›l›nda Zirai Donat›m Kurumu'nda baﬂlad›. 1982
y›l›nda T.C. Ziraat Bankas›'nda Müfettiﬂ
Yard›mc›s› ard›ndan da ayn› bankada Müfettiﬂ,
Baﬂmüfettiﬂ, ﬁube Müdürü ve Bölge Baﬂmüdürü
olarak çal›ﬂt›. 08.09.2005 tarihinden itibaren T.
Halk Bankas› A.ﬁ.'de Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapmaktad›r.
8 Yusuf Da¤can
Denetim Kurulu Üyesi
Eskiﬂehir ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi'nden
mezun olan Yusuf Da¤can 1977 y›l›nda
Vak›fbank'ta Müfettiﬂ Yard›mc›s› olarak baﬂlad›¤›
meslek hayat›n›, ayn› kurumda Müfettiﬂ ve ﬁube
Müdürü olarak sürdürdü. 28.03.2003 tarihinden
itibaren T. Halk Bankas› A.ﬁ.'de Denetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktad›r.
9 ﬁeref Efe
Denetim Kurulu Üyesi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan ﬁeref
Efe, Harvard University, JFK School of
Government'ta yüksek lisans›n› tamamlad›. 1992
y›l›nda Say›ﬂtay'da Denetçi Yard›mc›s› olarak
baﬂlad›¤› meslek hayat›n›, ayn› kurumda Denetçi
ve Baﬂdenetçi olarak sürdürdü. Bu dönemde
çeﬂitli projelere uzman olarak kat›ld›. 28.03.2003
tarihinden itibaren T. Halk Bankas› A.ﬁ.'de
Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan ﬁeref
Efe ayn› zamanda Hazine Müsteﬂarl›¤›
Müﬂavirli¤ini de devam ettirmektedir.

6 Nurzahit Keskin
Yönetim Kurulu Üyesi
Anadolu Üniversitesi Afyon ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi'nden mezun olan Nurzahit Keskin
Marmara Üniversitesi Bankac›l›k ve Sigortac›l›k
Enstitüsü Uluslararas› Bankac›l›k Bölümü'nde
Yüksek Lisans›n› tamamlad›. Doktora
çal›ﬂmalar›n› Sakarya Üniversitesi'nde sürdüren
Keskin çal›ﬂma hayat›na 1986 y›l›nda Marmara
Üniversitesi'nde Ö¤retim Görevlisi olarak
baﬂlam›ﬂt›r. 1990 y›l›nda özel sektöre geçerek
Uluslararas› bir ﬂirkette Ba¤›ms›z Denetçi ve
Yönetim Dan›ﬂman› olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. Çeﬂitli
ulusal ve çok uluslu ﬂirketlerde ‹nsan Kaynaklar›
alan›nda üst düzey yönetici ve T.C. Ziraat Bankas›
A.ﬁ.'de ‹nsan Kaynaklar›, Operasyon ve Destek
Hizmetleri'nden sorumlu Murahhas Aza ve ‹cra
Kurulu Üyesi olarak görev yapan Nurzahit Keskin
13.04.2005 tarihinden itibaren T. Halk Bankas›
A.ﬁ.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktad›r.
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YÖNET‹M KURULU

Süleyman ASLAN
Hazine Yönetimi'nden Sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s›

Ömer Muzaffer Bakt›r
Kurumsal-Ticari Pazarlama'dan Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s›

Halil Çelik
Operasyonlar'dan Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s›

Erdal Ersoy
Bütçe ve Mali ‹ﬂler'den Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s›

Yunus Esmer
Krediler'den Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›

M. Cengiz Gö¤ebakan
Risk Tasfiye'den Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s›

Erol Göncü
Bilgi Sistemleri ve Teknik Hizmetler'den
Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›

Dr. ﬁahap Kavc›o¤lu
Perakende Bankac›l›k'tan Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s›

Mustafa Savaﬂ
Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol'den Sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s›

Ali ‹pek
Teftiﬂ Kurulu Baﬂkan›
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Süleyman ASLAN
Hazine Yönetimi'nden Sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s›
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi Uluslararas› ‹liﬂkiler
Bölümü'nden mezun olan Süleyman ASLAN
1992 y›l›nda T.C. Ziraat Bankas› E¤itim
Müdürlü¤ü Bankac›l›k Okulu'nda memur olarak
görevine baﬂlad›. Ayn› bankan›n Personel
Müdürlü¤ü ve Sermaye Piyasalar› Daire
Baﬂkanl›¤›'nda Uzman, ‹stanbul Menkul K›ymetler
ﬁubesi ve Sermaye Piyasalar› Daire
Baﬂkanl›¤›'nda Müdür Yard›mc›s›, Bono Tahvil
Daire Baﬂkanl›¤›'nda Bölüm Müdürü, Ziraat
Portföy Yönetimi A.ﬁ.'de Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi, Döviz ve Para Piyasalar›
Daire Baﬂkanl›¤›'nda Daire Baﬂkan› olarak görev
yapt›. 17.06.2005 tarihinde T. Halk Bankas›
A.ﬁ.'de Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›l›¤› görevine atanan Süleyman
Aslan 03.11.2006 tarihinden itibaren Uluslararas›
Bankac›l›k faaliyetlerini de vekaleten
yürütmektedir.
Ömer Muzaffer Bakt›r
Kurumsal-Ticari Pazarlama'dan Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s›
‹stanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisli¤i
Fakültesinden mezun olan Ömer Bakt›r
01.02.1990 tarihinde Pamukbank T.A.ﬁ.'de
Müfettiﬂ Yard›mc›s› olarak baﬂlad›¤› meslek
hayat›n› ayn› kurumda Müfettiﬂ, Servis Yöneticisi
ve Bölüm Müdürü olarak sürdürdü. 10.12.2004
tarihinden itibaren T. Halk Bankas› A.ﬁ.' de
Kurumsal-Ticari Pazarlama'dan sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› olarak görevine devam
etmektedir.
Halil Çelik
Operasyonlar'dan Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s›
Eskiﬂehir ‹ktisadi Ticari ilimler Akademisi ‹ktisat
Bölümü'nden mezun olan Halil Çelik 1982 y›l›nda
T.C.Ziraat Bankas› A.ﬁ.'de Müfettiﬂ Yard›mc›s›
olarak baﬂlad›¤› meslek hayat›n› ayn› kurumda
Müfettiﬂ, Baﬂ Müfettiﬂ, Bölge Müdürü ve ‹ller
Bankas›nda Müfettiﬂ olarak sürdürdü.
28.07.2003 tarihinde T. Halk Bankas› A.ﬁ.'de
Operasyonlar'dan sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› olarak atanan Halil Çelik 03.11.2006
tarihinden itibaren Organizasyon faaliyetlerini de
vekaleten yürütmektedir.

Erdal Ersoy
Bütçe ve Mali ‹ﬂler'den Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s›
Marmara Üniversitesi ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› ile
Anadolu Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden
mezun olan Erdal Ersoy meslek hayat›na 1975
y›l›nda Akbank'ta baﬂlad›. Pamukbank, Citibank
ve Saudi American Bank-SAMBA'da üst düzey
yöneticilik yapt›. 04.07.2002 tarihinde T. Halk
Bankas› A.ﬁ.'ye Bütçe ve Mali ‹ﬂler'den sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s› olarak atanan Erdal
Ersoy görevine devam etmektedir.
Yunus Esmer
Krediler'den Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
Ankara ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹ﬂletmeMuhasebe Bölümü'nden mezun olan Yunus
Esmer, meslek hayat›na 1979 y›l›nda T. Halk
Bankas› A.ﬁ.'de baﬂlad›. ‹stanbul Bölge ‹stihbarat
Müdürlü¤ü ile Sanayi Kredileri Müdürlü¤ünde
Uzman Yard›mc›s›, Uzman ve Baﬂ Uzman; Proje
De¤erlendirme Müdürlüklerinde Müdür
Yard›mc›s›, KOB‹ Kredileri Daire Baﬂkanl›¤›nda
Bölüm Müdürü ve Daire Baﬂkan› olarak görev
yapan Esmer 17.06.2005 tarihinden itibaren
Krediler'den sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
görevini yürütmektedir.
M. Cengiz Gö¤ebakan
Risk Tasfiye'den Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s›
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
‹ktisat Bölümü'nden mezun olan M. Cengiz
Gö¤ebakan 1987 y›l›nda Pamukbank T.A.ﬁ.'de
Müfettiﬂ Yard›mc›s› olarak baﬂlad›¤› meslek
hayat›n›, ayn› kurumda kredilendirme sürecinin
her aﬂamas›nda yönetici düzeyinde görev alarak
sürdürdü. Bu görevleri s›ras›nda Kredi AnaliziRating Modelleri-Kredi ‹zleme Süreçleri ve Kredi
Risk Yönetimi konular›nda çeﬂitli mesleki çal›ﬂma
ve makaleleri yay›nland›. 10.12.2004 tarihinde
T. Halk Bankas› A.ﬁ.'ye Perakende Kredilerden
sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak atanan
Gö¤ebakan, 09.06.2005 tarihinden itibaren Risk
Tasfiyeden sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
olarak görevini sürdürmektedir.

Dr. ﬁahap Kavc›o¤lu
Perakende Bankac›l›k'tan Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s›
Dokuz Eylül Üniversitesi ‹ktisadi ‹dari Bilimler
Fakültesi ‹ﬂletme Bölümü mezunu olan ﬁahap
Kavc›o¤lu ‹stanbul Üniversitesi Muhasebe
Enstitüsü'nü Denetim Uzman› olarak bitirdikten
sonra, ‹ngiltere Hastings College'de ‹ﬂletmecilik
üzerine e¤itim gördü. Marmara Üniversitesi
Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Enstitüsü'nde Yüksek
Lisans ve Doktoras›n› tamamlayan Kavc›o¤lu
meslek hayat›na 1990 y›l›nda Esbank T.A.ﬁ.'de
Müfettiﬂ Yard›mc›s› olarak baﬂlad›. Ayn› bankada
Müfettiﬂ, ﬁube Müdürü, Genel Müdür Yard›mc›s›
olarak görev ald›ktan sonra Çal›k Yat›r›m Bankas›
ve MNG Bank'ta çal›ﬂt›. 30.06.2003 tarihinde
‹stanbul Bölge Koordinatörü olarak atanan ﬁahap
Kavc›o¤lu T. Halkbank A.ﬁ.'deki görevini,
17.06.2005 tarihinden itibaren Perakende
Bankac›l›k'tan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
olarak sürdürmektedir.
Mustafa Savaﬂ
Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol'den Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s›
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden
mezun olan Mustafa Savaﬂ, 01.03.1991 tarihinde
T. Halk Bankas› A.ﬁ.' de Müfettiﬂ Yard›mc›s›
olarak baﬂlad›¤› meslek hayat›na Müfettiﬂ, ﬁube
Müdürü ve ‹ç Kontrol Daire Baﬂkan› olarak
devam ettirdi. 18.07.2002 tarihinden itibaren
Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol'den sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›l›¤› görevini yürütmektedir.
Ali ‹pek
Teftiﬂ Kurulu Baﬂkan›
Gazi Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ali
‹pek, 1989 y›l›nda T. Halk Bankas› A.ﬁ.
Bayrampaﬂa/‹stanbul ﬁubesinde baﬂlad›¤›
meslek hayat›n› ayn› kurumda Servis Eleman›,
Müfettiﬂ Yard›mc›s›, Müfettiﬂ, ﬁube Müdürü,
Bölüm Müdürü ve Daire Baﬂkan› olarak sürdürdü.
2004 y›l›nda BDDK'da Daire Baﬂkanl›¤› görevi
yapan ‹pek, 06.04.2005 tarihinden itibaren T.
Halk Bankas› A.ﬁ.'de Teftiﬂ Kurulu Baﬂkan›
olarak görevini sürdürmektedir.

Erol Göncü
Bilgi Sistemleri ve Teknik Hizmetler'den
Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Matematik
Bölümü'nden mezun olan Erol Göncü
03.10.1988 y›l›nda Pamukbank T.A.ﬁ.'de Sistem
Analisti olarak baﬂlad›¤› meslek hayat›n› ayn›
kurumda Servis Yöneticisi ve Bölüm Yöneticisi
olarak sürdürdü. 10.12.2004 tarihinden itibaren
T. Halk Bankas› A.ﬁ.'de Bilgi Sistemleri ve Teknik
Hizmetler'den sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
olarak görevine devam etmektedir.
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ORGAN‹ZASYON YAPISI

YÖNET‹M KURULU

Yönetim Kurulu
Raportörlü¤ü

Genel Müdür

Hukuk Müﬂavirli¤i

Disiplin Kurulu
Baﬂkanl›¤›

Tan›t›m ve Halkla ‹liﬂkiler

Kurumsal-Ticari
Pazarlama

Perakende
Bankac›l›k

Krediler

Risk Tasfiye

Hazine
Yönetimi

Kurumsal Pazarlama

Giriﬂimci-KOB‹
Pazarlama

Kurumsal Krediler

Risk Takip

Para ve Sermaye
Piyasalar›

Ticari-KOB‹
Pazarlama

Bireysel Bankac›l›k

Ticari-KOB‹ Krediler

Risk Takip ve Tasfiye

Hazine Yönetimi
Orta Ofis

Proje De¤erlendirme ve
Mali Tahlil

Kartl› Ödeme Sistemleri
ve Alternatif Da¤›t›m
Kanallar›

Giriﬂimci-KOB‹ Kredileri

Risk Tasfiye

Mevduat ve Bankac›l›k
Hizmetleri

Kredi Risk ‹zleme

Esnaf Bankac›l›¤›

‹htisas
Kredileri
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Risk Yönetimi ve
‹ç Kontrol

Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤›

Risk Yönetimi

‹ç Kontrol

Uluslararas› Bankac›l›k

Organizasyon ve
‹nsan Kaynaklar›

Operasyonlar

Bilgi Sistemleri ve
Teknik Hizmetler

Bütçe ve Mali ‹ﬂler

Muhabir ve
Yurt D›ﬂ› ‹liﬂkiler

Organizasyon

ﬁube Operasyonlar›

Yaz›l›m Geliﬂtirme

Mali Kontrol

Uluslararas› Bankac›l›k ve
Yap›land›r›lm›ﬂ Finansman

‹nsan Kaynaklar›

D›ﬂ ‹ﬂlemler Operasyonlar›

Altyap› ‹ﬂletim ve
Yönetimi

Bilanço Konsolidasyon ve
D›ﬂ Raporlama

E¤itim

Hazine Operasyonlar›

Teknolojik Mimari
Yönetimi

Stratejik Planlama

‹dari ‹ﬂler ve
Sat›n Alma

Genel Muhasebe

‹nﬂaat-Emlak ve Ekspertiz
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TÜRK‹YE HALK BANKASI A.ﬁ.
KOM‹TELER

DENET‹M KOM‹TES‹
Halkbank’ta Denetim Komitesi 31.10.2006 tarih ve 34-01 say›l› Yönetim Kurulu karar›yla kurulmuﬂ olup, Denetim Komitesi üyeleri
Bankan›n iç denetim, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili iﬂlevlerini etkin bir biçimde sürdürmektedir. Denetim
Komitesinin görevleri; ‹ç kontrol ve iç denetim birimleri arac›l›¤›yla iç kontrol sisteminin etkinli¤inin de¤erlendirilmesi, Yönetim
Kurulunca onaylanan banka iç politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmad›¤›n›n gözetilmesi ve al›nmas› gerekli görülen önlemler
konusunda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunulmas›, Bankan›n iç denetim sisteminin izlenerek de¤erlendirilmesi, iç denetim
biriminin yönetmelik ve iç politikalarla belirlenen yükümlülüklerini yerine getirip getirmedi¤inin gözetilmesi, iç denetime iliﬂkin
belirlenen strateji, politika ve programlar ile iç denetim biriminin yap›s› ile ilgili iç düzenlemelerin incelenmesi ve uygun görülmesi
halinde Yönetim Kurulu’nun onay›na sunulmas›, Bankan›n taﬂ›d›¤› risklerin tespit ve kontrol edilmesi için gerekli yöntem ve uygulama
usullerinin mevcut olup olmad›¤›n›n de¤erlendirilmesidir. Ayr›ca Bankan›n muhasebe uygulamalar›n›n kanun ve düzenlemeler ile
mevzuata uygunlu¤u yönünde ba¤›ms›z denetim kuruluﬂunun de¤erlendirmelerinin gözden geçirilmesi, üst düzey yönetim ve
ba¤›ms›z denetçiler ile birlikte ba¤›ms›z denetimin sonuçlar›n›n, ba¤›ms›z denetim raporunun ve ba¤›ms›z denetçinin tereddüt etti¤i
di¤er konular›n çözüme kavuﬂturulmas›, Bankan›n sözleﬂme imzalayaca¤› ba¤›ms›z denetim kuruluﬂlar›n›n, derecelendirme
kuruluﬂlar›n›n, de¤erleme kuruluﬂlar›n›n ve destek hizmeti almak üzere sözleﬂme imzalayaca¤› destek hizmeti kuruluﬂlar›n›n
yeterlili¤inin, güvenilirli¤inin de¤erlendirilerek sonucunun bir rapor ile Yönetim Kurulu’na sunulmas› ve Bankan›n finansal raporlar›n›n
gerçek ve yans›t›lmas› gereken tüm bilgileri kapsay›p kapsamad›¤›n›n, finansal raporlar›n›n, bankan›n mali durumunun, yap›lan iﬂlerin
sonuçlar›n›n ve bankan›n nakit ak›mlar›n›n do¤ru olarak yans›t›p yans›tmad›¤›n›n denetlenmesidir.
Denetim Komitesi Üyeleri;
Hasan CEBEC‹ - Baﬂkan – Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Hasan SEZER - Üye- Risk Yönetimi, ‹ç Kontrol ve ‹ç Denetim’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

ÜST DÜZEY R‹SK KOM‹TES‹
Banka’n›n Risk Yönetimi konusundaki strateji ve politikalar›n› belirlemekle görevli, kararlar›n oy birli¤i ile al›nd›¤› üst düzey organd›r.
Komite düzenli olarak, ça¤r› yap›lmaks›z›n ayda en az bir defa toplanmakta, ola¤anüstü durumlarda ise, Komite Baﬂkan›’n›n ça¤r›s›
ile toplant› düzenlenmektedir. 2006 y›l› içerisinde yap›lan toplant›larda bankan›n potansiyel riskleri ve risk yönetimindeki genel
geliﬂmeler konusunda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunulmuﬂ ve banka risk politikalar› ile uygulama usulleri geliﬂtirilmiﬂtir. Üst düzey risk
komitesi’nin görevleri; Yönetmelik gere¤i haz›rlanacak “Bankan›n Risklilik Düzeyinin De¤erlendirildi¤i Belge” ile “Acil ve Beklenmedik
Durum Plan›’n›n de¤erlendirilerek Yönetim Kurulu’na sunulmas›, Risk Yönetimi Grubu’nun Banka Yönetim Kurulu’na karﬂ› temsil
edilmesi ve Risk Yönetimi strateji ve politikalar›n›n oluﬂturulmas›d›r.
Üst Düzey Risk Komitesi Üyeleri;
Hasan SEZER - Baﬂkan - Risk Yönetimi, ‹ç Kontrol ve ‹ç Denetim’den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin AYDIN - Üye – Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Mustafa SAVAﬁ - Üye – Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol Genel Müdür Yard›mc›s›
BANKA R‹SK KOM‹TES‹
Banka’n›n potansiyel riskleri ve risk yönetimindeki genel geliﬂmelerin görüﬂüldü¤ü, banka risk politikalar› ile uygulama usullerinin
geliﬂtirildi¤i ve kararlar›n oy çoklu¤u ile al›nd›¤› bir organd›r. Banka Risk Komitesi düzenli olarak ça¤r› yap›lmaks›z›n ayda en az iki
defa toplanmakta, ola¤anüstü durumlara ise, Komite Baﬂkan›’n›n ça¤r›s› üzerine toplant› düzenlenmektedir. Banka Risk Komitesi’nin
görevleri; Bankada üstlenilen risklerin de¤erlendirilmesi, geliﬂmeler do¤rultusunda, Banka Üst Düzey Risk Komitesi’ne görüﬂ ve
öneriler sunulmas› ve Üst Düzey Risk Komitesi taraf›ndan oluﬂturulan risk yönetimi strateji ve politikalar›na uygun hareket edilmesini
sa¤lamakt›r.
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Banka Risk Komitesi Üyeleri;
Mustafa Savaﬂ – Baﬂkan – Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol Genel Müdür Yard›mc›s›
Erdal Ersoy- Üye – Bütçe ve Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›s›
Cengiz Gö¤ebakan – Üye – Risk Tasfiye Genel Müdür Yard›mc›s›
Ali ‹pek – Üye – Teftiﬂ Kurulu Baﬂkan›
Ali Ulvi Sargon – Üye – Risk Yönetimi Daire Baﬂkan›
Olcay Do¤an – Üye – ‹ç Kontrol Daire Baﬂkan›
OPERASYONEL R‹SK ÇALIﬁMA KOM‹TES‹
Banka’n›n operasyonel zarar do¤uran iﬂlemlerinin belirlenmesi ve operasyonel zararlar›n önüne geçilmesi amac›yla çal›ﬂan bir
organd›r. Operasyonel Risk Çal›ﬂma Komitesi düzenli olarak ayda en az iki defa toplanmakta ve al›nan kararlar banka Risk
Komitesi’ne sunulmaktad›r. Komitenin görevleri; Bankan›n operasyonel risklerinin ölçümü için gerekli veri taban›n›n ilgili birimlerle
koordineli bir ﬂekilde oluﬂturulmas› amac›yla prosedürlerin belirlenmesi, Teftiﬂ Kurulu ve di¤er kontrol birimlerince saptanan hata ve
noksanl›klar›n standart bir kodlama sistemiyle kayda al›nabilmesi için, birimler aras›nda çal›ﬂma yap›lmas›n›n sa¤lanmas›,
operasyonel risklerdeki yo¤unlaﬂmalar›n ve/veya faaliyet süreçlerindeki risk do¤uran unsurlar›n, ilgili birimlerce yap›lan raporlamalara
dayal› olarak saptanmas›, de¤erlendirilmesi ve al›nmas› gereken önlemlerle birlikte Banka Risk Komitesi’ne sunulmas›, geçmiﬂ
dönemlerde ortaya ç›km›ﬂ operasyonel kay›plarla ilgili veri taban›n›n oluﬂturulmas› için gerekli teknik ve idari çal›ﬂmalar›n yap›lmas›,
risk de¤erlendirme matrisinde yer alan iﬂlevsel faaliyetlere iliﬂkin operasyonel risklerin de¤erlendirilmesi ve derecelendirilmesinde
görüﬂ oluﬂturulmas› ile Bankac›l›k mevzuat›ndaki geliﬂmelerden do¤abilecek veya Banka Risk Komitesi taraf›ndan verilecek yeni
görevlerin yerine getirilmesidir.
Operasyonel Risk Çal›ﬂma Komitesi Üyeleri;
Ali Ulvi Sargon – Baﬂkan - Risk Yönetimi Daire Baﬂkan›
Kadir Yaylak - Üye - Teftiﬂ Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›
Olcay Do¤an – Üye - ‹ç Kontrol Daire Baﬂkan›
Ergin Kaya - Üye - ﬁube Operasyonlar› Daire Baﬂkan›
Suat Kepenek – Üye - D›ﬂ ‹ﬂlemler Operasyonlar› Daire Baﬂkan›
Ayﬂe Sönmezler – Üye - Mali Kontrol Daire Baﬂkan›
Ali Alev – Üye - Hazine Operasyonlar› Daire Baﬂkan›
Kemal Efe - Üye - Genel Muhasebe Daire Baﬂkan›
Ayﬂegül Aslan – Üye - Teknolojik Mimari Yönetimi Daire Baﬂkan›
KRED‹ KOM‹TES‹
Yönetim Kurulu’nun kredilerle ilgili olarak verece¤i görevleri yerine getirmek üzere, Yönetim Kurulu’nca seçilen ve süre hariç olmak
üzere Genel Müdür’de aranan ﬂartlar› taﬂ›yan en az iki Yönetim Kurulu Üyesi’nden ve Genel Müdür’den oluﬂur. Banka Kredi
Komitesi baﬂkanl›¤›n› Genel Müdür yürütmektedir. Genel Müdür’ün bulunmad›¤› hallerde ise Kredi Komitesinin di¤er asli üyelerinden
biri Kredi Komitesine baﬂkanl›k etmektedir. Kredi Komitesi baﬂkan›, Kredi Komitesi faaliyetlerinin etkin ve sa¤l›kl› yürütülmesinin
koordinasyonundan sorumludur. Kredi Komitesi, tüm üyelerin kat›l›m›yla haftada en az bir kez toplanmak zorundad›r. Komitenin
görevleri; Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan Banka’n›n toplam plasman portföyünün büyüklü¤ü, sektörel, bölgesel ve kredi
türüne göre da¤›l›m›na iliﬂkin kredi politikalar›n› uygulamak, Banka kredi politikalar›, portföy ve gerçek/tüzel kiﬂi baz›nda kredi verme
faaliyetlerine iliﬂkin usul ve esaslar›n belirlenmesine yönelik olarak Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak, kredi portföyünün, genel
kabul görmüﬂ kredi risk yönetimi prensipleri dahilinde yönetilmesini sa¤lamakt›r. Kredi komitesi görev ve yetkilerinin bir bölümünü
s›n›r ve kapsam›n› aç›kça belirtmek suretiyle devredebilir, ancak bireysel krediler konusu hariç, di¤er kredi türleri konusunda aç›k
kredi iﬂlemlerine iliﬂkin yetki devrinde bulunamaz, yetkisini devretti¤i organ›n bu konudaki uygulamalar›n› izlemek ve denetlemekle de
görevlidir.
Kredi Komitesi Üyeleri;
Hüseyin Ayd›n - Baﬂkan - Yönetim Kurulu Üyesi Ve Genel Müdür
Burhaneddin Tanyeri- Üye - Yönetim Kurulu Üyesi
Erol Berktaﬂ - Üye - Yönetim Kurulu Üyesi
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AKT‹F PAS‹F KOM‹TES‹ (APKO)
Banka varl›k ve yükümlülüklerinin yönetimi ile bu kapsamda fon hareketlerine iliﬂkin politikalar›n belirlenmesi, banka bilançosunun
yönetilmesi için ilgili birimlerce icra edilecek kararlar›n al›nmas› amac›yla oluﬂturulmuﬂ bir komitedir. Komitenin görevleri; Banka’n›n
mali yap›s›, portföyü, bütçesi, kredi ve mevduat faizleri, para ve sermaye piyasalar›ndaki geliﬂmeler ile Banka’daki ve di¤er
bankalardaki geliﬂmeleri tart›ﬂarak de¤erlendirmektir. APKO düzenli olarak her hafta, asgari ise ayda en az bir kez, komite
baﬂkan›n›n belirleyece¤i gün ve yerde toplan›r. Komite toplant›lar›na, komitenin davet edece¤i di¤er Genel Müdür Yard›mc›lar› ile
yetkililer de bilgi almak ve/veya görüﬂ bildirmek amac›yla kat›labilirler. Aktif Pasif Komitesi toplant›lar›n›n organizasyonu ve toplant›da
al›nan kararlar›n düzenlenmesi Stratejik Planlama Daire Baﬂkanl›¤› taraf›ndan gerçekleﬂtirilmektedir.
Aktif Pasif Komitesi Üyeleri:
Hüseyin Ayd›n - Baﬂkan - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Erdal Ersoy - Üye - Bütçe Ve Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›s›
Ömer Bakt›r - Üye - Kurumsal-Ticari Pazarlama Genel Müdür Yard›mc›s›
ﬁahap Kavc›o¤lu - Üye - Perakende Bankac›l›k Genel Müdür Yard›mc›s›
Yunus Esmer - Üye - Kurumsal-Ticari Krediler Genel Müdür Yard›mc›s›
Süleyman Aslan - Üye - Hazine Yönetimi ve Uluslararas› Bankac›l›k Genel Müdür Yard›mc›s›
KURUMSAL YÖNET‹M KOM‹TES‹
Bankan›n kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yapmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde
bulunmak amac›yla Yönetim Kurulunun belirleyece¤i icrai görevi olmayan bir Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte tüm Genel Müdür
Yard›mc›lar› ve Teftiﬂ Kurulu Baﬂkan›ndan oluﬂan bir komitedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, komite baﬂkan›n›n belirleyece¤i
zamanlarda, komite baﬂkan›’n›n belirleyece¤i gün ve yerde toplan›r. Komite toplant›lar›na, komite baﬂkan›n›n davet edece¤i di¤er
yetkililer de bilgi almak ve/veya görüﬂ bildirmek amac›yla kat›labilirler. Komitenin görevleri; Bankan›n vizyon ve misyonu ile
stratejilerinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunulmas› ve bunlar›n kamuya aç›klanmas›n›n sa¤lanmas›, Bankan›n
etik kurallar›n›n oluﬂturulmas› ve bunlar›n benimsenmesi konusunda banka personelinin iletiﬂim kanallar›n›n belirlenmesi, Banka üst
düzey yönetiminin bankan›n faaliyetleri dolay›s›yla oluﬂabilecek ç›kar çat›ﬂmalar›n›n belirlenmesi ve önlenmesine yönelik politikalar›n
oluﬂturulmas› konusunda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunulmas› ve belirlenen politikalar›n de¤erlendirilmesi, personelin yetki ve
sorumluluklar›n›n belirlenerek bunlara uyum konusunda bilinçlendirilmesi ayr›ca performans ve ödüllendirme kriterlerinin
belirlenmesine yönelik çal›ﬂmalara katk› sa¤lanarak nitelikli personelle ilgili tasarruflarda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunulmas›,
Bankan›n kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak kamuoyunun ayd›nlat›lmas› konusunda Bankan›n internet sitesinin aktif kullan›m›n›n
sa¤lanmas›d›r.
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:
Hasan Cebeci - Baﬂkan - Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Ömer Bakt›r - Üye - Kurumsal-Ticari Pazarlama Genel Müdür Yard›mc›s›
ﬁahap Kavc›o¤lu - Üye - Perakende Bankac›l›k Genel Müdür Yard›mc›s›
Yunus Esmer- Üye - Kurumsal-Ticari Krediler Genel Müdür Yard›mc›s›
M.Cengiz Gö¤ebakan - Üye - Risk Tasfiye Genel Müdür Yard›mc›s›
Süleyman Aslan - Üye - Hazine Yönetimi ve Uluslararas› Bankac›l›k Genel Müdür Yard›mc›s›
Halil Çelik - Üye - Organizasyon ve ‹nsan Kaynaklar› ile Operasyonlar Genel Müdür Yard›mc›s›
Erol GÖNCÜ - Üye - Bilgi Sistemleri Teknik Hizmetler Genel Müdür Yard›mc›s›
Erdal ERSOY - Üye - Bütçe ve Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›s›
Ali ‹PEK - Üye- Teftiﬂ Kurulu Baﬂkan›
YÖNET‹M KURULU
Halkbank Yönetim Kurulu Bankac›l›k Kanununun öngördü¤ü nitelikleri taﬂ›yan en az 7, en fazla 9 üyeden oluﬂur. Yönetim Kurulu
üyeleri Genel Kurul taraf›ndan seçilir. Yönetim Kurulu, yemin törenini izleyen ilk toplant›s›nda bir üyeyi Yönetim Kurulu Baﬂkan›, bir
üyeyi Baﬂkan Vekili, bir üyeyi Genel Müdür ve icrai görevi bulunmayan en az iki üyeyi Denetim Komitesini oluﬂturmak üzere
görevlendirir. Temel görevi; Banka’n›n idare ve temsil edilmesi olan Yönetim Kurulu’na, Yönetim Kurulu Baﬂkan›, bulunmad›¤›
hallerde ise Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili baﬂkanl›k eder.
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Hangi neden veya zorunluluk ile olursa olsun Yönetim Kurulu'ndan izin almaks›z›n üst üste üç toplant›ya kat›lmam›ﬂ olan veya aral›kl›
da olsa bir hesap dönemi içinde yap›lan toplant›lar›n yar›s›na kat›lmam›ﬂ olan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmiﬂ say›l›rlar. Yönetim
Kurulu'nda bir veya birkaç üyeli¤in boﬂalmas› halinde, Yönetim Kurulu, durumlar› Kanuna ve ana sözleﬂmeye uygun kimseleri
boﬂalan üyeliklere geçici olarak seçer ve bu seçimi toplanacak ilk Genel Kurulun tasvibine sunar. Bu suretle seçilen üye ilk Genel
Kurul toplant›s›na kadar görev yapar.
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Baﬂkan›, Baﬂkan Vekili veya bir üyenin ça¤r›s› üzerine toplan›r. Kurulun ayda en az bir defa
toplanmas› zorunludur. Aksine karar verilmedikçe (resmi tatil vb. günlere denk gelen toplant› günü Baﬂkan›n yaz›l› önerisi ile
belirlenen baﬂka bir güne ertelenebilir) Yönetim Kurulu toplant›lar› her ay›n 3. Çarﬂamba günü yap›l›r. Ay›n ilk günü Çarﬂambaya
geliyor ise, toplant› ay›n 4. Çarﬂamba günü yap›l›r.
Yönetim Kurulu toplant›lar› kural olarak Banka merkezinin bulundu¤u ﬂehirde yap›l›r. Ancak, üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤unun (5
üyenin) muvafakati ile baﬂka bir yerde de toplant› yap›labilir. Denetçiler, aç›k denetim ve ﬂeffafl›k ilkesi gere¤i, Yönetim Kurulu
toplant›lar›na kat›labilirler. Yönetim Kurulu, gerekti¤inde Genel Müdür Yard›mc›lar› ve/veya Banka'n›n di¤er yöneticilerinden toplant›ya
kat›lmalar›n› talep edebilir.
Yönetim Kurulu'nun gündemi, ça¤r›y› yapan baﬂkan veya vekilince düzenlenir ve toplant›ya ça¤r› yaz›s›yla birlikte üyelere herhangi
bir ﬂekilde gönderilir veya elden verilir. Gündem toplant›dan 24 saat önce belirlenerek üyelere da¤›t›l›r. Özellik arz eden konu ve
durumlarda Yönetim Kurulu Baﬂkan›'n›n iste¤i ile gündeme madde ilave edilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri de Kurul Karar› al›nmas› ile
ilgili konularda önerge verebilirler. Yönetim Kurulu'nun toplan›p gündemi görüﬂebilmesi için üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤unun (5
üyenin) toplant›da haz›r bulunmas› zorunludur. Yönetim Kurulu'nda kararlar, üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile al›n›r. Üyelerden biri
müzakere talebinde bulunmad›kça Yönetim Kurulu kararlar›, içlerinden birinin belirli bir konuda yapt›¤› teklife di¤erlerinin yaz›l› onay›
al›nmak suretiyle de verilebilir. Bu takdirde al›nacak kararda oybirli¤i ﬂart› aran›r.
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Halkbank 2006 y›l›nda izledi¤i kârl›l›k ve verimlilik hedeflerinden taviz vermeden faaliyetlerine devam etmiﬂtir. Banka verimli gördü¤ü
her alanda çal›ﬂmaya, geliﬂmeye ve kâr üretmeye özen göstermiﬂtir. Bu dönemde bankan›n mali portresinin iyileﬂtirilmesinde baz
al›nan temel husus ekonominin ve piyasalar›n gerçekleri olmuﬂtur.
Uygun maliyetli kaynaklar›n temin edildi¤i, ölçek ekonomisinin avantajlar›ndan istifade edildi¤i ve aktif pasif yönetimine önem verildi¤i
2006 y›l›nda Bankan›n elde etti¤i sonuçlar sa¤l›kl› ve kârl› bir büyüme olarak kendini göstermiﬂtir.
Banka 2006 y›l› itibariyle aktiflerini bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre %28 oran›nda art›rarak 26,9 milyar YTL düzeyinden 34,4
milyar YTL seviyesine yükseltmiﬂtir. Aktifte sa¤lanan büyüme sürecinde; vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler portföyü
içinde yer alan Özel Tertip Borçlanma Senetlerinin pay› azalt›lm›ﬂ, kredilerinin bilanço içindeki pay› art›r›lm›ﬂ, getirisiz aktiflerinin pay›
azalt›lm›ﬂt›r.
Halkbank 2006 y›l›nda kaynaklar›n›n önemli bir bölümünü kredilere yönlendirmiﬂtir. Bilançoda izlenen %28 oran›nda büyümeye
ra¤men kredilerin bilanço içindeki pay› % 24 seviyesinden %34 düzeyine ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bankan›n kredi hacmi % 84 oran›nda
art›r›larak 6,3 milyar YTL’den 11,6 milyar YTL’ye yükseltilmiﬂtir.
Kredilendirme süreçlerinde baﬂta esnaf sanatkar ve KOB‹’ler olmak üzere, bireysel tüketicilerden kurumsal nitelikli firmalara uzanan
ekonominin tüm birimlerinin finansman orta¤› olmaya özen gösterilmiﬂtir. Bu kapsamda toplam kredilerin %54’ü esnaf sanatkar ve
KOB‹’lere kulland›r›lm›ﬂt›r.
2006 y›l›nda aktif kalitesinin art›r›lmas›na yönelik stratejilerinin önemli bir parças› olan menkul k›ymetler portföyünün bilanço içindeki
pay›n›n azalt›lmas› sa¤lanm›ﬂ, mevcut portföy banka likiditesini olumlu yönde etkileyecek biçimde de¤erlendirilmiﬂtir. Bu kapsamda
menkul k›ymetlerin bilanço pay› % 65 seviyelerinden % 53 seviyesine gerilemiﬂtir.
Bankan›n toplam mevduat hacmi 21,1 milyar YTL’den % 29 oran›nda art›ﬂla 27,1 milyar YTL’ye ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Mevduat hacminde
sa¤lanan art›ﬂta tabana yayg›nl›¤›n geliﬂtirilmesine önem verilmiﬂtir.
Halkbank 2006 y›l sonu itibariyle hedeflemiﬂ oldu¤u kâr rakam›na 9.ay sonunda ulaﬂm›ﬂ, y›l sonunda ise 863 milyon YTL kâr elde
ederek geçen y›l sonuna göre kâr›n› % 56 oran›nda art›rm›ﬂt›r. Sonuç olarak Banka, 2006 y›l›nda verimli bir faaliyet dönemini geride
b›rakarak, büyüyen ve yüksek oranda kâr üreten bir alt yap›ya kavuﬂmuﬂtur.
Halkbank’› bu sonuçlara ulaﬂt›ran tüm çal›ﬂanlar›m›za teﬂekkür eder, Bankan›n 2006 y›l›na ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlar›
ile Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplar›n› de¤erli ortaklar›m›z ve temsilcilerinin de¤erlendirmelerine sunar›z.

Hüseyin AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür
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TÜRK‹YE HALK BANKASI A.ﬁ.
‹NSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINA ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹LER

‹ﬂe Alma;
‹nsan Kaynaklar› Birimi, Organizasyon Birimi taraf›ndan tespit edilen ve Yönetim Kurulu’nun onay› do¤rultusunda belirlenen norm
kadro say›s›, görev, unvan ve çal›ﬂma yerleri ile ilgili bilgileri de¤erlendirerek Banka’n›n gelecek y›l için ihtiyaç duyaca¤› iﬂgücünü ve
bu iﬂgücünün Banka içinden/d›ﬂ›ndan ya da hangi kaynaklardan ne ﬂekilde sa¤lanaca¤›na dair bir plan çerçevesinde iﬂe al›m
koﬂullar›n› belirler. ‹ﬂe al›nacak adaylarda aﬂa¤›daki genel ﬂartlar aran›r, ancak gerekti¤i durumlarda baﬂvurulan pozisyonlar›n
özelli¤ine göre özel ﬂartlar da aranabilmektedir.
• T.C. vatandaﬂ› olmak ya da yabanc› uyruklular için çal›ﬂma izinleri hakk›nda 4817 say›l› Kanun uyar›nca yetkili makamlardan
Türkiye'de çal›ﬂma izni alm›ﬂ olmak,
• Kamu haklar›ndan mahrum bulunmamak,
• S›nav tarihi itibariyle 18 yaﬂ›n› bitirmiﬂ olmak,
• Banka'n›n ‹nsan Kaynaklar› Yönetmeli¤i'nde belirtilen suçlardan hükümlü olmamak,
• Bankalar Kanunu'na göre bankalarda çal›ﬂmas› yasaklanmam›ﬂ olmak,
• Erkeklerde s›nav tarihi itibariyle askerlik görevini yapm›ﬂ veya erteletmiﬂ olmak ya da askerlik yükümlülü¤ünden muaf tutulmuﬂ
olmak,
• Banka'n›n ‹ﬂ Kanunu uyar›nca çal›ﬂt›rmas› zorunlu özürlü kontenjan›ndan iﬂe al›nacaklar hariç, iﬂin gerektirdi¤i sa¤l›k koﬂullar›na
sahip olmak ve yurdun her yerinde devaml› görev yapmas›na engel olabilecek beden veya ak›l hastal›¤› veya vücut sakatl›¤› ile özürü
bulunmad›¤›n› resmi sa¤l›k kurullar› raporu ile tevsik etmek.
‹ﬂ Baﬂvurusu;
Bankadaki aç›k iﬂ pozisyonlar› gazete, dergi, internetteki insan kaynaklar› siteleri ile Halkbank internet sitesinde ilan edilerek
duyurulmaktad›r. Bu ilanlarda yap›lacak s›nav ile ilgili bilgiler aç›kça yer almakta, s›nav sonucunda baﬂar›l› olanlar hizmetin özelli¤inin
gerektirdi¤i mesleki bilgi ve deneyime sahip olup olmad›klar›n›n belirlenmesi amac›yla gerekti¤inde mülakata tabi tutulmaktad›rlar.
Terfi ;
Halkbank’ta yetki grubuna ba¤l› olarak personelin alabilece¤i unvanlar; Yönetici Direktör, Direktör, Yönetici, Yetkili, Asistan ve
Destek olarak belirlenmiﬂtir. Her unvan prensip olarak tek bir yetki grubuna ba¤l› olup, personelin bulundu¤u unvan›n yetki
grubunda çal›ﬂt›r›lmas› esast›r. Personelin bulundu¤u yetki grubundaki unvan›ndan daha üst bir yetki grubundaki unvana ya da ayn›
yetki grubu içinde daha üst bir unvana yükselebilme ﬂartlar›;
• Atanabilece¤i göreve iliﬂkin boﬂ norm kadronun olmas›,
• Bulundu¤u unvanda/görevde öngörülen asgari çal›ﬂma süresini tamamlam›ﬂ olmas›,
• Bulundu¤u unvanda/görevde öngörülen asgari çal›ﬂma süresi içerisindeki performans de¤erlemesinin en az iyi derecede olmas›,
• Görevde yükselme s›nav›nda baﬂar›l› olmas›,
• Atanaca¤› göreve iliﬂkin yetkinliklere sahip olmas›,
• Atanaca¤› unvanla/görevle ilgili olarak kat›laca¤› kurs ve/veya seminerleri baﬂar›yla tamamlamas›,
olarak belirlenmiﬂtir.

HALK BANKASI 2006 FAAL‹YET RAPORU

YÖNET‹M B‹LG‹LER‹ VE KURUMSAL YÖNET‹M UYGULAMALARI 46

TÜRK‹YE HALK BANKASI A.ﬁ.
DESTEK H‹ZMET‹ ALINAN KURULUﬁLARA ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹LER

‘‘Bankalar›n Alacaklar› Destek Hizmetleri ve Destek Hizmeti Kuruluﬂlar›n›n Yetkilendirilmesi Hakk›nda Yönetmelik’’ kapsam›nda
Halkbank’›n destek hizmeti ald›¤› firma ve kuruluﬂlar›n faaliyet konular› ile hizmetin al›nd›¤› kiﬂi ve kuruluﬂlara iliﬂkin bilgiler:
• Bankalararas› Kart Merkezi A.ﬁ.; 1990 y›l›nda kurulan ﬂirket, kredi kart› ve banka kart› ürünlerine sahip olan bankalar›n aralar›nda
uygulayacaklar› prosedürleri geliﬂtirmek, standardizasyonu sa¤lamaya yönelik çal›ﬂmalar yapmak, Türkiye genelinde uygulamalar ile
yurtiçi kurallar› oluﬂturmak, bankalar aras›ndaki takas iﬂlemlerini yürütmek, yurtd›ﬂ› kuruluﬂ ve komisyonlarla iliﬂkiler kurmak,
gerekti¤inde üyelerini bu kuruluﬂlarda temsil etmek, halen her banka taraf›ndan devam ettirilen iﬂlemleri daha güvenli, süratli ve daha
az maliyetli tek bir merkezden yürütmek amac›yla faaliyetlerini sürdürmektedir. ﬁirketin en fazla sermaye pay›na sahip olan ortaklar›
% 18,95 oran›nda T. Halk Bankas› A.ﬁ., % 17,98 oran›nda T.C.Ziraat Bankas› A.ﬁ. ve % 10,15 oran›nda da T.Garanti Bankas›
A.ﬁ.’dir. Geri kalan ortaklardan Akbank T.A.ﬁ., Yap› ve Kredi Bankas› A.ﬁ., T.‹ﬂ Bankas› A.ﬁ., T.Vak›flar Bankas› T.A.O., Finansbank
A.ﬁ., Oyakbank A.ﬁ. ve Fortis Bank’›n iﬂtirak oran› %10’nun alt›ndad›r.
• Bileﬂim Alternatif Da¤›t›m Kanallar› ve Ödeme Sistemleri A.ﬁ. : Kredili bankac›l›k ürünleri, kartl› ve/veya elektronik ödeme sistemleri,
ça¤r› merkezleri, internet bankac›l›¤›, ATM ve di¤er elektronik bankac›l›k uygulamalar› ile üye iﬂyeri çal›ﬂmalar› alanlar›nda mevcut
veya teknolojik geliﬂmelerden ötürü ortaya ç›kacak her türlü faaliyette bulunmak ve her türlü hizmet ile risk içeren bankac›l›k
ürünlerinin gerektirdi¤i risk de¤erlendirme sürecine ait tüm hizmetleri veren firma 1995 y›l›nda kurulmuﬂtur. Firman›n % 24’ü T. Halk
Bankas› A.ﬁ.’ne, % 25’i T.C.Ziraat Bankas› A.ﬁ.’ne, % 20’si Ziraat Bankas› Pers.Vakf›’na, % 15’i Baﬂak Sigorta A.ﬁ.’ne, % 15’i
Ziraat Finansal Kiralama A.ﬁ.’ne ve % 1’i de Baﬂak Depoculuk A.ﬁ.’ne aittir.
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TÜRK‹YE HALK BANKASI A.ﬁ.’N‹N
2006 YILI ÇALIﬁMA VE HESAP DÖNEM‹ HAKKINDAK‹
DENET‹M KURULU RAPORU

Denetim Kurulumuz, 01.01.2006 tarihi ile 31.12.2006 tarihi aras›nda Yönetim Kurulu toplant›lar›na kat›lm›ﬂ, Bankan›n faaliyetlerini,
Yönetim Kurulu Kararlar›n› ve kararlara dayanak teﬂkil eden belgelerini ilgili mevzuat çerçevesinde incelemiﬂ ve aﬂa¤›da aç›klanan
tespitleri yapm›ﬂt›r.
GÖRÜNÜM
Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu’nun 11 A¤ustos 2006 tarih ve 2006/69 say›l› karar›yla Banka’daki kamu hisseleri Özelleﬂtirme ‹daresi
Baﬂkanl›¤›’na devredilmiﬂ ve Banka’n›n %99,9 hissesinin 25 May›s 2008 tarihine kadar blok sat›ﬂ yöntemiyle sat›lmas›na karar
verilmiﬂtir. Dan›ﬂtay 13’üncü Dairesi 29.11.2006 tarih, 2006/4258 say›l› karar›yla Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu’nun 11 A¤ustos 2006
tarih ve 2006/69 say›l› karar›n›n yürütmesini durdurmuﬂtur. Bunun üzerine 5572 say›l› yasal düzenleme yap›lm›ﬂ ve bu kez
Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu, 05 ﬁubat 2007 tarih ve 2007/8 say›l› karar›n› alarak Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›’na devredilen
hisselerin %25’lik k›sm›n›n halka arz suretiyle özelleﬂtirilmesini ve bu sürecin 2007 y›l› sonuna kadar tamamlanmas›n› öngörmüﬂtür.
An›lan karar kapsam›nda Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤› hisselerin halka arz çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r. Halka arz iﬂlemlerindeki en
önemli sorun Banka sermayesinde bulunan 100,500 ve 1.000 TL itibari de¤erdeki hisselerin YTL’ye dönüﬂümü olmuﬂ, bu sorunu
çözmek amac›yla Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›’n›n giriﬂimiyle yasal bir düzenleme yap›lm›ﬂ ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
onay›na sunulmuﬂtur. Buna göre;
Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤› d›ﬂ›ndaki hissedarlar›n elinde bulunan 100 TL itibari de¤erdeki hisseler 1 YTL itibari de¤erdeki 1 adet,
500 TL itibari de¤erdeki hisseler 1 YTL itibari de¤erdeki 5 adet ve 1.000 TL itibari de¤erdeki hisseler 1 YTL itibari de¤erdeki 10 adet
hisseyle de¤iﬂtirilecektir. Küçük hissedarlar lehindeki bu de¤iﬂim nedeniyle Küçük hissedarlardan bir bedel talep edilmeyecektir.
De¤iﬂimle ilgili fark tutar, Özeleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›’n›n hisselerinden 474.128,58 YTL’lik k›sm›n›n Küçük Hissedarlara aktar›m›
suretiyle yap›lacakt›r. YTL’ye dönüﬂümü sa¤lamak amac›yla yap›lan bu iﬂlemler sonras›nda her hissenin itibari de¤eri 1 YTL
olmuﬂtur. Yeni yap›da, Özelleﬂtirme ‹daresi baﬂkanl›¤›’n›n sermaye pay tutar› 1.249.999.952,58 YTL’den 1.249.525.824 YTL’ye
gerileyecek ve Küçük Hissedarlar›n pay tutar› ise 47,52 YTL’den 474.176 YTL’ye yükselecektir.
F‹NANSAL DURUM
1-) MUHASEBE S‹STEM‹NDEK‹ DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
Banka, Bankac›l›k Düzenleme Ve Denetleme Kurumu taraf›ndan 01.11.2006 tarihinde yay›mlanan “Muhasebe Uygulamalar›na Ve
Belgelerin Saklanmas›na ‹liﬂkin Usul Ve Esaslar hakk›nda Yönetmelik” ile an›lan Yönetmeli¤in 4’üncü maddesi uyar›nca Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulu (TMSK) taraf›ndan ç›kar›lan Türkiye Muhasebe Standartlar› (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama
Standartlar› (TFRS) ve bunlar›n ek ve yorumlar›na tabi olmuﬂtur.
Ad› geçen Standartlar›n ilk kez uygulan›r olmas› nedeniyle 2004, 2005 ve 2006 y›l› muhasebe kay›tlar› ve bunlara ba¤l› olarak
haz›rlanan finansal tablolar yeniden oluﬂturulmuﬂtur. En önemli düzeltme iﬂlemleri, k›dem tazminat›, birikmiﬂ izin ücretleri, YP
iﬂtiraklerin ana para kur fark› de¤erlendirilmesi, aktiflerin vadeli sat›ﬂ› ve bunlar›n ertelenmiﬂ vergi uygulamalar›nda gerçekleﬂmiﬂtir.
Yap›lan düzeltmelerin ana etkisi 2004 y›l› finansal tablolar›nda geçmiﬂ kâr/zarar hesaplar›nda 2005 ve 2006 düzeltmelerin etkisi ise
gelir tablosu üzerinde gösterilmiﬂtir. Bu durumda; 531.767 bin YTL olan 2005 y›l› kâr› 553.824 YTL olarak yeniden belirlenmiﬂ ve
231.780 bin YTL’lik geçmiﬂ y›l kâr› oluﬂmuﬂtur.
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TÜRK‹YE HALK BANKASI A.ﬁ.’N‹N
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2-) F‹NANSAL VER‹LER‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Bankan›n düzeltilmiﬂ 2005 ve 2006 y›lsonu finansal tablolar› incelendi¤inde;
a-) Bankan›n 2005 y›lsonu itibariyle 26.853.555 bin YTL olan aktif büyüklü¤ünün, %28,19 oran›nda artarak 2006 y›lsonu itibariyle
34.424.690 bin YTL’ye yükseldi¤i,
b-) 2005 y›lsonu itibariyle reeskont gelirleri dahil 6.329.894 bin YTL olan kredilerin, önemli ölçüde geliﬂerek %83,98 oran›nda artt›¤›
ve 2006 y›lsonu itibariyle reeskont gelirleri dahil 11.645.638 bin YTL’ye yükseldi¤i, aktifin kalitesini belirleyen toplam krediler/toplam
aktifler rasyosunun 2006 y›lsonu itibariyle 10,26 puan artarak %33,83 olarak gerçekleﬂti¤i,
c-) 2005 y›lsonu itibariyle 1.201.915 bin YTL olan brüt takipteki kredilerin, 2006 y›lsonunda 1.084.962 bin YTL’ye geriledi¤i, ana
para riskindeki bu azalma ile birlikte önemli tutarlarda faiz tahsilat› da sa¤land›¤›,
Brüt Takipteki Krediler/Toplam Krediler rasyosu, 2005 y›l›nda %16 iken 2006 y›l›ndaki önemli say›daki artan kredi hacmi ile birlikte
oran›n›n %8,53’e geriledi¤i, aç›lan kredilerin takip hesaplar›na intikal oran› 2005 y›l›nda %0,90 iken bu oran›n, 2006 y›l›nda %0,14
olarak gerçekleﬂti¤i ve bu gerçekleﬂme oranlar›n›n, kredi ve sicil güvenirli¤i yüksek firmalar›n kredilendirilmesinden kaynakland›¤›,
d-) 2005 y›lsonu itibariyle reeskont gelirleri dahil 13.848.583 bin YTL olan ve vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler
hesab›nda izlenen Özel Tertip Devlet ‹ç Borçlanma Senetleri stokunun , %18,59 oran›nda azald›¤› ve 2006 y›lsonu itibariyle reeskont
gelirleri dahil 11.274.722 bin YTL’ye gerilemekle birlikte aktif kalemleri içerisindeki a¤›rl›¤›n› korudu¤u, 2006 y›l›ndaki azalman›n,
Hazine’nin düzenli olarak ana para ve kupon faiz ödemelerinden kaynakland›¤›, buradan elde edilen kaynaklar›n krediler öncelikli
olmak üzere al›m-sat›m amaçl› menkul k›ymet al›mlar›nda ve maliyetli mevduat›n ç›k›ﬂ›nda kullan›ld›¤›,
e-) Bankac›l›k sektörünün 2006 y›lsonu itibariyle toplam ihracat rakam›n›n yaklaﬂ›k 78.994.794 bin YTL ve ithalat rakam›n›n ise
yaklaﬂ›k 117.012.770 bin YTL düzeyinde oldu¤u, buna karﬂ›l›k Bankan›n ihracat rakam›n›n 1.505.599 bin YTL, ithalat rakam›n›n ise
2.254.446 bin YTL olarak gerçekleﬂti¤i, Bankan›n 2006 y›l›nda, 2005 y›l›na göre ihracat ile ilgili d›ﬂ ticaret hacmini %27 oran›nda
artt›rd›¤›,
f-) 2005 y›lsonu itibariyle reeskont giderleri dahil 21.113.284 bin YTL olan toplam mevduat›n, %28,77 oran›nda artt›¤› ve 2006
y›lsonu itibariyle reeskont giderleri dahil 27.187.964 bin YTL’ye yükseldi¤i, vadesiz mevduat›n toplam mevduat içindeki pay›n›n
%4,31 oran›nda geriledi¤i ve vadesiz mevduat oran›n sektör ortalamas›n›n alt›nda kald›¤›, Bankalarca özel önem verilen vadesiz
mevduat›n, s›f›r maliyetli olmas› ve maliyet azalt›c› etkisi nedeniyle toplam mevduat içerisindeki pay›n›n art›r›lmas› gerekti¤i,
g-) Bankan›n, pasif kalemleri içerisinde fonlama maliyetini azaltmak ve uzun vadeli kaynak ihtiyac›n› temin etmek amac›yla Off-Shore
statüsündeki ﬁubesini kulland›¤› ve para ve faiz Swap iﬂlemleri yapt›¤›, bunun yan› s›ra sürdürülebilir ve rekabetçi bir fiyat için
Sendikasyon ve benzeri yollarla da kaynak temini çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k vermesi gerekti¤i,
h-) Bankan›n 2005 y›lsonu itibariyle düzeltilmiﬂ 553.824 bin YTL olan net dönem kâr›n›n, %55,92 oran›nda artarak 2006 y›lsonunda
863.498 bin YTL’ye yükseldi¤i, yükseliﬂte, yüksek getirili perakende kredilerin art›ﬂ› ve s›k› maliyet kontrollerinin etkili oldu¤u,
Bankan›n 2006 y›l› özkaynaklar›n›n 3.779.845 bin YTL oldu¤u, özkaynak verimlilik rasyosunun %22,84 olarak gerçekleﬂti¤i,
›-) Bankan›n sermaye yeterlilik rasyosu 2005 y›lsonu itibariyle %49,64 iken 2006 y›lsonu itibariyle %31,95 düzeyinde gerçekleﬂti¤i,
sermaye yeterlilik rasyosunun düﬂmesinde; 2005 y›l›na göre %83,98 oran›nda artan kredilerin etken oldu¤u,
i-) Faiz d›ﬂ› gelirlerin/faiz d›ﬂ› giderleri karﬂ›lama rasyosu, 2005 y›l›nda %55 seviyelerinde iken 2006 y›l›nda %76 olarak gerçekleﬂti¤i,
rasyonun 2005 y›l›na göre %21 puanl›k önemli bir art›ﬂ kaydetti¤i,
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j-) BDDK’n›n 01.11.2006 tarihinde yürürlü¤e koydu¤u “Bankalar›n Likidite Yeterlili¤inin Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liﬂkin
Yönetmelik” hükümleri uyar›nca 31.12.2006 tarihi itibariyle en az %100 olmas› gereken toplam likidite yeterlilik oran›n›n %132,99
olarak ve en az %80 olmas› gereken YP likidite yeterlilik oran›n›n ise %150,51 olarak gerçekleﬂti¤i ve ayr›ca an›lan Yönetmeli¤in
Geçici 1’nci maddesi kapsam›nda stok de¤erler üzerinden hesaplanan en az %5 olmas› gereken likidite oran›n›n da %8,6 olarak
gerçekleﬂti¤i,
k-) Bankan›n, genel olarak hiçbir döviz cinsinden pozisyon aç›¤› bulunmad›¤›, YP Net Genel Pozisyon/Özkaynak standart
rasyosunun, yasal s›n›rlar›n çok alt›nda hareket etti¤i ve dolay›s›yla kur riski taﬂ›mad›¤›,
l-) Bankan›n 2005 y›lsonu itibariyle kredi kart› müﬂteri say›s› 925.740 ve kredi kart› risk bakiyesi 218 milyon YTL iken, 2006 y›lsonu
itibariyle müﬂteri adedinin 881.700’e ve risk bakiyesinin ise 214 milyon YTL’ye geriledi¤i, Bankan›n kredi kart› aktif müﬂteri say›s› ile
risk bakiyesinin art›r›lmas› yönünde önemli çal›ﬂmalar ve kampanyalar yapt›¤›,
tespit edilmiﬂtir.
Sonuç olarak; T.Ticaret Kanunu’nun 354.maddesi uyar›nca düzenledi¤imiz Denetim Kurulu Raporu çerçevesinde; Bankan›n, 2006
y›l› faaliyet dönemine ait bilanço, kâr/zarar tablosu ile kâr da¤›t›m tablosunun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu’nun 2006 y›l›
faaliyetlerinin ibra edilmesini, Genel Kurul’un takdirlerine arz ederiz.
Ankara, 23.03.2007
Sayg›lar›m›zla

ﬁeref EFE
Denetim Kurulu Üyesi

Yusuf DA⁄CAN
Denetim Kurulu Üyesi
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HALKBANK- ‹Ç KONTROL
Bankan›n varl›klar›n›n korunmas›, faaliyetlerinin etkin ve verimli bir ﬂekilde yürütülmesi ve bu iﬂlemlerin Kanuna, ilgili mevzuatlara,
banka kurallar›na ve bankac›l›k teamüllerine uygun olarak yap›lmas›n› denetleme ve raporlama görevi ‹ç Kontrol birimine aittir. Bu
birim faaliyetlerini BDDK taraf›ndan yay›mlanan Bankalar›n ‹ç Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
sürdürmektedir.
Risk odakl› olarak iﬂ süreçleri üzerinden gerçekleﬂtirilen kontroller, merkezi sistem veri taban›ndan üretilen raporlar ve kontrollerle
desteklenerek yap›lan çapraz kontrollerle, etkin bir iç denetim alt yap›s› oluﬂturulmas› hedeflenmekte, kontrol çal›ﬂmalar› s›ras›nda
tespit edilen operasyonel riskler ve buna iliﬂkin risk ölçüm sonuçlar› say›sallaﬂt›r›larak, ﬂubelerin risklilik düzeyleri belirlenmektedir.
Ayr›ca iﬂ süreçleri analiz edilerek, operasyonel verimlili¤in ve etkinli¤in art›r›lmas›na yönelik görüﬂ ve öneriler ilgili birimlere
aktar›lmaktad›r. ‹ç Kontrol faaliyetleri belirlenen kontrol programlar› çerçevesinde Genel Müdürlük Birimleri, ﬁubeler ve ‹ﬂtiraklerde
gerçekleﬂtirilmekte, ‹ç Kontrol faaliyetlerinin sonuçlar› dönemsel olarak incelenerek ﬂube ve konu bazl› risk ölçüm ve
de¤erlendirmeleri yap›lmaktad›r.
Yerinden denetim sürelerinin azalt›larak bu süreçte yap›lan kontrollerin etkinli¤inin art›r›lmas› ve operasyonel risklerin merkezden
kontrol edilebilmesi amac›yla merkezden denetim çal›ﬂmalar› yo¤un olarak 2006 y›l›nda da sürdürülmüﬂtür. Merkezi sistem veri
taban›ndan al›nan datalar analiz edilerek, belirlenen kriterlere göre risk oluﬂturabilecek nitelikteki iﬂlemler raporlanmakta, sonuçlar›
merkezden ya da yerinde analiz edilebilmektedir. Söz konusu raporlar›n veri ambar›ndan üretilmesi yönündeki çal›ﬂmalar ‘‘Anadolu
Projesi’’ kapsam›nda devam etmektedir.
Banka Üst Düzey Yönetimi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤›, Genel Müdürlük Birimleri ve Bölge Koordinatörlüklerinin
muhtelif konularla ilgili inceleme talepleri ile ‹ç Kontrol Elemanlar›nca kontrol çal›ﬂmalar› s›ras›nda saptanan özellik arzeden konularda
ön inceleme çal›ﬂmalar› yap›lmakta ve sonuçlar› raporlanmaktad›r. ‹nceleme çal›ﬂmalar›nda incelemenin konusunu oluﬂturan
hususlardaki bilgi ve belgeler ayr›nt›l› olarak de¤erlendirilmekte, müfettiﬂ incelemesi gerektiren konular Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤›’na,
idari önlemlerle çözülebilecek hususlar ise ilgili Genel Müdürlük birimine aktar›lmaktad›r. Ayr›ca ‹ç Kontrol elemanlar›nca merkezde
ve ﬂubelerde yürütülen kontrollerde tespit edilen sorumluluk do¤urucu nitelikteki hatal› iﬂlemler idari, mali ve cezai sorumluluklar›n
tespiti aç›s›ndan Teftiﬂ Kuruluna intikal ettirilmektedir.
Halkbank, bankac›l›k faaliyetlerindeki risklerini düzenli ve do¤ru bir ﬂekilde tan›mlayarak çözüm üretme yolunda etkin bir çal›ﬂma
içerisindedir. Faaliyet ve kontrol süreçleri düzenli olarak izlenmekte ve sonuçlar› de¤erlendirilmektedir.
HALKBANK- TEFT‹ﬁ KURULU
Halkbank’ta Teftiﬂ Kurulu do¤rudan Yönetim Kurulu’na ba¤l› olarak toplam 125 kiﬂilik müfettiﬂ ve müfettiﬂ yard›mc›s› kadrosu ile
bankan›n tüm faaliyetlerini kapsayacak ﬂekilde denetim iﬂlevini yerine getirmektedir.
Kurul faaliyetlerine, 2005 y›l›ndan itibaren Risk Odakl› Denetim anlay›ﬂ›n›n yerleﬂtirilmesi do¤rultusunda yerinden denetimin yan› s›ra,
Merkezden Denetim ve Biliﬂim Teknolojileri denetim faaliyetleri de eklenmiﬂtir. Böylece denetim iﬂlevi yerinden denetim ve uzaktan
denetim çal›ﬂmalar› olarak s›n›fland›r›labilmektedir. Kurul kadrosunda bulunan müfettiﬂlerin 106’s› yerinden denetim, 17’si de
merkezden denetim ve di¤er görevleri yerine getirmektedir.
BDDK’ca yap›lan düzenlemelere uygun olarak klasik teftiﬂ anlay›ﬂ› yerine, Risk Odakl› Teftiﬂ’e geçiﬂ yönünde çeﬂitli düzenlemeler
yap›lm›ﬂ, teftiﬂ çal›ﬂmalar› s›ras›nda tespit edilen aksakl›klar›n grupland›r›larak, risk a¤›rl›klar›n›n ve ﬂubelerde gerçekleﬂtirilme
s›kl›klar›n›n belirlenmesine yönelik ‹ﬂlem Kod listeleri oluﬂturulmuﬂtur. 2006 y›l› içinde merkezden denetim ekibinin çal›ﬂmalar›ndan
sonuçlar al›nmaya baﬂlanm›ﬂ, bu çal›ﬂmalar›n önümüzdeki dönemde artarak devam eden belli bir standarda ulaﬂmas› planlanm›ﬂt›r.
Böylece ﬂube teftiﬂlerinde tek tek de¤erlendirilen ve incelenen baz› risk noktalar›, merkezi olarak önceden tespit edilip
incelenebilecek ve teftiﬂ süreleri k›salarak denetim kalitesi yükselecektir. Merkezden denetim ve Biliﬂim Teknolojileri denetim ekibinin
hayata geçirdi¤i çal›ﬂmalar sonucunda Bankan›n risk haritas› oluﬂturularak ﬂubelerin, birimlerin, temel bankac›l›k fonksiyonlar›n›n ve
iﬂlemlerin risk gruplar›n›n belirlenmesi hedeflenmiﬂtir.
2006 y›l›nda teftiﬂ program›na al›nan 244 birimin 150’sinin teftiﬂ çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂ olup, kalan birimlerin teftiﬂine devam
edilmektedir.
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Kredi, Piyasa ve Operasyonel risk unsurlar›na yönelik ölçüm metodolojilerinin tesisi, bu risklerin giderilmesine yönelik önlemlerin
al›nmas›, ulusal denetim otoritesince yay›mlanan yol haritas›na göre, ülkemizde 2008 y›l›nda “Standart Metot” ile uygulanmaya
baﬂlanacak olan Basel II sürecine uyum sa¤lanmas›na yönelik faaliyetler, Risk Yönetimi Daire Baﬂkanl›¤› taraf›ndan yerine
getirilmektedir.
2006 y›l›nda Banka’da Basel II Sermaye Uzlaﬂ›s›nda yer alan “Standart Yaklaﬂ›m”›n uygulanabilmesini teminen, gerekli veri setleri
oluﬂturulmuﬂ ve yaz›l›m çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂt›r. Kredi riskinin “Geliﬂmiﬂ ‹çsel Derecelendirme Yaklaﬂ›m›” kullan›larak ölçülebilmesi
amac›yla referans data seti oluﬂturulmas›na yönelik çal›ﬂmalar ise sürdürülmektedir.
Ekonomik sermaye hesaplanmas› ile ilgili olarak, içsel kredi riski ölçüm modelleri üzerinde çal›ﬂmalar yürütülmüﬂ ve bu çal›ﬂmalar
neticesinde Banka için uygulanabilir modeller belirlenmiﬂtir.
Kurumsal ve giriﬂimci nitelikteki firmalar›n rating sonuçlar› baz al›narak temerrüt olas›l›¤›na yönelik geçiﬂ matrisleri oluﬂturulmuﬂtur.
Tarihsel temerrüt olas›l›¤› hesaplamalar›n›n yan› s›ra, istatistiksel yöntemler kullan›lmak suretiyle temerrüt tahminlerinde bulunulmuﬂ
ve ilgili parametreye ﬂok verilmesi suretiyle senaryo analizi çal›ﬂmalar› yürütülmektedir. An›lan çal›ﬂmalara ilaveten, Bankan›n kredi
portföyünde yer alan kredilerin, borçlu ve teminat ratingleri dikkate al›narak portföy risk haritalar› haz›rlanmaktad›r.
Bankan›n kurumsal firmalar› ile giriﬂimci firma kredi taleplerinin de¤erlendirildi¤i rating sistemleri, belirli aral›klarla validasyon
çal›ﬂmalar›na tabi tutulmaktad›r. ‹statistiksel modeller arac›l›¤›yla oluﬂturulan rating sisteminin üretti¤i sonuçlar, mevcut rating
sisteminden üretilen sonuçlar ile karﬂ›laﬂt›r›larak kalibrasyon çal›ﬂmalar› yap›lmaktad›r.
Standart Metot haricinde, Bankan›n al›m sat›m portföyünün Riske Maruz De¤eri günlük olarak hesaplanmaktad›r.
Banka’da etkin bir iç denetim altyap›s› oluﬂturulmas› amac›yla risk odakl› iﬂ ve süreç denetimleri gerçekleﬂtirilmektedir. Bu
do¤rultuda, ortaya ç›kan operasyonel riskler, faaliyet kollar›na ve olay türlerine göre s›n›fland›r›larak operasyonel kay›plar›n en aza
indirilmesi için tedbirler al›nm›ﬂt›r. Basel II’de belirtilen Temel Gösterge Yaklaﬂ›m›, Standart Yaklaﬂ›m ve Alternatif Standart Yaklaﬂ›m
gere¤ince operasyonel riskten kaynaklanan zararlar dolay›s›yla Banka’da bulundurulmas› gereken sermaye miktar› belirli periyotlarla
hesaplanmakta ve sermaye yeterlilik rasyosu üzerindeki etkileri araﬂt›r›lmaktad›r.
Etkin bir risk yönetim sisteminin varl›¤›n›n Halkbank’›n güvenilirli¤ini ve de¤erini daha da art›raca¤› inanc›yla çal›ﬂmalar yo¤un bir
ﬂekilde devam etmektedir.

Hasan SEZER
Denetim Komitesi Üyesi

Hasan CEBEC‹
Denetim Komitesi Baﬂkan›
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AKT‹F YAPISI
2006 y›l› faaliyetleri sonucu Banka'n›n aktif toplam› %28,19 oran›nda art›ﬂ göstererek 34.425 milyon YTL düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r.
Banka plasmanlar›n›n önemli kalemleri %52,69 pay ile 18.139 milyon YTL tutar›nda Menkul De¤erler Cüzdan›ndan, %33.83 pay ile
11.646 milyon YTL tutar›nda kredilerden, %10.54 pay ile 3.630 milyon YTL tutar›nda likit aktiflerden ve %2,9’u ise di¤er
plasmanlardan oluﬂmuﬂtur.
2006 y›lsonu itibariyle bir önceki döneme göre önemli art›ﬂlar 5.316 milyon YTL ile kredilerde, 4.224 milyon YTL ile sat›lmaya haz›r
finansal varl›klarda izlenmiﬂtir. Aktif kalemler içinde önemli azal›ﬂ ise 2.574 milyon YTL ile vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlarda
gözlenmiﬂtir.
Bir önceki dönemle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Banka bilançosu içinde kredilerin pay› %23,6'dan %33,8 oran›na, al›m sat›m amaçl› finansal
varl›klar ve sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n pay› %13,9'dan %19,9 oran›na yükseltilmiﬂ, vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar›n
pay› ise %51,6'dan %32,8 oran›na gerilemiﬂtir. Bu do¤rultuda Banka'n›n artan likiditesi ve büyüyen kredi hacmi ile aktif kalitesinde
olumlu yönde geliﬂme izlenmiﬂtir.
PAS‹F YAPISI
Banka kaynaklar›n›n önemli k›sm› %78,98 oran› ile 27.188 milyon YTL tutar›nda mevduat hesaplar›ndan, %10,98 oran› ile 3.780
milyon YTL'si özkaynaklardan, %2,91 oran› ile 1.003 milyon YTL'si fonlardan, %7,13’ü ise di¤er kaynaklardan sa¤lanm›ﬂt›r.
2006 y›l sonu itibariyle bir önceki döneme göre önemli art›ﬂlar 6.075 milyon YTL ile mevduatta, 631 milyon YTL ile bankalararas›
para piyasalar›nda, 481 milyon YTL ile özkaynaklarda ve 405 milyon YTL ile al›nan kredilerde izlenmiﬂtir.
Banka'n›n en önemli kayna¤› durumunda olan mevduat, türleri itibariyle incelendi¤inde tasarruf mevduat›n›n toplam mevduat içinde
%44,1 pay ile 1.154 milyon YTL, ticari kuruluﬂlar mevduat›n›n %12,2 pay oran› ile 641 milyon YTL, di¤er mevduatta ise %10,7 pay
oran› ile 988 milyon YTL art›ﬂ kaydetti¤i gözlenmiﬂtir.
Mevduat›n %72,9 pay ile büyük bölümü YTL hesaplardan, %27,1'i ise döviz hesaplar›ndan oluﬂmuﬂtur. Vadesiz mevduat›n toplam
içindeki pay› 2006 y›l sonu itibariyle %9 oran›nda gerçekleﬂmiﬂtir.
KÂRLILIK YAPISI
Banka 2006 faaliyet dönemini bir önceki dönem elde etti¤i 554 milyon YTL tutar›ndaki kâr›n 309 milyon YTL üzerinde, 863 milyon
YTL net kâr ile tamamlam›ﬂt›r. Dönem kâr›n› oluﬂturan önemli gelir ve gider kalemleri ise aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
Banka'n›n en önemli gelir kalemi aktif plasmanlar›ndan elde etti¤i faiz gelirleri olarak izlenmekte olup, faiz gelirleri bir önceki döneme
göre %22,8 oran›nda ve 847 milyon YTL art›ﬂ kaydederek y›l sonunda 4.564 milyon YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Faiz gelirlerinin %62,4 pay ile 2.849 milyon YTL'sinin menkul de¤erlerden, %33,1 pay ile 1.513 milyon YTL'sinin kredilerden, %3,1
pay ile 140 milyon YTL'sinin zorunlu karﬂ›l›klardan sa¤land›¤› gözlenmiﬂtir.
Menkul de¤erler cüzdan›ndan elde edilen faizlerde bir önceki döneme göre 257 milyon YTL, kredilerden sa¤lanan faiz gelirlerinde
ise 525 milyon YTL art›ﬂ elde edilmiﬂtir.
Faiz giderlerini oluﬂturan hesaplar incelendi¤inde, %96 pay ve 3.065 milyon YTL ile en büyük tutar›n mevduata ödenen faizler
oldu¤u gözlenmektedir. Banka kaynaklar›n›n %79'unu oluﬂturan mevduata ödenen faiz giderleri, 2006 y›l›nda Banka'n›n ana gider
kalemi olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 130 milyon YTL olarak gerçekleﬂen di¤er faiz giderleri ile birlikte toplam faiz giderleri 3.195 milyon YTL
düzeyinde oluﬂmuﬂtur.
Banka'n›n net faiz geliri ise y›l sonu itibariyle 1.370 milyon YTL düzeyinde gerçekleﬂmiﬂtir.
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Net ücret komisyon gelirleri bir önceki döneme göre %49 oran›nda art›ﬂ göstererek 232 milyon YTL'ye yükselmiﬂtir.
Banka 2006 y›l› faaliyetleri ile ilgili olarak 202 milyon YTL kredi ve di¤er alacaklar karﬂ›l›¤› ay›rm›ﬂt›r.
649 milyon YTL seviyesinde oluﬂan iﬂletme giderleri içinde önemli bir paya sahip olan personel giderleri ise bir önceki döneme göre
%5,69 oran›nda artarak 400 milyon YTL düzeyinde gerçekleﬂmiﬂtir.
2006 y›l› faaliyetleri sonucu 1.117 milyon YTL vergi öncesi kâr sa¤lanm›ﬂ, 254 milyon YTL vergi karﬂ›l›¤› ayr›ld›ktan sonra net 863
milyon YTL kâr elde edilmiﬂtir. Banka daralan faiz marjlar›na ve artan rekabetçi piyasa koﬂullar›na ra¤men net kâr›n› %56 oran›nda
art›rmay› baﬂarm›ﬂt›r.
BORÇ ÖDEME GÜCÜ
Banka'n›n en önemli kayna¤› durumunda olan mevduat, tabana yayg›nl›¤› ve güçlü yap›s› ile k›sa vadeli borçlar› karﬂ›lama
konusunda etkili bir enstrüman olmuﬂtur. ‹htiyaç duyulan kayna¤›n temin edilmesinde Banka'n›n güven duydu¤u en önemli unsur
mevcut müﬂteri taban›d›r. Bankan›n çekirdek mevduat oran› %64 seviyesinde yer almakta olup, bu oran Banka likiditesine büyük
katk› sa¤lamaktad›r.
Bankan›n sermaye yeterlilik rasyosu %32 oran› ile sektör ortalamalar›n›n üzerinde gerçekleﬂmiﬂtir. Bu güçlü sermaye yap›s› bankaya
kaynak temini ve plasman hacmi art›ﬂ›nda avantaj sa¤lamaktad›r.
“Türk D‹BS piyasa yap›c›s› banka” unvan›na sahip olan Halkbank, güçlü sermaye ve finansal yap›s›n›n da deste¤iyle, borçlanabilme
ve fon temini konusunda sektörde farkl› bir yere sahiptir.
Halkbank uzun y›llara dayanan bankac›l›k tecrübesi ile sadece Türkiye'de de¤il uluslararas› piyasalarda da sayg›n bir konuma
sahiptir. Banka, say›s› bini aﬂan muhabir banka iliﬂkisi, yurt d›ﬂ› temsilcilikleri ve yurt geneline yayg›n ﬂubeleri ile kaynak temin
edebilme konusundaki güçlü organizasyon yap›s›n› ortaya koymaktad›r.
Halkbank mevcut ve alternatif fon kaynaklar›n›n zenginli¤i yan›nda, 2006 y›l›nda aktif kalitesini art›rmaya yönelik çal›ﬂmalar›n›
sürdürmüﬂ, bu do¤rultuda sat›lmaya haz›r menkul k›ymet portföyünü geniﬂleterek likit aktiflerini art›rm›ﬂt›r.
Müﬂteri ihtiyaçlar› do¤rultusunda gerçekleﬂtirilen repo iﬂlemleri ile faiz avantaj› yaratan kaynak kullan›m› d›ﬂ›nda, 2006 y›l sonu
itibariyle banka taraf›ndan k›sa vadeli borçlanma ihtiyac›na gerek duyulmam›ﬂt›r.
Banka borç ödeme konusunda ulaﬂt›¤› güçle, faaliyetleri sonunda elde etti¤i kâr›n yasal karﬂ›l›klar ayr›ld›ktan sonra kalan bölümünü,
temettü olarak sermayedar›na nakden ödemektedir.
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TÜRK‹YE HALK BANKASI A.ﬁ.
R‹SK TÜRLER‹ ‹T‹BARIYLA UYGULANAN R‹SK YÖNET‹M‹
POL‹T‹KALARI

Halkbank risk yönetimi faaliyetlerini yasal mevzuata uygun olarak, etkin bir ﬂekilde yürütmekte, uygulad›¤› risk yönetimi politikalar›
sayesinde risklerini öngörülü bir ﬂekilde tespit ve analiz etmektedir. Banka’n›n risk yönetimindeki baﬂar›s›nda; risk yönetimi sistemini
iﬂ birimlerinden ba¤›ms›z olarak oluﬂturmas›n›n, risklerini düzenli bir ﬂekilde raporlamas›n›n, risklerin belirlenmesindeki öngörülü
yaklaﬂ›m›n›n ve de¤iﬂime aç›k olarak çal›ﬂmas›n›n önemi büyüktür.
Basel II
Halkbank TBB bünyesinde oluﬂturulan Basel II Yönlendirme Komitesi üyesi olup, BDDK taraf›ndan yay›mlanan Basel II’ye iliﬂkin yol
haritas› çerçevesinde çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir. Banka, Basel II prensiplerine uyumlu bir ﬂekilde risk yönetimi sistemini
oluﬂturmuﬂtur. Risk ölçüm-yönetim faaliyetleri Halk Bankas›’nda 3 ayr› faaliyet kolunda yürütülmektedir.
Kredi Riski: Halk Bankas›, farkl› özellikteki müﬂterilerine göre kredilerini 2 ayr› modül ile de¤erlendirmektedir. Buna göre KOB‹’ler
için Giriﬂimci Krediler Modülü, ticari ve kurumsal nitelikteki firmalar için ise Kredi De¤erlendirme Raporu kullan›lmaktad›r. Ayr›ca,
bireysel kredi baﬂvurular›n› de¤erlendirmek üzere, “Scoring” sistemi kullan›lmaktad›r. Banka, risk analizlerini Basel II’nin öngördü¤ü
ölçüm yöntemleri ile uyumlaﬂt›rma hususundaki çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir. Bu çerçevede Basel II standart yaklaﬂ›m›n›n
gerektirdi¤i veri gereksinimleri sa¤lanarak risk hesab›na yönelik yaz›l›m çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂt›r. Basel II çerçevesinde yap›lmas›
gereken en önemli husus, kredilerin portföy olarak yönetimi ve beklenen/beklenmeyen kay›p hesaplamalar›n›n yap›laca¤› etkin bir
kredi riski ölçüm modelinin kurulmas›d›r. Bu kapsamda Banka, sermaye yeterlili¤inin içsel ölçüm yöntemleri kullan›lmak suretiyle
hesaplanabilmesine yönelik çal›ﬂmalara devam etmektedir. Rating süreci Risk Yönetimi Daire Baﬂkanl›¤› taraf›ndan periyodik olarak
validasyon iﬂlemlerine tabi tutulmakta, istatistiksel modeller kullan›lmak suretiyle firma derecelendirmesi yap›lmas› konusunda
çal›ﬂmalar yürütülmektedir. Banka maruz kald›¤› risklerini izlemek ve gerekti¤inde bu do¤rultuda aksiyon al›nmas›n› sa¤lamak
amac›yla, çeﬂitli periyotlarda kredi riski raporlar› düzenlemekte, bu faaliyetlerin yan› s›ra teminat ratingi ve borçlu ratinglerini baz
alarak portföy risk haritas›n› ç›karmaktad›r.
Piyasa Riski: Bankalar›n ‹ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik’te bahsi geçen Standart Metot uyar›nca
Bankada faiz oran›, hisse senedi pozisyon riski, kur riski ve spesifik risk hesaplanarak piyasa riskine maruz tutar bulunmaktad›r.
Bankada, standart metod haricinde, al›m sat›m portföyünün riske maruz de¤eri günlük olarak hesaplanmaktad›r. Aktif pasif yönetimi
modülünde yer alan likidite analizi sonuçlar›n›n daha gerçekçi bir biçimde ortaya konulabilmesini teminen, vadesi dolan mevduatlar›n
Bankada temdit edilme oranlar› (çekirdek mevduat) tespit edilerek, likidite analiz sonuçlar›nda çekirdek mevduat düzeltmesi
yap›lmaktad›r. Bankada, ‹çsel Model sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi amac›yla, geriye yönelik testler yap›larak geçmiﬂ bir y›lda tahmin
edilen zarar tutarlar› ile gerçekleﬂen zararlar k›yaslanmaktad›r. Riske maruz de¤er analizleri; senaryo analizleri ve stres testleri ile
desteklenerek volatilitenin artt›¤› dönemlerde Banka potansiyel zarar›n›n ulaﬂaca¤› boyut analiz edilmektedir.
Yukar›da belirtilen çal›ﬂmalar›n yan› s›ra, Bankada tan›mlanan herhangi bir portföy için gerek fiyat, gerekse de volatilitiye ﬂok
verilmesi suretiyle dinamik senaryo analizi çal›ﬂmalar› yürütülmektedir. Bankan›n menkul k›ymetler portföyünde bulunan tüm
enstrümanlar için durasyon, modifiye durasyon, konveksite, DV-01, nakit ak›ﬂ analizleri yap›lmakta ve portföyün faiz hassasiyeti
analiz edilmektedir.
Operasyonel Risk: Operasyonel risklerin incelenmesi, de¤erlendirilmesi ve önlenmesi konular›nda kararlar›n al›nmas› amac›yla
Operasyonel Risk Çal›ﬂma Komitesi düzenli olarak toplanmaktad›r. Basel II kriterlerine göre faaliyet kollar› baz›nda sermaye
tahsisinin yap›lmas›, riskin azalt›lmas›, kontrol edilmesi ve önlenmesi, s›kl›k ve ﬂiddetinin ölçülmesi amac›yla Bankada risk taﬂ›yan iﬂ
süreçleri ve faaliyetleri, kay›p veri taban› vas›tas›yla sürekli olarak izlenmekte ve raporlanmaktad›r. Banka sisteminde oluﬂturulan
kay›p veri taban› program› arac›l›¤›yla operasyonel risklerin Basel II ve CEBS doküman›nda belirtilen faaliyet kollar› ve olay türleri
baz›nda s›n›fland›r›lmas› tamamlanm›ﬂ olup, düzenli olarak veri giriﬂ iﬂlemleri yap›lmaktad›r. Operasyonel riskler neticesinde ayr›lmas›
gereken sermaye miktar›, Basel II doküman›nda öngörülen metodlar kullan›lmak suretiyle belirli periyotlarla say›sal ölçüm
çal›ﬂmalar›na konu edilmektedir.
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TÜRK‹YE HALK BANKASI A.ﬁ.
KRED‹ NOTLARI VE ‹LG‹L‹ AÇIKLAMALAR

FITCH RATINGS

Ulusal Uzun Dönem

Not
A (tur)

Görünüm
Dura¤an

Aç›klama
Bankan›n ayn› ülkedeki di¤er kurumlara
k›yasla kredi notu daha üst seviyededir.

Uzun Vadeli YTL Taahhütleri

BB-

Pozitif

Bankan›n uzun vadeli YTL finansal
yükümlülüklerini yerine getirebilece¤ini
ancak ekonomideki olumsuz geliﬂmelerden
etkilenebilece¤ini gösterir.

Uzun vadeli YP Taahhütleri

BB-

Pozitif

Bankan›n uzun vadeli YP finansal
yükümlülüklerini yerine getirebilece¤ini
ancak ekonomideki olumsuz
geliﬂmelerden etkilenebilece¤ini gösterir.

K›sa vadeli YTL Taahhütleri

B

Pozitif

Banka k›sa vadede YTLyükümlülüklerini
karﬂ›layabilir. ödemeleri gerçekleﬂtirebilmesi
ekonomik koﬂullar›n istikrar›na ba¤l›d›r.

K›sa vadeli YP Taahhütleri

B

Pozitif

Banka k›sa vadede YP yükümlülüklerini
karﬂ›layabilir. ödemeleri gerçekleﬂtirebilmesi
ekonomik koﬂullar›n istikrar›na ba¤l›d›r.

Bireysel Derecelendirme

C/D

-

‹çsel ve d›ﬂsal zay›fl›klar›nda iyileﬂme
oldu¤unu göstermektedir.

Destek

3

Bankan›n orta seviyede destek
alabilece¤ini gösterir.
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TÜRK‹YE HALK BANKASI A.ﬁ.
5 YILLIK DÖNEME ‹L‹ﬁK‹N ÖZET F‹NANSAL B‹LG‹LER

AKT‹F (milyon YTL)

2002

2003

2004

2005*

2006*

Likit Aktifler
Menkul K›ymetler
Krediler
‹ﬂtirakler, Ba¤l› Ortakl›klar ve
Birlikte Kontrol edilen Ortakl›klar
Sabit K›ymetler
Di¤er
AKT‹F TOPLAMI

1.150
15.349
1.374

3.020
14.435
2.868

2.020
17.205
4.340

2.038
17.573
6.330

3.630
18.139
11.646

129
465
1.370
19.836

90
528
1.100
22.041

100
705
1.338
25.709

87
713
112
26.854

135
729
146
34.425

PAS‹F (milyon YTL)
Mevduat
Para Piyasalar›
Al›nan Krediler
‹hraç Edilen Menkul K›ymetler
Fonlar
Di¤er
Özkaynaklar
Dönem Net Kâr›/Zarar›
PAS‹F TOPLAMI

13.066
2.568
359
291
632
837
2.082
677
19.836

15.734
1.191
280
0
776
1.136
2.923
553
22.041

19.453
870
256
0
873
1.248
3.009
528
25.709

21.113
40
468
0
1.024
909
3.299
554
26.854

27.188
672
873
0
1.003
910
3.780
863
34.425

Banka uzun vadeli konut kredilerinin finansman›n› sa¤lamak amac›yla yurtd›ﬂ›ndan uzun vadeli düﬂük faizli YTL cinsinden 275 milyon
YTL bir kaynak sa¤lam›ﬂt›r.
(*) Muhasebe sistemindeki de¤iﬂiklik nedeniyle reeskontlar ilgili hesaplara dahil edilmiﬂtir.
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