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Banka aktifleri 
içerisinde kredilerin 
payı 2002 yılında 
%22'ydi. 2014 yılı 
itibarıyla bu oran 
%62'ye çıkmıştır. 

Aktiflerin içinde 
kredilerin oranı 
gelişiminin, ülke 

Banka aktiflerinin içerisinde kredilerin payı ve GSYH gelişimi

gelişiminin, ülke 
ekonomisinin 
büyümesiyle 
paralelliği grafikte de 
görülmektedir. 

Banka bilançolarında 
kredilerin payı 
arttıkça, reel ekonomi 
kredilerle 
desteklendikçe ülke 
büyümüştür.

22%

62%



Toplam 
Nakdi 

Tüketici 
Kredileri

Kredi 
Kartları

Son 5 yılda en yüksek büyüme oranı %300 
ile KOBİ kredilerinde görülürken, aynı 
segmentteki kredili müşteri sayısı artışı 
%100’lerde kalmıştır.

Kredi büyümesi ve KOBİ müşteri sayısının gelişimi

Nakdi 
Krediler 

Kredileri Kartları

KOBİ -
Toplam 
Nakdi 

Krediler 

KOBİ - Nakdi 
Kredili Müşteri 

Sayısı

%100’lerde kalmıştır.

KOBİ’lerde kredili müşteri sayısındaki artış, 
son 5 yılda olduğu gibi önceki yıl da KOBİ 
kredilerindeki artış oranının altında 
kalmaktadır. Söz konusu durum, KOBİ 
kredilerinde müşteri tabanında 
genişlemeden ziyade aynı müşterilerde 
derinleşmeyi işaret etmektedir.



KOBİ kredileri nakdi kredili müşteri sayısı 
gelişiminde ise en küçükler olan, içinde 
esnaf kredilerinin de bulunduğu mikro 
segment müşteri sayısındaki artış oranı daha 
büyük segmentlerin altında kalmaktadır.

1 milyon TL'ye kadar yıllık cirosu olan mikro 

KOBİ içerisinde Mikro, Küçük işletme ve Orta İşletme müşteri 
sayılarının gelişimi 

Mikro - Nakdi 
Kredili 

Müşteri 
Sayısı

Küçük 
İşletme -

Nakdi Kredili 
Müşteri 

Sayısı

Orta İşletme -
Nakdi Kredili 

Müşteri 
Sayısı

1 milyon TL'ye kadar yıllık cirosu olan mikro 
segment müşterilerin artış oranı; görüldüğü 
gibi 1-8 milyon TL yıllık cirosu olan küçük 
işletmelere göre, 8-40 milyon TL yıllık cirosu 
olan orta işletmelere göre hem son yılda 
hem önceki yılda hem de 5 yıllık gelişimde 
altta kalmaktadır.



15,3; 35%

Banka 

kullanan 

(milyon, %)

Boston Consulting Group araştırmasına 
göre 44 milyon kişi olarak ölçülen banka 
hizmetlerinden faydalanabilecek 

Türkiye’de bankacılıkla tanışmamış kesim

28,7   ; 65%

15,3; 35% (milyon, %)

Bankacılıkla 

tanışmamış 

(milyon, %)

hizmetlerinden faydalanabilecek 
nüfusun %35'i olan 15,3 milyon kişi 
bankacılıkla tanışmamıştır.



Büyük 
şehirler -

Büyük şehirlerde yaşayan nüfusun %4'ü 
bankacılıkla tanışmamışken bu oran 
Anadolu'da %30'lara çıkmaktadır.

Bankacılıkla tanışmamış kesim
Büyük şehirler-Anadolu ve Erkek-Kadın durumu

şehirler -
Bankacılıkla 

tanışmamış %

Erkek -
Bankacılıkla 

tanışmamış %

Kadın -
Bankacılıkla 

tanışmamış %

Anadolu'da %30'lara çıkmaktadır.

Erkek nüfusun %30'u bankacılıkla 
tanışmamışken kadın nüfusta bu oran 
%40'tır.
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