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2014 küresel ekonomideki büyümenin genel olarak durağan geçtiği bir yıl olmuştur.         

ABD ekonomisi toparlanma eğilimi sergilerken Avro Bölgesi ekonomik görünüm açısından 

kırılganlığını korumuş, gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ise büyüme ivme kaybetmiştir.   

 

Türkiye ekonomisi de küresel ekonomide yaşanan gelişmelerden etkilenmiş bununla birlikte, 

yakalanan istikrar ve ekonomi yönetiminin almış olduğu karar ve önlemler sayesinde yıl 

boyunca kesintisiz büyüme performansını sürdürmüştür. Bankacılık Sektörü de güçlü yapısını 

korumuştur.  

 

‘Üreten Türkiye’nin Bankası Halkbank, 76 yıllık deneyimi ve yaratıcı çözümleri ile 

müşterilerine yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam etmiştir. Paraf ile bireysel bankacılık 

alanında önemli kazanımlar elde eden Halkbank, uluslararası finans kuruluşları ile 

gerçekleştirdiği anlaşmalar çerçevesinde de KOBİ’lere destek vererek reel sektörün 

büyümesine katkı sağlamayı sürdürmüştür.  

 

Halkbank, 2014 yılında 17 ülkeden 34 bankanın katılımıyla 511,5 milyon avro ve 112 milyon 

ABD doları tutarlı sendikasyon kredisini yenilemiş, yurt dışında nominal tutarı 500 milyon 

ABD doları olan üçüncü tahvil (Eurobond) ihracını gerçekleştirmiştir. Ayrıca, 2014 yılında 

toplam 2,75 milyar TL nominal değerli bono ihracı yapılmıştır. 

 

Halkbank, 2014 yılında aktiflerini bir önceki yıla göre %11,1 oranında artırarak 139,9 milyar 

TL’den 155,4 milyar TL seviyesine yükseltmiştir.  

 

2014 yılsonu itibarıyla kaynaklarının önemli bir bölümünü kredilere yönlendiren Halkbank’ın 

kredilerinin bilanço içindeki payı %65,5 seviyesinde gerçekleşmiş, KOBİ kredilerini de içeren 

ticari kredileri 76,5 milyar TL’ye ve bireysel kredileri 25,2 milyar TL’ye yükselmiştir. Nakdi 

ve gayrinakdi kredi hacmi ise 2014 yılında bir önceki yıla göre %20,3 oranında artarak 111,9 

milyar TL’den 134,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.  

 

2014 yılında menkul kıymetler portföyü bir önceki yıla göre %6,0 oranında azalarak          

26,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföyün bilanço içindeki payı ise %17,3 olarak 

gerçekleşmiştir.   

 

Banka’nın toplam mevduat hacmi bir önceki yıla göre %2,9 oranında artarak                               

100,8 milyar TL’den 103,7 milyar TL’ye yükselmiştir. Ayrıca, 2013 yılında vadesiz mevduat 

tutarı 18,7 milyar TL iken 2014 yılında %15,3 oranında artarak 21,6 milyar TL’ye 

yükselmiştir.  

 

2014 yılında Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu %13,6, ortalama özkaynak kârlılığı %14,4 

ve ortalama aktif kârlılığı ise %1,5 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Halkbank’ın 2014 yılsonu kârı 2,2 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve Banka sürdürülebilir 

kârlılığını korumayı başarmıştır. 

  

Halkbank 2014 yılında 23 yeni şube açarak yurt içi şube sayısını 895’e yükseltmiş ve yılı 

17.314 çalışanı ile tamamlamıştır. 

 



Banka’nın yurt geneline yaygın şube ağı ile Türkiye’deki marka bilinirliğinin faizsiz 

bankacılık hizmeti almak isteyen çok sayıda müşteri için de önemli bir imkan sağlayacağı 

düşüncesinden hareketle, katılım bankacılığı ürün ve hizmetlerinin sunumu için katılım 

bankası kurulması ve kuruluş sermayesinin Banka sermaye artırımından elde edilecek fon ile 

karşılanması planlanmakta olup çalışmalar devam etmektedir. 

 

Uluslararası alanda marka bilinirliği yüksek sigorta şirketlerinin bankasürans konusundaki 

deneyimlerinden faydalanarak müşterilerimize sigortacılık alanında daha kaliteli hizmet 

sunmak amacıyla Banka’nın mevcut sigorta şirketlerindeki hisselerinin Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı (ÖİB) kanalı ile satışının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, 

Halk Sigorta A.Ş. ile Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin sermayesinde sahip olunan doğrudan 

veya dolaylı hisselerin ÖİB tarafından blok satış yöntemi ile satılmasına ilişkin Özelleştirme 

Yüksek Kurulu’nun 29.12.2014 tarihli Kararlarına istinaden 19.01.2015 tarihinde ÖİB 

tarafından İhale İlanı yapılmış olup süreç devam etmektedir. 

 

Halkbank, 76 yıllık birikimi ile kârlı ve verimli bir faaliyet dönemi geçirerek istikrarlı 

büyümesini 2014 yılında da sürdürmüştür. Bankamızı bu sonuçlara ulaştıran çalışanlarımıza 

gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür eder, Halkbank’ın 2014 yılına ait Yönetim 

Kurulu ve Denetçi Raporları ile finansal raporlarını değerli ortaklarımız ve temsilcilerinin 

değerlendirmelerine sunarız.  
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