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BARIYLA HAZIRLANAN
LK ÇEYREK ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

A - LET

M B LG LER

Rapor Dönemi

: 01.01.2014 - 31.03.2014

Adres

: Tersane Cad. No:96 Diler Han Kat:8 Karaköy - stanbul

Telefon

: +90 212 253 66 30

Fax

: +90 212 253 94 54

Elektronik site adresi

: www.dilerbank.com.tr

Elektronik posta adresi

: e.aydin@dilerbank.com.tr

B - BANKA HAKKINDA GENEL B LG LER
Temeli, 1949 y nda at lan Diler Holding, zaman içinde üretim bünyesinde bulunan entegre
demir çelik tesislerinin yan ra d ticaret, denizcilik, in aat, taahhüt, enerji, tekstil, turizm
ve finans alanlar nda faaliyet gösteren irketleriyle ülkenin önde gelen gruplar ndan biridir.
Bankan n sermayesi 60,000,000 TL (Altm milyon Türk Liras )’d r. Bu Sermaye, her biri 10
Türk Liras de erinde 6.000.000 paya bölünmü tür.

Ortaklar

Yaz

Demir Çelik San.ve Turizm Tic. A. .

Hisse
Adedi

Hissenin Toplam
tibar Bedeli

Pay
Oran
(%)

2.400.000

24,000

40.000

1.603.125

16,032

26.719

Ömer Mustafa Yaz

365.625

3,656

6.094

Samim Yaz

365.625

3,656

6.094

Eren Sami Yaz

365.625

3,656

6.094

Diler D Ticaret A. .

300.000

3,000

5.000

Diler Holding A. .

300.000

3,000

5.000

Fuat Miras

300.000

3,000

5.000

TOPLAM

6.000.000

60,000

100.000

Fatma Tuba Yaz
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C - SEKTÖREL GEL MELER
2014 y
n ilk çeyre inde küresel büyümeye ili kin endi eler azalmaya ba lam r.
Geçti imiz y n sonlar na do ru sinyalleri al nan ve özellikle geli mi ülkeler öncülü ünde
görülen ml toparlanma e ilimi y n ilk çeyre inde de sürmü , ancak geli mekte olan
ülkelerde yüksek büyüme oranlar na ra men yava lama devam etmi tir.
Olumsuz hava ko ullar ve zay f stoklar nedeniyle 2014 y na yava bir ivme ile ba layan
ABD ekonomisi, bu etkilerin azalmas ile birlikte özel sektör ve tüketim harcamalar
öncülü ünde toparlanmaya ba lam r. ABD Merkez Bankas tahvil al mlar azaltmaya
devam etmi ve bununla birlikte 2015 y nda faiz artt mlar na ba lanabilece i sinyali
vermi tir. FED kararlar sonras geli mekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketlerinde
dalgalanmalar görülmü ve bu sermaye hareketleri geli mekte olan ekonomilerde
çalkant lara yol açm r.
Euro Bölgesi’nde iç talepteki toparlanma ve net ihracat art na ra men, yüksek i sizlik ve
kamu borçlar n olumsuz yans malar
nedeniyle büyümede istenilen art
sa lanamamaktad r. Bölgede deflasyon riskinin ortaya ç kmas ile birlikte Avrupa Merkez
Bankas geni leyici para politikalar na ve dü ük faiz oranlar na devam edece ini belirtmi tir.
Çin ekonomisinde iç ve d talep yava lamas ve bankac k sektörü ile ilgili endi eler, 2013
n ikinci yar nda h zlanmaya ba layan ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler
yaratmaktad r. Bu olumsuz etkiler yap sal reformlar ile azalt lmaya çal lmaktad r.
Bu küresel geli melere paralel olarak Türkiye ekonomisi y n ilk çeyre inde, t pk di er
geli mekte olan ülkeler gibi, finansal dalgalanmalardan oldukça etkilenmi tir. Bu
belirsizli e ek olarak yerel seçimler öncesi ortaya ç kan siyasi riskler kurda sert yükseli e
yol açm r. TCMB kurdaki bu yükseli e kar faizleri sert bir biçimde yükseltmi ve
tansiyonu dü ürmeyi ba arabilmi tir.
Ekonomi yönetimi fiyat ve finansal istikrar politikalar sürdürmektedir. ç ve d talepteki
geli melere kar al nan önlemler sonucunda cari i lemler aç nda iyile me devam etmi tir.
Ekonomimiz, dü ük kamu borç yükü, dü ük bütçe aç ve borçluluk oranlar ile güçlü
görünümünü sürdürmektedir. Bankac k sektörü ise güçlü sermaye yap ve kredibiletisi ile
yurtd ndaki finansal dalgalanmalara ra men sa lam ve istikrarl yap
korumaktad r.
Bankam z özetlenen piyasa ko ullar nda, yurtiçi ve yurtd geli meleri yak ndan takip
etmekte, risk yönetimini bu çerçevede gerçekle tirmekte; pozitif yat m ortam n
gereklerini yerine getiren ve mümkün oldu unca reel sektörü desteklemeyi amaçlayan bir
politika izlemektedir.
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D – F NANSAL DURUM DE ERLEND RMES
Bankam z fonlar
a rl kl olarak kredi piyasas nda de erlendirme politikas
sürdürmü tür. TCMB’nin uygulad esnek para politikalar sonucunda, f rsat görüldü ünde
bankalararas para piyasalar nda k sa vadeli plasmanlar yap larak risk da lm r.
Hazine Bölümümüz, yönetim kurulumuzun belirledi i limitler ve aktif pasif yönetimi
prensipleri çerçevesinde kur, faiz ve likidite riskini yönetmekte, gerek küresel piyasalarda,
gerek yurtiçi piyasalardaki geli meleri yak ndan takip etmektedir.
Bankam z bu dönemi 116 milyon TL aktif büyüklü ü ve 1,4 milyon TL
kapatm r.

net kar ile

2014 y nda bankac k sektörünün sürdüregeldi i güçlü ve istikrarl performans na devam
etmesini bekliyoruz. ç ve d piyasalardaki belirsizliklere ve dalgal seyre ra men
bankac k sektörü güçlü sermaye yap ve etkin risk yönetimi ile öne ç karken, yabanc
sermaye gruplar n da sektöre ilgisi devam etmektedir. Bankac k sektörü, ihtiyal yönetim
tarz ile ekonomik büyümeyi finanse etmeye devam edecek ve yüzde 4’lük büyüme hedefine
ula lmas nda önemli bir rol oynayacakt r.

E – RAPOR DÖNEM NDE ESAS SÖZLE MEDE YAPILAN DE
Rapor döneminde Banka'n n Esas Sözle mesinde herhangi bir de

KL KLER

iklik yap lmam

r.

F – PERSONEL VE UBE SAYISI, BANKANIN H ZMET TÜRÜ LE FAAL YET
KONUSUNA
N B LG LER
Cari dönemde Banka 20 personel ve 1 ube ile faaliyetlerine devam etmektedir. Bankan n
hizmet türü ile faaliyet konular nda herhangi bir de iklik olmam r.

G – ÜST YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARINA
LG LER

N

Cari dönemde Bankan n üst yönetiminde ve kurumsal yönetim uygulamalar nda herhangi bir
de iklik olmam r.
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H – KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL B LG LER
Bankan n ba ca finansal büyüklükleri a

da gösterilmi tir.

Ba ca Finansal Büyüklükler ( Bin TL)

Toplam Aktifler
Krediler
Bankalar
Muhtelif Borçlar / Müstakriz Fonlar
Özkaynaklar
Net Kar

brahim Pekta
Yönetim Kurulu Ba kan Vekili

Konsolide Olmayan Mali Tablolar
31.03.2014
31.12.2013
115,791
135,325
94,681
97,443
14,117
30,960
7,475
35,980
98,160
96,802
1,358
5,180

Nat k Atal
Yönetim Kurulu Üyesi &
Genel Müdür

LER YATIRIM BANKASI A. .
Adres:Tersane Cad. No:96 Diler Han Kat:8 34420 Karaköy/ stanbul
Telefon: (90 212) 253 66 30 (Pbx) Fax: (90 212) 253 94 54
Beyoglu V.D. 2970122205 Ticaret Sicil No:404332 / 351914
www.dilerbank.com.tr

