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30.06.2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

A - SEKTÖREL GELİŞMELER

2011 yılının ikinci çeyreğinde, global büyüme hızında yavaşlama görülmüş, gelişmiş
ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında büyüme hızlarındaki farklılık, gelişmekte olan
ülkeler lehine açılmıştır. 2010 yılında % 8,9 büyüyen Türkiye ekonomisi ise, 2011 yılı ilk
çeyreğinde % 11 büyüyerek, bu ayrışmanın en belirgin örneği olmuştur.

Gelişmiş ülkelerde 2008 yılından bu yana gözlemlenen sorunlar, bu yılın ikinci
çeyreğinde de devam etmiştir. ABD’de istihdam piyasasının beklenilen hızda iyileşmemesi ve
büyüme hızının beklentilerin altında kalması moralleri bozarken, Avrupa’da kamu borçlarının
sürdürülebilirliği sorgulanmaktadır.

Gelişmiş ülke ekonomilerinin istenilen hızlarda toparlanamaması, uygulanan gevşek
para poltikalarının bir süre daha devam edebileceği beklentisini arttırmıştır. Gelişmekte olan
ülkeler ise; güçlü iç talep ve yükselmeye devam eden emtia fiyatları neticesinde artan
enflasyona karşı, gelişmiş ülkelerin tersine, para politikalarında sıkılaştırmaya giderken
küresel dengesizliklere karşı ülke bazında önlemler almıştır.

Türkiye’de ise bu küresel dengesizliklere karşı, TCMB fiyat istikrarının yanısıra
finansal istikrarı da gözeten yeni bir politika stratejisi uygulamaya başlamıştır. Bunun
sonucunda TCMB kısa vadeli faiz oranlarını düşük tutarken, zorunlu karşılık oranlarını
arttırarak parasal sıkılaştırmaya gitmiştir. BDDK ise, kredi teminat oranı, genel karşılıklar ve
sermaye yeterliliği hesaplaması ile ilgili aldığı tedbirler ile, TCMB’nin uyguladığı bu
politikayı desteklemiştir.

           Bankamız özetlenen piyasa koşullarında, geçmiş yıllardan beri sürdürdüğü reel sektörü
destekleme politikasına devam etmektedir.
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B – FİNANSAL DURUM  DEĞERLENDİRMESİ

Hazine Bölümümüz, yönetim kurulumuzun belirlediği limitler ve aktif pasif yönetimi
prensipleri çerçevesinde kur, faiz ve likidite riskinin yönetimine ihtiyatlı iyimserlikle devam
etmiştir. Gerek global, gerek ülkemiz özelinde piyasalardaki gelişmeleri yakından takip
etmekte,ihtiyatlı tavrını devam ettirmektedir.

Tahvil piyasası ile kredi piyasası arasındaki faiz farkının krediler lehinde açılması,
bankamızın tahvil portföyünü büyütme konusuna odaklanmak yerine kredi portföyünü
çeşitlendirme çalışmalarına ağırlık vermesini sağlamıştır.

İlk yarı yıl itibariyle bankalararası piyasa döviz işlem hacmimiz 350 milyon USD
olmuştur

Bankamız bu dönemi yaklaşık 103 milyon TL aktif büyüklüğü ve 1,5 milyon TL  net
kar ile kapatmıştır.

2011 yılında bankacılık sektörünün verimlilik odaklı çalışarak, ekonomik büyümeyi
finanse edecek en önemli kaynak olma işlevini sürdürmeye devam edeceğini düşünüyoruz.
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