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BARIYLA HAZIRLANAN

ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

A - SEKTÖREL GEL MELER
2013 y na, ekonomik olarak geçti imiz y llara göre daha olumlu beklentilerle
ba lan yor. Euro Bölgesinde 2012 y nda al nan önlemler sonuç vermeye ba lam , hem Euro
Bölgesi kamu borçlar n sürdürülebirli ine dair endi eler azalm , hem de büyümede olumlu
geli meler gözlenmi tir. Avrupa Merkez Bankas , ekonominin kademeli olarak iyile mesini
beklemekte ve destekleyici para politiklar sürdürmeye devam etmektedir.
ABD’de büyüme oranlar nda görülen iyile meye ra men, % 6,5 i sizlik hedefine
ula mak amac yla parasal geni leme politkalar na h z kesmeden devam edilmektedir. ABD
Merkez Bankas , baz üyelerden gelen kar görü lere ra men, tahvil al m program
sürdürece ini aç klam , gerekli olan tüm deste i uzun süre verebilce ini vurgulam r.
Küresel anlamda geni lemeci para politikalar na bir önemli destek de Japonya Merkez
Bankas ’ndan gelmi tir. Japonya Merkez Bankas % 2 enflasyon hedefine ula lana kadar
geni lemeci para politikas uygulayaca
aç klam r. Bu para politikas n, aralar nda
Türkiye’nin de bulundu u geli mekte olan ülkelere sermaye giri lerini h zland rmas
beklenmektedir.
Bu küresel geli melere paralel olarak Türkiye ekonomisi finansal istikrar politikalar
çerçevesinde sermaye giri lerinin yarataca olumsuz etkileri azatlmak amac yla çe itli
önlemler al nm , bu politikalar sonucunda cari aç kta h zl bir iyile me sa lan rken,
büyümede ise yava lama gözlenmi tir. Büyümenin ana kayna yine ihracat olurken, iç
talepteki zay flama da devam etmi ve büyüme kompozisyonunda dengelenme sürmü tür.
Uluslararas kredi derecelendirme kurulu lar n Türkiye’nin kredi notunu “yat m
yap labilir” kategorisine yükseltece i beklentileri artm r. Bu beklentilere küresel likidite
bollu u ve risk i tah ndaki art n da eklenmesi ile, sermaye giri lerinde art beklenmektedir.
Bu sermaye ak mlar n kredi hacminde ve döviz kurlar nda oynakl k yaratmamas için
TMCB ve ekonomi yönetiminin proaktif davranarak ald önlemler etkili olmakta ve faizler
tarihi diplerde seyretmektedir.
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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B – F NANSAL DURUM DE ERLEND RMES
Tahvil piyasas nda reel faizlerin s ra yak n seyretmesi, bankam n tahvil portföyünü
büyütme konusuna odaklanmak yerine kredi portföyüne a rl k vermesine neden olmu tur.
Ayr ca 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 100 milyon TL aktif büyüklü ü ve 1,1 milyon TL net kar ile
kapatm r.
2013 y nda bankac k sektörünün sürdüregeldi i güçlü ve istikrarl performans na
devam etmesini bekliyoruz. Bankac k sektörü sa lam 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.
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