TURKISH BANK A.ġ.

1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2011
DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE OLMAYAN
FAALĠYET RAPORU

A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER
1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER
Bankamızın 2010 yılı sonunda 1.029.583 Bin TL olan aktif büyüklüğü 30.06.2011
tarihinde % 13,81 oranında azalarak 887.393 Bin TL’ye düşmüştür. 2011 yılının
ilk altı aylık döneminde net kar 207 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

AKTĠF
( Bin TL )
Nakit Değerler ve TCMB
Bankalar - Para Piyasaları
Menkul Kıymetler
Krediler
Diğer
Toplam Aktif

30.06.2011

31.12.2010

2011
DeğiĢim (%)

73,094

50,569

44.54

401,829

427,087

-5.91

80,473

85,136

-5.48

271,368

414,460

-34.52

60,629

52,331

15.86

887,393

1,029,583

-13.81

PASĠF
( Bin TL )

30.06.2011

31.12.2010

2011
DeğiĢim (%)

Mevduat

510,355

643,039

-20.63

Alınan Krediler ve Para Piy.

192,075

214,360

-10.40

Özkaynaklar

155,306

156,238

-0.60

29,657

15,946

85.98

887,393

1,029,583

-13.81

Diğer
Toplam Pasif

Bankamızın 30.03.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısında 2010 yılı karının dağıtılmayarak bünyede bırakılmasına karar
verilmiştir.

1

GELĠR TABLOSU
( Bin TL )

01.01.201130.06.2011

Faiz Gelirleri

01.01.201030.06.2010

22,863

24,916

(11,594)

(11,944)

11,269

12,972

893

1,356

2,025

1,571

717

(90)

1,366

1,779

Faaliyet Gelirleri Toplamı

16,270

17,588

Krediler ve Diğer Alacaklar Karşılığı

(2,207)

(682)

(14,022)

(13,934)

41

2,972

Vergi Karşılığı

166

(103)

Net Dönem Karı

207

2,869

Faiz Giderleri
Net Faiz Geliri
Net Ücret ve Komisyon Geliri
Temettü Geliri
Net Ticari Kar/Zarar
Diğer Faaliyet Gelirleri

Diğer Faaliyet Giderleri
Vergi Öncesi Kar

Bankamızca 2011 yılında, 2010 yılı karının dağıtılmasına ilişkin olarak bağlı
ortaklığımız Turkish Yatırım A.Ş.’den 2.025 Bin TL temettü geliri elde edilmiştir.

RASYOLAR
(%)

30.06.2011

31.12.2010

Sermaye Yeterliliği Rasyosu

32.53

24.74

Likit Aktifler/Toplam Aktif

62.59

54.66

Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı

53.17

64.45
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Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu 30.06.2011 tarihi itibariyle % 32.53 olarak
gerçekleşmiştir.
Bankamızın likit bilanço yapısı devam etmekte olup, nakit değerler, bankalar,
para piyasaları ve satılmaya hazır finansal varlıkların toplam aktif içindeki payı
% 62,59 seviyesindedir.

2-YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON
2010 yılı sonunda 273 olan Bankamızın toplam personel sayısı 30.06.2011 tarihi
itibariyle de 273’dür.

3-ÜRÜN VE HĠZMETLER
2011 yılının ikinci çeyreğinde Bankamız bünyesinde aşağıdaki hizmet ve
faaliyetler yürütülmüştür:

Ön ödemeli (prepaid) kart projesi ile ilgili pazarlama çalışmalarına
devam edilmektedir. Kartın pazarlama stratejisi bankada hesabı
olmayanlar kişiler, genç jenerasyon ve yurtdışına seyahat edenler
olarak üç ana segment üzerine kurulmuştur. Bu segmentlere yönelik
özel projeler geliştirilmesi konusundaki satış/pazarlama çalışmalarına
devam edilmektedir.
Ön
ödemeli
kart
projesi
çerçevesinde
devreye
alınan
www.turkishcards.com sitesi ürüne ilişkin detayları içerirken, aynı
zamanda Bankamıza ait diğer kartlarla ilgili bilgiler de vermektedir.
TurkishCards asıl/ek ön ödemeli kart bakiyesi ve hareketlerinin
görüntülenebildiği, şifre değişimi yapılabilen bir web şubesini de
barındırmaktadır.
Turkish Bank kurumsal web sitesinin yeni bir teknik altyapı ve
görsellikle
yeniden
oluşturulması
konusunda
çalışmalara
başlanılmıştır.
212-373 73 73 numaralı Müşteri Destek Hattından telefon şifresi
almış olan müşterilerimiz; EFT, havale ve kart borcu ödeme gibi
işlemlerini yapmaktadırlar. Diğer yandan Müşteri Destek Hattı
kanalıyla vadeli hesap açma, döviz alım-satım ve fatura ödeme gibi
işlemlerin yapılabilmesi için de çalışmalara devam edilmektedir.
Bankamız kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartları ile internette
güvenli alışveriş yapılabilmesini teminen 3D Secure Code Projesi BKM
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ve Mastercard
edilmektedir.

nezdinde

başlatılmış

olup,

çalışmalara

devam

4-DĠĞER
07.06.2011 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda yönetim kurulu
üyelerinde değişiklik olmuştur.

B-BEKLENTĠLER
2011 yılının ikinci çeyreği birçok ülkede borç sorunlarına odaklı geçirilmiş,
geçmiş yıllardaki krizlerde şirket borçlulukları sorgulanırken bu kez
özellikle gelişmiş ülkelerin borç sorunu daha fazla ön planda yer almıştır.
Avrupa Bölgesi’nde sık sık alevlenen tartışmalar, üyelerden bazılarının
kontrollü temerrüde düşmesi veya Euro para birliğinden bazı üyelerin
çıkmasına kadar uzanmıştır. Yunanistan konusunda tercihli veya kontrollü
temerrüt seçenekleri üzerinde uzun tartışmalardan sonra tekrar bir yardım
paketi sağlanmasında uzlaşılmıştır. İspanya, İtalya ve Portekiz ise zaman
zaman piyasaların gündeminde yer almaya devam edeceklerdir.
ABD’de yaşanan problem ise hükümetin halen 14.3 trln usd seviyesinde
olan borçlanma tavanını arttırması gerektiği, aksi takdirde ülkenin
yükümlülüklerini getiremeyecek duruma düşeceğidir. Konu hakkında
Kongre’de ciddi tartışmalar devam etmektedir. Ağustos ayı başında hala
bir anlaşmaya varılamaması halinde kredi kuruluşlarının ABD’nin AAA olan
notunu düşürmeleri olasıdır. Beklentimiz süre dolmadan önce daha
önceleri de olduğu gibi uzlaşmaya varılacağı yönündedir. Diğer ekonomik
verilere bakıldığında özellikle konut ve istihdam sektörlerinde hala daha
ciddi bir toparlanma görülememektedir.
ABD Merkez Bankası FED Haziran sonunda tahvil alım programını
sonlandırırken, ekonominin ihtiyaç duyması halinde 3. parasal
genişlemeye gidileceğini bekleyenlerin sayısı oldukça fazladır. Bizim bu
konuda beklentimiz FED’in olabildiğince 3. genişlemeden kaçınacağı ya da
en azından farklı enstrümanlar kullanarak önceki iki genişlemeyi
tekrarlamak istemeyeceği şeklindedir. Bu beklentimizin temelinde, FED’in
önceki iki genişlemenin işe yaramadığını, bundan sonrakinin de
yaramayacağını savunanların endişelerini azaltmak isteği yatmaktadır.
Bu tip söylemlerin yayılması şu anda en son ihtiyaç duyulan ümitsizliğe ve
tüketici harcamalarında kısılmaya yol açacağından FED oldukça dikkatli
davranacaktır.
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Gelişmekte olan ülkelerde ise enflasyon baskısı kendini hissettirmeye
devam ediyor. Çin’in başını çektiği ülkeler aşırı ısınmaya karşı hem faiz
hem de zorunlu karşılık silahlarını kullanarak kredi büyümesini ve
enflasyonu kontrol etmeye çalışıyorlar.
Bu noktada Avrupa Merkez Bankası’nın da büyük hassasiyetle üzerinde
durduğu petrol fiyatları gündeme geliyor. 120$ ve üzeri Brent petrol,
birçok ekonomiyi enflasyon açısından bizi ise cari açık açısından ciddi
şekilde etkiliyor.
Türkiye Merkez Bankası
bilindiği üzere 2010 Aralık ayından itibaren
“Enflasyon Hedefi” nin yanına “Finansal İstikrar” hedefini de eklemiştir.
TCMB, cari açık ve hızlı büyüme konularında ağırlıklı olarak kredi tarafında
sıkılaştırma ile çözüme ulaşmaya çalışıyor. Enflasyonun şu anda kontrol
altında olması, kısa vadeli faizleri yükseltmeden zorunlu karşılık silahı ve
TL’nin değer kaybının desteklenmesi ile sınırlı bir başarı sağlanmasına
yardımcı olmaktadır. Önümüzdeki aylarda enflasyon hızlanırsa faiz artışı
kaçınılmaz olacaktır. TL’nin dolar karşısında önümüzdeki 3 ay 1.55 - 1.75
bandında dalgalanması beklenebilir.
Bankacılık sistemi zorunlu karşılıklar başta olmak üzere artan maliyetler
neticesinde 2011 yılında daha düşük kar marjları ile çalışmak zorunda
kalmışlardır. Kredi büyümesinin 25% ile sınırlandırılması karlar üzerinde
baskı yaratacak bir unsurdur.
Mevduat faizlerinde yaşanan artışlar göz önüne alındığında, Bankalar için
komisyon gelirleri ve işlem masrafları gittikçe önem taşıyan kalemler
olacaktır.
Bankamız bu süreç içerisinde tüm gelişen ve gelişmekte olan piyasaları
yakından takip ederek, ihtiyatlı bankacılık duruşundan vazgeçmeksizin,
kredi portföyünü genişletme, ürün çeşitliliğini ve hizmet kalitesini arttırma
yönündeki stratejilerini, geliştirerek uygulamaya devam etmektedir.
Saygılarımızla,
TURKISH BANK A.ġ.
Genel Müdürlüğü

Ġbrahim Hakan BÖRTEÇENE
Yönetim Kurulu BaĢkanı

Erhan ÖZÇELĠK
Murahhas Aza ve Genel Müdür

5

