TURKISH BANK A.ġ.

1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010
DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE OLMAYAN
FAALĠYET RAPORU

A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER
1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER
Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü 30.06.2010
tarihinde % 8,7 oranında azalarak 937.208 bin TL.’ye düşmüştür. 2010 yılının ilk altı
aylık döneminde net kar 2.869 bin TL. olarak gerçekleşmiştir.
AKTĠF
(Bin TL.)

Nakit
Değerler ve
TCMB
Bankalar P.P
Menkul
Kıymetler
Krediler
Diğer
Toplam
Aktif

30.06.2010 31.12.2009

2010
DeğiĢim
(%)

34,120

41,162

-17

457,025

617,754

-26

87,238

91,555

-5

317,654
41,171
937,208

233,293
42,175
1,025,939

36
-2
-9

30.06.2010 31.12.2009

2010
DeğiĢim
(%)

PASĠF
(Bin TL.)

Mevduat
Al.Krediler
ve Para Piy.

577,037
199,710

529,118
338,836

9
-41

Özkaynaklar
Diğer

154,980
5,481

152,118
5,867

2
-6

937,208

1,025,939

-9

Toplam
Pasif

Bankamızın 30.03.2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
2009 yılı karının dağıtılmayarak bünyede bırakılmasına karar verilmiştir.
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GELĠR TABLOSU
(Bin TL.)

01.01.2010- 01.01.200930.06.2010 30.06.2009

Faiz Gelirleri
Faiz Giderleri
Net Faiz Geliri
Net Ücret ve Komisyon
Geliri

24,916
11,944
12,972
1,356

28,698
16,501
12,197
1,487

Temettü Geliri
Net Ticari Kar/Zarar
Diğer Faaliyet Gelirleri
Faaliyet
Gelirleri
Toplamı

1,571
-90
1,781
17,590

1,075
865
2,284
17,908

Krediler
ve
Diğer
Alacaklar Karşılığı

682

1,874

Diğer Faaliyet Giderleri
Vergi Öncesi Kar
Vergi Karşılığı

13,934
2,974
105

13,181
2,853
531

2,869

2,322

NET DÖNEM KARI

Bankamızca 2010 yılında, 2009 yılı karının dağıtılmasına ilişkin olarak bağlı
ortaklığımız Turkish Yatırım A.Ş.’den 1.571 bin TL. temettü geliri elde edilmiştir.
RASYOLAR
(%)

30.06.2010 31.12.2009

Sermaye Yeterliliği
Rasyosu

29.32

28.84

Likit
Aktifler/Toplam
Aktif
Mevduatın Krediye
Dönüşüm Oranı

61.71

73.15

55.05

44.09

Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu 30.06.2010 tarihi itibariyle %29,32’ye çıkmıştır.
Bankamızın likit bilanço yapısı devam etmekte olup, nakit değerler, bankalar, para
piyasaları ve satılmaya hazır finansal varlıkların toplam aktif içindeki payı % 61,71
seviyesindedir.
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2-YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON
2009 yılı sonunda 276 olan Bankamız toplam personel sayısı 30.06.2010 tarihi
itibariyle 269’dur.

3-ÜRÜN VE HĠZMETLER
2010 yılının ikinci çeyreğinde Bankamız bünyesinde aşağıdaki ürün ve
hizmetler devreye alınmıştır:
30 Haziran 2010 itibariyle Bankamız ATM’lerinin sayısı 22 adettir.
13-25 yaşları arasında olan ve halen eğitimini sürdüren gençlere
yönelik olarak Harçlık Hesabı ürünümüzün pazarlanması çalışmaları
sürmektedir. Gençlere hitap eden bu ürünle birlikte müşteri
portföyümüzün gençleştirilmesi planlanmaktadır.
Bankamızın 2009 yılında piyasaya çıkarttığı Casmatik ve CashCard
ürünleriyle birlikte, kurumsal müşterilerimizin çalışanlarına maaş
ödeme hizmeti 2010 yılında sunulmaya başlanmıştır. Halihazırda 8
şubemiz
yaptıkları
maaş
ödeme
anlaşmalarıyla
bu
hizmeti
vermektedirler.
212-373.73.73 nolu telefondan hizmet veren Müşteri Destek Hattı,
kredi kartı ve banka kartı destek süresini 7/24’e genişletmiştir.
Turkish Bank bünyesinde ön ödemeli (prepaid) kart projesi
başlatılmıştır. Ön ödemeli kartlar üç farklı müşteri segmentine hitap
edecek olup, ilk etapta Şubelerimiz üzerinden pazarlanacaktır. Projenin
ileriki aşamalarında ise, Şube dışından pazarlama yapılabilmesi
amacıyla POS uygulaması geliştirilecektir.
Müşteri Destek Hattı üzerinden şifre ile parasal işlem yapılabilmesi
için çalışma başlatılmıştır.
CashCard’ların alışverişlerde kullanımının artırılması amacıyla,
CashCard alışveriş ekstrelerinin e-posta ile kart hamillerine
gönderimine başlanmıştır.
Digitürk ile tahsilat anlaşması imzalanmış olup, Digitürk faturalarının
Turkish Bank şubeleri aracılığıyla tahsiline başlanacaktır.
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4-DĠĞER
Yukarıda yer verilen bilgiler dışında 2010 yılının ikinci çeyreğinde Bankamızın 2009
Yıllık Faaliyet Raporunda yer alan finansal tablolardaki rakamsal bilgileri içeren
açıklamalar dışındaki bilgilerde önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

B-BEKLENTĠLER
2010 yılı başından itibaren Global piyasaların gündemi, kriz boyunca verilen teşvikler
ve alınan likidite önlemlerinin nasıl geri çekileceği ( çıkış stratejileri ) olmuştur.
Alınan önlemlerin ülke borçlarını ve bütçe açıklarını ciddi oranda arttırmış olması
nedeniyle, bir yandan kısa sürede sıkı mali politikalara geçiş ihtiyacı doğarken ; diğer
yandan ekonomilerden alınan zayıf canlanma sinyalleri, işgücü piyasası ve konut
sektöründe toparlanmanın sınırlı da olsa başlaması, bol likidite ortamına devam
etmeyi gerekli kılmaktadır.
Bu noktada ülke bazında politika farklılıklarının öne çıkması beklenmektedir. ABD,
Merkez Bankası FED önderliğinde likiditeyi azaltma yolunda bazı adımlar atarken,
Japonya’nın deflasyon tehlikesi sebebiyle
piyasalara likidite vermeye devam
edeceği sinyalleri alınmaktadır..
Varlık fiyatlarında balon korkusu ve enflasyon tehdidi, Çin para otoritelerini kredileri
kısma ve zorunlu karşılıkları arttırmaya itmektedir. Avustralya ve Brezilya faiz
arttırımları yaparken bazı gelişmekte olan ülkelerin faiz indirim sürecine devam
etmesi beklenmektedir.
Türkiye’nin konumuna baktığımızda ise , 2010 yılı ile birlikte artış gösteren enflasyon
gündemin ilk sırasında bulunmaktadır. TCMB ilerleyen döneme ilişkin beklentilerinde,
enflasyonun 4.çeyrekten itibaren tekrar gerilemesini ve 2011 yılında hedef banda
döneceğini belirtmektedir.
Merkez Bankası Nisan ayındaki açıklamaları ile çıkış stratejisini kademeli olarak
uygulayacağının sinyallerini vermeye başlamıştır. İlk etapta repo ihalelerinin
azaltılması, teknik faiz ayarlaması ve en son olarak da 3. çeyrekten itibaren faiz
oranlarında artış sürecinin başlaması beklenmektedir. Ayrıca karşılık oranlarının da
kademeli olarak yükseltilmesi gündemdedir.
Bu noktada ortaya çıkan görüntü, kriz başlangıcından itibaren diğer ülke
ekonomilerine paralel olarak yaşanan faizlerde düşüş sürecinin hem enflasyonist
baskı hem de azalan likidite ile kesintiye uğrayacağı gerçeğidir.
IMF ile anlaşma sürecini artık sonlandırmış olan Türkiye, Varlık Barışı kapsamında
yaşanan döviz girişleri ve gelişmekte olan ülkelerde görülen fon girişleri sayesinde
herhangi bir kredi sorunu yaşamamaktadır.
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Yurtiçi piyasalarda menkul kıymet fiyatlarında ve Türk Lirası’nın değerinde bu fon
girişleri sayesinde değerlenme görülmektedir.
2010 yılı 3.çeyrekten itibaren azalan likidite ve ülke borç sorunlarının tekrar gündeme
gelmesi ile varlık fiyatlarında yükselişin sonlanıp düşüşe geçilmesi mümkündür.
Bankamız bu süreç içerisinde ihtiyatlı bankacılık duruşundan vazgeçmeksizin, kredi
portföyünü genişletme, ürün çeşitliliğini ve hizmet kalitesini arttırma yönündeki
stratejilerini geliştirerek uygulamaya devam etmektedir.
TURKISH BANK A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

M. Tanju ÖZYOL
Yönetim Kurulu BaĢkanı

Abdullah AKBULAK
Genel Müdür
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