TURKISH BANK A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2010
DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN
FAALİYET RAPORU

A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER
1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü 31.03.2009
tarihinde % 9,5 oranında azalarak 928.202 bin TL.’ye düşmüştür. 2010 yılının ilk üç
aylık döneminde net kar 2.081 bin TL. olarak gerçekleşmiştir.
AKTİF
(Bin TL.)

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

31.03.2010 31.12.2009

36,789

41,162

2010
Değişim
(%)
-10.62

499,169

617,754

-19.20

97,657

91,555

6.66

252,329
42,258
928,202

233,293
42,175
1,025,939

8.16
0.20
-9.53

PASİF

Mevduat
Al.Krediler
ve Para Piy.

447,300
318,870

529,118
338,836

2010
Değişim
(%)
-15.46
-5.89

Özkaynaklar

155,069

152,118

1.94

6,963

5,867

18.68

928,202

1,025,939

-9.53

(Bin TL.)

Diğer
Toplam
Pasif

31.03.2010 31.12.2009

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

01.01.2010- 01.01.200931.03.2010 31.03.2009

Faiz Gelirleri
Faiz Giderleri
Net Faiz Geliri
Net Ücret ve Komisyon Geliri
Temettü Geliri
Net Ticari Kar/Zarar
Diğer Faaliyet Gelirleri
Faaliyet Gelirleri Toplamı
Krediler ve Diğer Alacaklar
Karşılığı
Diğer Faaliyet Giderleri
Vergi Öncesi Kar
Vergi Karşılığı
NET DÖNEM KARI

12,400
6,126
6,274
761
1,571
404
574
9,584
496

15,554
8,923
6,631
597
1,075
436
1,852
10,591
1,314

6,897
2,191
110
2,081

6,804
2,473
703
1,770

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
(%)

31.03.2010 31.12.2009

Sermaye Yeterliliği
Rasyosu

31.25

28.84

Likit
Aktifler/Toplam
Aktif
Mevduatın Krediye
Dönüşüm Oranı

68.26

73.15

56.41

44.09

Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu 31.03.2010 tarihi itibariyle %31,25’e çıkmıştır
ve yasal asgari oranın çok üzerindedir.
Bankamızın likit bilanço yapısı devam etmekte olup, nakit değerler, bankalar, para
piyasaları ve satılmaya hazır finansal varlıkların toplam aktif içindeki payı % 68,26
seviyesindedir.
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2-YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Bankamızın İstanbul İkitelli ve Ankara Şubeleri 29.01.2010 tarihinde kapatılmış olup,
toplam şube sayısı 23’e inmiştir. Başkent şubemizin adı Ankara şubesi olarak
değiştirilmiştir. 2009 yılı sonunda 276 olan Bankamız toplam personel sayısı
31.03.2010 tarihi itibariyle 268’dir.

3-ÜRÜN VE HİZMETLER
2010 yılının ilk çeyreğinde Bankamız bünyesinde aşağıdaki ürün ve hizmetler
devreye alınmıştır:
− İnternet Şubesine girişlerde tek kullanımlık şifre zorunlu hale getirilmiş olup,
sözkonusu uygulama 1 Ocak 2010 itibariyle devreye alınmıştır.
− 31 Mart 2010 tarihi itibariyle Bankamız ATM’lerinin sayısı 22’dir.
− 1 Ocak 2010 itibariyle IBAN ile ilgili düzenlemeler devreye alınmış olup,
müşterilerimize verilen/gönderilen basılı evraklarda ve ATM–İnternet Şubesi gibi
alternatif dağıtım kanallarında IBAN bilgisi verilmeye başlanmıştır. Ayrıca IBAN ile
EFT ve SWIFT işlemleri de yapılabilir hale gelmiştir.
− 13-25 yaşları arasında olan ve eğitimini sürdüren gençlere yönelik olarak
Harçlık Hesabı ürünü kullanıma sunulmuştur. Harçlık Hesabı sayesinde eğitimini
sürdüren gençlerin aileleri veya yakınları kendi adlarına açtırabilecekleri hesaba
bağlı CashCard çıkartarak, harçlık ödemelerini hesaben yapabilmektedirler.
CashCard ile ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki MasterCard logolu tüm ATM’lerden
ücretsiz para çekilebildiği gibi, bu kartla alışveriş işlemi de yapılabilmektedir.
İlk çeyrekte Bankamızın bilgi işlem sisteminde altyapısal iyileştirme çalışmaları
yürütülmüştür. Halen bu çalışmalara devam edilmekte olup, 2010 yılının ilk yarısında
tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır.
Bankamız ve iştiraklerimizin kurumsal web sitelerinin yazılım altyapısı yenilenerek,
daha kolay izlenebilir ve yönetilebilir bir yapıya kavuşturulmuştur. Bankamızın
iştiraklerinden Turkish Yatırım A.Ş.’nin işletimini üstlendiği www.turkborsa.net
sitesinin kullanıcı arayüzünün yeni tekniklerle yeniden yazılımına devam
edilmektedir. Yeni sitenin 2010’un ikinci çeyreğinde devreye alınması
planlanmaktadır.
212-373 73 73 numaralı Müşteri Destek Hattı’ndan verilen kredi kartı ve CashCard
hizmeti 7/24 olarak genişletilmiştir.
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4-DİĞER
Yukarıda yer verilen bilgiler dışında 2010 yılının birinci çeyreğinde Bankamızın 2009
Yıllık Faaliyet Raporunda yer alan finansal tablolardaki rakamsal bilgileri içeren
açıklamalar dışındaki bilgilerde önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

B-BEKLENTİLER
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.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

M. Tanju ÖZYOL
Yönetim Kurulu Başkanı

Abdullah AKBULAK
Genel Müdür
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