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A - SEKTÖREL GELİŞMELER

2010 yılındaki güçlü global toparlanmanın ardından, 2011 yılı, bu toparlanmayı
gerçekleştirmek için yapılan parasal gevşeme sürecinin seyri;oluşabilecek enflasyonist
baskının şiddeti ile küresel büyüme hızının izlendiği bir yıl olmaktadır.

Global enflasyon rakamı geçen yılın ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında %2 den %4
düzeyine gelerek ciddi bir artış sağlamıştır,Bir yandan enflasyon rakamlarındaki artış;diğer
taraftan gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan para politikalarının bir müddet daha gevşek
seyrini sürdüreceği beklentisi,emtia fiyatlarını rekor düzeylere taşımıştır.Merkez bankalarının
bu gelişmelere karşı aldıkları aksiyonlar gelişmiş ülkelerde daha yavaş ve ılımlı
olurken,gelişmekte olan ülkelerde daha agresif olmaktadır.Bunun en önemli nedeni gelişmiş
ülkelerdeki büyüme rakamlarının hala istenilen düzeye ulaşmaması ve temel mali
sıkıntılarının devam etmesi olarak gösterilebilir.

Büyüme konusundaki sıkıntıları destekleyen beklenmedik gelişmeler de yılın ilk
çeyreğinde gerçekleşmiştir.Ortadoğu ve Kuzey Afrika da yaşanan siyasi krizler petrol
fiyatlarının %25 civarında artmasına neden olmuş,ayrıca Japonya daki deprem tsunami
felaketleri global büyüme üzerinde olumsuz etkide bulunmuştur.

2010 yılını %8,9 reel büyüme ile kapatan Türkiye bölgesinde öne çıkan ekonomiler
içerisinde yer almıştır.Bununla birlikte iç ve dış talep konusundaki ayrışmanın finansal
istikrar üzerinde baskı oluşturmaması için alınan önlemlerin etkisinin artarak devam edeceği
beklenmektedir.

           Bankamız özetlenen piyasa koşullarında, geçmiş yıllardan beri sürdürdüğü reel sektörü
destekleme politikasına devam etmektedir.



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 piyasasındaki faiz rakamlarının yukarı
yönlü hareketi bankamızın tahvil portföyünü büyütme konusuna odaklanmak yerine kredi
portföyünü çeşitlendirme çalışmalarına ağırlık vermesini sağlamıştır.

1. Çeyrek itibariyle bankalararası piyasa döviz işlem hacmimiz 150 milyon USD
olmuştur

Bankamız ilk üç ayı yaklaşık 102 milyon TL aktif büyüklüğü ve 659 bin TL  net kar
ile kapatmıştır.

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