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NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 

2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM 

FAALİYET RAPORU 
 

DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN 

DEĞİŞİKLİKLER   

 

Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır. 
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30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Bankamız Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır: 

 

 
 

8 Temmuz 2013 tarihi itibariyle, Bankamız Genel Müdürü Sn. Pınar Cengiz görevinden 

ayrılmış olup yerine Genel Müdür Yardımcısı Sn. Murat Çimen vekaleten atanmıştır. 

 

 

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

 

Dönem içerisinde; ana sözleşmemizde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

 

 

ŞUBE SAYISINA, BANKANIN HİZMET TÜRÜ VE FAALİYET KONULARINA 

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  

 

Bankamız faaliyet konusunda, şube sayısında ve hizmet türünde herhangi bir değişiklik 

olmamıştır. 
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2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ VE 

BEKLENTİLERİMİZ 

 

Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Bankamız  Beklentileri :  

 

2008 yılında başlayan küresel kriz, 2013 yılının ikinci yarısında da etkili olmaya devam 

etmiştir. Küresel çapta düşük büyüme devam ederken, OECD, IMF gibi kurumlar gelişen ve 

gelişmiş olan ülkelere ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmeye devam 

etmişlerdir. 

Türkiye ekenomisinde ise nispeten olumlu gelişmeler sürmüştür. İkinci çeyrekte uluslararası 

kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışları da gelmeye devam etmiştir. Moody’s; 

Fitch’in ardından Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmiş ve Türkiye 

Moody’s’in kararıyla birlikte 21 yılın aranın ardından ilk defa iki derecelendirme 

kuruluşundan yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olmuştur. Ardından JCR’ın Türkiye’nin 

notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmesi ve Türkiye’ye ilk kez not veren DBRS’in 

kredi notunu yatırım yapılabilir seviyede belirlemesi takip edilmiştir. 

2012 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6’ya, dördüncü çeyreğinde ise yüzde 1,4’e gerileyen 

yıllık reel GSYH büyüme oranı 2013 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3 civarında gerçekleşmiştir. 

2012 yılındaki yavaşlama yerini nispeten ılımlı bir büyümeye bırakmıştır. 

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 seviyelerinde dalgalanan 12 aylık enflasyon oranı, Nisan ayında 

yüzde 6,3, Mayıs ayında ise 6,51 olarak gerçekleşmiş; ardından enerji fiyatlarında yükseliş ve 

kurdaki değer kaybının ulaştırma fiyatlarında artışa neden olmasıyla TCMB'nin de yılın en 

yüksek seviyesine ulaşacağını açıkladığı gibi Haziran ayında yüzde 8.88'e yükselmiştir. 

Enflasyonun kısa vadede enerji fiyatlarındaki baz etkisi dolayısıyla dalgalı bir seyir izlemesi 

beklenmektedir. 

Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı cari açık ise, yılın ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre 5,847 milyon ABD doları artarak 31,920 milyon ABD dolarına yükselmiştir.  

2013 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi de daha çok küresel gelişmelerin etkisinde 

kalmıştır. Küresel gelişmelere paralel olarak kısa vadeli sermaye akımlarında artışın 

sürmesiyle, TCMB, Nisan ve Mayıs aylarında hem politika faizini hem de faiz koridorunun 

alt ve üst bandını indirmiş, Haziran ayında ise herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Böylece; 

politika faizi yüzde 4,5 seviyesine inerken, faiz koridorunun alt bandı yüzde 3,5, üst bandı ise 

yüzde 6,5 seviyesine çekilmiştir. 
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İkinci çeyreğin sonlarında ise, FED’in parasal genişlemeden çıkış stratejilerinin konuşulmaya 

başlanmasıyla birlikte gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları başlamış ve Türkiye’de bu 

durumdan etkilenmiştir. Yaşanan gelişmeler Merkez Bankası para politikası duruşunun 

değiştirilmesini gerektirmiştir. Bu dönemde küresel para politikalarına dair artan 

belirsizliklerin hızlı sermaye çıkışlarına, TL’de aşırı değer kaybına ve finansal piyasalarda 

dalgalanmalara yol açması üzerine TCMB piyasaya verdiği likiditenin kompozisyonunu 

değiştirerek likidite politikasını sıkılaştırmıştır. TL’de değer kaybı yaşanırken, tahvil bono 

piyasasında ve borsada da satış ağırlıklı bir görünüm dikkat çekmiştir. Merkez Bankası’nın 

alacağı tedbirler önümüzdeki dönemde de yakından izlenmeye devam edecektir. 

 

Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Bankamız Beklentileri :  

 

İkinci çeyrekte de küresel ekonominin 2013 yılındaki seyrine ilişkin belirsizlikler varlığını 

korurken, FED’in parasal sıkılaşma politikasına gidip gitmeyeceği, bunun gelişmekte olan 

piyasalara etkisi yakından takip edilmiştir. 

FED’in tahvil alımlarında kısıntıya gidebileceği sinyalleri finansal piyasalarda özellikle de 

gelişmekte olan ülke piyasalarında dalgalanmaya yol açmıştır. İkinci çeyreğin başlarında 

sermaye akımlarında görülen artış, gelişmekte olan ülkelerin faiz oranlarının gerilemesine, 

nominal ve reel kurların değerlenmesine neden olmuştur. Ancak FED’in parasal genişlemeyi 

yavaş yavaş azaltacağı sinyalleri artan küresel risk algısıyla sermaye çıkışlarının hızlanmasına 

yol açmıştır. Gelişmiş ekonomilerde ise uzun dönemli faiz oranları ve finansal piyasalarda 

oynaklığın artmasına neden olmuştur. 

Uluslararası Para Fonu (IMF)’nin Nisan ayında yayımladığı Dünya ekonomisine ilişkin 

raporda, ABD’deki harcama kesintileri ile Euro bölgesindeki zayıf seyri gerekçe göstererek 

2013 yılına ilişkin küresel büyüme tahminini, ilk çeyrekte açıklamış olduğu yüzde 3,5’den, 

3,3’e  indirmiştir. 

Euro Bölgesi’nde, enflasyonun politika hedefinin altında seyrinin devam edeceğine dair 

beklentilerin yanında, büyüme ve istihdamdaki zayıf veriler nedeni ile Avrupa Merkez 

Bankası parasal genişleme politikalarına devam etmiştir. IMF 2013’e ilişkin raporunda 

yapmış olduğu son güncellemesinde de Euro Bölgesi’ne ilişkin resesyonun 2013 yılında da 

devam edeceğini öngörmüştür. İlk çeyrekte yüzde 0,3 oranında daralan Euro Bölgesi’nin 

üretim ve tüketim verilerinin ikinci çeyrekte de düşük ekonomik aktivitelere işaret etmesi, 

IMF’nin görüşünü destekler niteliktedir. 
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Çin ekonomisinde ise Haziran ayında açıklanan ekonomik veriler büyümedeki yavaşlamanın 

devamı endişesini arttırmıştır. Bu verilerle 2013 sonu itibariyle, Çin ekonomisinin büyüme 

hedefinin altında kalma olasılığı belirginleşmiştir. Hedefin altında kalması durumunda ise, 

Asya finansal krizinden bu yana ilk kez yıllık büyüme hedefinin altında kalınacak olması 

açısından da önemlidir. 

Küresel Piyasalar tarafından yakından takip edilen FED’in politikaları ve yapılan 

açıklamaların yılın ikinci yarısı açısından da önemini koruyacağı düşünülmektedir. FED’den 

yapılacak açıklamaların, gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye çıkışlarına yapacağı etki ve bu 

doğrultuda ülke ekonomilerinde görülebilecek aşağı yönlü büyüme, küresel büyüme 

görünümü üzerinde risk unsuru oluşturabilecektir. Bu nedenle, tahvil alımlarına ilişkin 

kararlar ve Merkez Bankalarının para politikaları piyasalar tarafından yakından takip 

edilmeye devam edilecektir . 

 

 

YÖNETİM ve KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİKLER  

 

Dönem içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ancak 8 Temmuz 2013 itibariyle, 

Bankamız Genel Müdürü Sn. Pınar Cengiz ve Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Sn. 

Sena Bener görevlerinden ayrılmışlardır. Genel Müdürlük görevine; Genel Müdür Yardımcısı 

Sn. Murat Çimen, Hazine ve Finansal Kuruluşlar Bölümünün sorumluluğuna, Proje 

Finansmanı ve İş Geliştirme Müdürü Sn. Yeliz Bilgin vekaleten atanmıştır. 

 

DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER  

 

Dönem içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

 


