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ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYEYE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER   
 
Bankamızın 30.06.2011 itibarıyla ortaklık yapısı ve paylarında herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.  
 
DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 
 
31.03.2011-30.06.2011 dönemi içinde Nurol Yatırım Bankası Ana Sözleşmesinde 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. 
 
2011 YILI İKİNCİ ÇEYREK EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ VE BEKLENTİLERİMİZ 
 
 

Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Bankamız Beklentileri :  
 
2011 yılının 2. çeyreği Dünya ekonomisi ve piyasalar açısından oynaklığın oldukça yüksek seyrettiği bir 
dönem olmuştur. Gerek Avrupa’da yaşanan borç krizi, gerekse ABD ekonomisinde yaşanan gelişmeler 
piyasalarda her iki yönde de oldukça sert hareketler yaşanmasına yol açmıştır. 
 
Yunanistan, İrlanda, İspanya ve Portekiz’de aşırı borçluluktan kaynaklanan sıkıntılar zaman zaman 
İtalya’ya da sıçramış ve Avrupa Birliği’nin ciddi sıkıntılar yaşamasına, para birliğinin dağılmasının 
tartışılmasına bile yol açan boyutlara ulaşılmıştır. Derecelendirme kuruluşları radikal bir şekilde ani not 
indirimleri ve uyarılar yaparak başta Yunanistan olmak üzere sorunlu Avrupa Birliği ülkelerinin kredi 
notlarını düşürmüşler, görünümlerini negatif izlemeye almışlar hatta Yunanistan özelinde temmerrüt 
seviyelerine kadar indirmişlerdir. 
 
ABD cephesinde ekonomik toparlanmanın henüz gerçekleşmediğine işaret eden veriler ve borçlanma 
tavanına ilişkin tartışmalar gündemi oluşturmuştur. 
 
ABD ve Avrupa piyasalarının belirsiz ve sürekli yeni haber ve verilerle yön bulan durumu Euro Dolar 
paritesinde her iki yönlü sert hareketler yaşanmasına neden olmuştur. Belirsizlikten korkan yatırımcıların 
talebi ile Altın ve Gümüş gibi kıymetli madenler ve İsviçre Frangı değer kazanıp tarihi seviyeleri test 
etmiştir. 
 
2011 yılının 2. yarısında da küresel piyasalar ani sert piyasa hareketlerine açıktır ve bu nedenle gerek 
yatırımcılar gerekse finans sektörü açısından temkinli hareket edilmesi gereken bir dönem olacaktır. 
 
 
Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Bankamız  Beklentileri :  
 
2011 yılının 2. Çeyreği Türkiye’de genel seçimlerin yapıldığı ve sonucunda tek parti  iktidarının ve politik 
istikrarın devam ettiği bir dönem olmuştur. 



Ekonomide aşırı ısınmanın önüne geçilmesi amacıyla geçtiğimiz yılsonundan bu yana alınan önlemler 
ekonomik göstergelerde az da olsa yansıma bulmaya başlamıştır. Kredi fiyatlamaları TCMB ve BDDK  
tarafından alınan önlemlerin etkisi ile artış trendine girmiştir. Bu durum orta vadede kredi talebini 
yavaşlatıcı bir unsur olacaktır. 
 
Cari açık Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu olmaya devam etmektedir. Alınan önlemlerin etkisi 
henüz cari açık rakamlarına yansımamıştır. Beklenti, son çeyrekte alınan ekonomik tedbirlerin etkisi ile 
cari açık rakamlarında düzeltme görülmesi yönünde olsa dahi, cari açığın yapısal değişiklikler 
gerçekleştirilmedikçe ciddi bir risk unsuru taşıması kaçınılmazdır. 
 
Özellikle dış ticaret hacmimizin önemli bir kısmını oluşturan Avrupa ülkelerinde yaşanan sorunlar, 
Türkiye’yi olumsuz etkileme potansiyeli olduğundan, 2011 yılının 2. yarısında da yakından izlenmeye 
devam edecektir. 
 
Türk Bankacılık Sektörü ve Bankamız açısından daha çok dış kaynaklı piyasa hareketlerine açık ve temkinli 
tutumun sürdürülmesi gereken bir döneme girdiğimiz açıktır. 
 
 
YÖNETİM ve KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİKLER  

 

Herhangi bir değişiklik olmamıştır. 
 
 
DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER  
 
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler bilanço kaleminde izlenen Nurol Int BV’ye ait %25.03 oranındaki 
hissesinin satışı 30.06.2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
 


