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NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 

2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM 

FAALİYET RAPORU 
 

 

DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN 

DEĞİŞİKLİKLER   

 

 

Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik olmuştur. 

 

Değişiklik öncesi, 2012 yıl sonunda ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir: 
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Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler sonucu ortaklık yapımızın son hali aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır: 

 

 
 

 

 

Bankamız Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 
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DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

 

Dönem içerisinde; 25 Şubat 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve 28 Mart 2013 

tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı olmak üzere iki kez ana sözleşme tadili yapılmıştır. 

  

25 Şubat 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı‟nda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü‟nün 28.11.2012 tarih ve 7439 sayı ile tasdikinden geçen tadil 

mukavelesi Bakanlık‟tan geçtiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilmiş olup, tescil tarihi 

05.03.2013‟tür. 

 

28 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı‟nda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç 

Ticaret Genel Müdürlüğü‟nün 27.03.2013 tarih ve 2257 sayı ile tasdikinden geçen tadil 

mukavelesi Bakanlık‟tan geçtiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilmiş olup, tescil tarihi 

10.04.2013‟tür. 

 

 

ŞUBE SAYISINA, BANKANIN HİZMET TÜRÜ VE FAALİYET KONULARINA 

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  

 

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

olmamıştır. 

 

 

2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ VE 

BEKLENTİLERİMİZ 

 

Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Bankamız  Beklentileri :  

 

Devam eden küresel kriz ortamında, Türkiye ekonomisi 2013 yılı ilk çeyreğinde de nispeten 

daha iyi bir performans göstermiştir. 2010 yılında yüzde 9,2 ve 2011 yılında yüzde 8,8 olan 

GSYH büyüme oranı; 2012 yılında büyük oranda düşüş göstererek yüzde 2,2‟ye gerilemiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası‟nın (TCMB) uyguladığı politikalarla ekonomiyi 

soğutarak gerçekleştirmeye çalıştığı “yumuşak iniş” biraz sert olarak gerçekleşmiştir.   

Türkiye ekonomisinin “yumuşak karnı” olarak tabir edilen cari açık; 2012 yılında, dış ticaret 

açığının gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerdeki artışın etkisiyle, 

2011 yılına göre 28.352 milyon dolar azalarak 48.867 milyon dolara gerilemiştir. 2011 yılında 

yüzde 9,7 olan cari açığın GYSH‟a oranı 2012 yılında yüzde 6‟ya gerilemiştir ki bu oran Orta 

Vadeli Program hedeflerinin de altındadır. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının  
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ekonomimizde en büyük risk unsuru olarak işaret ettikleri cari açığın iyileştirilmesi, 

piyasalarda derecelendirme kuruluşlarından gelebilecek not artış beklentilerini de 

canlandırmıştır. 

Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Mart ayı sonunda Türkiye‟nin uzun vadeli kredi 

notunu „BB‟den, „BB+‟ ya yükseltmiş ve görünümü de durağan olarak belirlemiştir. S&P‟nin 

not artışı sonrası Türkiye‟nin notu her ne kadar hala yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe 

altında olsa da; Moody‟s‟den beklenen not artışını tetikleyeceği düşüncesiyle bu artış  

piyasalar tarafından olumlu algılanmıştır. Moody‟s‟den gelecek bir not artışı; iki 

derecelendirme kuruluşu tarafından “yatırım yapılabilir” notunun onaylanması olacaktır ve bu 

durumda yabancı fonların Türkiye‟ye girişinde önemli derecede artış olması beklenmektedir. 

 2012 yılında; 2011 yılına göre düşüş göstererek yüzde 9,2 seviyesine gerilemiş olan işsizlik 

oranı, 2013 yılı Ocak ayında yüzde 10,1 seviyesine yükselmiş durumdadır. 15-24 yaş grubunu 

içeren genç işsizlik oranı ise 2,3 puanlık artış ile yüzde 20,7 seviyesine ulaşmıştır. 

Enflasyonda da ilk çeyrekte 2012 yıl sonuna göre artış gözlenmektedir. Yıl sonunda yüzde 

6,16 olan TÜFE, Mart 2013 itibariyle yüzde 7,29‟a yükselirken; ÜFE de Mart sonu itibariyle 

yüzde 2,30 seviyesine yükselmiştir. 

2012 yılında uyguladığı alışılmışın dışındaki politikalarla yakından takip edilen  TCMB; 2013 

yılı ilk çeyreğinde de PPK toplantılarında aldığı kararlarla piyasaya yön vermeye ve yakından 

takip edilmeye devam etmiştir. 

TCMB, Şubat ayı Para Politikası Kurulu toplantısında; iç ve dış talep arasındaki 

dengelenmenin öngörüldüğü şekilde sürdüğünü, zayıf küresel büyümeye rağmen ihracatın 

artış eğiliminde olduğunu ve bu çerçevede cari işlemler açığının kademeli olarak azalmaya 

devam ettiğini vurgulayarak politika faizini yüzde 5,5‟te tutarken;  faiz koridorunun alt ve üst 

bandını 25‟er baz puan indirerek  bandı yüzde 4,50- 8,50 seviyesine çekmiştir. 

Mart ayı PPK toplantısında da faiz koridorunun üst bandında 100 baz puan indirme giden 

TCMB üst bandı yüzde 7,5‟e indirmiştir.  

Ayrıca Nisan ayı PPK toplantısında da sürpriz bir şekilde faiz koridorunun alt ve üst bandında  

da 50‟şer baz puanlık indirime giderek bandı yüzde 4-7‟ye çeken  TCMB, politika faizini de 

yüzde 5,5‟ten yüzde 5‟e indirmiştir. Türkiye‟nin düşük faiz ortamına girdiği ve negatif reel 

faize uyum sağlanması gerektiği söylemleri devam etmektedir. 

Faiz oranlarındaki düşüş, kredilerdeki artışın olması istenen yüzde 15 seviyelerine inmesini de 

sınırlamayı sürdürmektedir. Kredilerdeki artış hızı yüzde 19‟lar civarında devam etmektedir. 

Önümüzdeki dönemde de düşük faiz ortamının süreceğinden hareketle, kredilerdeki artış 

hızının, yüzde 15 civarında olması hedeflenmesine rağmen, düşüş sınırlı ölçüde kalacaktır.  
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Ancak negatif reel faizin mevduat faizlerinin artışını sınırlaması ve tüketimi artırması 

ekonomik göstergeler üzerinde negatif etki yaratabilecektir.  

Büyümenin ilk çeyrekte de potansiyelin altında kalacağına dair sinyaller gelirken; başta petrol 

fiyatları olmak üzere emtia fiyatlarında izlenen aşağı yönlü seyrin, iç talepte görülen 

toplarlanmayla beraber cari denge ve dış ticaret dengesindeki bozulmayı dengelemesi 

beklenmektedir.  

                     

Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Bankamız Beklentileri :  

 

İlk çeyrekte küresel ekonominin 2013 yılındaki seyrine ilişkin belirsizlikler varlığını 

korurken, 2012 yılının son aylarında piyasaların odağında olan ABD‟deki mali uçurum ve 

borç tavanı tartışmaları, yeni yılın da önemli gündem maddelerinden olmuştur. Merkez 

bankalarının etkin para potilikaları, gelişmiş ülke faizlerinin tarihi düşük seviyelere inmesine 

neden olurken, ülke ekonomilerine varlık alım yoluyla destekleri izlenmiştir.  

2013 yılının ilk çeyreğine mali uçurum sorunuyla giren ABD ekonomisinde, ABD Merkez 

Bankası (FED) parasal genişleme politikalarına, yüzde 6,5 düzeyinde belirlenen işsizlik ve 

yüzde 2,5 düzeyinde kalması öngörülen enflasyon hedefine ulaşılıncaya kadar devam 

edileceğini vurgulamıştır. Politika faizi yüzde 0-0,25 bandında olan ABD‟de ekonomik 

aktivitede canlanma kendini göstermiştir. Mali uçurum müzakerelerinin olumlu sonuçlanması 

ile ABD‟nin kredi notuna ilişkin olarak kredi derecelendirme kuruluşlarından, mevcut kredi 

notunun teyidi açıklamaları gelmiştir. 

Euro Bölgesi‟nde, Ocak ayında gerileyen sanayi üretim verisi bölge genelinde ekonomik 

büyümenin baskı altında olduğunu göstermiştir. Endişelerin yeni kaynağı olan Güney 

Kıbrıs‟ın 2012 yılı kamu borcu İspanya‟nın ardından AB‟deki en büyük artışı göstererek 15 

milyar Euro olmuştur. Troyka‟nın hazırladığı yardım paketi kapsamında Güney Kıbrıs‟ta 

tasarruf sahiplerinin mevduatlarına değişen oranlarda bir seferlik vergi kesintisi uygulanması 

karşılığında 10 milyar Euro‟luk fon aktarılması önerilmiş ve kabul edilmiştir. Güney Kıbrıs'ın 

kredi notu, hükümetin bankaları yeniden sermayelendirmesinden kaynaklanan artan borç 

yüküne dikkat çekilerek, üç basamak birden indirilmiştir. Bu durum Euro Bölgesi ülkelerinin 

tahvilleri ve bankalardaki mevduatların güvenilirliğine dair endişelerin artmasına neden 

olmuştur. 

İtalya‟da yapılan parlamento seçimlerinde hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamaması, 

İtalya‟daki olası hükümet krizi kaygılarına neden olmuştur. Özellikle Avrupa ve ABD 

piyasalarını olumsuz etkileyen seçim sonuçları, İtalyan bono faizlerinin de hızla yükselmesi 

ile İtalya'nın borçları konusundaki endişeleri güçlendirmiştir. 

Euro Bölgesi borç krizinden, dış ticaret cephesinden etkilenen Japonya ekonomisinde art arda 

gelen olumsuz veriler, Japonya Merkez Bankası‟nın 2014 yılında devreye girmesi planlanan  
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ucu açık tahvil alım programının erken başlatılması önerisinin kabul edilmemesine rağmen, 

ekonomiyi destekleyici adımların artması sinyallerini güçlendirmiştir.  

Dünya‟nın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, yılın başında beklentilerin aksine 

yavaşlamıştır.  Zayıf sanayi sektörü verileri ve beklenenin altında gelen perakende satış verisi, 

düşük büyüme dönemine girebileceğine dair endişeleri artırmıştır. 

İlk çeyrekte ekonomilerin para politikalarında genişlemeye gittiği görülmüştür. Gelişmekte 

olan ülkelerde politika faizlerinde hızlı bir düşüş izlenirken, gelişmiş ülkelerde daha yatay bir 

seyir izlendiği, merkez bankalarının politika faizlerini sabit tuttuğu görülmüştür. Beklenenden 

kötü gelen verilerin devam etmesi nedeniyle, önümüzdeki dönemde merkez bankalarının 

genişleyici para politikalarına devam etmeleri beklenmektedir. Açıklanacak veriler piyasalar 

tarafından yakından takip edilmeye devam edilecektir. 

 

 

YÖNETİM ve KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİKLER  

 

Dönem içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

 

DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER  

 

Bankamız tarafından; 24 Ocak 2013 tarihinde, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, 

100.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken kupon ödemeli tahvil 

ihracı gerçekleştirilmiştir. 

 


