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Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı
Geçtiğimiz dönemde gelişmiş ekonomilerin mortgage ve finans
piyasalarında yaşanan sıkıntıların, kısa sürede gelişmekte olan ülkeleri
de etkisi altına alarak global bir ekonomik daralma yarattığına şahit
olduk. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Avrupa ve diğer
önde gelen ekonomiler etkilenmiş; sarsılan güven ortamında faaliyet
gösteren bankalar kredi ve likitide riski ile karşı karşıya kalmıştır.
Yukarıda yer verilen gelişmeler dikkate alınarak, Creditwest Bank
Ltd. yönetimi olarak Bankamızın özkaynak gücünü koruyucu ve
likiditesini artırıcı önlemler almak suretiyle, olası risklere karşı
gerekli tedbirler üzerinde önemle durulmuştur. Bu anlamda,
müşterilerimizden sağlanan kaynakların likit ve düşük riskli
varlıklara yöneltilmesine önem verilmiştir. Bu yaklaşım parelelinde
K.K.T.C ekonomisine aktardığımız kredilerde son iki yılda %78
oranında artış kaydedilerek 195 milyon TL seviyesine ulaşılmıştır.
Aynı dönemde %103 oranında artarak 311 milyon TL seviyesine
ulaşan toplam mevduatlar Bankamızın ülkemizde tesis ettiği
güvenin işareti olması sebebiyle bizler için de gurur verici olmuştur.
Özkaynaklarımızın gücü hususunda geleneksel yaklaşımımızdan ödün verilmemiş ve gerek ödenmiş sermaye
artırımı gerekse kârın Banka bünyesinde bırakılması sayesinde özkaynaklarımız bir önceki yıla göre % 19
oranında artış göstererek 31.12.2009 tarihi itibariyle 32 milyon TL olmuştur.
Yeni Genel Müdürlük binamız ve 13’e ulaşan şube sayımızla çağdaş bankacılık hizmeti sunma konusunda
attığımız önemli adımları büyük kararlılıkla devam ettirmekteyiz. Bu bağlamda; bilgi işlem sistemleri ve
teknolojik altyapı konusunda yatırımlarımız sürmektedir. Buna ilaveten, hızlı ve güvenilir hizmeti esas alan
bankacılık anlayışımız paralelinde en önemli gücümüzü oluşturan insan kaynaklarımız konusunda son derece
titiz davranmakta ve eğitimlerimize aralıksız devam etmekteyiz.
Müşteri memnuniyeti, güleryüzlü hizmet, yeni ürünler ve bankacılık faaliyetlerinde verimlilik esasları ile
hizmet sunma amacımızda emek veren tüm yönetici ve çalışanlarımıza özverili çalışmalarından, değerli
hissedarlarımıza ve müşterilerimize ise gösterdikleri güven ve sağladıkları destekten dolayı teşekkür ederim.
Saygılarımla,
Sofu Altınbaş
Yönetim Kurulu Başkanı
Creditwest Bank Faaliyet Raporu 2009
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Genel Müdür’ün Mesajı
Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörünün önde gelen finans kurumlarından
biri olan Creditwest Bank, 2008 yılında, özellikle yılın ikinci yarısından
itibaren yaşanan olumsuz küresel gelişmelere rağmen büyüme
stratejisini başarıyla uygulamaya, portföyünü sağlıklı ve karlı bir
şekilde büyütmeye ve hedefleri doğrultusunda faaliyet göstermeye
dikkat ederek sektördeki konumunu güçlendirmiştir.
Bankamızın 2004 yılı sonunda 67 milyon TL olan aktif büyüklüğü
2009 yılı sonunda 415 milyon TL’ye, aynı dönemde özkaynaklarımız
7 milyon TL’den 32 milyon TL’ye, 50 milyon TL olan mevduat
kaynağımız 2009 sonu itibariyle 311 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Mevduatımızın krediye dönüşüm oranı Kıbrıs ortalamasının çok
üzerinde ve %70 seviyesindedir. Kredilerimizin tamamı Kıbrıs
içinde faaliyet gösteren ticari kuruluşlara ve bireysel müşterilere
kullandırılmıştır. Ticari ve bireysel bankacılığın her alanında faaliyet
gösteren Creditwest Bank, toplam plasmanlarının yarısından
çoğunu oluşturan bireysel kredilerdeki üstünlüğünü gelecekte de
sürdürmeyi hedeflemektedir.
Uyguladığımız strateji ve iş modelleri sonucunda, toplam aktiflerimiz, mevduat, kredi ve karlılık rakamlarımız
sektör ortalamalarının çok üzerinde gerçekleşmiş, sadece pazar payımız değil müşteri tabanımızda da önemli
bir artış gözlemlenmiﬂtir. Bir yandan hızlı büyüme gerçekleştirilirken diğer yandan da mali ve kurumsal yapı
kalitesinin korunması temel hedeflerimizden biri olmuştur.
Son 5 yıl içinde Kıbrıs bankacılık sektörü %114 oranında büyürken Creditwest Bank aynı dönemde %518
oranında büyümüştür. Sektörün çok üzerindeki bu büyüme oranlarıyla son 5 yılda piyasa payımızı %1’lerden
%5’ler seviyesine yükselterek Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel bankalarından biri haline gelmiş durumdayız.
Ayrıca, kriz yılı olan 2009’da %30’lar seviyesinde büyüme göstererek bu başarımızı pekiştirdik. Kurumsal
yapısını ve bankacılık işlem süreçlerini uluslararası standartlara taşıyarak karlı bir yapıya ulaşan Bankamızın
sektördeki örnek ve öncü rolüyle gerek kamu otoriteleri gerekse de müşterileri nezdindeki yüksek itibarı, yerel
hassasiyetlere özen gösteren profesyonel yönetim anlayışı, güçlü ortaklık yapısının sağladığı sinerji Bankanın
pazar payında bundan sonraki dönemlerde de meydana gelecek artışın en önemli dayanakları olacaktır.
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Bu gelişmeler kapsamında, 2009 yılında Creditwest Bank kendini daha objektif şekilde değerlendirmek
ve sağlıklı finansal yapısını tescil ettirmek amacıyla, Japon JCR-Eurasia Rating Agency tarafından
değerlendirilmeyi talep etmiştir. Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez bir banka, dünyanın en önde gelen kredi derecelendirme
kuruluşlarından biri tarafından değerlendirilmiş ve Bankamızın uzun vadeli notu “çok yüksek düzeyde yatırım
yapılabilir” seviye olan “AA-”, görünüm ise “pozitif(+)”olarak belirlenmiştir.
Japon rating kuruluşu JCR-Eurasia tarafından Bankamıza verilen yüksek yatırım yapılabilir düzeyini gösterir
“AA-“ notu son 5 yıllık istikrarlı büyümemiz ve karlılık artışımız, profesyonel yönetim anlayışımız ile üst
düzey kurumsal yapılanmamızın bir sonucudur. Artan ürün ve hizmet çeşidi, hizmetin sunum kalitesindeki
iyileştirmeler, insan kaynağına ve bilgi işlem altyapısına yapılan yatırımlar, her konuda uluslararası standartları
referans almış olmamız başarımızın temel kaynağı olmuştur. Bununla beraber, şeffaflık politikamızla, müşteri
memnuniyetimizle ve elde edilecek yeni başarılarımızla, Kuzey Kıbrıs Bankacılık sektöründeki yükselen
trendimizi devam ettireceğimize inanıyoruz.
Çağdaş ve kurumsal işletmelerde başarının ve müşteri memnuniyetinin sırrının insan kaynaklarında yattığına
ve dolayısıyla esas sermayemizin çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda ekip çalışmasının en
güzel örneklerini sergileyerek başarımızın temelini oluşturan tüm çalışma arkadaşlarıma ve güvenleri ile her
zaman yanımızda olan müşterilerimize katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Saygılarımla,
Süleyman Erol
Genel Müdür V.
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Altınbaş Grubu Hakkında
Altınbaş Grubu
Temelleri 1950’li yıllarda atılan Altınbaş Holding bugün; enerji, finans, mücevherat, lojistik, eğitim ve spor
alanlarında bünyesinde barındırdığı 35 markasıyla 3 kıtada faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin en önemli
yatırımcı ve iş gruplarından birisi olan Altınbaş Holding, 80 ülkeye ihracat yapmakta ve Türkiye, Kıbrıs,
Almanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, ABD ve Ukrayna’da istihdam yaratmaktadır.

Finans

Kuyumculuk

Enerji

Diğer

• Creditwest Bank Ltd.
K.K.T.C.

• Creditwest Insurance Ltd.

• Altınbaş Kuyumculuk Ltd. • Altınbaş Petrol ve Tic. Ltd.

• Creditwest Finance Ltd.

• Creditwest Faktoring Hiz. A.Ş.
TÜRKİYE

• Altınbaş Kıymetli Madenler
Borsası A.Ş.

YURT DIŞI

• Creditwest Bank Ukraine Ltd.

• Altınbaş Kuyumculuk İth.
İhr. San. ve Tic. A.Ş.
• Altınbaş Mücevherat
İmalatı ve Dış Tic. A.Ş.
• Altınbaş Perakende
Mağazacılık A.Ş.
•Asos Kuyumculuk ve
Pazarlama A.Ş

• Altınbaş Kuyumculuk
Almanya
Ukrayna
ABD
Bulgaristan

• Transal Denizcilik
• Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.
• Galata Denizcilik
• Atak Madeni Yağ Paz. San.
• İstanbul Kemerburgaz
ve Tic. A.Ş.
Üniversitesi
• Göztepe Spor Kulübü

• ALPET - Arnavutluk

Altınbaş Grubu olarak kuyumculuk, finans, enerji, denizcilik ve inşaat gibi stratejik
sektörlerde dünya çapında faaliyet göstermekteyiz.
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Altınbaş Holding, ALPET ve Atak ile enerjide; Creditwest Bank, Creditwest Faktoring, Creditwest Insurance,
Creditwest Finance ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ile finansta; Altınbaş, Assos, Ellda, Era, ONSA ve
Alstone markalarıyla mücevheratta, Transal ve Galata Denizcilik ile lojistik alanlar›nda faaliyet göstermektedir.

Altınbaş Holding eğitim alanındaki kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ise Mehmet Altınbaş Eğitim ve
Kültür Vakfı ile birlikte sürdürmektedir. Altınbaş Holding’in eğitim alanında yaptığı en önemli yatırımlarından
birisi vakıf üniversitesi olarak hizmete girmesi planlanan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’dir.
Altınbaş Holding’in sosyal sorumluluk projeleri ve bölgesel kalkınma için sağladığı desteklerden bir diğeri ise
spor alanındadır. Holding, 2007 yılında Türkiye’nin en köklü ve en başarılı spor kulüplerinden birisi olan Göztepe
Spor Kulübü’nü bünyesine katmıştır. Bugün Göztepe, profesyonel ligde başarıyla mücadele etmektedir.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen holdingleri arasında yer alan Altınbaş Holding her geçen gün daha da büyüyerek
ülke ekonomisine artı değerler katmaya devam etmektedir.
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Creditwest Bank Hakkında
Teknoloji ve altyap› yat›r›mlar›m›z sayesinde daha h›zl› hizmet sunuyoruz. Internet
bankac›l›€› gibi yeniliklerle finansal ürün yelpazemizi geniﬂletiyoruz.
1994 y›l›nda K›br›s'ta Alt›nbaﬂ Bank ad› alt›nda kurulan Bankam›z 2006 y›l›ndan itibaren faaliyetlerini
Creditwest Bank Ltd. olarak yürütmektedir. Creditwest Bank Ltd. ve iﬂtirakleri Creditwest Finance Ltd.,
Creditwest Insurance Ltd., Creditwest Faktoring Hizmetleri A.ﬁ. ile ticari bankac›l›ktan sigortaya kadar
kapsaml› ve yüksek kalitede finansal ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktad›r.
Bankam›z›n en önemli amaçlar› olan müﬂteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlay›ﬂ› paralelinde 2008 y›l›nda
ﬂube say›s› 13'e yükseltilmiﬂ ve ﬂubelerin modernizasyonu konusunda önemli ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Bu alandaki
çal›ﬂmalar halen devam etmekte olup, bilgi iﬂlem altyap›s›n› sa€lamlaﬂt›r›c›, hizmet kalitesini ve h›z›n› art›r›c›,
çal›ﬂanlar›n motivasyonunu ve bilgi düzeyini yükseltici faaliyetlere büyük özenle devam edilmektedir. Bunlara
ilaveten, ATM a€›, internet bankac›l›€›, bilgisayar destekli e€itim ve yat›r›m faaliyetlerine arac›l›k konular›nda
K›br›s'ta ilklere imza atan Creditwest Bank Ltd., hizmet kalitesini yükseltici ve günlük hayat› kolaylaﬂt›r›c›
yenilikleri sürdürmeyi amaç edinmiﬂtir.

Yeni Genel Müdürlük Binam›z ve 13'e ç›kan ﬂube say›m›zla müﬂterilerimize daha da
yak›nlaﬂt›k.
Dünyada meydana gelen gelişmeleri yakından izleyen Banka Yönetimi, gerekli tedbirleri zamanında almak
konusunda oldukça hassas davranmaktadır. Sermaye yeterliliğimiz, aktif kalitemiz ve piyasada tesis edilmiş
güven bu anlayışın en iyi göstergeleridir. Ekonomik sıkıntıların oldukça yoğun bir şekilde hissedildiği bu
dönemde, Bankamız en önemli sermayesi olan insan kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak gerek ekonomiye
katkı gerekse bankacılık hizmet kalitesi anlamında KKTC’de önde gelen yerini koruma konusunda kararlıdır.
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Creditwest Bank Ltd. Ortaklık Yapısı (31 Aralık 2009)
Altınbaş Ailesi bireyleri, Banka’nın %100’üne sahiptir.

Creditwest Bank’ın Vizyonu, Misyonu ve Stratejisi
Vizyonumuz;					
•
Şube ağımızı, ürün çeşitliliğimizi ve hizmet kalitemizi sürekli artırmak,
•
Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
•
Ortaklarımıza yarattığımız katma değeri istikrarlı bir şekilde artırmak,
•
Yenilikleri müşterilerimizin hizmetine sunan ilk banka olmak.
Misyonumuz;
Doğu Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nin en iyi bankası olmak.
Stratejimiz;
İşinin uzmanı personel tarafından kişiye özel hizmet veren yaygın şube ağı ile özellikle bireysel
bankacılık alanında piyasa payını artırmak; elde edinilen tecrübeyi yurtdışına taşıyarak Orta
Doğu, Balkanlar ve Karadeniz bölgesi gibi büyüme potansiyeli bulunan diğer ülkelerde de
faaliyetlerimizi yaygınlaştırmak.

Creditwest Bank Faaliyet Raporu 2009
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Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Üyelerimize ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Sofu ALTINBAŞ			

Başkan

Aliye ALTINBAŞ			

Üye

Veysel OĞUZ			

Üye - İç Sistemlerden Sorumlu

Süleyman EROL			

Üye - Genel Müdür V./Murahhas Üye

Prof. Dr. Emre ALKİN		

Üye

Genel Müdür ve Yardımcıları
Bankamız Genel Müdür ve Yardımcılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Süleyman EROL			

Genel Müdür V.

Mehmet ŞENER			

Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Mazher ZAHEER		

Hazine ve Dış İşlemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Şükrü ATAMEN			

Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Creditwest Bank’ın İştirakleri
Creditwest Finance Ltd.
Tüketici finansmanı alanında hizmet vermek üzere 1994 yılında kurulan Creditwest Finance Ltd., KKTC’de
etkin faaliyet gösteren yatırım şirketlerindendir. İcar satış (kiralama) yöntemiyle kullandırdığı kredilerle
sektörde ağırlığını hissettirmeye başlamıştır. Creditwest Bank Ltd., Creditwest Finance Ltd. Şirketi’nin
%49’una sahiptir.

Creditwest Insurance Ltd.
Creditwest Insurance Ltd. 1994 yılında kurulmuş olup KKTC’de sigortacılık sektöründe hizmet vermektedir.
Creditwest Bank Ltd., Creditwest Insurance Ltd. Şirketi’nin %30’una sahiptir. Hayat dışı tüm branşlarda
hizmet veren şirketimiz yüksek prim üretimiyle KKTC'nin en büyük ilk dört sigorta şirketi arasındadır.
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Starcard Banka Kartları Merkezi Ltd.
Starcard Banka Kartları Merkezi Ltd. 2005 yılında banka kartı ve kredi kartı işlemleri için KKTC’de faaliyet
gösteren 6 bankanın eşit oranda ortaklıklığıyla kurulmuştur. Starcard Banka Kartları Merkezi Ltd. (Starcard)
Şirketi, Creditwest Bank Ltd. Şirketi’nin %16,7 oranında katılımından oluşmaktadır.

Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş.
1995 yılı Mart ayında faaliyetlerine başlayan şirketin ticari ünvanı 2007'de Creditwest Faktoring Hizmetleri
Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Şirket, yurt içi ve yurt dışı ticari muameleye yönelik faktoring hizmetleri
vermektedir. Faktoring faaliyetlerini ağırlıklı olarak Türkiye'de yürüten şirketin merkezi İstanbul'dadır.
Şirketin hisse senetleri İMKB'de işlem görmektedir.

Creditwest Bank Faaliyet Raporu 2009

19

Kurumsal Yönetim
Kurumsallaşmaya yönelik çalışmalarımız temelde kurumsal yapılandırma komitemiz tarafından
yürütülmektedir. Komite, çalışmalarını Türkiye'de BDDK ve SPK tarafından ortaya konan kurumsal yönetim
ilkeleri, yurt dışı gelişmeleri ve Banka Üst Düzey Yöneticileri tarafından kurumsal bilincin oluşması için
yapılan önerileri dikkate alarak yürütmektedir.
Kurumsal amaçların anlaşılması ve stratejiler çerçevesinde odaklanılmasını sağlamak için etkin iletişim
sistemlerinin kurulması ve dikey bürokrasinin minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde kurumsal
değerlerimiz ve hedeflerimizin açık olarak paylaşılması sağlanmaktadır.
İş akış süreçlerinin, görev ve sorumlulukların belirlenmesi, kişi odaklı yapının terk edilerek kurumsal ve
takım odaklı çalışmanın motive edilmesi, aidiyet duygusunun gelişmesi için etkinliklerin düzenlenmesi,
çalışan memnuniyetinin ölçülmeye çalışıldığı anketlerin düzenlenmesi gibi çalışmalarla kurum bilincinin
oluşturulması amaçlanmaktadır. Kurumsallaşmanın öneminin paylaşıldığı eğitim faaliyetlerimiz 2009 yılı
eğitim programlarında yer aldığı gibi 2010 yılında da yer almaya devam edecektir. Bu çerçevede, konusunda
deneyimli dış eğitmenlerden faydalanılarak kurum kültürünün desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Önemli düzeyde eğitim ve profesyonel deneyime sahip olan Yönetim Kurulumuz görevlerini etkin şekilde
yerine getirecek donanıma sahiptir. Bu durumun doğal sonucu olarak gerek denetim gerekse Banka içinde
yürütülen yenileştirme ve yeniden yapılandırma çalışmaları üst düzey yönetimin de desteği ile daha sağlıklı ve
kurumsal bir yapıya kavuşmaktadır.
Yukarıda yer verilenlere paralel bir şekilde faaliyetlerimizin uluslararası normlar çerçevesinde ve objektif
şekilde değerlendirilmesine hassasiyetle yaklaşılmaktadır. Bu kapsamda KKTC mevzuatına göre yapılan mali
denetimlerin yanı sıra zorunlu olmamasına rağmen Bankamızca ilave denetim ve gözetim talep edilmektedir.
Buna her yıl Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre yapılan bağımsız denetim ve JCR tarafından
yürütülen kredi derecelendirme faaliyetleri örnek olarak gösterilebilir.
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İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Denetim Faaliyetleri
Bankamızda; risk yönetimi, iç kontrol ve denetim faaliyetleri, 12.08.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
uygulamaya konulan “Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Tebliği” ile
gerekli görülen tüm kriterleri haizdir. Birimlerimiz doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmakta ve
banka işlemlerinin bağımsız ve objektif şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Teftiş Kurulu

İç Kontrol ve Risk İzleme

Uyum Birimi

İç Kontrol Birimimiz, işlemlerimizin önemli boyutta risk arz edecek duruma gelmeden tespit edilmesi ve
gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Söz konusu birim;
•
•
•
•

Müşteri ve teminat bilgilerinin doğru girilmesi,
Kredi geri ödeme problemleri ve limit aşımları,
Risk merkezi bilgileri, müşteri toplam riskleri,
Müşterilere ilişkin geri ödeme ve yasaklılık bilgileri gibi

önemli bilgileri düzenli olarak Şubelerimiz ve Üst Yönetim ile paylaşmaktadır.

Creditwest Bank Faaliyet Raporu 2009
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Risk Yönetimi Politikaları
Risk Yönetimi kapsamında temel amacımız risklerimizin yakından takip edilip, zarar doğurmadan tespit
edilmesini sağlamak ve ortaya çıkabilecek olası zararları en aza indirmektir. Bu yaklaşımımız kredi
kullandırımı, likidite, kur, faiz, itibar ve operasyonel risklerin yönetiminde kendini göstermektedir.
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•

Kredi Riski Yönetimi, kredi kullandırımlarımızda müşterileri objektif kriterler kullanarak değerlendiren
ve kullandırım sonrası etkin izlemeyi içeren bir süreçtir. Bu süreç, belirli limitin üzerindeki krediler
için üretilen mali analiz raporları ve bu raporlar sonucu üretilen mali veriler ile birlikte firmanın
ve firma sahiplerinin kredi değerliliğinin ölçülmesini esas almaktadır. 2009 yılında, kredi riski yönetimi
çalışmaları çerçevesinde krediler ve çek hesapları üzerinde denetim sağlanarak 2009’da sorunlu
kredilerden önemli tutarda tahsilatlar gerçekleştirilmiştir.

•

Diğer taraftan, KKTC uygulamasında kullanılabilecek bir scoring programı üzerinde çalışmalarımız
devam etmektedir. Scoring programı ile kantitatif olduğu kadar kalitatif verileri de esas alarak sağlıklı
bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır.

•

Piyasa Riski Yönetimi, Banka prosedürlerine ve yasal mevzuata uygun etkin risk yönetimini, maruz
kalınan risklerin ve limitlerin izlenmesi ve raporlanmasını gerektirmektedir.

•

Global krizin etkilerinin çok yoğun olarak hissedildiği 2007-2009 arasında likidite yönetimine büyük
önem verilmiştir. Aktiflerimiz kısa vadeli ve güvenli yatırımlar olan Türkiye’deki prestijli bankalar ile
TC Devlet Tahvilleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

•

Operayonel Risk takibi amacıyla 2009 yılında İç Sistemler ve Risk Yönetimi kapsamında İç Kontrol,
Risk İzleme ve Mevzuat Birimleri oluşturulmuş, raporlama sistemleri geliştirilerek hataların ve
operasyonel risklerin daha yakından izlenmesi sağlanmıştır. Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Kontrol
ve Risk İzleme Birimi tarafından takip edilmekte olan operasyonel riskler ve faaliyet sonuçları düzenli
olarak raporlanarak değerlendirilmeye devam etmiştir.

•

Aktif- Pasif vade uyumunun artırılması amacıyla uzun vadeli kaynak bulunması çalışmalarımız olumlu
sonuçlar vermiştir. Bu sonuçlara ulaşılmasında, yurt dışından sağlanan kaynaklar ile FLX hesap gibi
ürünler etkili olmuştur.
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Banka'nın Dahil Olduğu Risk Grubu İle Yaptığı İşlemlere İlişkin
Bilgiler
Bankamız dahil olduğu risk grubu ile ilgili çeşitli bankacılık işlemleri yapmakta olup, bu işlemler KKTC
Bankalar Yasası’yla ve geçerli piyasa fiyatlarıyla uyumlu gerçekleştirilmektedir. İzlenen bu politikanın en
önemli göstergesi, Bankamızın toplam nakdi ve gayrinakdi kredileri içinde risk grubunun payının %3’ün
altında kalmış olmasıdır. Altınbaş Grubu ile yapılmış kredi işlemleri ve toplam Bankamız kredi riski içindeki
payları 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir.
31.12.2008

31.12.2009

Toplam nakdi krediler içindeki payı

%1,7

%2,6

Toplam gayrinakdi krediler içindeki payı

%1,8

%2,1

Toplam nakdi ve gayrinakdi krediler içindeki payı

%1,8

%2,5

İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler
Bankamızın hedefleri doğrultusunda, personel alımlarında değerlendirmeler, görevin gerektirdiği nitelikler ve
yetkinlikler üzerinden yapılır. İşe alım politikamız, nitelikli personel alımını gerçekleştirebilmek için, vizyonu
geniş, temsil yönü güçlü, analitik düşünebilen, insan ilişkilerinde başarılı olabilenlerin tercih edilmesidir.
Hedefimiz; verimliliği sağlamak ve kurumsal hedeflere ulaşmak amacıyla; doğru seçme - yerleştirme sistem
ve araçlarını kullanarak, gelecek vaat eden, yaratıcı, yenilikçi ve katma değer yaratacak kişileri Bankamıza
kazandırmaktır.
İnsan Kaynakları Yönetmeliğimiz ile Bankamıza alınacak personelde aranan şartlar ile terfilerin objektif
kurallarla belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu düşünce ile faaliyet gösteren Bankamız, kaliteli hizmet sunma
konusunda en büyük gücü olarak insan kaynaklarını görmektedir.
Banka olarak amacımız, personelimizin yetenekleri ve becerileri ölçüsünde gelişmesine katkıda bulunacak
kaynakları sunmak; fikirlerini paylaşabileceği iletişimi sağlamak; mükemmellik, yaratıcılık ve kaliteyi
destekleyen ortamı yaratmaktır. Bu bağlamda, Bankamızda çalışanlarımızın teknik bilgi ve kişisel becerilerini
geliştirmek amacıyla eğitimler düzenlenmektedir. Bankamız insan kaynakları politikaları içerisinde, stratejik
bir öneme sahip olan eğitim sistemimiz, çalışanlarımızın gelişimini desteklemeyi, motivasyon ve iş tatmini
yaratmayı hedeflemektedir.
Creditwest Bank Faaliyet Raporu 2009
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İşe yerleştirme, eğitim gibi her konuda tüm çalışanlarına fırsat eşitliği tanıyan Creditwest, çalışanları arasında
varolan farklı bilgi ve becerilere saygı duymakta ve bu farklılıkları desteklemektedir. Banka içinde yüksek
potansiyelli, terfi etmeye hak kazanan başarılı personelimiz, performans değerlendirmeleri yapıldıktan sonra,
kadro ihtiyaçlarımıza göre değerlendirilmektedir.
Bankamızın ihtiyaçları doğrultusunda genel yetenek sınavları ve mülakatlar yapılarak insan kaynakları
kalitemizi artırıcı stratejik bir politika benimsenmiştir.

Gücümüzü, kaliteli ve özverili insan kaynaklarımızdan alıyoruz. Çalışanlarımızla daha iyi
hizmet verebilmek amacıyla Genel Müdürlük Sanal Şube Eğitim Merkezimiz'de düzenli
olarak bankacılık seminerleri düzenlenlemeye devam ediyoruz.
2009 yılında personel alımlarında:
•
Eğitim ve beceri olarak işe uygunluk,
•
Kariyer hedefleri,
•
Temsil kabiliyeti gibi objektif kriterler kullanılmıştır.
Bünyemizdeki her düzeyde personele Temel Bankacılık'tan MS Office’e kadar hizmet içi eğitimler verilmekte,
konusunda uzman kişilerden eğitim alınması sağlanmaktadır.
Bununla beraber, geçtiğimiz yılda, intranet ortamında çalışanların bilgisayarları başında eğitim alabilecekleri
e-eğitim altyapısı oluşturulmuştur.
2009 yılı itibariyle bakıldığında, geçtiğimiz 4 yıl içerisinde Bankada çalışan üniversite mezunu oranı %28’lerden
%60 seviyesine çıkartılmıştır. Yıl sonu itibariyle, personelimizin %27’sini bay, %73’ünü bayan çalışanlar
oluşturmaktadır. Oldukça genç ve dinamik bir özelliğe sahip olan personel kadromuzun %53’ü 25 - 34 yaş
arası çalışanlardan oluşmaktadır.
Kurumsal kimlik yaratma, işi sahiplenme ve motivasyonu artırma gibi daha çağdaş insan kaynakları politikaları
uygulanır hale gelmiş, çalışan memnuniyetini ve performansını artırıcı anket çalışmalarımız tamamlanmıştır.
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Banka’nın Destek Hizmeti Aldığı Faaliyet Konuları
Creditwest Bank, bankacılık programı, veri sistemleri, internet ve web sayfası faaliyetlerine ilişkin destek
hizmeti almaktadır. Bankacılık programı konusunda, Sentez Bilgisayar Ltd.’ten, veri sistemleri konusunda
Matrix’ten, internet erişimi konusunda Pher Technology Yazılım’dan, web işlemleri konusunda Yeşilada
Yazılım’dan destek hizmeti sağlanmaktadır.
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Bölüm 2
2009 Yılında Creditwest
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2009 Yılı Dünyadaki Ekonomik Gelişmelere Genel Bir Bakış
Uzun zamandır dünya çapında etkisini hissettiren ekonomik sıkıntılar, finansal sistemleri de olumsuz yönde
etkilemiştir. Yaşanan sıkıntılara finans piyasalarında ortaya çıkan güvensizliğin de eklenmesi ile son yüzyılın
en büyük ekonomik daralmalarından birisi ortaya çıkmıştır. Dünya ekonomilerinin lokomotifi olarak görülen
ABD’de ortaya çıkan ve kısa sürede Avrupa başta olmak üzere diğer bölgelerde de etkisini hissettiren finansal
kriz, bankacılıkta risk ve likitide yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.
Globalizasyon ekonomiler arasındaki entegrasyonu artırmış ve buna bağlı olarak krizin etkilerinin de global
olmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ekonomiler de, ekonomilerini
canlandırıcı tedbirler almak durumunda kalmıştır. KKTC’de de krizin etkileri kendisini göstermiş ve Bankamızın
öngörüleri doğrultusunda likiditenin yüksek tutulması amaçlanmıştır. İzleyen bölümde yer verilen bilanço
kalemleri bu yaklaşımı açık bir şekilde doğrulamaktadır. Bunun yanısıra kredi, kur ve faiz risklerinin daha da
yakından takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.
Ekonomileri canlandırıcı para politikalarının uygulanması doğrultusunda dünya genelinde faizler düşmüş,
ABD Merkez Bankası faizlerini 0 – 0,25% seviyesine kadar indirmiştir. Bu sürece Avrupa, Türkiye ve KKTC de
dahil olmuş ve Bankamız da ekonomik gelişmeleri dikkate alarak hem kredilerde hem de mevduatlarda faiz
indirimlerine gitmiştir.
2009 yılında hızla düşen faizler pasif maliyet - aktif getiri arasındaki marja olumlu katkıda bulunmuş ve menkul
kıymetler ile birlikte banka karlılıklarının önemli bir kaynağı olmuştur. Reel faizlerin Türkiye açısından tarihte
görülmemiş değerlere gerilediği bir dönem yaşanmaktadır. Bu durum ekonomi ve finans piyasaları açısından
yapısal değişikliklerin habercisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
2009 yılının son çeyreğinden başlayarak, geniş kapsamlı maliye politikası uygulamalarının da yardımıyla,
küresel ekonomik durgunluğun yavaş yavaş sona ermeye başladığı görülmektedir. Bu çerçevede, IMF
küresel ekonomik aktiviteye yönelik 2010 yılı tahminlerini, Ekim 2010’a göre iyileştirmiştir. Buna göre, dünya
hasılasının 2010 yılında %3,9 oranında büyümesi öngörülmektedir. Küresel ekonomik aktivitenin beklenenden
hızlı ve daha güçlü bir biçimde toparlanması, gelişmekte olan ekonomilerin yüksek performansına bağlıdır.
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Büyüme beklentisinin yukarı doğru revize edilmesine karşın, aralarında ülkelerin borçlarının artmasının da
bulunduğu pek çok riske dikkat çekilerek, küresel ekonomideki toparlanmanın tahmin edilenden daha güçlü
bir başlangıç yaptığı ancak, farklı bölgelerde farklı hızla ilerlediğine dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda,
ülkelerin yeni bir finansal istikrarsızlık ya da enflasyon endişesini azaltmak için daha güvenilir bir strateji
tasarlamaları önemi ortaya çıkmıştır. Ayrıca, önümüzdeki dönemde uygulanmakta olan maliye politikalarının
erken bir biçimde sonlandırılması halinde, büyüme eğiliminin tersine dönmesi ihtimali ile varlık fiyatlarındaki
artış eğilimleri, temel ekonomik ve finansal riskler olarak değerlendirilmektedir.
Bütün bu gelişmelerle birlikte, 2009 yılında, Bankamızın aktif pasif dengesini ve likiditeyi koruyucu profesyonel
yaklaşımları olumlu karşılanmış, müşterilerimizin tercihi ile Bankamıza duyulan güvenin sonucunda mevduat
tabanımızda devamlı surette artış yaşanmıştır.
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Creditwest Bank’ta 2009 Yılı
Bankamız karlılık ve bilanço büyüklüğü itibariyle sektörün çok üstünde bir performans
göstermiştir.
2009 yılında;
•

Aktif toplamımız %29,8 oranında büyüme göstererek 414,9 milyon TL’ye ulaşmıştır.

•

Kredi toplamında %34,8’lik artış ile 194,7 milyon TL’ye, mevduat toplamında ise %37,8’lik artış ile
310,9 milyon TL’ye ulaşılarak büyümemiz sürdürülmüştür.

•

Yıl boyunca devam eden kampanyalarla öncelikle bireysel müşteriler hedeflenmiştir. Bu çerçevede
yapılan çalışmalar sonucu, maaş karşılığı verilen kredilerimiz önceki yıla kıyasla %50 oranında
artmış, bireysel kredi müşteri tabanımız genişlemiştir.

•

Kurumsal müşterilerin ihtiyaca uygun ürünlerle kazanılması ve bu sayede ticari sektördeki
faaliyetlerimizin arttırılması için önemli çaba sarf edilmiştir.

•

Müşterilerden toplanan kaynakların Kıbrıs ekonomisine kazandırıldığının göstergesi olan mevduatın
krediye dönüşüm oranı %70’ler gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir.

•

Ekonomik durgunluğa rağmen karlılığımız korunmuş, vergi öncesi karımız %30,9
oranında büyümüştür.

•

Mali yapı, organizasyon ve yönetim kalitemizle dünyanın en büyük derecelendirme kuruluşlarından
biri olan JCR rating kuruluşundan, yüksek seviyede yatırım yapılabilir düzeyini gösteren “AA -” notu
alınmıştır.

•

Uluslararası para transferi hacmimiz önemli ölçüde artmış, bu durum para transferi konusunda
öncü kuruluş olan Moneygram’ın “Super Agent”ı olmamızı sağlamıştır.

Özellikle son beş yıldaki başarılı çalışmalarımız sonucunda bugün KKTC’nin en büyük ilk
üç özel bankası arasında yer almaktayız. Karlılık, itibar, mali yapı açısından Bankamıza
güven artmıştır.
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Mali Durum Değerlendirmesi
Creditwest Bank, 2009 yılında toplam krediler ve toplam mevduatta, bankacılık sektörünün üzerinde bir
büyüme hızı göstererek pazar payını artırmıştır. Bankamızın kaynaklarının KKTC ekonomisine aktarılması
sürecinde geri ödeme kapasitesi ve kârlılık üzerindeki hassasiyetinden hareketle, güçlü mali bünye ve
sürdürülebilir kârlılık konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
Varlıkların Gelişimi
Toplam aktiflerimiz 2009 yılında %29,8 oranında artışla 414,9 milyon TL’ye ulaşmıştır. Aynı yıl içinde toplam
kredilerdeki artış %34,8 olurken, toplam kredilerin bilanço içindeki payı %46,9’a çıkmıştır. Küresel krizin
etkisiyle piyasalara olan güvensizliğin en üst düzeylere çıktığı bir ortamda, Creditwest Bank, portföyünü
sağlıklı ve karlı bir şekilde büyütmeyi başarmıştır.
2008 ve 2009 yıl sonları itibariyle kredilerimizin bireysel ticari ayrımı ile toplam varlıkların kompozisyonu
aşağıda sunulmuştur.
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karş.

%7

%6

Ticari

Diğer

%17

%19

Aralık 08

Aralık 09

Nakit değerler
ve bankalar

+%34,8
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%45
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Toplam aktiflerimiz 2009 yılında %29,8 oranında artışla 414,9 milyon TL’ye ulaşmıştır.
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Kaynakların Gelişimi
2009 yılında, mevduatın toplam kaynaklar içindeki payı %70,6’dan %74,9’a yükselmiştir. Mevduat toplamımız,
bir önceki yıla göre %37,8 oranında artarak sektörün üzerinde bir gelişim göstermiş, 310.9 milyon TL’ye
ulaşmıştır. Ekonomik krizin etkilerinin hissediliği ve güven ortamının sarsıldığı bir ortamda mevduatta
yaşanan bu artış Bankamızın itibarını ortaya koyan en güzel örneklerden biri olmuştur. Aralık 2008 ve Aralık
2009 itibarıyla mevduatlarımızın türlerine göre dağılımı ve toplam kaynakların kompozisyonu aşağıdaki
şekilde gerçekleşmiştir.

+%37,8

%90

%88

Bireysel

%10
Aralık 08

%12
Aralık 09

Toplam Mevduat

Ticari

Mevduat

%71

Kullanılan
krediler

%18

Özkaynaklar

%9

Diğer

%3
Aralık 08

%75

%14
%8
%3
Aralık 09

Toplam Kaynaklar

Mevduat toplamımız bir önceki yıla göre %37,8 oranında artarak 310.9 milyon TL
olmuştur. Ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği ve güven ortamının sarsıldığı bir
ortamda mevduatta yaşanan bu artış Bankamızın itibarını güçlendirmiştir.
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Özkaynaklar ve Kârlılık
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla özkaynaklarımız bir önceki yıla göre % 19,1 oranında artış göstererek 32,5 milyon
TL’ye ulaşmıştır. Geleneksel olarak güçlü özkaynak politikası izleyen Bankamız, bu tutumunu sürdürmüş ve
gerek ödenmiş sermaye artışları gerekse dönem kârlarının Banka bünyesinde tutulması sayesinde güçlü
özkaynak yapısını korumuştur.

Dünya genelinde hissedilen ekonomik sıkıntılar da dikkate alınarak güçlü özkaynak
politikamızı ödün vermeden sürdürmekteyiz.
Kâr (TL)

Özkaynaklar (TL)
32,458,994

5,213,139

5,058,461

27,245,855

4,668,687

22,577,168
17,518,709

2006

2,634,338

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Banka Yönetimi tahsili gecikmiş alacaklarla ilgili olarak muhafazakar yaklaşımını 2009 yılında da devam
ettirmiştir. Bu çerçevede %100 olarak dikkate alınan karşılık oranı muhtemel zararlar için ilave güvence
sağlamakta ve Banka mali bünyesini sağlamlaştırmaktadır.
Ortalama özkaynak kârlılığımız 2009 yılında % 17,46 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bankamızın kaynaklarının KKTC ekonomisine aktarılması sürecinde geri ödeme
kapasitesi ve kârlılık üzerinde hassasiyetle durulmaktadır.
Bu anlayıştan hareketle güçlü mali bünye ve sürdürülebilir kârlılık konusunda örnek
banka olmaya devam ediyoruz.
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Finansal Göstergeler
Bilanço ve Seçilmiş Bilanço Rasyoları
AKTİFLER (TL)

31.12.2008

2008-2009 yılları arasında

31.12.2009

Mutlak Değişim

Değişim %

Nakit değerler ve Bankalar

110.962.367

102.503.479

(8.458.888)

%-7,6

Krediler

144.451.421

194.735.614

50.284.193

%34,8

4.225.211

-

(4.225.211)

%-100,0

40.935.741

99.438.282

58.502.542

%142,9

716.928

412.678

(304.250)

%-42,4

Sabit Kıymetler (Net)

8.698.431

8.510.444

(187.987)

%-2,2

Diğer Aktifler

9.629.475

9.345.731

(283.744)

%-2,9

319.619.574

414.946.228

95.326.654

%29,8

Tahsili Gecikmiş Alacaklar (Net)
Menkul Değerler
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

AKTİF TOPLAMI

2008-2009 yılları arasında

PASİFLER (TL)

31.12.2008

Mevduat

31.12.2009

Mutlak Değişim

Değişim %

225.622.262

310.949.720

85.327.458

%37,8

Kullanılan Krediler

56.074.000

58.382.245

2.308.245

%4,1

Diğer Pasifler

10.677.457

13.155.269

2.477.812

%23,2

Özkaynaklar

27.245.855

32.458.994

5.213.139

%19,1

319.619.574

414.946.228

95.326.654

%29,8

PASİF TOPLAMI

SEÇİLMİŞ BİLANÇO RASYOLARI

31.12.2008

31.12.2009

Menkul Değerler / Aktif Toplamı

%12,8

%24,0

Krediler (TGA Brüt Dahil) / Mevduat

%71,7

%70,2

Mevduat / Pasif Toplamı

%70,6

%74,9

%8,5

%7,8

Özkaynaklar / Pasif Toplamı
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Gelir Tablosu ve Seçilmiş Göstergeler
GELİR TABLOSU

31.12.2009

Mutlak Değişim

Değişim %

FAİZ GELİRLERİ

43.853.226

49.242.731

5.389.505

%12,3

FAİZ GİDERLERİ

25.398.988

25.107.795

(291.192)

%-1,1

FAİZ GELİR-GİDER FARKI

18.454.238

24.134.936

5.680.697

%30,8

FAİZ DIŞI GELİRLER

10.691.463

19.251.164

8.559.700

%80,1

FAİZ DIŞI GİDERLER

23.969.592

36.612.608

12.643.016

%52,7

(13.278.129)

(17.361.445)

(4.083.316)

%30,8

VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR

5.176.109

6.773.491

1.597.382

%30,9

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ

(507.422)

(1.560.352)

(1.052.930)

%207,5

NET KAR ZARAR

4.668.687

5.213.139

544.452

%11,7

FAİZ DIŞI GELİR-GİDER FARKI

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELER
Ortalama Aktif Karlılığı
Ortalama Özkaynak Karlılığı
Şube Sayısı
Personel Sayısı
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31.12.2008

2008-2009 yılları arasında
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31.12.2008

31.12.2009

%1,7

%1,4

%18,7

%17,5

13

13

179

179

Piyasa Payımız
KREDİLER

MEVDUAT

2002

%2,4

%1,3

%1,3

2003

%2,3

%1,4

%1,5

2004

%2,9

%1,8

%1,6

2005

%3,5

%2,2

%3,0

2006

%3,7

%2,3

%3,3

2007

%5,0

%3,1

%4,0

2008

%4,9

%4,2

%4,9

2009

%5,9

%4,8

%5,7

7
5,93

6
5,02

5
4
3
2

3,49
2,43
1,32

2,88
2,29

4,85

4,18

3,09

2,26

2,21

1,48
1,57

1
0

2,99

3,99
3,32

2002

2003

2004

Piyasa Payları’nın
Yıllar İtibarıyla Gelişimi

5,72

4,86
4,89

3,74

AKTİF TOPLAM

2005

2006

2007

600

2008

2009

518,24%

Krediler
Aktif Toplamı
Mevduat

Kümülatif Büyüme Oranları

500

300

259,87%
176,45%

200
100

88,23%
15,88%

0

Bankamız son 5 yılda sektör
ortalamasından yaklaşık 5 kat
daha fazla büyümüştür.

376,30%

400

2005

53,18%

63,30%

2006

2007

86,00%

2008

113,81%

2009

Creditwest
Sektör
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Son 5 Yıllık Gelişim Trendimiz
194,7

200
450

414,9

400

160

350

120
240,8

250
200

60

126,3

40

50

20
Aralık 06

Aralık 07

Aralık 08

Aralık 09

0

Aktifler (Milyon TL)

310,9

30

250

25

225,6

200

Aralık 06

Aralık 07

Aralık 08

Aralık 09

32,5
27,2
22,5

20
153,5

150

15

108,0

17,5
13,5

10

80,4

50

5
Aralık 05

Aralık 06

Aralık 07

Mevduat (Milyon TL)
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Aralık 05

35

300

0

49,4

Krediler (Milyon TL)

350

100

78,8

80

185,5

Aralık 05

109,4

100

100

0

144,5

140

319,6

300

150

180
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Aralık 08

Aralık 09

0

Aralık 05

Aralık 06

Aralık 07

Özkaynaklar (Milyon TL)

Aralık 08

Aralık 09

2009 Yılı Faaliyetlerimiz
Bireysel Bankacılık
Creditwest Bank, Bireysel Bankacılık alanında, iç piyasada işinin uzmanı personel tarafından kişiye özel
hizmet veren yaygın şube ağı ile sağlam adımlar atarak ve piyasa payını her geçen yıl artırarak yükselen bir
kurum olarak konumlanmıştır. 2009 yılında da, bu yönde önemli gelişme kaydedilerek bireysel kredilerin
toplam kredilerimizdeki payı % 40’lardan % 55’ler seviyesine çıkartılmıştır.
Bu şekilde riskin tabana yayılması ve yeni müşteriler edinilerek bankacılık hizmet gelirlerinin artırılması
sağlanmıştır.

Kurumsal Krediler TP

%30,4

%20,5

%24,3
Kurumsal Krediler YP

%29,2

Bireysel Krediler TP

%23,7

%40,8

Bireysel Krediler YP

%16,8

%14,3

31 Aralık 08

31 Aralık 09

•

2009 yılında, bireysel bankacılık alanında müşterilerimize doğrudan ulaşan kampanya ve yenilikçi
ürünlerimiz etkili olmuştur.

•

Bankamızın imajı ve ürünlerinin bir bütün olarak ele alındığı reklam ve tanıtım kampanyaları
gerçekleştirilmiştir.

•

Müşteri ihtiyaçlarını hedef alan özel olarak tasarlanmış ürünlerin tanıtım ve pazarlama çalışmaları
yapılmıştır.
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•

2009 yılında birçok yeni ürün hizmete girmiştir. Faturamatik, FLX Hesap, Hazır Kredi, Mesleki İhtiyaç
Kredisi, Ekonomik Kredi gibi yeni ürünlerle devamlı olarak piyasada aktif rol alınmıştır.

•

Maaş ödemeleri bankamıza yapılan müşterilerimizin etkinliklerini artırmak için yıl boyunca devam
eden kampanyalar düzenlenmiştir. “Maaş Kredisi” adı altında özellikle kamuda çalışan iş ve gelir
güvencesi olan bireysel müşteriler hedeflenerek, verilen krediler ile ilgili oluşabilecek risklerin
en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Bu sayede, maaşları Bankamıza yönlenen müşterilere kredi kartı,
otomatik ödeme ve diğer bankacılık hizmetleri gibi ürünler de sunularak çapraz satış olanakları
yaratılmıştır.

•

Ekonomik durgunluk döneminde özkaynak yeterliliği konusundaki hassasiyetini koruyan Bankamız,
bu yaklaşımının karşılığını müşterilerinin artan güveni olarak almıştır.

Ticari Bankacılık
•

•
•
•

Ticari Bankacılık alanında, 2009 yılında, kurumsal müşteriler belirlenerek ihtiyaca uygun çeşitli
ürünlerle bu müşterilerin kazanılması için önemli çaba sarf edilmiştir. Bu çerçevede “Müşteri
Temsilciliği” sisteminin geliştirilmesi için yıl içinde çeşitli eğitimler verilmiştir. Bireysel ve ticari
müşteri portföylerine, bu sistem aracılığıyla doğrudan hizmet verilebilmesi amacıyla, pazarlama ve
satış teknikleri konusunda alanında uzman kişilerden eğitim alınmaya başlanmıştır.
Şubelerce, sektörel verimlilikler dikkate alınarak, ticari müşterilere daha yakın ve etkin hizmet
verilmesi amacıyla mevcut olan teknik analizlerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılmıştır.
Kampanyalarımızın ve reklamlarımızın görsel olarak şubelerde de yer alması sağlanmıştır.
Pazarlama Bölümünde Girne, Lefkoşa ve Mağusa Bölgeleri bazında Ticari Müşteri Temsilcilikleri
oluşturularak müşterilere daha hızlı hizmet verilmesi sağlanmıştır.

Özel Bankacılık
•

•

Creditwest Bank, değişken veya sabit getirili yatırımlarını yönlendirmek isteyen müşterilerine,
Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketlerinden biri olan Deniz Yatırım Menkul Değerler ile yaptığı
anlaşmaya dayanarak IMKB’de hisse senedi alım satım hizmeti sunmaktadır. Bunun yanında repobono ve tahvil işlemleri, yatırım fonu, yatırım danışmanlığı, halka arz katılımları konularında hizmet
vermekte olan Bankamız, müşterilerine hisse senedi kredisi de vermektedir.
Özel Bankacılık alanında, Creditwest’in hedefi, güçlü araştırma departmanı sayesinde müşterilerine
sermaye piyasalarında da en iyi hizmeti sunmaktır.

Expat Bankacılık
•
•

Creditwest Bank, KKTC’de yaşayan yabancıların ihtiyaç duyacakları her türlü bankacılık işlemlerini
tüm dağıtım kanalları ile İngilizce dilinde sunmaktadır.
Yabancı uyruklu müşterilerimize tüm şubelerimizde en kaliteli hizmeti vermeyi hedeflemiş
bulunmaktayız. Ancak Expat şubelerimizde müşteri memnuniyetini daha fazla artırmak ve özel
avantajlar sağlamak amacıyla İngiliz dili, kültür ve yaşamını tanıyan, müşteri temsilcilerimizle daha
kapsamlı bir bankacılık sunmaktayız. Bu amaçla, KKTC’de yabancı müşterilerimize özel hizmet veren
2 şubemiz bulunmaktadır.
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Alternatif Dağıtım Kanalları
•
•
•
•

•

2009 yılında, tüm şubelerimize yeni ATM’ler yerleştirilmiş, bu sayede hizmet kalitesinin artırılmasının
yanında operasyonel iş yükününün hafifletilmesi amaçlanmıştır.
13’ü Bankamıza ait olmak üzere KKTC’de yaygın 40 adet CardPlus üyesi ATM ile müşterilerimize en
iyi hizmet kalitesiyle ulaşma gayemiz sürdürülmüştür.
Internet Bankacılığı’na yeni fonksiyonlar eklenerek, hizmet daha kullanışlı hale getirilmiştir.
Bankacılık hizmet gelirleri ve vadesiz yabancı kaynakların önemini artırması beklentisi doğrultusunda,
müşteri tabanının yayılması, maaş müşterileri kazanılması, otomatik ödeme, ATM ve debit kartların
daha yaygın kullanılması için kampanyalar gerçekleştirilmiştir.
Para gönderimi ve alımı konusunda esnek, hızlı ve güvenilir hizmet sağlayan, 180 ülke ve bölgede
yer alan 152.000 konumdaki, özel olarak seçilmiş olan ortaklarla yakından çalışan dünya çapındaki
para transferlerinde lider konumda olan “Money Gram”ın tanıtım ve pazarlamalarına devam edilmiştir.

Teknik Donanım ve Yazılım
•
•
•
•
•
•
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Şubeler arasında online iletişim hızının artırılması için çalışmalar yapılmıştır. Kıbrıs’ta database
altyapısı değişikliği yaparak 10G’ye geçen ilk banka olunmuştur.
Anlık yedekleme ve Felaket Durum Merkezi (“Disaster Recovery Center”) uygulamaları ile bilgi
güvenliği konusunda önemli adımlar atılmıştır.
Fiber bağlantı altyapısı ve wireless yedekleme sistemleri oluşturulmuştur.
Bilgi işlem sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar hızlandırılmış, hizmet hızının artırılması ve
risklerin azaltılması için sistemde yapılan geliştirmeler sürdürülmüştür.
Internet sitemiz yenilenmiş, hareketli görüntüler eklenerek görsel gücü artırılmıştır.
Şubeler arası ve Genel Müdürlük görüşmelerinin internet, e-mail yanında kurum içi communicator
yolu ile yapılması sağlanmıştır.
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Kredi Kartları ve POS
•

Kredi kartı alanında dünya standartlarında hizmet veren Cardplus bu başarısını KKTC piyasa payında
ilk üç kart arasına girerek göstermiştir. Altı bankanın tüm kampanyalarından ve ATM ağından
faydalanabilen Cardplus sahipleri KKTC'nin her noktasında hizmet alabilmektedir.

•

Chip ve pin sorgulaması sayesinde POS müşterilerimiz işlemlerini güven içerisinde yapabilmektedirler.
Mobil POS sayesinde ticari faaliyetler ada çapında desteklenmektedir. Buna benzer kolaylıklar
sonucunda POS sayısı ve cirosu bakımından Bankamız, KKTC'de önde gelen bir yere sahip olmuştur.
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2009 Yılında Katkı Sağlanan Sosyal Kuruluş ve Projeler
Creditwest Bank, sosyal sorumluluk projelerinde ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesinde sık sık kendisini
göstermektedir. 2009 yılında da bu sorumlulukların bilincinde bir kurum olarak, topluma katkı sağlamayı
sürdürmüştür.
Katkı Sağlanan Sosyal Kuruluşlar ve Projeler
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112 Ball

Trafik Kazalarını Önleme Derneği’ne bağlı gönüllü sağlık ekiplerinin oluşturduğu Acil Hizmetler
Birimi sponsorluğu.

Fidan Dikimi

Ağaç Bayramı dolayısı ile Lefkoşa - Girne anayolu üzerinde bulunan, Altınbaş Holding ve Creditwest
Bank Koruluğu'na, Haspolat İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile şiir ve şarkılarla fidan dikim töreni
gerçekleştirilmesi.

Dog Show

Hayvan severler tarafından düzenlenen etkinliğe sponsorluk.

Flower Show

Doğa severler tarafından düzenlenen etkinliğe sponsorluk.

Hobi Şenliği

Rotaract Kulübü'nün Hobi Şenliği'ne sponsorluk.

Sergi Sponsorluğu

Kıbrıslı Ressam Tarık Kuzey'in sergisine sponsorluk.

Pegasos Hazine Avı

Elde edilen gelirin Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne bağışlandığı etkinliğe sponsorluk.

Kanser Araştırma Vakfı

Orkide Yürüyüşü'ne sponsorluk.

Kyrenia Animal Rescue

Girne Hayvanları Koruma Derneği yaranına takvim yaptırılması.

Yatırımcı İşadamları
Derneği Toplantısı

Genç işadamları gecesine katılım ve sponsorluk.

Golf Turnuvası

Karşıyaka’dan Çatalköy’e bir grup gönüllü İngiliz emekli hemşireye hasta kişilere sağladıkları
bakım için maddi destek sağlanması.
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Özet Finansal Bilgiler (Yıl sonları itibariyle)
AKTİF KALEMLER (BİN TL) 				
Nakit Değerler					
Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar			
Menkul Değerler (Net)					
Krediler (1)						
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (Net)				
Munzam Karşılıklar					
Duran Varlıklar (Net) (2)				
Diğer Aktifler					
Aktif Toplamı					
		
PASİF KALEMLER (BİN TL) 				
Mevduat (3)						
Alınan Krediler ve Para Piyasasına Borçlar (3)			
Karşılıklar						
Diğer Pasifler					
Özkaynaklar					
Pasif Toplamı					
		
GELİR VE GİDER KALEMLERİ (BİN TL)			
Faiz Gelirleri					
Faiz Giderleri					
Net Faiz Geliri					
Kambiyo İşlemleri Kar / Zararı (Net)			
Sermaye Piyasası İşlemleri Kar / Zararı (Net)			
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri				
Diğer Faaliyet Gelirleri					
Faaliyet Gelirleri Toplamı				
Faaliyet Giderleri					
Olağanüstü Gelirler / Giderler (Net)			
Net Faaliyet Kar / Zararı				
Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu			
Vergi Öncesi Kar / Zarar				
Vergi Provizyonu					
Net Dönem Kar / Zararı				
		
GÖSTERGE RASYOLAR (%)				
Krediler / Aktif Toplamı					
Menkul Değerler / Aktif Toplamı				
Krediler / Mevduat					
Alınan Krediler ve Para Piyasasına Borçlar / Pasif Toplamı		
Özkaynaklar / Pasif Toplamı				
Ortalama Aktif Karlılığı (4)				
Ortalama Özkaynak Karlılığı (4)				

2005
681
30.985
26.545
49.423
360
7.951
1.534
8.822
126.301

2006
1.204
45.891
34.810
78.860
410
12.733
4.231
7.389
185.528

2007
2.673
63.837
31.525
109.411
717
16.004
7.671
8.977
240.815

2008
1.827
87.539
40.936
148.678
717
21.598
8.698
9.627
319.620

2009
2.906
72.746
99.439
194.736
413
26.850
8.510
9.346
414.946

2005
80.356
28.588
2.064
1.762
13.531
126.301

2006
105.896
56.355
1.282
4.476
17.519
185.528

2007
146.825
59.964
1.525
9.924
22.577
240.815

2008
224.714
56.982
2.647
8.031
27.246
319.620

2009
297.925
71.407
3.896
9.259
32.459
414.946

2005
19.530
10.294
9.236
877
1.118
1.296
12.527
4.273
8
8.262
420
7.842
1.852
5.990

2006
29.053
18.666
10.387
(1.235)
(6)
1.267
2.409
12.822
8.011
7
4.818
1.327
3.491
857
2.634

2007
36.770
22.334
14.436
975
152
1.861
2.451
19.875
8.922
10.953
5.122
5.831
773
5.058

2008
43.853
25.398
18.455
658
90
1.625
4.361
25.189
14.166
13
11.036
5.860
5.176
507
4.669

2009
49.243
25.109
24.134
1.288
1.684
2.517
7.207
36.830
15.599
21.231
14.458
6.773
1.560
5.213

2005
39,13
21,02
61,51
22,63
10,71
6,19
56,85

2006
42,51
18,76
74,47
30,38
9,44
1,69
16,97

2007
45,43
13,09
74,52
24,90
9,38
2,37
25,23

2008
46,52
12,81
66,16
17,83
8,52
1,67
18,74

2009
46,93
23,96
65,36
17,21
7,82
1,42
17,46

(1) Takipteki Krediler (Net) dahildir.
(2) Elden Çıkarılacak Kıymetler (Net) dahildir.
(3) Bankalar Mevduatı, Alınan Krediler ve Para Piyasasına Borçlar'a dahil edilmiştir.
(4) Ortalamalar Yıl Sonu bakiyeleri üzerinden hesaplanmıştır.
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2009 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
CREDITWEST BANK LTD. KAR DAĞITIM TABLOSU
									
Cari Dönem
									
31.12.2009
A. DÖNEM KARININ DAĞITIMI					
1. DÖNEM KARI								
6.773.491
2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 							
1.560.352
YÜKÜMLÜLÜKLER					
					
- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)		
663.980
					
- Gelir Vergisi Kesintisi 896.372		
896.372
					
- Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
NET DÖNEM KARI								
5.213.139
3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)					
4. YASAL YEDEK AKÇE (-)							
521.314
5. BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU				
ZORUNLU YASAL FONLAR (-)					
						
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI 						
4.691.825
6. ORTAKLARA BİRİNCİ (I) TEMETTÜ (-)
					
					
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine		
(*) 1.200.000
					
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
7. PERSONELE TEMETTÜ (-)							
8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)			
9. ORTAKLARA İKİNCİ (II) TEMETTÜ (-)
					
					
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine			
					
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
11. STATÜ YEDEKLERİ (-) (Ana sözleşme 			
			
uyarınca ayrılması gerekenler)				
12. OLAĞAN DIŞI YEDEKLER 							
(DAĞITILMAMIŞ KARLAR)				
					
13. DİĞER YEDEKLER (genel Kurul kararıyla ayrılan)					
					
14. ÖZEL FONLAR (Çeşitli mevzuat hükümlerine					
göre bünyede bırakılan fonlar)
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Önceki Dönem
31.12.2008
5.176.109,40
507.422,15
507.422,15
4.668.687,25
466.868,72

4.201.818,52
-

-

-

-

-

3.491.825

4.201.818,52

-

-

									
									
B. YEDEKLERDEN DAĞITIM				
1. DAĞITILAN YEDEKLER (Geçmiş yıllarda
ayrılmış ve bu dönem dağıtılan yedekler)
					
2. ORTAKLAR PAY(-)				
					
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
					
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
3. PERSONEL PAY (-)				
4. YÖNETİM KURULUNA PAY(-)
					
C. HİSSE BAŞINA KAR 			
1. ADDİ HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL, %)
2. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL, %)
					
D. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ				
1. ADDİ HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL, %)
2. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL, %)

Cari Dönem
31.12.2009
-

Önceki Dönem
31.12.2008
-

-

-

-

-

-

-

-

-

(*)Bankamızın 19.04.2010 tarihli 16. Olağan Genel Kurulunda 2009 yılı karından 1.200.000 TL'nin ortaklara
payları oranında dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.
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2010 Yılı Hedefleri
Genel Müdürlük
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bireysel Bankacılık alanında gelişen piyasa payımızın artırılarak müşteri tabanının genişletilmesine
devam edilecek,
Prestijli kurumsal müşteriler için rekabetçi ve verimliliği esas alan bir anlayışla fiyatlandırma
yapılarak yeni müşteriler kazanılacak, bu müşterilerin çalışanları da kazanılmaya çalışılacak,
Otomatik ödeme ve online tahsilat gibi bankacılık hizmetleri ile işlem hacimlerimiz geliştirilecek,
Faiz dışı gelirlerin artırılması için ürün ve hizmet çalışmaları yapılacak,
Bilgi işlemden maksimum fayda sağlanarak operasyonel yüklerin ortadan kaldırılması sağlanacak,
Kredi kartı ve POS pazarlama faaliyetlerimiz artarak devam edecek, vadesiz yabancı kaynak
yaratılmasına çalışılacak,
ATM ve internet bankacılığı kullanımı teşvik edilerek şubelerdeki iş yükü hafifletilecek,
Yurtdışı işlemlerin geliştirilmesi sağlanacak,
Geri ödemesinde sorunlar yaşayan müşterilerimiz için yeniden yapılandırma programları belirlenmeye
devam edilecek,
Risklerimizin güncel olarak takip edilebilmesi için Risk Yönetimi sistemleri geliştirilecek,
Kredi scoring sistemi geliştirilerek pilot uygulamaları başlayacak,

Şubeler ve Diğer Dağıtım Kanalları
•
•
•

Telefon bankacılığı altyapısı hazırlanarak, uygulamaya konulacak,
Şube personel eğitimlerine devam edilecek,
Gerek yeni müşteri gerekse halihazırda müşterimiz olan kişilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün
geliştirilmesine devam edilecek,

Müşteri Temsilciliği Sistemi ve Yeni Uygulamalar
•
•
•
•
•
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Satış ve pazarlama ağırlıklı çalışılacak, hizmet kalitesini sürekli iyileştirme çalışmaları yapılacak,
Satış teknikleri ve pazarlama konusunda profesyonel eğitimlere devam edilecek,
Çapraz satış olanaklarından daha fazla yararlanılması için çalışmalar yapılacak,
“Müşterini Tanı” politikası çerçevesinde müşteri temsilcileri eğitilecek, müşteri takibi ve memnuniyeti
artırılacak,
Sektör analizlerinin yapılması ve hedef sektörler belirlenmesi konusunda çalışmalara devam
edilecek.
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Rating
JCR Eurasia Rating
Görünüm-Uluslararası

Durağan

Uzun Vadeli Yabancı Para

BB(1)

Uzun Vadeli Yerel Para

BB(1)

Kısa Vadeli Yabancı Para

B

Kısa Vadeli Yerel Para

B

Görünüm - Ulusal

Pozitif

Kısa Vadeli

A-1(Trk)

Uzun Vadeli

AA-(Trk)

Desteklenme Notu

2

Ortaklardan Bağımsızlık Notu

A

(1) JCR-Eurasia Rating’in, Türkiye’nin Notunu 1 Şubat 2010’da BB-‘den BB’ye yükseltmesi sonucu 3 Şubat 2010’da BB-‘den BB’ye yükseltmiştir.

JCR-Eurasia Rating, Creditwest Bank’ı yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu (AA - (Trk)), görünümünü ise (pozitif) olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun
Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ve Yerel Para Notu (BB) olarak belirlemiştir.
Dengeli bilanço yapısı, karlılık ve geniş müşteri tabanı gibi etkenler, Bankamızın (AA - (Trk)) olan ve yüksek
seviyede yatırım yapılabilir anlamına gelen notunu sağlayan temel faktörlerdir. Bankamızın, toplam aktifler,
karlılık ve gelişen pazar payında gösterdigi dikkat çekici performansı, uygulanmakta olan strateji ve iş
modellerinin doğruluğunu da teyit etmektedir.
Bankamızca gurur verici bu sonuç sadece kredi değerliliği konusunda değil, Üst Yönetimimiz'in objektif
değerlendirme ve şeffaflık konusundaki hassasiyetini göstermesi açısından da ayrıca önem taşımaktadır.
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Bölüm 3
Bağımsız Denetim

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uygunluk Görüşü
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Creditwest Bank Limited
Yönetim Kurulu ve Ortakları'na
1.
Creditwest Bank Limited’in ("Banka") 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosunu ve aynı
tarihte sona eren yıla ait gelir, öz sermaye değişim ve nakit akım tablolarını, önemli muhasebe
politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Mali tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu
2.
İşletme yönetimi mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanması
ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, mali tabloların hata ve/veya hile ve
usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde
yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam
ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının
seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3.
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu mali tablolar hakkında görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, uluslararası denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, mali tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir
biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
4.
Bağımsız denetimimiz, mali tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı
toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim
tekniklerinin seçimi, mali tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı
hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak
şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz
önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil,
bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından
hazırlanan mali tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz,
ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe
tahminlerinin ve mali tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini
içermektedir.
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5.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
6.
Şirketin 01 Ocak – 31 Aralık 2008 hesap dönemine ait mali tabloları tarafımızca incelenmiş olup
“Olumlu” görüş bildirilmiştir.
Görüş
7.
Görüşümüze göre, ilişikteki mali tablolar, Creditwest Bank Limited 'in 31 Aralık 2009 tarihi
itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını, tüm
önemli hususlar açısından, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak yansıtmaktadır.

DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ
Member Firm of NEXİA International
Hasan Yalçın
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 01 Nisan 2010
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Yerel Bağımsız Denetim Raporu
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