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  Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 

   

      

Ortaklığın Adresi : 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, 

Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No: 8, 06107 Ulus / 

ANKARA 

Telefon ve Faks Numarası : 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65 

E-posta adresi : zbmail@ziraatbank.com.tr 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri 

İle İlişkiler Biriminin Telefon ve 

Faks Numarası 

: 0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş 

Açıklama mı? 
: Hayır 

Özet Bilgi : Basın Yayın Organlarında Çıkan Haberler Hk. 

 

 AÇIKLAMA: 

Son günlerde birkaç yazılı basın organında yer alan haberlerde Sayıştay 
raporlarında söz edildiğinden bahisle;  Bankamızın 2012 yılında tasfiye edilecek 
alacaklar hesabında önemli bozulmalar olduğuna ilişkin yayımlanmış haberler 
nedeniyle kamuoyunun bilgilendirmesine ihtiyaç duyulmuştur. 
 
Bankamızın tasfiye olunacak alacakları rasyosu; Eylül 2013 sonu itibariyle %2.3 
ile sektör ortalaması olan %2.7'nin altında seyretmektedir. Bu da haberlerde iddia 
edilenin aksine Bankamızın kredi kalitesinin sektörden daha iyi olduğunu teyit 
etmektedir. 
 
2012 yılında takip hesaplarındaki artış; kamuoyunca da yakından bilinen tutarı 
yüksek olan tek bir işlem/firmadan kaynaklanmaktadır. Söz konusu kredinin 
tasfiyesine yönelik yasal işlemler 2012 yılında başlatılmış olup alacağın tasfiyesi 
konusundaki çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kredi hariç tutulduğunda ise 
Bankamızda söz konusu oran;  %1.5'a kadar gerilemektedir.   
 
Ayrıca;  Bankamızın bu rasyosu, varlık alım şirketlerine herhangi bir satışı 
içermeyen bir rasyoyu ifade etmektedir.  
 
Halka açık bir banka gibi davranan Bankamız, faaliyet ve mali verilerini dip 
notlarıyla birlikte 3 ayda bir düzenli olarak kamuoyu ile paylaşmakta olduğundan 
habere konu edilen hususlarla ilgili olarak sanki gizlenmiş bir bilginin Sayıştay 
raporuyla ortaya çıkartılmış gibi bir algının oluşturulması ile kamuoyunun 



yanıltılmasına çalışıldığı düşünülmektedir. 
 
Türkiye'nin önemli varlığı olan Ziraat Bankası'nın yıpratılmasına yönelik olarak bu 
tür gerçeklerin saptırılması suretiyle yapılan haberlere karşı Bankamız,  kamu 
oyununun bilgilendirilmesine devam edecektir. 
 

 

   

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara 
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve 
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları 
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

 


