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T.C. Ziraat Bankası Ortaklık Yapısı 

T.C. Ziraat Bankası’nın sermayesi T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na aittir. Yönetim 
Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları, 
Banka’da hisse sahibi değildir. 

Hesap Dönemi İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 

2009 yılı II. üç aylık hesap dönemi içerisinde Bankamızın Ana Sözleşmesinde yapılan 
herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.  

Kurumsal Profil 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 1863 yılında kurulmuştur.  

Banka, Haziran 2009 itibariyle 1.273 yurt içi hizmet noktası ve 21.675 personeli ile günde 1,7 
milyon müşterisine hizmet sunmaktadır.  

Hizmet sunum ölçeğiyle de  ülkemizin en büyüğü olan Ziraat Bankası, Türkiye’nin 429 
noktasında rakipsiz konumdadır.  

Türk işadamlarının gittiği her yere onlarla birlikte veya onlardan önce gitmek prensibi ile 
hareket eden ve yurt dışında büyüme yönünde adımlar atan T.C. Ziraat Bankası 17 ülkede 
toplam 64 noktada hizmet vermektedir. 

2009 yılı Haziran ayı sonu BDDK verilerine göre sektörden % 15,2’lik pay alan T.C. Ziraat 
Bankası’nın toplam aktifleri Haziran 2009 itibariyle 116,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.  
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Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçiler 
ve Üst Yönetim 

Bankamız yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri, denetçiler ile diğer üst 
düzey yöneticilerinde 2009 yılı Nisan – Haziran döneminde bir değişiklik olmamıştır. 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU ve DENETÇİLER 
 

İsmi Görevi 

Mehmet MUMCUOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Can Akın ÇAĞLAR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Ahmet CANDAN  Yönetim Kurulu Üyesi 

Burhanettin AKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Emin ÖZCAN Yönetim Kurulu Üyesi 

Dr. Ümran DEMİRÖRS Yönetim Kurulu Üyesi 

Oğuz KAYHAN Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi 

Hikmet Aydın SİMİT Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi 

Abdullah YALÇIN Denetçi 

Mustafa BALTACI Denetçi 

 
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI 
 

İsmi Görevi 

Can Akın ÇAĞLAR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Genel Müdür Başyardımcıları  

Senih BOYACIGİL Bankacılık 

Selim Güray ÇELİK Strateji ve Operasyon 

Genel Müdür Yardımcıları   

Ercüment GÜLER Kaynak Yönetimi 

Ali Rıza AKBAŞ Ticari Bankacılık 

Ahmet Mesut GÜRAYLI Bireysel Bankacılık 

Nuh Mehmet YILMAZKOLUKISA Tarımsal Bankacılık 

Kemal GÜLERDİ Kredi İzleme ve Takip 

Cem ÖZŞEN Fon Yönetimi 

Elif Zeynep ERÜL Kurumsal İletişim 

Seyfettin SAĞLAM İnsan Kaynakları 

İsmail Erdal MAZLUM Muhasebe ve Mali Yönetim 

Bülent YALIM Bankacılık Operasyonları 

Mustafa ŞAHİN Destek Hizmetleri 

Teftiş Kurulu Başkanı  

Ali ARAS Teftiş Kurulu Başkanı 

Grup Başkanları   

Yusuf BİLMEZ İç Kontrol 

Mehmet Ayhan ALTINTAŞ Risk Yönetimi 
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Değerlendirmesi 

 

T.C. Ziraat Bankası, ekonomik öngörülerin yeniden belirlendiği ve finansal sistemlerin ülke 
ekonomileri açısından öneminin netleştiği 2009 yılının ilk altı ayında, faaliyetlerini başarıyla 
sürdürmeye devam etmiştir. Bankamız bu dönemde, stratejilerini kararlılıkla uygulamış, 
özellikle reel sektör açısından son derece önemli olduğunu düşündüğümüz kredilendirme 
konusunda hız kesmemiş ve kesintisiz desteğini gerek reel sektöre, gerekse bireylere sağladığı 
fonlarla sürdürmüştür. Bankamız, bilançosunu yılın ilk yarısında %12 oranında büyütmüştür. 

Piyasa gelişmeleri incelendiğinde, yurtdışında ve yurtiçindeki iktisadi faaliyetlerdeki 
toparlanma sürecinin başladığını söylemek mümkün olmakla birlikte, kredi talebi ve arzı 
konusunda yaşanan sıkıntılar ile istihdamla ilgili sorunlar, bu  sürecin uzayabileceğine işaret 
etmektedir.  

T.C. Merkez Bankası’nın sürdürdüğü faiz politikasının etkisiyle piyasa faizleri ve kaynak 
maliyetlerinde meydana gelen azalmanın etkisi bankacılık sektörünün karlılığına olumlu 
yansımaya devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde kaynak tarafındaki fiyat değişiminin 
kredi fiyatlarına da yansıması ve daralan marjlar nedeniyle 2009 yılının ilk 6 aylık döneminde 
yaşanan görece yüksek karlılık artış hızının yavaşlaması beklenmektedir. 

2008 yılının son çeyreğinden itibaren, yaşanan küresel krizin etkisi altına giren, ancak alınan 
tedbirlerle hızlı bir toparlanma yaşamasını umduğumuz ülkemiz ekonomisinin düze 
çıkmasında, finans sektörümüzün önemli  katkılarının olacağını düşünüyorum. 

Küresel krize karşı ekonomik sistemin sağlamlığının test edildiği bir ortamda, güçlü mali 
bünyeleri ve sermaye yeterlilikleri ile öne çıkan bankalarımızın ve finans sektörünün   
ekonomimizin normale dönmesi sürecinin yönetilmesinde etkili bir rol üstlendiklerini 
söylememiz mümkündür.  

Bankamız,  önümüzdeki dönemde de piyasa koşulları ile finansal ihtiyaçlara uygun olarak ve 
ekonominin bütün kesimlerini gözeterek  faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. 
 
 
Mehmet MUMCUOĞLU 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
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Genel Müdür’ün Değerlendirmesi 

 

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyen finansal krizin yoğun olarak hissedildiği 
2009 yılının il yarısında Bankamız, ülkemizin tüm kesimleri ile sürdürdüğü yakın finansal  
işbirliği ile hem ekonomik aktörlere olan desteğini sürdürmüş, hem de istikrarlı büyümesini 
devam ettirmiştir. 

Bu kapsamda finansal piyasalarda izlenen daralma göstergelerine rağmen, geçtiğimiz  yılsonu 
itibarıyla 104,4 milyar TL olan aktif büyüklüğümüz, Haziran 2009’da 116,6 milyar TL’ye, 
30,8 milyar TL olan toplam kredilerimiz ise  33,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde 83,9 
milyar TL olan mevduat toplamımız Haziran 2009 itibariyle ise 90 milyar TL’ye ulaşmıştır. 
Bu faaliyetlerin sonucu olarak Bankamızın 2009 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin net karı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında artarak 1.785 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Toplam kredilerimizdeki artış, istikrarlı bir kredilendirme politikasının sonucu olarak ortaya 
çıkmış ve kriz döneminde de hızını kaybetmemiştir. Kredilendirme faaliyetimizde  ihtiyatlılık 
prensibi ön planda tutulmakla birlikte, Bankamızca bu dönemde haftada ortalama  1 milyar 
TL’nin üzerinde kredi kullandırılmaya devam edilmiştir. 

2009 yılının ilk yarısında, bireysel kredi konusunda gerçekleştirdiğimiz kampanyaların etkisi 
rakamlarımıza yansımış, bir önceki yılsonuna göre bireysel kredilerimiz %15 artışla 15,3 
milyar TL’ye ulaşmıştır. Bireysel krediler sektör payımız 2008 sonundaki %11,4 seviyesinden 
Haziran 2009 itibariyle %12,7’ye yükselmiştir. Tüketici kredisi türlerinin tamamında sektör 
paylarımızda artış sağlanmış, ihtiyaç kredilerindeki sektör liderliğimiz %25 gibi bir oranla 
devam ettirilmiştir. 

Bu dönemde özkaynaklarımız 2008 yılsonuna göre %14’lük bir artışla 8,4 milyar TL’ye 
ulaşmış, sektör ortalamasının üstünde bulunan sermaye yeterlilik rasyomuz, %21 gibi daha da 
güven veren bir orana yükseltilmiştir. 

145 yılını gerek yurt içi gerekse yurt dışı hizmet ağıyla “TÜRKİYE’NİN HİZMETİNDE” 
geçiren, modern bankacılığın gereklerini yerine getirme konusunda çalışmalarını hız veren 
Ziraat Bankası, Türk ekonomisindeki payına paralel olarak yüklendiği sorumluluklarının 
bilinciyle, ülkemize ve halkımıza en iyiyi sunmaya devam edecektir. 

 
Can Akın ÇAĞLAR 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
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BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER 
 
 

AKTİFLER (Milyon TL) Haz.09 2008 

Likit Aktifler ve Bankalar 12.775 13.086 
Menkul Değerler 68.087 58.522 
Krediler 33.545 30.836 
Diğer Aktifler 2.183 1.968 
Toplam Aktifler 116.590 104.412 
PASİFLER (Milyon TL) Haz.09 2008 

Mevduat 89.969 83.883 
Mevduat Dışı Kaynaklar 14.946 10.214 
Diğer Pasifler 3.312 2.954 
Özkaynaklar 8.363 7.361 
Toplam Pasifler 116.590 104.412 
SEÇİLMİŞ GELİR-GİDERLER  (Bin TL) Haz.09 Haz.08 

Faiz Gelirleri 7.493.260 6.160.039 
Faiz Giderleri 4.470.134 4.150.214 
Net Faiz Geliri 3.023.126 2.009.825 
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri  234.052 286.046 
Diğer Faaliyet Gelirleri 240.083 220.996 
Diğer Faaliyet Giderleri 927.866 804.842 
Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı 390.484 299.641 
Vergi Karşılığı Öncesi Kar/Zarar  2.242.635 1.411.226 
Vergi Karşılığı 457.443 299.951 
Net Kar/Zarar  1.785.192 1.111.275 
RASYOLAR (%) Haz.09 2008 

Sermaye Yeterlilik Rasyosu 20,8 20,1 
Özkaynak / Toplam Aktifler 7,2 7,1 
Toplam Krediler / Toplam Aktifler 28,8 29,5 
Takipteki Krediler (Brüt) / Toplam Krediler 2,2 2,0 
YP Aktifler / YP Pasifler 99,8 100,1 
Likit Aktifler  / Toplam Aktifler 11,0 12,5 
 Haz.09 Haz.08 

Net Kar (Zarar) / Ortalama Toplam Aktifler 3,3 2,6 
Net Kar (Zarar) / Ortalama Özkaynaklar 45,3 33,4 
Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri 167,6 146 
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2009 Yılı Nisan – Haziran Dönemi Değerlendirmesi 

Haziran 2009 itibarıyla T.C. Ziraat Bankası’nın aktif büyüklüğü 116,6 milyar TL’ye 
ulaşmıştır. 

Bankamız, sektördeki daralmaya rağmen kredi desteğini artırarak sürdürmüştür. Toplam 
aktiflerdeki sektör payını artıran ve son 5 yılın karlılık lideri olan Bankamızın bu dönemdeki 
net karı 1.785 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

2008 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla %2,6 olan Banka’nın aktif kârlılığı 2009 yılının aynı 
dönemi itibariyle %3,3’e, %33,4 olan özkaynak kârlılığı ise %45,3’e yükselmiştir. 

Şubeleşme faaliyetleri  devam ediyor.  

Ülkemiz bankacılık sektörünün en yaygın hizmet ağına sahip olan T.C. Ziraat Bankası: 

 1.170 yurt içi şubesi 

 70 özel işlem merkezi  

 30 bürosu, 1 şanj bürosu ve 2 mobil aracı 

 Dünyanın 17 ülkesinde 64 noktada faaliyet gösteren 11 yurt dışı şube, 8 yurt dışı iştirak 
bankası ve 2 yurt dışı temsilciliğiyle hizmetlerini sürdürmektedir.  

2009 yılı Haziran ayı sonu itibariyle yurt içi ve yurt dışı şube sayısı 1.284’e ulaşan T.C. Ziraat 
Bankası, şube sayısını artırma ve istihdamı genişletme politikalarına uygun olarak, ihtiyaç 
duyulan yerlerde yeni şubeler açmaya ve personel alımına devam etmektedir.  

Toplam mevduatımız 90 milyar TL’dir.  

Mevduat toplamımız 2008 yılsonuna göre %7 artışla 90 milyar TL’ye ulaşmıştır. Sektör 
mevduatından aldığımız %18,5’lik  pay ile bu alandaki liderliğimiz sürmektedir. 

Toplam kredilerimiz 33,5 milyar TL’yi aşmıştır. 

Toplam kredilerimiz 2008 sonuna göre %9 oranında artarak 33,5 milyar TL’yi aşmıştır. 
Kredilerdeki sektör payımız %8,7’dir. 

Ticari kredilerimiz 7,2 milyar TL, KOBİ kredilerimiz 2,5 milyar TL düzeyindedir. 

KOBİ’lere verilen özel önem ve finansal desteğin sonucu, KOBİ nakdi kredilerde, geçen yılın 
aynı dönemine göre, sektördeki azalmaya rağmen, %5’lik artış gerçekleşmiştir. 

Global ekonomik krizin KOBİ’ler üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla, Ticaret ve Sanayi 
Odalarına ait kaynakların Bankamıza aktarılması karşılığı imzalanan protokoller çerçevesinde 
ilgili oda üyelerine sağlanan düşük faizli kredi imkanı, yeni işbirlikleri yapılmak suretiyle bu 
dönemde de sürdürülmüştür. 
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KOBİ’lerin ihtiyaçları dikkate alınarak, meslek grupları için özel olarak oluşturulan ve  
“Eczacı Kredi Paketi” ile başlatılmış olan kampanyamıza,  bu dönem “Optikçi Kredi Paketi” 
ve “Tarımsal Sanayi İşletmeleri KOBİ Kredi Paketi” ile reel sektöre finansal destek 
sağlanmaya devam edilmiştir. 

Tarımsal kredilerimiz 567 bin müşteri üzerinde olmak üzere 7,2 milyar TL’yi aşmıştır. 

Bankamız bu dönemde de özel önem verdiği tarımsal üretime kesintisiz destek verme 
misyonunu sürdürmüştür. Tarımsal kredilerimiz 2009 yılı Haziran ayı itibariyle yılsonuna göre 
%14 oranında artarak 7,2 milyar TL’ye ulaşmıştır.  

• 2009 yılı sübvansiyonlu kredi uygulamalarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları 
kapsamında kullandırılan/ertelenen düşük faizli kredilerin vadelerinin, işletme kredilerinde 
24 ayı, yatırım kredilerinde ise 7 yılı aşmayacak şekilde yeniden belirlenmesine imkan 
sağlanmıştır. 

25 Mart 2009 tarihinde başlatılan söz konusu uygulama ile 34.965 üreticiye ait 563,9 
milyon TL tarımsal kredi alacağımızın vadesi uzatılmıştır. 

• Faizsiz tarımsal sulama konusunda kullandırılan kredi miktarı 651 milyon TL’ye ulaşmıştır.  

• Tarımsal krediler portföyü içerisinde yatırım kredilerinin oranı %29’a ulaşmıştır. 

Bireysel kredilerimiz 2008 yılsonuna göre %15 artışla 15,3 milyar TL’ye ulaşmış, sektör 
payımız ise %12,7’ye yükselmiştir. 

Müşteriler için en cazip fırsatlar Bankamızca sunulmaya ve sektör payımızı güçlendirmeye, 
tüketici talebini canlandırmaya yönelik olarak düzenlenen kredi kampanyalarına devam 
edilmiştir. Ayrıca, kredi kartı pazarındaki payımızın yükseltilmesine yönelik olarak pazarlama 
çalışmalarının yanı sıra sistemsel çalışmalarımız da hızla sürmektedir. 

Diğer taraftan, Bankamız aracılığı ile maaş/ücret ödemesi yapılan müşterilerimize yönelik 
olarak, maaş/ücret ödeme hesaplarına tanımlanan ve kısa süreli nakit ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi amacıyla geliştirilen “Maaş Avansı” adlı yeni ürünümüz uygulamaya 
konmuştur. 

Ürün portföyümüzün geliştirilmesi, pazar payımızın artırılması ve farklı müşteri ihtiyaçlarının 
tam olarak karşılanması amaçlarıyla; ilk yıl sadece faiz ödemeli konut kredisi, komisyonsuz 
konut ve taşıt kredileri, masrafsız tüketici kredisi, ev değiştirme konut kredisi, yeni ev tüketici 
kredisi ve indirimli bireysel krediler hayata geçirilmiştir. 
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Takibe intikal eden kredi oranında Bankamız sektör ortalamalarının oldukça altında 
kalmaya devam etmektedir. 

Haziran 2009 sonu itibariyle Banka’nın takipteki krediler oranı %2,2 olarak gerçekleşmiştir. 
Bankanın karşılık ayırmadığı fon kaynaklı takipteki krediler ve diğer alacaklar hariç 
tutulduğunda bu oran %1,8’e inmektedir. 2008 yılında riski bankaya ait olmayan krediler dahil 
olmak üzere %2 olarak gerçekleşen takip oranı, 2009 yılının bu döneminde bir miktar 
artmasına rağmen, sektör takip oranının (4,9) çok altında bulunmaktadır. 

Donuk alacakların en kısa sürede tahsilinin temin edilebilmesi amacıyla; mevcut 
uygulamaların yanı sıra 01.04.2009 tarihinden itibaren Tasfiye Olunacak Alacaklar (TOA) 
hesabında kayıtlı bakiyesi 200 bin TL, faizli tutarı 500 bin TL altında olan ticari, tarımsal, 
bireysel krediler ile kredi kartı borçluları için; temerrüt faizi kaldırılarak cari faiz esas alınmak 
suretiyle 31.12.2009 tarihine kadar ödeme kolaylıkları sağlanmıştır. 

Yurtdışı iştiraklerimizde gerekli görülen sermaye artırımlarına devam edilmektedir. 

01.03.2009–30.06.2009 döneminde Bankamız iştiraklerinden Kazakistan Ziraat International 
Bankın sermayesi 2.066.287.000 KZT’den (13.735.870 USD) 5.010.000.000 KZT’ye 
(33.304.527 USD) yükseltilmiştir. Bankamızın söz konusu iştirakteki pay oranı %93,88’den 
%97,03’e ulaşmıştır. 

T.C Ziraat Bankası, sektördeki daralmaya rağmen çalışan sayısını artırmaya devam 
etmiştir.  

Ülkemizin en köklü ve büyük bankası olarak gençlere bankacılık kariyerinde istihdam olanağı 
sağlama bilinciyle hareket eden Bankamız, gerek gelişen iş hacmini karşılamak gerekse yıl 
içerisinde oluşan personel ihtiyacını gidermek amacıyla 2009 yılının ilk yarısında 892 personel 
alımı gerçekleştirilmiştir. 

Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler 

IMF ve Dünya Bankası gibi uluslar arası finans kuruluşlarının beklentileri paralelinde 2009 
yılında dünya ekonomisinin küçülme göstereceğine ilişkin göstergeler gelmeye devam 
etmektedir. Özellikle ilk çeyrekte görülen daralan ticaret hacmi ve buna bağlı olarak azalan 
navlun hareketleri, gerileyen emtia fiyatları ile işsizlik verileri ve dezenflasyon süreci bu 
durumun belirgin göstergeleri arasında sayılabilir. Bununla birlikte ikinci çeyrekte ekonomide 
iyileşme sinyallerinin alınması, 2009 yılının ilk çeyreğinde görülen küresel bazda finans 
piyasalarında toparlanmaların ikinci çeyrekte devam etmesini sağlamış, borsa endekslerinde 
artışlar, emtia fiyatlarında kısmi yükselişler yaşanmıştır. Dünya ekonomisine ilişkin 
beklentiler, krize yönelik tedbirlerin etkisini göstermeye başlamasıyla küresel bazda ekonomik 
aktivitenin 2009 yılı sonuna doğru canlanacağı yönündedir. 
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek iç talepteki, gerekse başlıca ihracat pazarımız 
olan AB ekonomisinde beklenen toparlanmanın gecikmesi nedeniyle oluşan dış talepteki 
yetersizlik nedeniyle üretim ve kapasite kullanım oranlarındaki önemli düşüşler ve dış ticaret 
verilerinde gözlenen olumsuz seyir nedeniyle temel göstergelerde bozulmalar gözlenmiştir. 
Özellikle ikinci çeyrekte görülen tüketici ve reel kesim güvenindeki toparlanma ile dünya 
ekonomilerinin iyileşme sürecine girdiğine ilişkin veriler yılın ikinci yarısında Türkiye 
ekonomisinin de yavaş bir toparlanma sürecine girebileceğine işaret etmektedir.  

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik olumsuzluklar sonrası, son dönemde gözlenmeye 
başlanan olumlu gelişmelerin etkisi ve yurtiçinde ekonomiyi canlandırmaya yönelik olarak 
alınan tedbirler sayesinde, bankacılık sektöründe önümüzdeki dönemlerde kredilendirme 
faaliyetlerinde kısmi bir iyileşme olacağı öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemde özellikle 
bireysel bankacılığın önemini korumaya devam etmesi, genel kredi hacminde kısmen de olsa 
bir genişlemenin gözlenmesi, daralan faiz marjları nedeniyle bankacılık sektörü karının 
artışının yavaşlaması beklenmektedir.  


