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T.C. Ziraat Bankası Ortaklık Yapısı 

T.C. Ziraat Bankası’nın sermayesi T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı’na aittir. Yönetim 

Kurulu BaĢkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları, 

Banka’da hisse sahibi değildir. 

Hesap Dönemi Ġçinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler 

2010 yılı II. üç aylık hesap dönemi içerisinde Bankamızın Ana SözleĢmesinde yapılan 

herhangi bir değiĢiklik bulunmamaktadır.  

Kurumsal Profil 

T.C. Ziraat Bankası A.ġ. 1863 yılında kurulmuĢtur.  

Banka, Haziran 2010 itibarıyla 1.342 yurt içi hizmet noktası ve 22.051 personeli ile günde 

yaklaĢık 2 milyon müĢterisine hizmet sunmaktadır.  

Hizmet sunum ölçeğiyle de ülkemizin en büyüğü olan Ziraat Bankası, Türkiye’nin 426 

noktasında rakipsiz konumdadır.  

Türk iĢadamlarının gittiği her yere onlarla birlikte veya onlardan önce gitmek prensibi ile 

hareket eden ve yurt dıĢında büyüme yönünde adımlar atan T.C. Ziraat Bankası 17 ülkede 

toplam 72 noktada hizmet vermektedir. 

2010 yılı Haziran ayı sonu BDDK verilerine göre sektörden %15’lik pay alan T.C. Ziraat 

Bankası’nın toplam aktifleri Haziran 2010 itibarıyla 133 milyar TL’ye ulaĢmıĢtır.  
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Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçiler 

ve Üst Yönetim 

Bankamızın Nisan – Haziran 2010 dönemindeki yönetim kurulu baĢkan ve üyeleri, denetim 

komitesi üyeleri, denetçisi ve diğer üst düzey yöneticileri aĢağıdaki tablolarda gösterilmiĢtir. 

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. YÖNETĠM KURULU ve DENETÇĠLER 
 

Ġsmi Görevi 

Muharrem KARSLI (*) Yönetim Kurulu BaĢkanı 

Mehmet MUMCUOĞLU Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili 

Can Akın ÇAĞLAR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Hikmet Aydın SĠMĠT Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi 

Oğuz KAYHAN Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi 

Burhanettin AKTAġ Yönetim Kurulu Üyesi 

Dr. Ümran DEMĠRÖRS Yönetim Kurulu Üyesi 

Halil ÇELĠK (*) Yönetim Kurulu Üyesi 

Abdullah YALÇIN Denetçi 

Mahmut GÜRSES (*) Denetçi 

(*) 24.05.2010 

 

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI 
 

Ġsmi Görevi 

Can Akın ÇAĞLAR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Genel Müdür BaĢyardımcıları  

Selim Güray ÇELĠK Bankacılık 

Senih BOYACIGĠL Strateji ve Operasyon 

Genel Müdür Yardımcıları   

Ercüment GÜLER Kaynak Yönetimi 

Ali Rıza AKBAġ Ticari Bankacılık 

Hüsamettin GÜLHAN Tarımsal Bankacılık 

Alpaslan ÇAKAR (*) Bireysel Bankacılık 

Ertuğrul ĠSPAHA Kredi Ġzleme ve Takip 

Celal REYHAN (*) Fon Yönetimi 

Ġsmail Erdal MAZLUM Muhasebe ve Mali Yönetim 

Cem ÖZġEN DıĢ ĠliĢkiler ve ĠĢtirakler 

Elif Zeynep ERÜL Kurumsal ĠletiĢim 

Seyfettin SAĞLAM Ġnsan Kaynakları 

Dr. Soner CANKO Bankacılık Operasyonları 

Mustafa ġAHĠN Destek Hizmetleri 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanı  

Ali ARAS TeftiĢ Kurulu BaĢkanı 

Grup BaĢkanları   

Bülent YALIM Ġç Kontrol 

Mehmet Ayhan ALTINTAġ Risk Yönetimi 

(*) 30.06.2010 
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Yönetim Kurulu BaĢkanı’nın Değerlendirmesi 

 

Küresel kriz sonrası normalleĢme sürecinin devamı olarak değerlendirilen 2010 yılının ilk altı 

aylık dönemi, krize iliĢkin iyileĢme ve sonlanma sinyallerinin kuvvetlendiği bir dönem 

olmuĢtur. Bu dönemde Türkiye ekonomisinin üretim ve ticaret rakamları da bu iyileĢmeyi teyit 

eder niteliktedir. Ülkemizin bugün yaĢamakta olduğu hızlı iyileĢme süreci, geçmiĢte yaĢanan 

kriz tecrübeleri ıĢığında, her türlü olumsuzluklara karĢı hazırlıklı olmanın ekonomiler için ne 

denli önemli olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Türk ekonomisi de, dıĢa açık, rekabetçi 

bir ekonomi olarak küresel krizden etkilenmiĢ, ancak krizi, dünyanın sağlamlığı ile örnek 

gösterilen büyük ekonomilerinden daha az hasarla atlatabilmiĢtir. GeçmiĢ tecrübelerimiz ve 

zamanında alınan gerçekçi tedbirler, bu dönemdeki en önemli avantajlarımız olmuĢtur. 

Ekonomik sistemin bütünü itibarıyla programlanmıĢ istikrarı koruma uygulamalarının önceliği 

bu dönemde daha da artmıĢtır. 

Bankacılık sektörü açısından geliĢmeleri değerlendirdiğimde, 2008 yılı Eylül ayından itibaren 

2009 yılı sonuna kadar süren krizin sistem üzerindeki etkilerinin yavaĢ yavaĢ ortadan 

kalktığını gözlemlemekteyim. Kriz döneminde özellikle kredilerdeki daralma ve aktif 

yapısındaki bozulma ile kendini gösteren olumsuz etkiler, 2010 yılının ikinci çeyreğinden 

itibaren yerini tekrar asli faaliyetine yönelen bir bankacılık sektörüne bırakmıĢtır. Bu dönemde 

kredilendirme faaliyetlerinde artıĢ, sorunlu kredilerde azalma olmuĢtur. Karlılık rakamlarının 

da geçen yılın üzerinde seyrediyor olması, sektör açısından son derece olumludur. 

2010 yılının kalan dönemlerinde, geçen yıl karlılıkta yaĢanan olağandıĢı artıĢın baz etkisi 

nedeniyle, kar artıĢlarında belli oranda bir yavaĢlama söz konusu olabilecektir. Ancak, 

bankalarımızın, bu yavaĢlamaya tedbir olarak son dönemlerde olduğu gibi özellikle faiz dıĢı 

gelirlerini arttırma yönünde faaliyetler geliĢtireceğini, ürün ve hizmet çeĢitliliğini artırıcı 

çalıĢmalarını hızlandıracağını öngörüyorum. Diğer taraftan bankalarımız için tasarrufu esas 

alan tedbirlerin de yine bu dönemde karlılığı artıracak bir yaklaĢım olarak öne çıkmasını 

bekliyorum. 

Ziraat Bankası, bu dönemde de kredilendirme faaliyetlerine her zaman olduğu gibi hız 

kesmeden devam etmiĢtir. Yine en baĢta üreten kesimler olmak üzere, tüm ekonomik aktörlere 

kesintisiz finansal destek sağlamayı sürdürdüğümüz 2010 yılının ikinci çeyreği, Bankamız 

açısından baĢarılı bir dönem olarak geride bırakılmıĢtır. Stratejilerimizi uygulama konusundaki 

gösterdiğimiz kararlılık ve etkinlik sayesinde finansallarımız hedeflerimiz doğrultusunda 

gerçekleĢmeye devam etmektedir. 

Bankamızın, kriz sonrası ekonomik canlanmanın artacağı önümüzdeki dönemde de bankacılık 

sektörünün lideri olmanın sorumluluğu doğrultusunda üzerine düĢen görevleri dinamik bir 

Ģekilde yerine getirerek, Türk ekonomisine katkısının artarak süreceğini belirtmek isterim. 

 

Muharrem KARSLI 

Yönetim Kurulu BaĢkanı 



T.C. Ziraat Bankası A.ġ. 4 

Genel Müdür’ün Değerlendirmesi 

 

 

Bankamız, yurtiçi ve yurtdıĢına konumlandırılmıĢ etkin hizmet ağıyla 2010 yılının ilk 

yarısında,  bankacılık sistemindeki güçlü konumunu, modern kurumsal altyapısı ve geleneksel 

bankacılık tecrübesi ile destekleyerek bu dönemde de geliĢtirdiği çözüm odaklı yaklaĢımlarla 

pekiĢtirmiĢ ve ikinci çeyrek hedeflerine ulaĢmayı baĢarmıĢtır. 

Aktif büyüklüğümüz Haziran 2010 itibarıyla 133 milyar TL’ye yükselmiĢtir. Bankamızın 

kredi portföyü 2010 yılının ilk yarısında sektör ortalamasından daha fazla büyüyerek, %17 

oranında artmıĢ ve 43 milyar TL’ye ulaĢmıĢtır. Aynı dönemde 98,5 milyar TL olan mevduat 

toplamı %8,3 artıĢla 106,7 milyar TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 2010 yılının ilk yarısına iliĢkin 

net kar rakamı 1.911 milyon TL olmuĢtur. 

2009 yılsonu itibarıyla Türk bankacılık sektöründe en çok TL kredi veren Banka unvanına 

sahip olan ve Mart 2010’da da bu konumunu sürdüren Bankamız, 2010 yılının ilk yarısında 

TL kredilerde %15 oranında artıĢ kaydetmiĢtir. 

2009 yılında bireysel krediler alanında yapmıĢ olduğu büyük atılımla yılsonunda sektör 

liderliğine ulaĢan Bankamız, bu alandaki yükseliĢ trendini sürdürmüĢ ve altı aylık dönemde 

bireysel kredilerimiz %18 artarak 19,8 milyar TL’yi geçmiĢtir. Ġhtiyaç kredilerinde yılsonu 

itibarıyla %26 gibi büyük bir payla sahip olduğumuz sektör liderliğimiz, 2010 yılının ilk yarısı 

itibarıyla gerçekleĢtirdiğimiz kredi kampanyalarının da etkisiyle %27 sektör payına ulaĢarak 

devam etmiĢ ve ihtiyaç kredilerindeki bu dönem büyüme oranımız %19’u aĢmıĢtır. 

Ziraat Bankası tarım sektörüne artan oranda destek vermektedir. Tarımsal kredilerimiz 2010 

yılının ilk yarısında %19 oranında artmıĢtır. Ticari kredilerde ise yılsonuna göre tarımsal 

kredilerde olduğu gibi %19 gibi yüksek oranlı bir büyüme gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bireysel, tarımsal ve ticari kredi artıĢ oranlarında gerçekleĢen birbirine çok yakın oranların, 

Ziraat Bankasının kredi konusunda yürüttüğü dengeli stratejinin etkin olarak uygulandığının 

bir ifadesidir. 

Özkaynaklarımız 2009 yılsonuna göre %8’lik artıĢla 11,2 milyar TL olarak gerçekleĢmiĢ, yine 

bu dönemde 2009 yılı karının büyük bir bölümü Banka bünyesinde bırakılarak özkaynakların 

güçlendirilmesi stratejimizin devamı sağlanmıĢtır. 

Bankamız önümüzdeki dönemde de bölgesel güç olma hedefine uygun, müĢteri odaklı hizmet 

anlayıĢını sürdürecek ve eĢsiz birikimlerini halkımızın kullanımına sunmaya devam edecektir. 

 

Can Akın ÇAĞLAR 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
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BAġLICA FĠNANSAL GÖSTERGELER 
 
 

AKTĠFLER (Milyon TL) Haz.10 2009 

Likit Aktifler ve Bankalar 14.379 14.604 

Menkul Değerler 73.244 70.988 

Krediler 42.961 36.725 

Diğer Aktifler 2.285 2.212 

Toplam Aktifler 132.869 124.529 

PASĠFLER (Milyon TL) Haz.10 2009 

Mevduat 106.712 98.529 

Mevduat DıĢı Kaynaklar 11.706 12.411 

Diğer Pasifler 3.288 3.235 

Özkaynaklar 11.163 10.354 

Toplam Pasifler 132.869 124.529 

SEÇĠLMĠġ GELĠR-GĠDERLER  (Bin TL) Haz.10 Haz.09 

Faiz Gelirleri 6.060.150 7.493.260 

Faiz Giderleri 3.324.305 4.470.134 

Net Faiz Geliri 2.735.845 3.023.126 

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri  246.893 234.052 

Diğer Faaliyet Gelirleri 460.823 240.083 

Diğer Faaliyet Giderleri 1.062.559 927.866 

Kredi ve Diğer Alacaklar KarĢılığı 135.665 390.484 

Vergi KarĢılığı Öncesi Kar/Zarar  2.298.179 2.242.635 

Vergi KarĢılığı 387.459 457.443 

Net Kar/Zarar  1.910.720 1.785.192 

RASYOLAR (%) Haz.10 2009 

Sermaye Yeterlilik Rasyosu 20,5 23,2 

Özkaynak / Toplam Aktifler 8,4 8,3 

Toplam Krediler / Toplam Aktifler 32,3 29,5 

Takipteki Krediler (Brüt) / Toplam Krediler (*) 1,9 2,3 

YP Aktifler / YP Pasifler 95,4 99,7 

Likit Aktifler  / Toplam Aktifler 10,8 11,7 

  Haz.10 Haz.09 

Net Kar (Zarar) / Ortalama Toplam Aktifler 3,0 3,3 

Net Kar (Zarar) / Ortalama Özkaynaklar 34,9 44,8 

Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri 182,3 167,6 

 

(*) Fon kaynaklı takipteki krediler ve diğer alacaklar hariç tutulduğunda oran %1,5’e inmektedir.  
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2010 Yılı Nisan – Haziran Dönemi Değerlendirmesi 

Haziran 2010 itibarıyla T.C. Ziraat Bankası’nın aktif büyüklüğü 133 milyar TL’ye 

ulaĢmıĢtır. 

Toplam aktiflerdeki sektör payını artıran ve son 6 yılın karlılık lideri olan Bankamızın bu 

dönemdeki net karı 1.911 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Banka’nın 2010 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla aktif kârlılığı %3, özkaynak kârlılığı ise %34,9 

olarak gerçekleĢmiĢtir. 

ġubeleĢme faaliyetleri devam ediyor. 

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

 1.241 yurt içi Ģubesi 

 69 özel iĢlem merkezi  

 29 bürosu, 1 Ģanj bürosu ve 2 mobil aracı 

 Dünyanın 17 ülkesinde 72 noktada faaliyet gösteren 12 yurt dıĢı Ģube, 8 yurt dıĢı iĢtirak 

bankası ve 2 yurt dıĢı temsilciliğiyle hizmetlerini sürdürmektedir.  

2010 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla yurtiçi ve yurtdıĢı Ģube sayısı 1.354’e ulaĢan T.C. Ziraat 

Bankası, Ģube sayısını artırma ve istihdamı geniĢletme politikalarına uygun olarak, ihtiyaç 

duyulan yerlerde yeni Ģubeler açmaya ve personel alımına devam etmektedir.  

Toplam mevduatımız 106,7 milyar TL’dir.  

Mevduat toplamımız 2009 yılsonuna göre %8 artıĢla 106,7 milyar TL’ye ulaĢmıĢtır. Sektör 

mevduatından aldığımız %18,1’lik pay ile bu alandaki liderliğimiz sürmektedir. 

Toplam kredilerimiz 43 milyar TL’ye ulaĢmıĢtır. 

Toplam kredilerimiz 2009 sonuna göre %17 oranında artarak 43 milyar TL’ye ulaĢmıĢtır. 

Kredilerdeki sektör payımız da artmaya devam etmiĢ ve %9,1 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Ticari kredilerimiz bu dönemde %19 artarak 9,8 milyar TL’ye, KOBĠ kredilerimiz ise 

3,6 milyar TL’ye yükselmiĢtir. 

T.C. Ziraat Bankası, geçmiĢ yıllarda KOBĠ’lere verdiği desteği 2010 yılının ilk 6 aylık 

döneminde de devam ettirmiĢ, KOBĠ nakdi kredilerinde 2009 yılsonuna göre %27 artıĢ 

sağlanmıĢtır. 

Bankamız,  müĢterilerin nakit akıĢına uygun ödeme planı seçenekleri sunan ve aynı zamanda 

ürün kullanımına endeksli indirimli faiz oranları uygulanmasına imkan sağlayan ve KOBĠ’lere 

yönelik olarak 2009 yılında baĢlatılmıĢ olan sektör/meslek gruplarına yönelik kredi 

kampanyalarına, bu dönem “KOBĠ ĠĢyeri Alım Kredi Paketi”ni ekleyerek KOBĠ’lerin iĢ yeri 

sahibi olmalarına/yatırım yapmalarına katkı sağlamıĢtır. 
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Öte yandan, KOBĠ’lere uygun Ģartlarla finansman desteği sağlamak amacıyla, Ticaret ve 

Sanayi Odalarına ait kaynakların Bankamıza aktarılması karĢılığı imzalanan protokoller 

çerçevesinde ilgili oda üyelerine sağlanan düĢük faizli kredi imkanı, yeni iĢbirlikleri yapılmak 

suretiyle bu dönemde de sürdürülmüĢtür. 

T.C. Ziraat Bankası’nın sağladığı finansman imkan ve kolaylıklarından her kesimdeki 

KOBĠ’lerin faydalanabilmesini teminen, iller bazında örgütlenmiĢ yerel KOBĠ meslek 

örgütleriyle ve mal-hizmet sunan kuruluĢlarla da iĢbirliği yapılmak ve bu doğrultuda 

KOBĠ’lerin ihtiyaçlarına uygun ürünler sunulmak suretiyle de finansman desteği sağlanmıĢtır. 

Özetle, T.C. Ziraat Bankası, KOBĠ’lere verdiği desteği 2010 yılının ilk çeyreğinde olduğu gibi 

ikinci çeyreğinde de devam ettirmiĢtir. 

Tarımsal kredilerimiz 2009 yılsonuna göre %19 artıĢ göstererek 9,2 milyar TL’yi 

aĢmıĢtır. 

Bankamızın tarımsal kesime ve tarımsal kredilere verdiği destek, kuruluĢ gayemize uygun 

olarak devam etmektedir. 2010 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla tarımsal kredilerimiz yılsonuna 

göre %19’luk artıĢla 9,2 milyar TL’yi aĢmıĢ bulunmaktadır. 

 Tarımsal Bankacılık (TOBĠ) ġubelerinin yanı sıra Aksaray, Bursa, Balıkesir, Manisa ve 

Konya Tarımsal Bankacılık ġubeleri de faaliyetine baĢlamıĢtır. 

 MüĢteri memnuniyeti ve uygulamaya iliĢkin olumlu görüĢler doğrultusunda, tarımsal 

faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde Tarımsal Bankacılık ġubelerinin 

yaygınlaĢtırılması planlanmaktadır. 

 Haftalık olarak kullandırılan kredi miktarı 182 milyon TL’nin üzerinde gerçekleĢmiĢtir. 

 Faizsiz tarımsal sulama konusunda kullandırılan kredi miktarı 1 milyar TL’ye 

ulaĢmıĢtır. 

 Tarımsal krediler portföyü içerisinde yatırım kredilerinin payı %30,5 olarak 

gerçekleĢmiĢtir.  

 25 Mart 2009 tarihinde baĢlatılan vade uzatımı uygulaması ile 30 Haziran 2010 tarihi 

itibarıyla 224 bin üreticiye ait 3 milyar TL tutarındaki tarımsal kredi alacağımızın 

vadesi uzatılmıĢtır. 

 Bakanlar Kurulu kararları kapsamında, sel ve don afetleri nedeniyle zarar gören ÇKS’ye 

kayıtlı gerçek ve tüzel kiĢilerin Bankamıza olan normal ve takip hesaplarında kayıtlı 

tarımsal kredi borçlarının %7 faiz oranı uygulanmak suretiyle 1 yıl süre ile 

ertelenmesine imkan sağlanmıĢtır. 

 Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarına akaryakıt konusunda ortak Ģahıs haddinin 

tamamına kadar kredi kullandırılması imkanı getirilmiĢtir. 

 Çiftçi Destek Kredilerinin vade esaslı olarak 24 ay vade verilerek kullandırılabilmesi 

sağlanmıĢtır. 
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 Destekleme ödemelerine iliĢkin hak ediĢleri Bankamıza bildirilen üreticilere yapılan 

destekleme ödemeleri tutarının azami %85’ine kadar kredi limiti tespit edilebilmesi 

imkanı getirilmiĢtir. 

 Hibe desteklerine yönelik olarak talep edilecek teminat mektuplarının süresiz 

düzenlenebilmesi imkanı sağlanmıĢtır. 

Bireysel kredilerimiz 2009 yılsonuna göre %18 artıĢla 19,8 milyar TL’ye ulaĢmıĢ, sektör 

payımız ise %13,4’e yükselmiĢtir. 

Ziraat Bankası tüketici kredisi faiz oranlarında yine en rekabetçi oranlarla müĢterilerine ve 

sektöre hizmet etmeye devam etmektedir. 2010 yılı ikinci çeyreğinde de piyasadaki geliĢmeler 

ve Bankamız Kaynak Maliyeti yakından takip edilmiĢ, bireysel kredi masraf ve faiz oranları en 

uygun oran ve tutarlarda revize edilmiĢtir. 

Bu dönemde sektör payımızı güçlendirmeye ve tüketici talebini canlandırmaya yönelik olarak 

özel müĢteri gruplarına ve tüm müĢterilerimize yönelik kredi kampanyaları düzenlenmiĢtir. 

 Bürolarımızın bulunduğu kurum yerleĢkelerinde çalıĢan, maaĢları Bankamızca 

ödenmeyen ancak gerek gelir seviyesi, gerekse statüsü itibariyle Bankamıza müĢteri 

olarak kazandırılması ve pazar payımızın güçlendirilmesine katkı sağlayacağı 

düĢünülen, Kurumların personeline yönelik olarak Büro Kampanyaları düzenlenmiĢtir.  

 Düzenlenen Bahar Kampanyası, Büro Kampanyaları ve Promosyonlu MaaĢ 

Kampanyası ile yaklaĢık 9 bin kiĢi ilk kez Bankamız müĢterisi olarak kazandırılmıĢ, 36 

bin kiĢiye ise ilk kez kredi kullandırılmıĢtır. 

 Ürün portföyümüz zenginleĢmeye devam etmektedir. Ortak Konut Kredisi devreye 

alınmıĢtır. 

 Bankamız ürün çeĢitliliğinin arttırılması ve taĢıt kredilerinde sektör payımızın 

güçlendirilmesi amacı ile özel bankalardan yüksek faiz oranı ile taĢıt kredisi kullanmıĢ 

gerçek kiĢilerin kredilerinin refinansmanına yönelik olarak “TaĢıt Refinansmanı 

Kredisi” adı altında yeni bir taĢıt kredisi ürünü 03 Mayıs 2010 tarihinde uygulamaya 

koymuĢtur. 

 SatıĢına aracılık ettiğimiz TOKĠ projelerinde 30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla 1 milyar 

50 milyon TL satıĢ bedelli 10,7 bin adet konut satıĢı gerçekleĢmiĢtir. 

Takibe intikal eden kredi oranımız %1,5 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Haziran 2010 sonu itibarıyla Banka’nın takipteki krediler oranı %1,9 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Bankanın karĢılık ayırmadığı fon kaynaklı takipteki krediler ve diğer alacaklar hariç 

tutulduğunda bu oran %1,5’e inmektedir. Takip oranı, sektör takip oranının (%4,4) çok altında 

bulunmaktadır. 
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Alternatif dağıtım kanalları yaygınlaĢtırılarak etkin kullanımının artırılması yolunda 

adımlarımız sıklaĢmaktadır. 

 Kredi kartı sayımız Haziran 2010 sonu itibariyle 2,8 milyonu aĢmıĢtır. 

 Üye iĢ yeri sayımız 58 bine yaklaĢmıĢ, kurulu POS sayısı 58 bini aĢmıĢ, taksitli iĢlem 

yapan üye iĢ yeri sayısı 18 bine ulaĢmıĢ, taksitli iĢlem yapan POS sayısı ise 18 bin 200’ü 

aĢmıĢtır. 

  Faal ATM sayımız 2.797’dir. 

 20 adet GĠM’in (Görüntülü ĠĢlem Merkezi) kurulum çalıĢmaları devam etmektedir. 

Ġstanbul’da Atrium ġubesi ve Etiler Ġstanbul Dinlenme Evi’nde birer adet, Ankara’da 

Ulus Özel ĠĢlem Merkezi ve Etlik Antares AlıĢveriĢ Merkezi’nde birer adet, Kocaeli’de 

Çayırova Ġlçesi ġekerpınar Mevkii’nde bir adet, Bursa SetbaĢı’nda üç adet, Sivas’ta iki 

adet, Samsun Uğur Mumcu Parkı’nda bir adet, Çayırhan/Nallıhan’da bir adet, Denizli’de 

iki adet ve Bodrum’da iki adet olmak üzere, toplamda 16 adet GĠM kurulmuĢ olup, 4 

adet GĠM’in de yer tespitleri tamamlanmıĢ, inĢaat çalıĢmaları devam etmektedir.  

ĠĢtiraklerimizde gerçekleĢen değiĢimler: 

 1 Nisan 2010 – 30 Haziran 2010 döneminde; Bankamız iĢtiraklerinden Ziraat Bank 

Moscow CJSC’nin sermayesi 434.811.000 Ruble’den 674.810.500 Ruble’ye (yaklaĢık 

10 milyon USD nakit artıĢ) yükseltilmiĢ, rüçhan hakkını kullanmayan diğer ortakların 

rüçhan haklarının da Bankamızca kullanılması sonucunda Bankamız payında %0,04 artıĢ 

olmuĢtur. 

Bankamız yakın coğrafyadaki varlığı ve etkinliğinin artırılması yönünde yeni Ģubeler 

açmaya devam etmektedir. 

 Bulgaristan’da Sofya ġubemize bağlı Kırcaali (Kardzhali) AltĢubesi 06 Nisan 2010 

tarihinde faaliyete baĢlamıĢtır. 

 KKTC’de Gönyeli ġubemiz 30 Haziran 2010, Girne ġubemize bağlı Çatalköy ve 

Karaoğlanoğlu AltĢubeleri 1 Temmuz 2010 tarihinde faaliyetlerine baĢlamıĢtır. 

Bankamız, 2010 yılının ikinci üç aylık döneminde de çağdaĢ Ġnsan Kaynakları Yönetim 

Sistemi anlayıĢı çerçevesinde uygulamalarına devam etmiĢtir. 

ÇağdaĢ bankacılığın gereği olarak hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla sektördeki 

nitelikli personelin belirlenmesi için yeni mezunlara yönelik iĢe alım sınavları düzenlenmiĢtir. 

Ġkinci üç aylık dönemde Bankamızda 50 kiĢi göreve baĢlamıĢ olup, ayrıca servis görevlisi, iç 

kontrolör yardımcısı ve mali tahlil uzman yardımcısı unvanlarında personel alımı için, 24 

Nisan 2010 tarihinde Bankamız bünyesinde gerçekleĢtirilmek kaydıyla yazılı sınav ve sözlü 

sınav süreçleri tamamlanmıĢtır. Söz konusu iĢe alım sınavları sonucunda üçüncü üç aylık 

dönemde 750’nin üzerinde yeni personelin Bankamızda görev alması planlanmıĢtır.  

Öte yandan, sosyal sorumluluk bilinci ile 44’ü ikinci üç aylık dönemde olmak üzere, 

yılbaĢından bu yana toplam 117 özürlü personel istihdam edilmiĢ, böylece Haziran 2010 

itibarıyla Bankamızda görevli özürlü personel sayısı 372’ye ulaĢmıĢtır.  
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Risk Yönetimi Politikalarına ĠliĢkin Yenilikler 

Bankamızda risk yönetimi faaliyetleri, Risk Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde 

yürütülmektedir. Risk Yönetimi faaliyetleri, Bankamız genelinde risk kültürünün 

yerleĢtirilmesi, sistem ve insan kaynağının sürekli olarak iyileĢtirilmesi suretiyle risk yönetimi 

fonksiyonunun en iyi uygulamalara yaklaĢtırılması temel yaklaĢımı altında sürdürülmektedir.  

BDDK tarafından Nisan 2010 tarihinde Basel 2’ye uyum kapsamında yayımlanan düzenleme 

taslaklarına yönelik olarak organize edilen Kantitatif Etki ÇalıĢması(QIS-TR3)’na katılım 

sağlanmakta ve yardım masası bankalarından biri olarak sektöre destek verilmektedir. Ġlk 

etapta, destek verilen banka sayısı BDDK tarafından 5 olarak belirlenmiĢtir. Daha sonra bir 

bankadan gelen talep doğrultusunda danıĢmanlık verilen banka sayısı BDDK tarafından 6’ya 

çıkarılmıĢtır. Düzenlemelerin nihai halinin yayımlanmasından sonra Standart Yönteme iliĢkin 

kredi riski ölçümünde gereken değiĢikliklerin yapılması planlanmaktadır. 

Bilanço riskleri faaliyetleri kapsamında likidite ve yapısal faiz oranı risklerine iliĢkin ölçme, 

izleme, limitleme, stres testi, senaryo analizi ve raporlama faaliyetleri yürütülmektedir. Likidite 

riskinin yönetilmesi kapsamında Kalan Vade Analizi, Likidite BoĢluk, Yapısal Likidite BoĢluk 

Analizleri yapılmakta olup, olası en kötü durumda Bankanın likidite ihtiyacının tespiti ve buna 

bağlı olarak oluĢacak zarar tutarının belirlenmesi amacıyla Likidite Stres Testi çalıĢmaları 

yürütülmektedir. Ayrıca Banka’nın en önemli fonlama kaynağı olan mevduatın tortu kısımları 

izlenmektedir. Banka’da yapısal faiz oranı riskine yönelik olarak, GAP, net faiz geliri, 

durasyon ve konveksite analizleri ile bankacılık hesapları faiz Ģoku değer kaybı hesaplamaları 

periyodik olarak yapılmaktadır. 

Ara Dönem Sonrasına ĠliĢkin Beklentiler 

Finansal krizin 2009 yılındaki yaygın olumsuz makroekonomik etkilerinin ardından 2010 

yılının ilk yarısında dünya ekonomisinde beklentilerden hızlı bir toparlanma yaĢanmıĢtır. 

Ġhtiyatlı bir iyimserlikle karakterize edilebilecek  global ekonomik toparlanma süreci, 

belirsizlik ve risklerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. Özellikle Euro 

Bölgesi’nde artan borç yükü ve sürmekte olan mali sektör riskleri, finansal istikrar ve 

ekonomik görünümü tehdit eden unsurların baĢında gelmektedir. 

IMF tarafından 2010 yılı Temmuz ayında revize edilen küresel ekonomik görünüm 

tahminlerinde, 2009 yılında %0,6 oranında daraldığı tahmin edilen global ekonominin küresel 

ekonomik faaliyetlerin artmasıyla 2010 yılında %4,6 büyümesi beklenmektedir. KuruluĢ ayrıca 

dünya ticaret hacminin 2009’da % 11,3 oranında küçülmesinin ardından 2010 yılında %9,0 

artmasını beklemektedir.  

2010 yılı birinci çeyreğinde %11,7 büyüyen Türkiye ekonomisi, bu performansıyla Asya 

ekonomileri ile birlikte en hızlı büyüyen ekonomilerin baĢında gelmektedir. Sanayi üretiminde 

artıĢ sürmekte ve üretimde özellikle iç talep kaynaklı büyüme göze çarpmaktadır. Kısmen baz 

etkisi ile de açıklanabilecek bu yüksek performansa rağmen üretimin kriz öncesi düzeye 

ulaĢmadığı görülmektedir. 
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2009 yılında %6,5 düzeyinde gerçekleĢen Tüketici Fiyat Enflasyonu, kısa süreli yükseliĢin 

ardından Haziran 2010 itibariyle %8,37 düzeyine gerilemiĢ bulunmaktadır. Enflasyonun 

iĢlenmemiĢ gıda fiyatlarındaki meydana gelen düĢüĢler ve petrol ve emtia fiyatlarının küresel 

canlanma senaryosunda öngörülen düzeye nazaran düĢük seyretmesinden kaynaklandığı 

düĢünülmektedir.     

Son dönemde borç yükü yüksek ülkelerin risk primlerinde sert yükseliĢlere rağmen Türkiye 

ekonomisine iliĢkin risk göstergeleri daha istikrarlı bir seyir izlemiĢtir. Finansal sistemin krizde 

istikrarlı seyrini koruması, uluslararası kredibilite artıĢında en önemli etkenlerin baĢında 

gelmektedir. Finansal krizin etkilerini hızla bertaraf etmekte olan ekonomimiz, orta ve uzun 

vadeli dinamik görünümünü sürdürmektedir.  

 


