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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 İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 

2011 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 Mithat PaĢa tarafından Pirot Ģehrinde çiftçiye 

kredi vermek amacı ile kurulmuĢ, 1863-1888 yıllarında mahalli istikraz sandıkları olarak 

hizmet vermiĢtir. 1888'de çıkarılan bir nizamname ile Ziraat Bankası haline 

dönüĢtürülmüĢtür. 1937'de çıkarılan 3202 sayılı Kanun ile Ġktisadi Devlet TeĢekkülü 

statüsü kazanmıĢ ve "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası" unvanını almıĢtır. 

Ortadoğu Ġktisat Bankası T.A.ġ., Hisarbank A.ġ. ile Ġstanbul Bankası T.A.ġ. 24 Kasım 

1983 tarihinde tüm aktif ve pasifleri ile T.C. Ziraat Bankası'na devredilmiĢtir. 1907 

yılında Ziraat Bankası'na bağlanan Ġstanbul Emniyet Sandığı, 1 Ocak 1984'den 

itibaren Banka bünyesine alınmıĢtır. 15 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4603 

sayılı Kanunla kamu hukuku statüsünden çıkarılan Ziraat Bankası, özel hukuk 

hükümlerine tabi bir "Anonim ġirket" statüsü kazanmıĢ ve yeniden yapılanma 

sürecine girmiĢtir. 4684 sayılı Kanun ile 4603 sayılı Kanuna eklenen hüküm gereğince, 

Türkiye Emlak Bankası A.ġ.'nin her türlü bankacılık hizmetleri ile bankacılık iĢ ve 

iĢlemlerinden ve bankalara olan yükümlülüklerinden doğan taahhütleri ile bir kısım 

aktifleri, 6 Temmuz 2001 tarihinde, T.C. Ziraat Bankası A.ġ.'ye devredilmiĢtir.  

Banka, Haziran 2011 itibarıyla 1.406 yurt içi hizmet noktası ve 23.594 çalışanı ile 

hizmet sunmakta, Türkiye’nin 418 noktasında ise tek baĢına faaliyetlerine devam 

etmektedir. YurtdıĢında bulunan 15 adet Ģubemizle birlikte Banka’nın toplam şube 

sayısı 1.421’e ulaĢmaktadır.  

2011 yılı Haziran ayı sonu BDDK verilerine göre sektörden %15’lik pay alan T.C. Ziraat 

Bankası’nın toplam aktifleri Haziran 2011 itibarıyla 170,1 milyar TL’ye ulaĢmıĢtır. 
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Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, 

Denetçiler ve Üst Yönetim 

30.06.2011 TARİHİ İTİBARIYLA; 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU ve DENETÇİLER / ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ 
 

İsmi Görevi Göreve Başlama Tarihi 

Muharrem KARSLI Yönetim Kurulu BaĢkanı 24.05.2010 

Mehmet MUMCUOĞLU Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili 06.07.2005 

Can Akın ÇAĞLAR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2003 

Oğuz KAYHAN 
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi 

Üyesi 
19.06.2007 

Halil ÇELĠK 
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi 

Üyesi 
24.05.2010 

Burhanettin AKTAġ Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2003 

Hikmet Aydın SĠMĠT Yönetim Kurulu Üyesi 05.06.2007 

Dr. Ümran DEMĠRÖRS Yönetim Kurulu Üyesi 09.04.2008 

Abdullah YALÇIN Denetçi 28.03.2003 

Mahmut GÜRSES Denetçi 24.05.2010 

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

İsmi 
Görevi Göreve Başlama Tarihi 

Can Akın ÇAĞLAR * Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 28.03.2003 

Genel Müdür Baş Yardımcıları 

Selim Güray ÇELĠK Bankacılık 18.08.2008 

Senih BOYACIGĠL Strateji ve Operasyon 18.08.2008 

Genel Müdür Yardımcıları 

Ercüment GÜLER Kaynak Yönetimi 01.09.2008 

Ali Rıza AKBAġ Ticari Bankacılık 14.08.2007 

Hüsamettin GÜLHAN Tarımsal Bankacılık 03.08.2009 

Alpaslan ÇAKAR Bireysel Bankacılık 14.07.2010 

Ertuğrul ĠSPAHA Kredi Ġzleme ve Takip 09.12.2009 

Ġsmail Erdal MAZLUM Muhasebe ve Mali Yönetim 01.09.2008 

Celal REYHAN * Fon Yönetimi 21.07.2010 

Numan BEK DıĢ ĠliĢkiler ve ĠĢtirakler 01.11.2010 

Elif Zeynep ERÜL Kurumsal ĠletiĢim 01.09.2008 

Seyfettin SAĞLAM Ġnsan Kaynakları 10.09.2008 

Mustafa ġAHĠN Destek Hizmetleri 01.09.2008 

Teftiş Kurulu Başkanı 

Ali ARAS TeftiĢ Kurulu BaĢkanı 01.09.2008 

Grup Başkanları 

Bülent YALIM Ġç Kontrol 05.07.2010 

Mehmet Ayhan ALTINTAġ Risk Yönetimi 20.08.2007 

 

1) Bankamız Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Can Akın ÇAĞLAR 15.07.2011 tarihi itibarıyla Bankamızdan ayrılmıĢ 

olup, aynı tarihte Sayın Hüseyin AYDIN, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve baĢlamıĢtır. 

2) Bankamız Fon Yönetimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Celal REYHAN 15.07.2011 tarihi itibarıyla bu 

görevinden ayrılmıĢ olup, 20.07.2011 tarihinde Sayın Bilgehan KURU aynı göreve baĢlamıĢtır. 

3) 28.07.2011 tarihinde Sayın Mustafa ÇETĠN Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve baĢlamıĢtır. 
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Değerlendirmesi 

2011 yılının ilk çeyreğinde beklentiler paralelinde büyümeye devam eden Dünya 

ekonomisi, ikinci çeyrekte önemli bazı olumsuz geliĢmelerle karĢı karĢıya kalmıĢtır. 

Özellikle, Avrupa Birliği içerisinde Yunanistan ve Ġrlanda’nın ardından Portekiz’in de 

AB ve IMF programına ihtiyaç duyması, Ġtalya ve Ġspanya’ya yönelik artan endiĢeler, 

Euro Bölgesi’nin geleceğini tehdit etmektedir. ABD’nin borçlanma tavanının 

yükseltilmesine iliĢkin belirsizlik de, küresel ekonomide risk yaratan unsurlardan 

olmuĢtur. GeliĢmiĢ ülkelerde ard arda yaĢanan bu olumsuzluklar sürerken, geliĢmekte 

olan ekonomilerin büyük çoğunluğunun aĢırı ısınma sinyalleri vermesi de dikkati 

çeken bir diğer risk unsurudur. 

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir ortamda Türkiye ekonomisi, 2010 yılında 

beklenenden çok daha güçlü bir büyüme performansı göstermiĢtir. 2011’in ilk 

çeyreğindeki %11’lik büyüme oranı da ekonomide üretim ve talep artıĢının 

sürdüğünü göstermektedir. Ġç talep kaynaklı etkilerle hızla büyüyen ekonomi, 

sürdürülmesi zor bir ivme yakalamıĢtır. Türkiye ekonomisinin de birçok geliĢmekte olan 

ekonomi gibi aĢırı ısınma riski ile karĢı karĢıya olduğunu göz önüne alan ekonomi 

yönetimi, ekonomiyi soğutma yönünde parasal ve mali tedbirler almaya devam 

etmiĢtir.  

 Ekonominin büyümeye devam ettiği ikinci çeyrekte, Türk Bankacılık sektörü de 

büyümeyi sürdürmüĢtür. Sektör aktifleri, 2010 yılsonuna göre %14 oranında artarak 

1.146 milyar TL’ye ulaĢmıĢtır. Alınan tedbirlere rağmen, kredilerdeki artıĢ hızında henüz 

belirgin bir yavaĢlama görülmemiĢtir. 2011 yılının ilk çeyreğinde %7,3 artan sektör 

kredileri, 2.çeyrekte de %9.8 oranında artmıĢtır. Buna karĢılık, sektörün menkul 

değerler cüzdanında önemli bir değiĢim olmamıĢ, likit değerler ise, Merkez 

Bankasınca alınan tedbirler paralelinde hızlı bir artıĢ sergilemiĢtir. 

Sektörün kaynak yapısındaki değiĢim, 2011 yılının ikinci çeyreğinde de devam 

etmiĢtir. Mevduatın toplam pasifler içindeki payı azalırken, mevduat dıĢı kaynakların 

ağırlığı artmaktadır. Kriz sonrası dönemde girdiği artıĢ trendini devam ettiren 

sendikasyon kredileri ve hızlanan tahvil ihraçlarının yanı sıra, artan zorunlu karĢılık 

ihtiyacı paralelinde geniĢleyen repo imkanı, mevduat dıĢı kaynaklardaki 

geniĢlemenin temel sebepleridir. 
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Sektörün bilanço yapısındaki bu geliĢmelere karĢılık, karlılıkta geçen yıla kıyasla 

gözlenen olumsuz durum devam etmiĢtir. Özellikle artan faiz giderleri paralelinde 

bozulan net faiz gelirleri kalemi, toplam karlılıktaki düĢüĢün en önemli sebebi 

olmuĢtur. Komisyon gelirlerindeki artıĢ ve karĢılık giderlerindeki azalıĢ gibi olumlu 

geliĢmeler, net kar artıĢı için yeterli olmamıĢ ve sektörün net karı geçen yılın aynı 

dönemine göre %15 azalarak 10,3 milyar TL olmuĢtur. 

Ziraat Bankası, finansal geliĢimini 2011 yılının ikinci çeyreğinde de sektör geliĢmeleri 

paralelinde devam ettirmiĢtir. Kamu otoritelerince alınan önlemler de gözetilerek, 

ekonominin her alanında müĢterilerimize katma değer yaratmaya odaklı 

faaliyetlerimiz ve bu kapsamda hizmet ağımızı daha da geliĢtirmek ve etkinleĢtirmek 

adına yeni Ģube açılması ve personel alımı çalıĢmalarımız sürdürülmüĢtür. 

Global ekonomik dalgalanmaların devam edeceğini ve bu dalgalanmaların 

ülkemize yansımalarını daha fazla hissedileceğimizi düĢündüğümüz önümüzdeki 

dönemde, Bankamız, sektörde istikrar ve güvenin simgesi olmaya devam edecek, 

ülke ekonomisinin önceliklerine gerekli hassasiyeti göstererek, finansal geliĢimini ve 

halkımıza kesintisiz hizmet sunmayı sürdürecektir. 

 

 

 

                Muharrem KARSLI 

           Yönetim Kurulu Başkanı 
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Genel Müdür’ün Değerlendirmesi 

Bankamız, aktif büyüklüğünü 2010 yılsonuna göre %12,5 artıĢla 170.094 milyon TL’ye 

yükseltmiĢ, net karı ise 1.018 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir.  

2011 yılının ilk yarısında sağlanan aktif büyümesinde, tarım sektörünün, reel kesimin 

ve bireysel müĢterilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak kullandırılan kredilerdeki artıĢ ile 

Merkez Bankası düzenlemeleri gereği zorunlu karĢılıklarımızdaki artıĢlar etkili olmuĢtur. 

Bankamızın toplam kredi hacmi, 2011’in ilk yarısında 2010 yılsonuna göre %19 artarak 

68 milyar TL’ye yükselmiĢ, kredi büyümesinde, bireysel kredilerdeki %25, tarım 

kredilerindeki %28 oranındaki artıĢlar etkili olmuĢtur. Yılın ilk yarısında ticari kredilerimiz 

ise 17 milyar TL’ye ulaĢmıĢtır.  Bankamızın takipteki kredilerinin toplam krediler içindeki 

payı %1,3 oranında gerçekleĢmiĢtir.  

Ziraat Bankası mevduatını yılın ilk yarısında   %6,7 arttırarak Haziran 2011 itibarıyla 

134,3 milyar TL’ye çıkarmıĢ,  tasarruf mevduatının toplam mevduat içindeki payı %47 

olmuĢtur. Bu dönemde Bankamızın özkaynak karlılığı %15,8, aktif karlılığı %1,3 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

1.421 Ģubesi ve 23.594 personeliyle hizmet veren Ziraat Bankası ailesine, 2011 yılının ilk 

yarısında 1674 kiĢi daha katılmıĢtır.  

Önümüzdeki dönemde; Piyasada rekabetçi bir konuma sahip olmak amacıyla 

finans ve ticaret merkezi olan Ġstanbul’a taĢınmak için ilk adım atılacak, bu 

kapsamda öncelikli olarak kredi yönetim ve pazarlama birimleri Ġstanbul’a 

taĢınacaktır. Bankamızın risk iĢtahının dinamik olarak tanımlandığı bir sistemin üzerine 

etkin kredi değerlendirme ve tahsis süreçleri inĢa edilerek bankacılık sektörünü 

düzenleyen, denetleyen ve politika üreten kurumların kararları da dikkate alınarak 

toplam aktifler içinde kredinin payı artırılıp mevduatın krediye dönüĢüm oranını 

yükseltilecek, böylelikle reel sektöre verilen destek artırılırken hane halkına verilen 

desteğe devam edilecektir. Yeni dönemde Ziraat, kaynak çeĢitliliğine giderek, 

mevduat dıĢı kaynaklarının geliĢtirilmesi ve maliyetinin düĢürülmesi ile vadesinin 

uzatılmasının arayıĢında olacaktır. 

Ziraat Bankası, gelecek dönemde sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik odaklı yönetim 

stratejisiyle öncelikle karlılık ve verimliliğe odaklanacaktır. Ana misyonunu 

unutmadan karlılık ve verimlilik içinde sürdürülebilir bir büyümeyi gerçekleĢtirecek, 

faaliyetleri ile bankacılık sektörüne ve ülkemize değer katacaktır.  Kar; mutlak surette 

sürdürülebilir, gerçek ve çeĢitlendirilmiĢ olmalıdır. Bu kriterlerle, Ziraat Bankası büyük 

olacak ama büyüklük için yarıĢmayacaktır. 



6 
 

 

Ġki yıl sonra 150. kuruluĢ yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Ziraat Bankası, yeni 

dönemi gençleĢme ve dinamikleĢme yönünde bir sıçrama tahtası olarak 

değerlendirecektir. Bankamızın önümüzdeki dönemde en önemli gündem 

maddelerinden biri özkaynak kârlılığı olacaktır. Ziraat Bankası, iĢ modelini, müĢteri 

odaklı bir yapıda ihtiyaçlar çerçevesinde dinamik olarak sürekli geliĢtirecek, Genel 

Müdürlük ve Ģube ağı, verimlilik ve kuvvetler ayrılığı prensibi doğrultusunda yeniden 

düzenlenecek, insan kaynağına çağdaĢ bankacılığın gerektirdiği dinamizm 

kazandırılacaktır. Bu sayede katma değer gücü her anlamda daha yüksek, 

müĢterilerinin beklentilerine daha hızlı ve kaliteli cevap verebilen, teknolojik imkanları 

çok üst seviyede bir Ziraat Bankası kurulacaktır. 

Tarım sektörünün finansmanını yeni ürün ve hizmetlerle sağlarken ülkemizdeki 

tarımsal endüstrinin geliĢimi ve dönüĢümü öncelikli hedeflerimiz arasında olacak, reel 

sektörün finansmanına daha fazla hassasiyet gösterilecektir. 

Ziraat Bankası, kısa vadeli hedefler yerine endüstriyel bir bakıĢla ufkunu geniĢ tutacak 

ve hiçbir zaman günü kurtarma çabasına girmeyecektir. Faaliyetlerimizi sürdürürken 

halka açık bir banka gibi davranıp, kuracağımız Ģeffaf yapıyla bu uzun soluklu 

koĢuda kat edilen her aĢamayı kamuoyuyla paylaĢarak baĢarılarımızın gururunu hep 

birlikte yaĢayacağız.  

 

     Hüseyin AYDIN 

      Genel Müdür 
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BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            (*) Fon kaynaklı takipteki krediler ve diğer alacaklar hariç tutulduğunda oran %1,0’a inmektedir.  

AKTİFLER (Milyon TL) Haz.11 Mar.11 Değ. (%) 

Likit Aktifler ve Bankalar 23.518 13.982 68,2 

Menkul Değerler 75.271 75.388 -0,2 

Krediler 68.397 59.746 14,5 

    Tarımsal Krediler 18.215 15.274 19,3 

    Ticari Krediler 16.950 15.227 11,3 

    Bireysel Krediler 29.585 25.700 15,1 

Diğer Aktifler 2.908 2.689 8,1 

Toplam Aktifler 170.094 151.805 12,0 

PASİFLER (Milyon TL) Haz.11 Mar.11 Değ. (%) 

Mevduat 134.276 127.021 5,7 

Mevduat DıĢı Kaynaklar 19.148 8.836 116,7 

Diğer Pasifler 3.921 3.436 14,1 

Özkaynaklar 12.749 12.512 1,9 

Toplam Pasifler 170.094 151.805 12,0 

SEÇİLMİŞ GELİR-GİDERLER  (Bin TL) Haz.11 Haz.10 Değ. (%) 

Faiz Gelirleri 6.427.158 6.060.150 6,1 

Faiz Giderleri 3.962.467 3.324.305 19,2 

Net Faiz Geliri 2.464.691 2.735.845 -9,9 

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri  339.842 246.893 37,6 

Diğer Faaliyet Gelirleri 209.038 460.823 -54,6 

Diğer Faaliyet Giderleri 1.268.954 1.062.559 19,4 

Kredi ve Diğer Alacaklar KarĢılığı 369.586 135.665 172,4 

Vergi KarĢılığı Öncesi Kar/Zarar  1.334.611 2.298.179 -41,9 

Vergi KarĢılığı 315.965 387.459 -18,5 

Net Kar/Zarar  1.018.646 1.910.720 -46,7 

RASYOLAR (%) Haz.11 Mar.11  

Sermaye Yeterlilik Rasyosu 16,1 17,5  

Özkaynak / Toplam Aktifler 7,5 8,2  

Toplam Krediler / Toplam Aktifler 40,2 39,4  

Takipteki Krediler (Brüt) / Toplam Krediler 
(*) 1,3 1,4  

Vadesiz Mevduat / Toplam Mevduat 16,1 14,7  

YP Aktifler / YP Pasifler 90,1 86,6  

Likit Aktifler  / Toplam Aktifler 13,8 9,2  

  Haz.11 Haz.10  

Net Kar (Zarar) / Ort. Toplam Aktifler 
(ROA) 

1,3 3,0  

Net Kar (Zarar) / Ort. Özkaynaklar (ROE) 15,8 34,9  

Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri 162,2 182,3  
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Aktif Yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu 

aktif toplamı yılın ilk çeyreğine göre % 12 

oranında artış göstererek 170.094 milyon TL 

düzeyine ulaĢmıĢtır. 

Banka aktiflerinin önemli kalemleri %44 

pay ile 75.271 milyon TL tutarında 

menkul kıymetlerden, %40 pay ile 

68.397 milyon TL tutarında kredilerden, 

%14 pay ile 23.518 milyon TL tutarında 

likit aktifler ve bankalardan ve %2 pay 

ile 2.908 milyon TL tutarında diğer 

aktiflerden oluĢmuĢtur. 

2011 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu 

Banka'nın kredileri yılın ilk çeyreğine göre 

%14,5 oranında artış göstererek 68.397 

milyon TL düzeyine ulaĢmıĢtır. TL kredilerin 

tutarı 61.745 milyon TL, YP kredilerin tutarı 

ise 6.652 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 
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Pasif Yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu 

tarımsal krediler yılın ilk çeyreğine göre 

%19 oranında artarken, bireysel 

kredilerdeki artıĢ oranı %15, ticari 

kredilerdeki artıĢ oranı ise %11 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

* Fon kaynaklı krediler ve reeskontlar hariçtir. 

Banka pasiflerinin önemli kısmı; %79 pay 

ile 134.276 milyon TL tutarında mevduat 

hesaplarından, %11 pay ile 19.148 

milyon TL tutarında mevduat dıĢı 

kaynaklardan, %7 pay ile 12.749 milyon 

TL tutarında özkaynaklardan ve %2 pay 

ile 3.921 milyon TL tutarında diğer 

pasiflerden oluĢmaktadır. 

2011 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu 

Banka'nın mevduat toplamı yılın ilk 

çeyreğine göre %5,7 oranında artıĢ 

göstererek 134.276 milyon TL düzeyine 

ulaĢmıĢtır. TL mevduatın tutarı 111.810 

milyon TL, YP mevduatın tutarı ise 

22.466 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 
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Karlılık Yapısı 

 

 

 

 

 

 

Sermaye Yeterlilik Rasyosu  

2011 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri 

sonucu Banka'nın sermaye yeterlilik 

rasyosu ilk çeyreğe göre 144 bp 

azalıĢ göstererek 16,06 düzeyinde 

gerçekleĢmiĢtir. 

2011 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu 

Banka'nın mevduat toplamının %47’sini 

tasarruf, %23’ünü ticari ve diğer, %16’sını 

DTH, %12’sini resmi, %2’sini bankalar 

mevduatı oluĢturmaktadır. 

2011 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri sonucu 

Banka'nın net karı geçen yılın aynı dönemine 

göre %47 oranında düĢüĢ göstererek 1.019 

milyon TL düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. 

2011 yılı ikinci çeyrek faaliyetleri 

sonucu Banka'nın sermaye 

yeterlilik rasyosu ilk çeyreğe 

göre 144 bp azalıĢ göstererek 

16,06 düzeyinde gerçekleĢmiĢtir 

Özkaynak toplamı yılın ilk çeyreğine 

göre %1,9 oranında artıĢ göstererek 

12.749 milyon TL düzeyine gelmiĢtir. 

Özkaynak toplamı yılın ilk çeyreğine 

göre %1,9 oranında artıĢ göstererek 

12.749 milyon TL düzeyine gelmiĢtir. 
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2011 Yılı II. Dönem Gelişmeleri 

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde 

DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 6111 sayılı Kanun kapsamında,  iĢverenlerin prim 

borçlarının ödenmesini teminen Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan protokol 

kapsamında prim borçlarının KOBĠ’ler tarafından uzun vadede ödenmesi imkanı 

sağlanmıĢtır. 

 

 Bankamız, bölgesel, ekonomik kalkınma ve sosyal geliĢmeye katkı sağlamak 

amacıyla önceki dönemlerde baĢlattığı Kalkınma Ajansları ile iĢ birliğini bu 

dönemde de devam ettirerek Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Zafer Kalkınma 

Ajansları ile protokol imzalamıĢ ve söz konusu ajansların Mali Destek Programı’na 

baĢvurarak hibe fonlarından yararlanmaya hak kazanan proje sahibi KOBĠ’lere 

“EĢ Finansman” imkanı sağlamaya devam etmiĢtir.  

 

 KOBĠ’lerin iliĢkili olduğu, kuruluĢ,  dernek, oluĢum vb. kuruluĢlarla iĢbirliği  de 

yaparak KOBĠ’lere finansman desteği veren Ziraat Bankası, bu çerçevede 

“BaĢkent Organize Sanayi Bölgesi ” ile bir iĢbirliği yapmıĢ ve adı geçen Organize 

Sanayi Bölgesi üyeleri olan KOBĠ’lere gerekli finansman desteği ile diğer 

bankacılık ürünlerine eriĢimde kolaylık sağlamıĢtır. 

 

 Sadece yurt içinde değil,  KKTC’de faaliyet gösteren KOBĠ’lere de destek veren 

Bankamız bu dönemde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile iĢbirliği yaparak, 

yavru vatanda faaliyet gösteren KOBĠ’lerin de finansmanına destek olmuĢtur. 

 

 20.000 TL’ye kadar olan tarımsal yatırım kredilerinin kefaletle kullandırılabilmesine 

imkan sağlanmıĢtır.  

 

 Ġlgili kurumlarla yeniden düzenlenen protokol ile T.C. BaĢbakanlık Sosyal 

YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Fonundan kullandırılacak tarımsal k rediler ile 

ilgili olarak, bu kapsamda kullandırılan kredilere faiz uygulanmaması hükme 

bağlanmıĢtır. 

 

 2010 yılı Ağustos ayında uygulamaya giren sıfır faizli hayvansal üretim kredileri 

kapsamında kullandırılan kredi miktarı Haziran 2011 itibarıyla 4,8 milyar TL’yi 

aĢmıĢtır.  

 

 2011 yılının ikinci çeyreğinde 10.924 üreticiye 402 milyon TL sabit faizli traktör kredisi 

kullandırılmıĢ olup, bu dönemde sektörde üretilen traktörlerin %52’si Bankamızca 

kredilendirilmiĢtir. 
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 SözleĢmeli üretim modeli kapsamında S.S. Marmara Zeytin Tarım SatıĢ 

Kooperatifleri Birliği ile Birlik üyelerinin finansman ihtiyaçlarının karĢılanması ve ürün 

bedeli ödemelerine aracılık edilmesi amacıyla imzalanan protokol kapsamında 

6.000 üreticiye 30 milyon TL kredi kullandırılması ve 100 milyon TL ürün bedelinin 

Bankamız aracılığıyla ödenmesi hedeflenmektedir.  

 

 Safkan At YetiĢtiriciliği Kredileri kapsamında, 2011 yılının ikinci 3 aylık döneminde 1.094 

safkan at için 8,1 milyon TL kredi kullandırılmıĢtır.  

 

 MüĢterilerimizin TL vadesiz hesaplarına yatırılan miktarlardan oluĢan ve 250 TL sabit 

tutarın üzerinde kalan bakiye ile otomatik olarak T.C. Ziraat Bankası A.ġ. B Tipi Likit 

Fon alınıp, tüm nakit çıkıĢları ve ödemelerin otomatik fon bozdurularak 

gerçekleĢmesine imkan sağlayan BaĢak Hesap uygulaması baĢlatılmıĢtır.  

 

 01.06.2011 tarihinden itibaren bireysel kredilere iliĢkin düzenlenen konut 

poliçelerinde otomatik olarak 20 TL karĢılığında 10.000 TL tutarında ilk ateĢ 

yangın/hırsızlık teminatı verilmeye baĢlanılmıĢtır. 

 

 SatıĢına aracılık ettiğimiz TOKĠ projelerinde 2011 yılının ikinci üç aylık döneminde 

716,7 milyon TL satıĢ bedelli 7.197 adet konut satıĢı gerçekleĢmiĢtir.  

 

 Yılda 50 veya daha fazla Bankamız NKGS kartı ile köprü veya otoyollardan geçen 

kullanıcılarımız için %30 indirimli OGS cihazı kampanyası baĢlatılmıĢtır.  

 

 Faal ATM sayımız yılın ikinci çeyreğinde 151 adet artarak 3.110’a, GĠM (Görüntülü 

ĠĢlem Merkezi) sayısı ise 3 adet artarak 33 lokasyonda 47 adete ulaĢmıĢtır.  

 

İştiraklerimizdeki değişimler: 

 

2011 yılı ikinci çeyreğinde yurtdıĢı iĢtiraklerimizden Kazakistan Ziraat International 

Bank'ın sermayesinin nakit olarak 4.990 milyon KZT artırılarak 10 milyar KZT'ye 

yükseltilmesi sonucunda Bankamızca artıĢa konu nakit sermaye tutarı 34,1 milyon 

USD iĢtirak bankamıza transfer edilerek Bankamız kayıtlarına alınmıĢtır . 
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Şubeleşme ve İstihdam: 

 

 2011 yılı ikinci çeyreğinde 20 adet yeni Ģube açılmıĢ, 6 adet özel iĢlem merkezi 

Ģubeye dönüĢtürülmüĢ ve böylece yurtiçi hizmet noktası sayımız Haziran 2011 

itibarıyla 1.406’ya ulaĢmıĢtır. 

 

 MüĢteri memnuniyeti ve uygulamaya iliĢkin olumlu görüĢler doğrultusunda, 

tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde Tarımsal Bankacılık ġubelerinin 

yaygınlaĢtırılması kapsamında Denizli, Kayseri ve Tarsus Tarımsal Bankacılık 

ġubeleri faaliyete geçmiĢtir. 

 

Çağımıza uygun modern ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla ekibine yen i 

çalıĢanları katmaya devam eden Bankamızda birinci üç aylık dönemde iĢe 

baĢlatılan 1.450 kiĢiye ilave olarak ikinci üç aylık dönemde 224 kiĢi daha göreve 

baĢlatılmıĢtır. Yeni iĢe alınan personelin 219’u 4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 30. 

maddesi uyarınca istihdam etmekle yükümlü olunan “özürlü kontenjanı” 

kapsamındadır. 

 

Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler  

 

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir ortamda Türkiye ekonomisi 2011 yılının 

ilk çeyreğinde de hızla büyümeye devam etmiĢtir. Ekonomik büyümen in krizle 

birlikte büyük sorunlar yaĢanan istihdam piyasasına da olumlu yansıdığı 

görülmektedir. Finansal krizin etkilerinin tam olarak görülmediği 2007 yılında 

%10,3 düzeyinde olan iĢsizlik oranı, 2009 yılında %14’e kadar yükseldikten sonra 

Nisan 2011 itibariyle %9,9’a kadar düĢmüĢtür.  

Geçen yılın son aylarından itibaren hızla düĢmekte olan enflasyon oranları, Mart 

2011 itibarıyla %3,99 ile tarihi en düĢük düzeyine geriledikten sonra, temelde 

gıda ve emtia fiyatlarının yükselmesiyle Mayıs ayında %7,17’ye kadar çıkmıĢ, 

Haziran sonunda ise %6,24’e gerilemiĢtir.  

Hızlı büyümenin istihdamda iyileĢme yaratması ve enflasyon oranlarında da 

büyük bir sorun yaĢanmamakla birlikte, cari açık hem nominal bazda, hem de 

GSYH’ya oran olarak yüksek düzeylere çıkmıĢ, Mayıs ayında yıllık bazda 68,2 

milyar USD’ye ulaĢmıĢtır. Cari açığın finansmanında doğrudan yatırımlar yerine 

portföy yatırımlarının payının artması, finansal kırılganlığı artırmaktadır. 

Uluslararası sermaye hareketlerinin ekonomik konjonktürdeki değiĢmelere aĢırı 

duyarlı olması ve sermayenin yön değiĢtirme olasılığı, sıcak parayı göz ardı 

edilemeyecek bir risk unsuru haline getirmektedir. 
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Ekonomik aktivitenin hızlı seyrini koruması, seçim yılı olmasına rağmen kontrol 

altında tutulan kamu harcamaları ile azalan faiz giderleri, kamu finansmanını 

olumlu yönde etkilemiĢtir. 2009 yılında 52,8 milyar TL ve GSYH’nın %5,5 

seviyesinde olan merkezi yönetim bütçe açığı, 2010 yılında 39,6 milyar TL’ye ve 

GSYH’nın %3,6’sına gerilemiĢtir. Ocak-Haziran 2011 bütçe gerçekleĢme leri, 2011 

yılında bütçe açığının hem miktar hem de pay olarak programlananın çok 

altında bir düzeye ineceğini göstermektedir. 

 


