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T.C. Ziraat Bankası A.ġ. 1 

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 III. 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, Eylül 2010 itibarıyla 1.356 yurt içi hizmet noktası ve 22.487 personeli ile günde 

yaklaĢık 2 milyon müĢterisine hizmet sunmaktadır.  

Hizmet sunum ölçeğiyle de ülkemizin en büyüğü olan Ziraat Bankası, Türkiye’nin 424 

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 16 ülkede 

toplam 72 noktada hizmet vermektedir. 

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

Bankası’nın toplam aktifleri Eylül 2010 itibarıyla 137,5 milyar TL’ye ulaĢmıĢtır.  
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Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçiler 

ve Üst Yönetim 

Bankamızın Temmuz – Eylül 2010 dönemindeki yönetim kurulu baĢkan ve üyeleri, denetim 

komitesi üyeleri, denetçileri 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 

Oğuz KAYHAN Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi 

Halil ÇELĠK Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi 

Burhanettin AKTAġ Yönetim Kurulu Üyesi 

Hikmet Aydın SĠMĠT Yönetim Kurulu Üyesi 

Dr. Ümran DEMĠRÖRS Yönetim Kurulu Üyesi 

Hayrettin KAPLAN (*) Yönetim Kurulu Üyesi 

Abdullah YALÇIN Denetçi 

Mahmut GÜRSES Denetçi 

(*) 11.08.2010 

 

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 

Ġsmail Erdal MAZLUM Muhasebe ve Mali Yönetim 

Celal REYHAN Fon Yönetimi 

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 
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Yönetim Kurulu BaĢkanı’nın Değerlendirmesi 

2010 yılının üçüncü çeyreğinde küresel kriz sonrasına iliĢkin geliĢmeler, bu dönemin 

normalleĢme sürecinin devamı olduğu algısının gerek dünya ekonomisi, gerekse ülke 

ekonomisi açısından yerleĢmesine zemin hazırlamıĢtır. Bu süreçte, Ekim ayının ilk günlerinde 

açıklanan Orta Vadeli Program, siyasi otoritenin makro politikalar konusundaki kararlılığının 

teyidi açısından son derece önemli olmuĢtur. Özellikle faiz, enflasyon ve kur istikrarı 

konularında finans sistemini yakından ilgilendiren hedefler içeren program, bankacılık 

sektörünün beklentilerini belirleme konusunda referans niteliği taĢımaktadır. 

Büyüme potansiyeli olduğu konusunda tereddüt olmayan ve kriz sırasında sağlamlığı ile 

istikrar hevesi konusundaki tereddütleri de ortadan kaldıran bankacılık sektörü, toparlanma 

iĢaretlerinin arttığı bu dönemde kredilendirme faaliyetlerine dönüĢünü hızlandırmıĢ ve 

büyümenin, üretimin, kısacası ülke ekonomisinin finansmanına destek sağlayan güçlü bir yapı 

sergilemiĢtir. 

Bilindiği gibi krizin bankacılık sektörüne olumsuz etkileri özellikle kredilerin azalması, 

menkul değer yatırımlarının aktifteki ağırlığının artması ve kredi takip oranlarının yükselmesi 

olarak ortaya çıkmıĢtır. 2010 yılının ikinci çeyreğinden itibaren bu konulardaki son derece 

pozitif değiĢimler bankalarımızın istikrar ortamında bankacılık yapma gayretinin bir göstergesi 

olarak değerlendirilmelidir. Diğer taraftan, karlılık rakamlarının da geçen yılın üzerinde bir  

seyir göstermesi sektörel karlılık ve verimliliğin arttığının bir iĢareti olarak görülmelidir. 

Piyasa geliĢmeleri ve artan rekabet koĢulları sonucunda yaĢanan marj daralmaları ile krizden 

çıkıĢ stratejileri kapsamında Merkez Bankası tarafından gerçekleĢtirilen uygulama 

değiĢikliklerinin ortaya çıkardığı gelir kayıpları birlikte değerlendirildiğinde,  önümüzdeki 

dönemlerde Bankalarımızın bu kayıplarını telafi etmek için ürün ve hizmet çeĢitliliğini 

artırma, yeni ücret ve komisyon kaynaklarına ulaĢma arayıĢlarında olacaklarını söylememiz 

mümkündür.  

Ziraat Bankası, finansal geliĢimini 2010 yılı üçüncü çeyreğinde de liderlik vasfına ve ilklerin 

bankası olma kimliğine uygun olarak sürdürmüĢtür. Bu dönemde kredilendirme faaliyetlerimiz 

hız kesmemiĢ, en baĢta üreten ve istihdam yaratan kesimler olmak üzere, tüm ekonomik 

unsurlar kesintisiz olarak desteklenmeye devam edilmiĢtir. 

Bankamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz insanına finansal eriĢilebilirlik 

sunmaya ve tüm çevrelerce  “yükselen değer” olarak kabul edilen Türk ekonomisine katkısını 

arttırarak sürdürmeye kararlıdır. 

 

 

 

Muharrem KARSLI 

Yönetim Kurulu BaĢkanı 
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Genel Müdür’ün Değerlendirmesi 

 

 

Bankamız, 2010 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla, yurtiçinde 1.356 ve yurtdıĢına 16 ülkede 

konumlandırılmıĢ 72 noktada, ulusal ve uluslararası anlamda çok geniĢ bir coğrafyada hizmet 

vermektedir. Önümüzdeki dönemde, öncelikle Balkanlar ve Ortadoğu olmak üzere yurtdıĢı 

hizmet ağımızı geniĢletmek ve mevcut hizmet ağının verimliliğini artırmak üzere 

çalıĢmalarımızı sürdürüyoruz. 

Aktif büyüklüğümüz Eylül 2010 itibarıyla 137,5 milyar TL’ye yükselmiĢtir. Bankamızın kredi 

portföyü 2010 yılının bu döneminde sektör ortalamasından daha fazla büyüyerek, %28 

oranında artmıĢ ve 46,8 milyar TL’ye ulaĢmıĢtır. 2009 yılsonunda 98,5 milyar TL olan 

mevduat toplamı %15 artıĢla 113,4 milyar TL olarak gerçekleĢmiĢ, net kar rakamımız da 

geçen yılın aynı dönemine göre artıĢ göstererek 2.733 milyon TL olmuĢtur. 

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

sahip olan ve Haziran 2010’da da bu konumunu sürdüren Bankamız, 2010 yılının ilk 9 aylık 

döneminde TL kredilerde %25 oranında artıĢ kaydetmiĢtir. 

2009 yılında bireysel krediler alanında yapmıĢ olduğu büyük atılımla yılsonunda sektör 

liderliğine ulaĢan Bankamız, bu alandaki yükseliĢ trendini sürdürmüĢ ve 9 aylık dönemde 

bireysel kredilerimiz %27 artarak 21,4 milyar TL’yi geçmiĢtir. Ġhtiyaç kredilerinde yılsonu 

itibarıyla %26 olan sektör payımız, 2010 yılında gerçekleĢtirdiğimiz kredi kampanyalarının 

katkısıyla %29’a ulaĢarak sektör liderliği sürdürülmüĢ, ihtiyaç kredilerindeki büyüme oranımız 

yılsonuna göre %32’yi aĢmıĢtır. 

Ziraat Bankası’nın tarım sektörüne desteği artarak sürmektedir. Tarımsal kredilerimiz 2010 

yılının 9 aylık döneminde %31 artmıĢtır. Ticari kredilerde ise yılsonuna göre %34 gibi yüksek 

oranlı bir büyüme oranı yakalanmıĢtır. 

Bireysel, tarımsal ve ticari kredilerde gerçekleĢen %30’lar düzeyindeki artıĢ oranları, Ziraat 

Bankasının kredi konusundaki dengeli stratejisinin ipuçlarını verir niteliktedir. 

Ziraat Bankası olarak yeni bir yapılanmaya girdiğimiz bu dönemde hizmet yarıĢının en önünde 

olmaya devam edeceğimizi, “Ziraat Bankası, Herkesin Bankası” sloganımıza uygun olarak 

bütün kesimleri içine alan dengeli bir politika takip edeceğimizi ve müĢterilerimize daha çok 

odaklanarak kaliteli hizmet sunma çabalarımızın artarak süreceğini ifade etmek isterim. 

 

 

 

Can Akın ÇAĞLAR 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
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BAġLICA FĠNANSAL GÖSTERGELER 
 

 

AKTĠFLER (Milyon TL) Eyl.10 2009 

Likit Aktifler ve Bankalar 16.133 14.604 

Menkul Değerler 72.243 70.988 

Krediler 46.809 36.725 

Diğer Aktifler 2.291 2.212 

Toplam Aktifler 137.476 124.529 

PASĠFLER (Milyon TL) Eyl.10 2009 

Mevduat 113.441 98.529 

Mevduat DıĢı Kaynaklar 8.610 12.411 

Diğer Pasifler 3.152 3.235 

Özkaynaklar 12.273 10.354 

Toplam Pasifler 137.476 124.529 

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

Faiz Gelirleri 9.094.566 10.952.304 

Faiz Giderleri 5.165.969 6.468.964 

Net Faiz Geliri 3.928.597 4.483.340 

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri  370.873 336.366 

Diğer Faaliyet Gelirleri 703.149 292.803 

Diğer Faaliyet Giderleri 1.579.225 1.360.494 

Kredi ve Diğer Alacaklar KarĢılığı 199.665 484.108 

Vergi KarĢılığı Öncesi Kar/Zarar  3.294.199 3.344.537 

Vergi KarĢılığı 561.022 674.671 

Net Kar/Zarar  2.733.177 2.669.866 

RASYOLAR (%) Eyl.10 2009 

Sermaye Yeterlilik Rasyosu 20,5 23,2 

Özkaynak / Toplam Aktifler 8,9 8,3 

Toplam Krediler / Toplam Aktifler 34,0 29,5 

Takipteki Krediler (Brüt) / Toplam Krediler (*) 1,8 2,3 

YP Aktifler / YP Pasifler 98,6 99,7 

Likit Aktifler  / Toplam Aktifler 11,7 11,7 

  Eyl.10 Eyl.09 

Net Kar (Zarar) / Ortalama Toplam Aktifler 2,8 3,2 

Net Kar (Zarar) / Ortalama Özkaynaklar 32,3 42,6 

Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri 176,0 169,3 

 

(*) Fon kaynaklı takipteki krediler ve diğer alacaklar hariç tutulduğunda oran %1,4’e inmektedir.  
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2010 Yılı Temmuz – Eylül Dönemi Değerlendirmesi 

Eylül 2010 itibarıyla T.C. Ziraat Bankası’nın aktif büyüklüğü 137,5 milyar TL’ye 

ulaĢmıĢtır. 

Toplam aktiflerdeki sektör payını son üç aylık dönemde de artıran ve son 6 yılın karlılık lideri 

olan Bankamızın bu dönemdeki net karı 2.733 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Banka’nın 2010 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla aktif kârlılığı %2,8, özkaynak kârlılığı ise 

%32,3 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

ġubeleĢme faaliyetleri devam ediyor. 

Ülkemiz bankacılık sektörünün en yaygın hizmet ağına sahip olan T.C. Ziraat Bankası, 2010 

yılı Eylül ayı sonu itibarıyla; 

 1.263 yurt içi Ģubesi 

 62 özel iĢlem merkezi  

 28 bürosu, 1 Ģanj bürosu ve 2 mobil aracı 

 Dünyanın 16 ülkesinde 72 noktada faaliyet gösteren 12 yurt dıĢı Ģube, 6 yurt dıĢı alt 

Ģube, 8 yurt dıĢı iĢtirak bankası ve 1 yurt dıĢı temsilciliğiyle hizmetlerini 

sürdürmektedir.  

Yurtiçi ve yurtdıĢı Ģube sayısı 1.368’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 113,4 milyar TL’dir.  

Mevduat toplamımız 2009 yılsonuna göre %15 artıĢla 113,4 milyar TL’ye ulaĢmıĢtır. Sektör 

mevduatından aldığımız %18,9’luk pay ile bu alandaki liderliğimiz sürmektedir. 

Toplam kredilerimiz 47 milyar TL’ye ulaĢmıĢtır. 

Toplam kredilerimiz 2009 sonuna göre %27 oranında artarak 47 milyar TL’ye ulaĢmıĢtır. 

Kredilerdeki sektör payımız da artmaya devam etmiĢ ve %9,5 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Ticari kredilerimiz bu dönemde %34 artarak 11,1 milyar TL’ye, KOBĠ kredilerimiz ise 

3,9 milyar TL’ye yükselmiĢtir. 

T.C. Ziraat Bankası, geçmiĢ yıllarda KOBĠ’lere verdiği desteği 2010 yılının ilk 9 aylık 

döneminde de devam ettirmiĢ, KOBĠ nakdi kredilerinde 2009 yılsonuna göre %38 artıĢ 

sağlanmıĢtır. 
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 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 “Eğitimci KOBĠ Kredi Paketi”ni ekleyerek 

devam eden Ziraat Bankası, bu segmentteki KOBĠ’lerin finansmana eriĢimine de 

yardımcı olmuĢtur. 

 Yöresel ihtiyaçlara yönelik özel çözümler üretilerek,  çeĢitli illerde belirli meslek 

gruplarına/mensuplarına yönelik kredi kampanyaları düzenlenmiĢ ve ayrıca belirli 

meslek gruplarına uygun Ģartlarda kredi kullandırmaya iliĢkin anlaĢmalar yapılmıĢtır. 

 Ticaret, sanayi ve meslek odalarıyla iĢbirliğini güçlendirerek devam ettiren Ziraat 

Bankası, bu dönemde Ticaret ve Sanayi Odalarıyla yaptığı protokoller kapsamında ilgili 

oda üyelerine uygun faiz ve komisyon oranlı kredi imkanı sağlamıĢtır. 

 KOBĠ’lerin ihtiyaçlarını ve önceliklerini dikkate alarak çözüm üretme faaliyetimizin bir 

sonucu olarak,  BaĢkent Organize Sanayi Bölgesinde (BOS) faaliyet gösteren 

KOBĠ’lerin iĢletme sermayelerinin ve yatırımlarının finansmanı için orta-uzun vadeli 

kredi imkanı sağlanmasına iliĢkin iĢbirliği yapılmıĢtır. 

 Bankamız müĢterisi olan KOBĠ’lerin TMO Makbuz Senedi karĢılığı kredi 

kullanmalarına imkan sağlanmıĢtır. 

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

gibi üçüncü çeyreğinde de devam ettirmiĢtir. 

Tarımsal kredilerimiz 2009 yılsonuna göre %31 artıĢ göstererek 10,1 milyar TL’yi 

aĢmıĢtır. 

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

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

göre %31’lik artıĢla 10,1 milyar TL’yi aĢmıĢ bulunmaktadır. 

 Süt Sığırcılığı, BüyükbaĢ Hayvan YetiĢtiriciliği, Damızlık Etçi Sığır YetiĢtiriciliği ve 

KüçükbaĢ Hayvan YetiĢtiriciliği konularında kullandırılacak yatırım kredileri ile 

BüyükbaĢ Hayvan Besiciliği konusunda kullandırılacak iĢletme kredilerinin faizlerine 

%100 oranında indirim uygulanması, ayrıca büyükbaĢ hayvan besiciliği konusunda 

azami 3 milyon TL’ye kadar sübvansiyonlu kredi kullandırılması imkanı sağlanmıĢtır. 

Bu kapsamda Eylül 2010 sonu itibariyle 10.965 üreticiye 811 milyon TL kredi 

kullandırılmıĢtır.  

 Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, kararda yer alan illerde faaliyet gösteren, dolu, sel 

ve aĢırı yağıĢ 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. 

 Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerin finansman ihtiyacının karĢılanmasına yönelik 

olarak, Dünya Bankası  kaynaklarından, Ġkinci KOBĠ’lerin Finansmana EriĢimi Projesi 

kapsamında, 200 milyon dolar tutarında kredi imkanı sağlanmıĢtır. 
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 Toprak Mahsulleri Ofisi A.ġ.’nin 2010 yılı mahsulü buğday ve arpa ürünleri için 

düzenlediği Makbuz Senedi KarĢılığında tarımsal kredi kullandırılması uygulaması 

baĢlatılmıĢtır. 

 Eylül 2010 itibarıyla üreticilere haftalık olarak kullandırılan kredi miktarı 203 milyon 

TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 Eylül 2010 itibarıyla faizsiz tarımsal sulama konusunda kullandırılan kredi miktarı 1,1 

milyar TL’ye ulaĢmıĢtır. 

Bireysel kredilerimiz 2009 yılsonuna göre %27 artıĢla 21,4 milyar TL’ye ulaĢmıĢ, sektör 

payımız ise %13,5’e yükselmiĢtir. 

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

sektöre hizmet etmeye devam etmektedir. 2010 yılı üçüncü 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 düzenlenmeye 

devam edilmiĢtir. 

 Düzenlenen bireysel kredi kampanyaları ile 20 bini aĢkın kiĢi ilk kez Bankamız 

müĢterisi olarak kazandırılmıĢ, 83 bin kiĢiye ilk kez kredi kullandırılmıĢtır. 

 MaaĢ Avansı ürününde 861 bine yakın tanımlı müĢteri sayısına ulaĢılmıĢtır. 

 Bankacılık sektöründe bir ilk olan Mevduat Avansı uygulamaya alınmıĢtır. 

 Konut ve türevi ürün müĢterilerimize yönelik yeni bir uygulama Eylül 2010 tarihinde 

devreye alınmıĢtır. Bankamız ürün çeĢitliliğinin artırılması ve sektör payımızın 

güçlendirilmesi amacıyla, konut kredisi ve türevi ürünleri kullanmıĢ, ödeme ahlakı 

yüksek müĢterilerimize kullandıkları ürün referans alınarak, oluĢan limit boĢlukları 

kadar teminatsız olarak tüketici kredisi ve KMH tahsis edilmesi mümkün hale 

getirilmiĢtir. 

 OGS etiket satıĢlarına ivme kazandırmak amacıyla “Harcama Taahhütnamesi KarĢılığı 

ve TaĢıt Kredisi Kullanan MüĢterilerimize Yönelik OGS Kampanyası” düzenlenmiĢtir. 

 Bankamız Ziraat Yatırım iĢlemlerinde aktif rol almaya devam etmektedir. 

 SatıĢına aracılık ettiğimiz TOKĠ projelerinde Eylül 2010 itibarıyla 1,9 milyar TL satıĢ 

bedelli 20 bin 500 adedi aĢan sayıda konut satıĢı gerçekleĢmiĢtir. 

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

Eylül 2010 sonu itibarıyla Banka’nın takipteki krediler oranı %1,8 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Bankanın karĢılık ayırmadığı fon kaynaklı takipteki krediler ve diğer alacaklar hariç 

tutulduğunda bu oran %1,4’e inmektedir. Takip oranı, sektör takip oranının (%4,2) çok altında 

bulunmaktadır. 
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Alternatif dağıtım kanallarına iliĢkin uygulama ve kanal sayımız artmaktadır. 

 Kredi kartı sayımız Eylül 2010 sonu itibariyle 2,9 milyonu aĢmıĢ, bankkart sayımız ise 

13,5 milyona yaklaĢmıĢtır. 

 Üye iĢ yeri sayımız 61 bini, kurulu POS sayısı 62 bini, taksitli iĢlem yapan üye iĢ yeri 

sayısı 20 bini aĢmıĢ, taksitli iĢlem yapan POS sayısı ise 21 bine ulaĢmıĢtır. 

 Faal ATM sayımız 2.832’dir. 

 Eylül 2010 sonu itibarıyla hizmet verilen GĠM (Görüntülü ĠĢlem Merkezi) sayısı 13 

lokasyonda 19 adede ulaĢmıĢtır. 10 lokasyonda 14 adet GĠM’in kurulum çalıĢmaları da 

devam etmektedir. 

 Ġnternet bankacılığı müĢteri sayımız 510 bine yaklaĢmıĢtır. 

ĠĢtiraklerimizde gerçekleĢen değiĢimler: 

 ĠĢtiraklerimizden GeliĢen Bilgi Teknolojileri A.ġ.’nin 05 Nisan 2010 tarihinde yapılan 

Genel Kurul Toplantısında Ģirket sermayesinin 9.950.000 TL azaltılması kararlaĢtırılmıĢ, 

bu kapsamda Bankamız payına isabet eden 247.474,75 TL sermaye payı ödemesinin 

Bankamıza iade edilmesi nedeniyle söz konusu tutar 02 Ağustos 2010 tarihinde 

Bankamız kayıtlarında iĢtirakler hesabından indirilmiĢtir. 

Bankamız verimlilik analizi kapsamında yurtdıĢı Ģube ve temsilciliklerini takip 

etmektedir. 

 Karaçi/Pakistan Temsilciliğimizin faaliyetlerine 22 Eylül 2010 tarihi itibarıyla son 

verilmiĢtir. 

Bankamız ulusal ve uluslararası piyasalarda güçlenen konumunun bilinciyle, insan 

kaynakları yönetim anlayıĢını geliĢtirmeye devam etmektedir. 

ÇağdaĢ bankacılığın gereği olarak hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla nitelikli 

personelin kadromuza kazandırılabilmesi iç in iĢe alım sınavları düzenlenmiĢtir. Bu 

bağlamda, MüfettiĢ Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Tarımsal 

MüĢteriler Servis Görevlisi unvanlarında personel alımı için, 27 Ağustos 2010 – 13 Eylül 

2010 tarihleri arasında baĢvurular kabul edilmiĢtir. Bununla birlikte yazılı sınav 

Bankamız bünyesinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu iĢe alım süreçlerinin, dördüncü üç 

aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır. 

Öte yandan, sosyal sorumluluk bilinci ile 24’ü üçüncü üç aylık dönemde olmak üzere, 

yılbaĢından buyana toplam 141 özürlü personel istihdam edilmiĢ, böylece Eylül 2010 

itibarıyla Bankamızda görevli özürlü personel sayısı 386’ya ulaĢmıĢtır.  

Üçüncü üç aylık dönemde açıktan alımla Servis Görevlisi unvanında 893 kiĢi, Ġç Kontrol 

Yardımcısı unvanında 22 kiĢi, Mali Tahlil Uzman Yardımcısı unvanında 58 kiĢi ve diğer 

unvanlarda 3 kiĢi olmak üzere toplam 976 kiĢi Bankamızda göreve baĢlamıĢtır. Böylece, 

yılbaĢından itibaren Bankamızda göreve baĢlayan personel sayısı 1.469’a ulaĢmıĢtır.  
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Risk Yönetimi Politikalarına ĠliĢkin Yenilikler 

Bankamızda piyasa ve bilanço riskleri “Piyasa ve Bilanço Riskleri Yönetimi ile Likidite ve 

Finansal Acil Durum Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında yönetilmektedir. Piyasa riskine 

yönelik çalıĢmalar, standart ve içsel modele dayalı ölçüm, izleme, stres testleri ve senaryo 

analizleri yürütülmesi çerçevesinde yoğunlaĢmıĢtır. Bankamız piyasa riskine esas tutarı, yasal 

sermaye yeterlilik rasyosuna dâhil edilmek üzere Standart Yöntemle hesaplamakta ve 

raporlamaktadır. 

Hali hazırda taslak olarak yayımlanan Basel 2 düzenlemelerinin resmiyet kazanmasından 

sonra Standart Yöntem ile Piyasa Riski hesaplamalarında gerekli değiĢiklikler yapılacaktır. 

Piyasa riskinin ölçümünde ileri ve yeni geliĢen yöntemlerin içsel modele dahil edilmesi 

hususunda gerekli eğitim ve literatür tarama faaliyetleri tamamlanmıĢ olup, önümüzdeki 

dönemde entegrasyon çalıĢmaları baĢlayacaktır. 

Basel 2’ye uyum kapsamında BDDK tarafından yayımlanan Kantitatif Etki ÇalıĢması (QIS-

TR3)’na katılım sağlanmıĢ olup, BDDK tarafından belirlenen bankalara piyasa ve kredi 

riskinin ölçümüne yönelik danıĢmanlık hizmeti verilmiĢtir. 

Ara Dönem Sonrasına ĠliĢkin Beklentiler 

Küresel ekonomik görünüme iliĢkin makroekonomik veriler, finansal krizin en kötü günlerini 

geride bırakmıĢ olduğunu teyit etmektedir. Büyüme tahminlerine, üretim verilerine, dıĢ ticaret 

hacmine, perakende satıĢlara ve güven endekslerine iliĢkin olarak açıklanan veriler olumlu 

makroekonomik geliĢmelere iĢaret etmektedir. 

Bu olumlu geliĢmelere rağmen, sürmekte olan istihdam sorunları, kamu finansman açıklarının 

artan seyir izlemesi, kontrolsüz parasal geniĢleme, döviz kurlarına müdahale tartıĢmaları ve 

ultra düĢük faizler ile para politikalarının normalleĢme sürecinin belirsizliği, küresel 

kırılganlıklar olarak sayılabilir. 

Ekonomik aktivitedeki canlanma paralelinde uluslararası kuruluĢlar büyüme tahminlerini 

yukarı yönlü revize etmektedir. IMF tarafından 2010 yılı Ekim ayında yayınlanan küresel 

ekonomik görünüm tahminlerinde, 2009 yılında %0,6 oranında daraldığı tahmin edilen global 

ekonominin 2010 yılında %4,8 büyümesi beklenmektedir. 

2010 yılı ilk iki çeyreğinde iki haneli büyüme oranlarına ulaĢan Türkiye ekonomisi, bu 

performansıyla Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuĢtur. Sanayi üretiminde ve 

kapasite kullanım oranlarında artıĢ sürmekte, reel kesim ve tüketici güveninde olumlu 

geliĢmeler yaĢanmaktadır. 

Kamu maliyesinde artan mali disiplinin bir yansıması olarak uygulanan gider azaltıcı ve gelir 

artırıcı önlemlerin etkisiyle, bütçe açığının GSYH’ya oranının 2009 yılındaki %5,5 düzeyinden 

2010 yılında %4’e düĢmesi beklenmektedir. 

Cari iĢlemler açığı, büyüme paralelinde artıĢ göstermekle birlikte, artan döviz rezervleri ve 

sermaye giriĢleri cari açığın finansmanına iliĢkin kaygıları azaltmaktadır. 
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Zamanında, tutarlı ve tavizsiz olarak uygulanmakta olan Orta Vadeli Program, makroekonomik 

istikrara ve ülkemizin uluslararası saygınlığına olumlu katkı yapmaktadır. 

Ekonomide önümüzdeki döneme iliĢkin beklentiler ise, hızlı büyüme sürecinin devam etmesi, 

dıĢ finansman olanaklarında iyileĢme, para politikasıyla uyumlu enflasyon gerçekleĢmeleri, dıĢ 

ticaret hacminde artıĢ, olumlu mali performans,  artan kredibilite ve uluslararası platformda 

güçlenen Türkiye vizyonunun sürdürülmesi Ģeklinde özetlenebilir. 


