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31 Ekim 2017 

BASIN AÇIKLAMASI 
Ziraat Bank Azerbaycan Resmi Açılışı Yapıldı 

 
Ziraat Bankası’nın Azerbaycan’daki iştiraki Ziraat Bank Azerbaycan resmi açılışı Ekonomi 
Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi’nin teşrifleriyle gerçekleşti. Ziraat Finans Grubu’nun bölgedeki 
yeni gücü Ziraat Bank Azerbaycan’ın, Azerbaycan ekonomisi ile iki dost ve kardeş ülke 
arasındaki ticaretin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. 
 
1995 yılından bu yana Azer Türk Bank’taki ortaklığı ile Azerbaycan pazarında yer alan Ziraat 
Bankası, Azerbaycan Merkez Bankası’ndan 30 Aralık 2014 tarihinde bankacılık lisansını 
alarak, 2015 yılı Temmuz ayından itibaren %100 Türk sermayesi ve Ziraat Bank markasıyla 
Azerbaycan’da faaliyetini sürdürüyor.  
 
Azerbaycan ekonomisine değer katacak faaliyetlerin finansmanına yönelik bankacılık 
ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamayı amaçlayan Ziraat Bank Azerbaycan’ın ülke 
ekonomisinin ve iki ülke arasındaki dış ticaretin gelişimi ile ekonomik ilişkilerin 
güçlendirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Kuruluşunun henüz ikinci yılında 100 milyon USD 
aktif, 45 milyon USD kredi, 50 milyon USD mevduat ve 35 milyon USD özkaynak büyüklüğüne 
ulaşan Ziraat Bank Azerbaycan, kısa sürede güçlü İnsan Kaynağı ve BT alt yapısı ile ülkede 
etkin bir banka haline geldi. İki ülke arasındaki ticaretin yerel paralar ile yapılması ve finanse 
edilmesi yönünde ilk adımı atarak bu konuda öncü oldu.  
 
Ziraat Finans Grubu’nun merkezinde yer alan Ziraat Bankası, küresel banka olma yolunda 
stratejik gördüğü coğrafyalarda varlığını daha etkin kılarken yeni ülkelerde var olma 
çalışmalarına da devam ediyor. Yurtdışı Şube ve iştirakleri ile 18 ülke 95 noktada faaliyet 
gösteren Ziraat Bankası’nın yurtdışında Azerbaycan’ın yanı sıra Almanya, Bosna Hersek, 
Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan ve Karadağ’da da bankaları 
bulunuyor. 
 
Törende konuşma yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın “Ziraat Bankası, 
Azerbaycan’daki varlığı ile uluslararası finansal bilgi birikimini, tecrübesini bu topraklara 
taşımıştır. Ziraat Bank Azerbaycan, bankacılık sektörünün mevcut payına ortak olmak için 
değil, finans sektörünü büyütmek, geliştirmek için Azerbaycan’da bulunmaktadır.” 
 
Katkılarıyla bizleri destekleyen ve her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
katılımları ile Sayın Bakanımıza ve Azerbaycan’daki tüm iş ortaklarımıza desteklerinden ötürü 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. 
 
Açılış töreninde konuşan Nihat Zeybekçi milli banka olmanın önemine değinerek “Köprüler, 
havaalanı, tüp geçitler gibi büyük yatırımların tamamı milli bankaların öncülüğünde finanse 
edilmiştir. Önce milli bankalar inisiyatif almış, sonra diğerleri gelmiştir. Ziraat Bankası her iki 
kardeş ülkenin ekonomik bağımsızlığında çok önemli rol oynayacaktır. Her iki ülkenin milli 
paraları ile ticaret yapılmasını Ziraat Bankası hızlandıracaktır. Ziraat Bankası Azerbaycan’ın 
gururu olacak, dünyanın da en önemli bankalarından birisi olacaktır.” dedi. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZİRAAT BANKASI 
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