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SUNUŞ 
 

Ana Ortak Ziraat Katılım Türkiye’nin kamu sermayeli ilk katılım bankası 

Ziraat Finans Grubu’nun bir üyesi olan Ziraat Katılım 675.000.000 TL sermaye ile Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun 10 Ekim 2014 tarih ve 6046 sayılı izniyle kurulmuş 

ve 12 Mayıs 2015 tarih ve 6302 sayılı kararla faaliyet izni almıştır.  

Ülkemizde faaliyete geçen ilk kamu sermayeli katılım bankası olarak, 29 Mayıs 2015 tarihinde 

İstanbul’daki Genel Müdürlüğü ve Eminönü Şubesi’nde hizmet sunmaya başlamıştır. 

2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karara istinaden Bankamız sermayesi 

1.250.000.000 - TL’ye yükseltilmiştir. 

Banka’nın 20 Eylül 2018 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurulunda ödenmiş 

sermayesi 500.000.000 TL nakden artırılarak 1.750.000.000 TL’ye yükseltilmesine karar 

verilmiştir. Sermaye artırımı 23 Ekim 2018 tarihinde tescil edilerek, 30 Ekim tarihli Resmi 

Gazete’de ilan edilmiştir. Ziraat Katılım 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle yurtiçinde 98 şubesi, 

1.186 personeli ile müşterilerine hizmet vermektedir. 

Hep birlikte büyüme hedefi 

Ziraat Katılım, katılım bankacılığı prensiplerine uygun, doğru finansal çözümlerle bireylerin ve 

işletmelerin ülke ekonomisine katkısını artıracak projelerin destekçisi olarak hep birlikte 

büyümeyi hedefleyen, farklı bir katılım bankası olma amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Müşterilerini her koşulda dinleyen, anlayan ve onlara özgün çözümler sunmayı kendisine temel 

ilke edinen Ziraat Katılım; yalnızca müşterileri ve hissedarları için değil tüm paydaşlarına ve 

topluma değer katacak çalışmalarda bulunmaya odaklıdır.  

Ziraat Katılım, Ziraat Finans Grubu’nun bir üyesi ve 154 yıllık bir bankacılık hizmet geleneğinin 

mirasçısı olarak, deneyimli personeli, etkin dağıtım kanalları, dijital platformları ve teknolojik 

altyapısıyla bireysel ve kurumsal bankacılık alanlarında müşterilerine hizmet sunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
5 

 

ANA ORTAK ZİRAAT KATILIM’IN ORTAKLIK YAPISI 

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi 1.750.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1,00 

Türk Lirası değerinde olan 1.750.000.000 paya ayrılmıştır. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, 

Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları Banka’da hisse sahibi değildir. 

Unvan Pay Tutarları (TL) Pay Adedi 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 1.749.999.996 1.749.999.996 

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. 1 1 

Ziraat Sigorta A.Ş. 1 1 

Ziraat Teknoloji A.Ş. 1 1 

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 1 

ANA ORTAKLIK ZİRAAT KATILIMIN ESAS SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 
Dönem içerisinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır. 

ANA ORTAKLIK ZİRAAT KATILIM’IN YÖNETİM KURULU VE ÜST 

YÖNETİMİ 
Bankamız Yönetim Kurulu 13 Şubat 2015 tarihinde tescil edilen Esas Sözleşmesinde belirlenmiş 

olup 12 Haziran 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın Metin Özdemir Genel Müdür görevine 

getirilmiştir. 19 Haziran 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeleri ve 

görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Bankamız Yönetim Kurulu 22 Haziran 2020 tarihli kararı ile komiteler revize edilmiştir. 

AD SOYADI GÖREV VE SORUMLULUK ALANI 

Hüseyin AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı 
Fikrettin AKSU Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi  

Metin ÖZDEMİR 
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, 
Kredi Komitesi Başkanı 

Taner AKSEL Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi 
Üyesi 

Ahmet BUÇUKOĞLU 
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek 
Üyesi 

Hasan DURSUN 
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi*, Kurumsal Yönetim 
Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi 

*23.07.2020 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Hasan DURSUN’un Denetim Komitesi üyeliğinin yerine 05.08.2020 tarihinden itibaren Sn. Fikrettin AKSU 

seçilmiştir. 
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ÜST YÖNETİM 

 DENETİM KOMİTESİ 

 Teftiş Kurulu Başkanlığı 

 İç Kontrol ve Uyum Bölüm Başkanlığı 

 
Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı 

Danışma Komitesi Koordinasyon 

    

AD SOYADI GÖREV VE SORUMLULUK ALANI 

  

Metin ÖZDEMİR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 
     Kurumsal İletişim Servis Yöneticiliği 

    

AD SOYADI GÖREV VE SORUMLULUK ALANI 

   

Mehmet Said GÜL Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemler GMY 

     Operasyon Merkezi Bölüm Başkanlığı 

     Kredi ve Dış Ticaret Operasyonları Bölüm Başkanlığı 

     Kanal Yönetimi Bölüm Başkanlığı 

     Bilgi Teknolojileri Yönetimi Bölüm Başkanlığı 

  

Osman KARAKÜTÜK Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık GMY 

     Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı 

     Finansal Yönetim Bölüm Başkanlığı 

     İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı 

     Tedarik ve Hizmet Yönetimi Bölüm Başkanlığı 

  

Tahir DEMİRKIRAN Kredi Tahsis ve Yönetimi GMY 

     Krediler Tahsis ve Yönetimi 1 Bölüm Başkanlığı 

     Krediler Tahsis ve Yönetimi 2 Bölüm Başkanlığı 

     Proje Finansmanı ve Finansal Ortaklıklar Bölüm Başkanlığı 

  

Temel Tayyar YEŞİL Pazarlama GMY 
     Şube Bankacılığı ve Satış Yönetimi 1 Bölüm Başkanlığı 
     Şube Bankacılığı ve Satış Yönetimi 2 Bölüm Başkanlığı 
     Pazarlama Bölüm Başkanlığı 

     Finansal Kiralama Bölüm Başkanlığı 
  

Dr. Ahmet ORTATEPE Kredi Politikaları GMY 

     Kredi Süreçleri Bölüm Başkanlığı 

     Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Bölüm Başkanlığı 

     Proje ve Firma Analiz Bölüm Başkanlığı 
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN DEĞERLENDİRMESİ 

 

Tüm dünyayı etkileyen salgın, yılın ikinci çeyreğinde küresel olarak ekonomileri olumsuz 

etkilemiştir. Ekonomilerde büyük daralmalar yaşanmasına ve salgında 2. dalga ihtimali var 

olmasına rağmen sosyal hayatta büyük ölçüde normale dönüş yaşanmakta olup ekonomik 

faaliyetlerde olumlu sinyaller alınmaya başlanmıştır. Merkez bankalarının kayda değer boyutta 

genişleyici parasal ve mali politikalar izlemesi finansal piyasalarda risk iştahının artmasına neden 

olmuştur.  

Virüsün etkili olduğu ülkelerin başında gelen ABD’nin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde virüsün etkisi 

ile  %5 oranında küçülmüşken yılın ikinci çeyreğinde ABD ekonomisinde öncü verilere göre rekor 

bir daralma gerçekleşmiştir. ABD Merkez Bankası’nın (FED), yılın ikinci çeyreğinde genişleyici para 

politikası uygulamasına devam ederek bilanço büyüklüğünü 7 trilyon USD’nin üzerine çıkarması 

ve ABD Hükümeti’nin ek mali teşvik programları açıklaması ile finansal piyasalarda toparlanma 

gerçekleşmiştir. Ancak, son dönemde beklentilerin üzerinde gelen işsizlik rakamları ve devam 

eden salgın nedeniyle ekonomik toparlanmaya yönelik endişelerin arttığı gözlenmektedir.  

Salgının ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için Avrupa’da da önemli büyüklükte 

teşvik paketleri açıklanırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise likidite imkânlarını genişletmiştir. 

Son dönemde gelen ekonomik veriler halen küçülmeye işaret etse de ekonomilerde toparlanma, 

beklentilerden daha olumlu görünmektedir. İhracatımızda önemli bir paya sahip olan Avrupa’daki 

olumlu seyir ve buna bağlı Euro’nun değer kazancı ülkemiz açısından oldukça olumlu bir gelişme 

olarak belirlenmektedir. Küresel çapta ekonomilerin kapanması ve sokağa çıkma yasaklarının 

uygulanması ile araç kullanımı azalmış, petrol talebinde ve fiyatlarında ciddi düşüşler meydana 

gelmiştir. Ancak daha sonrasında ekonomilerin yeniden açılması, OPEC’in ciddi arz kesintisi ve 

parasal genişleme paketleri ile beraber petrol fiyatlarında bir miktar toparlanma yaşanmıştır. 

Ayrıca düşük faiz ortamı ve parasal genişlemenin artması sonucunda, başta altın olmak üzere 

kıymetli madenlere olan talep artmış ve altının ons fiyatı rekor seviyelere yükselmiştir.  

Türkiye’de yılın ikinci çeyreğinde salgının yayılma hızının azaltılması ve kontrol altında 

tutulabilmesi için bir takım tedbirler alınmıştır. Ekonominin kısmen kapatılması ve sokağa çıkma 

yasakları neticesinde virüsün yayılma hızı kontrol altına alınırken, sürecin ülkemizde oldukça 

başarılı yönetilmesi sonucunda virüsten kaynaklı vaka ve ölüm sayısı dünya ortalamasının oldukça 

altında seyretmiştir. Ancak alınan tedbirler ülke ekonomisinde aktiviteyi bir miktar azaltmıştır. 

Başta turizm olmak üzere hizmet sektörü gelirlerinde düşüş meydana gelmiştir. Salgının olumsuz 

etkilerinin önüne geçmek için Hükümetimiz tarafından önlemler alınmış ve ekonomi yönetimince 

yüksek tutarda destek paketleri açıklanmıştır. Yılın ikinci çeyreğinde kamu bankaları tarafından 

reel sektöre ve bireylere yönelik olarak uygun koşullarda ve yüksek tutarda finansman desteği 

sağlanmıştır. Konut piyasasını canlandırmak için de kamu bankaları tarafından uzun vadeli ve 

düşük maliyetli finansman desteği sağlanmıştır. Ayrıca ekonomi yönetiminin de teşvikiyle 

bankacılık sektörü reel kesim kredi ödemelerinin ötelenmesi ile finansman sıkıntılarının 

azaltılmasına yardımcı olmuştur.  
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Ziraat Katılım Bankası, yurt içi ve yurt dışından sağladığı kaynakları ülke ekonomisine en verimli 

olacak şekilde kullandırmayı, katılım bankacılığının ülkemizin finansal sektörü içerisinde payının 

artırılmasına katkıda bulunmayı stratejik öncelik olarak belirlemiş bulunmaktadır. Katılım 

bankacılığı sektörünün aktif büyüklüğü bu yılın ilk yarısında yılbaşına göre %28,1 artarken, 

bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü aynı dönemde %19,3 oranında artmıştır. Kâr rakamlarına 

bakıldığında katılım bankacılığı sektörünün 2020 yılının ilk yarısındaki net dönem kârı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %33,1 artarken, bankacılık sektörünün net dönem kârı aynı dönemde % 

24,0 arttığı görülmektedir.  Katılım bankacılığının sektör içindeki payı geçen yılın sonunda %6,3 

düzeyinde iken bu yılın ilk yarısında %6,8 düzeyine çıkmıştır. Katılım Bankacılığında kaydedilmekte 

olan bu olumlu performansın sürdürülmesi, Türkiye finansal sisteminin derinleşmesi ve risklere 

karşı daha korunaklı olunmasına katkı sağlayacaktır.  

Türkiye’nin ilk kamu katılım bankası unvanını taşıyan Ziraat Katılım Bankası yılın ikinci çeyreğinde 

de şubeleşmeye devam ederek 98 şubeye ulaşmıştır. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın virüsten 

etkilenmemeleri için gereken tüm tedbirler alınmış; hizmet kalitesinden ödün vermeden 

müşterilerimize etkin hizmet sağlanmıştır.  Ziraat Katılım Bankası, önceki dönemlerde olduğu gibi 

salgının etkisinin yoğun olarak hissedildiği bu dönemde de faaliyetlerine, katılım bankacılığına 

katkıda bulunmak, ekonomimize desteğini artırmak ve daha fazla katma değer oluşturmak 

amacıyla özveri ile devam etmiştir. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimize daha fazla katkı 

vermek için çalışmalarına devam edecektir.      

 
 
 
 

 
Hüseyin AYDIN 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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GENEL MÜDÜR’ÜN DEĞERLENDİRMESİ 
 

2020 yılı başında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sosyal ve ekonomik hayatı derinden 
etkiledi. Salgına yönelik tüm ülkeler tedbirlerini alırken,  yılın ikinci çeyreğinde küresel ekonomik 
hareketliliğin hızlanması adına yeni normale geçiş süreci yaşandı. Bu dönem ile birlikte dünyada 
kontrollü sosyal hayat başlamış oldu. Ekonomik aktivitede salgın öncesi koşulların sağlanabilmesi 
adına merkez bankaları tarafından çok yüksek tutarda genişleme hamleleri gelirken, faizlerin 
düşmesi ile birlikte küresel piyasalarda toparlanma başladı. 
 
Dünya genelinde salgının en çok etkilediği ülkelerin başında ABD gelmektedir. Ülke genelinde bazı 
eyaletlerde uzun süreli sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Amerika’da yılın ilk yarısındaki daralma 
eğiliminin olumsuz etkilerini bertaraf etme adına FED, yılın ikinci çeyreğinde parasal genişleme 
politikasını devam ettirerek aktif büyüklüğünü 7 trilyon Dolar’ın üzerine çıkardı. ABD hükümeti 
de reel sektörü desteklemek adına ek mali teşvik programlarını hayata geçirdi.  
 
Avrupa da yılın ikinci çeyreğinde Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini derinden hissetti. Sınırların 
kapanması, fabrikaların durması ve ticaretin yavaşlaması neticesinde Avro Bölgesi ülkelerinde 
ekonomik faaliyetler büyük ölçüde düşüş gösterdi. Avrupa Merkez Bankası ECB’de ekonominin 
canlanması için piyasaya sağladığı likiditeyi artırırken, büyük boyutlarda teşvik paketlerini hayata 
geçirdi. 
 
Türkiye’de yılın ikinci çeyreğinde salgının olumsuz etkilerinin önüne geçme adına önemli tedbirler 
alındı. Ekonomi yönetimimiz bu dönemde genişleyici para politikası uygulayarak piyasaya yüksek 
miktarda likidite sağladı. Reel sektörü desteklemek üzere hayata geçirilen teşvikler ve yüksek 
tutardaki destek paketleri ekonominin ayakta kalmasına önemli ölçüde katkı sağladı. Yine bu 
süreçte TCMB düşük oranlı ve uzun vadeli finansman imkânları sağlayarak bankaların kredi 
kullandırmalarına önemli destekler verdi.  
 
Kamu bankaları tarafından uygun koşullarda konut finansman desteği verilmesi ile 250 farklı 
sektörü destekleyen inşaat ve bağlı sektörlerin hareketlenmesi sağlandı. Yerli üretimin teşvik 
edilmesi ve istihdamın sürdürülebilir olması adına Türkiye’de üretim yapan otomotiv şirketlerine 
ve müşterilerine cazip koşullarda finansman olanağı verildi. Covid-19’dan olumsuz etkilenen 
firmaların kredi borçları nakit akışlarına göre yeniden yapılandırılırken, ilave kaynak ihtiyacı olan 
firmalara finansman desteği verilmek suretiyle reel sektörün güçlü bir şekilde yoluna devam 
etmesi sağlandı. 
 
2020 yılının ikinci çeyreği itibarıyla bankacılık sektörü aktif büyüklüğünü %19,3 artırırken Katılım 
Bankacılığı’nın büyümesi %28,1 olarak gerçekleşti. Katılım bankalarının 2019 yılındaki %6,3’lük 
pazar payı, 2020 ikinci çeyrek sonunda %6,8 seviyesine yükseldi. 
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ZİRAAT KATILIM İSTİKRARLI BÜYÜMESİNE DEVAM EDİYOR 
Ziraat Katılım’ın toplam aktifleri 2019 yılı sonuna göre 2020 ikinci çeyreğinde % 27 artışla 46,1 
milyar TL’ye ulaşırken, toplanan fonlar yine aynı döneme göre % 30 artış ile 33 milyar TL oldu. 
Kullandırılan nakdi fonlar % 40 artışla 33,1 milyar TL seviyesine çıkarken, Ziraat Katılım’ın tüm 
sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 51 milyar TL olarak gerçekleşti. Ziraat 
Katılım, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında 
yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda, 2020 ikinci çeyreğini 138,3 milyon TL kâr 
ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran Ziraat Katılım, 2020 2. çeyrek 
sonunda yurt içinde 44 ilde 98 şubeye ulaştı. 
 
KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARIMIZ TOPLAMDA 19,2 MİLYAR TL’ YE ULAŞTI 

Ziraat Katılım, 2020 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 10 adet kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde 

tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 5,5 

Milyar TL fonlama temin edilirken, kira sertifikası ihraçlarının tamamına, nitelikli yatırımcılardan 

ihraç tutarının üzerinde talep geldi.   

Türkiye’nin kamu sermayeli ilk katılım finans kurumu olan Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 

2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 61 adet kira sertifikası ihracı ile 

toplamda 19,2 Milyar TL hacme ulaştı.   

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI KAPSAMINDA NORMALLEŞMEYE TAM DESTEK VERDİK 

COVID-19 salgını kapsamında, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 

vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla üç yeni 

finansman paketi hayata geçirildi. Müşterilerimizin sıfır veya ikinci el konut satın alımlarının 

finansmanına yönelik olarak Avantajlı Konut Finansmanı ürünü oluşturulurken; azami 12 ay 

ödemesiz dönemli azami 180 ay vade ile konut finansmanı imkânı sunuldu. İkinci el binek araç 

(motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize Avantajlı Taşıt 

Finansmanı ürünü oluşturuldu. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek 

Otomobil ve Ticari taşıt finansman imkânı sunuldu. 

Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı 

sıra mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz 

ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla; Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılarak, 

6 ay ödemesiz azami 60 ay vadede finansman imkânı sunuldu. “Ekonomik İstikrar Kalkanı” 

hamlesi doğrultusunda birinci çeyrek sonunda hayata geçirilen, Hazine Destekli Kefalet Sistemi 

çerçevesinde KGF teminatlı finansman imkânı sağlayan “İşe Devam Finansman Desteği Paketi” ve 

“Çek Ödeme Destek Paketi”  uygulamalarına ikinci çeyrekte de devam edildi. Bu kapsamda ikinci 

çeyrek sonu itibariyle müşterilerimize toplam 5 Milyar TL finansman sağlandı. 
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ZİRAAT KATILIM BANKART HAYATA GEÇİRİLDİ 

Ziraat Katılım Bankkart çalışmaları tamamlanarak Haziran 2020 itibariyle müşteri kullanımına 

sunuldu. Kart hamillerimiz, Ziraat Katılım Bankkart ile üye işyeri programına dahil işyerlerinden 

taksitli işlem yapabilecek, puan kazanabilecek, güvenli ve hızlı şekilde elektronik ticaret ve 

temassız işlem gibi geniş yelpazede işlemler gerçekleştirebileceklerdir.  

Ziraat Katılım Bankkart ile müşteri sadakatinin artırılması, ödeme sistemleri pazar payımızın ve 

karlılığımızın artması hedeflenmektedir. Önümüzdeki dönemde müşteri deneyimi ve tüketici 

beklentilerini ön planda tutarak geliştirilecek yeni özellik ve uygulamalarla beraber sektörde 

Ziraat Katılım Bankkart kredi kartı rekabetçi bir ürün olarak yerini alacaktır.  

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ ENDÜSTRİYEL ENZİM FABRİKASI AÇILDI 

Ziraat Katılım’ın sermaye ortaklığı ile ‘Türkiye’nin İlk Yerli Endüstriyel Enzim Fabrikası LIVZYM 

Biyoteknoloji 26.06.2020 tarihinde düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı. LIVZYM, Afrika’dan 

Rusya’ya kadar olan bölgede kurulan ilk endüstriyel enzim fabrikası konumundadır. Yıllık küresel 

pazar büyüklüğü 8 Milyar ABD Doları olan enzimler; gıda, deterjan, kâğıt, tekstil, deri ve yem 

sektörlerinde teknolojik ara ürün olarak kullanılmaktadır.  

Ziraat Katılım olarak LIVZYM yatırımımız ile ithal ikame ürünlerin yurt içerisinde yerli ve milli 

imkânlarla üretilmesi, istihdama katkı sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmiştir. 

Livzym Biyoteknoloji ile kurulan Finansal Ortaklığın ülkemizde biyoteknoloji alanındaki diğer 

girişimlere öncü olması ve üretim kapasitesiyle de ülke ekonomisine katma değer sağlaması 

beklenmektedir. 

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİMİZ 48 ŞUBEDE TAMAMLANDI 

“Teknolojide Millileşme” stratejisi kapsamında, istemci bilgisayarında açık kaynaklı işletim 

sistemine göç çalışmalarımız devam ederken, Açık Kaynak İşletim Sistemi’nin 48 şubede 

yaygınlaştırılması tamamlandı. Bu çalışma ile birlikte istemci bilgisayarlarında performans artışı 

ile birlikte donanım maliyetlerinde azalma ve çok yakın zamanda işletim sistemi yazılım lisans 

maliyetlerinin ortadan kalkması hedeflenmektedir. Açık kaynak kodlu ürünler hayata geçirilirken 

bir taraftan bilgi güvenliğine yönelik Ar-ge çalışmaları da sürdürülmektedir. 

     

MÜŞTERİLERİMİZ VE ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN COVID-19 TEDBİRLERİMİZ DEVAM EDİYOR 

2020 yılı Mart ayından itibaren tüm dünyayı tamamen etkisi altına alan Covid-19 salgını 

kapsamında müşterilerimizin ve çalışanlarımızın virüsten etkilenmemeleri için gereken tüm 

tedbirler alınırken, hizmet kalitesinden ödün vermeden müşterilerimize etkin hizmet sağlandı. 

Ziraat Katılım, katılım finans sistemine katkıda bulunmak, ekonomimize desteğini artırmak ve 

daha fazla katma değer oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam edecektir. 

 

Metin ÖZDEMİR 
Genel Müdür   
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KONSOLİDE FİNANSAL GÖSTERGELER 
 

AKTİFLER (BİN TL) MART 2020 ARALIK 2019 DEĞİŞİM (%) 

Nakit Değerler ve Nakit Benzerleri 3.684.479 3.810.683 (3) 

Menkul Değerler 5.080.643 2.952.183 72 

Krediler 36.491.812 28.991.184 26 

Diğer Aktifler 854.612 638.024 34 

Toplam Aktifler 46.111.546 36.392.074 27 

 
Banka Aktifleri içerisinde Krediler 36.491.812 Bin TL ile %79, Nakit Değerler ve Nakit Benzerleri 
3.684.479 Bin TL ile %8, Menkul Değerler 5.080.643 Bin TL ile %11, Diğer Aktifler 854.612 Bin TL 
ile %2’lik pay almaktadır. 
 

PASİFLER (BİN TL) HAZİRAN 2020 ARALIK 2019 DEĞİŞİM (%) 

Toplanan Fonlar 32.996.790 25.457.145 30 

Toplanan Fon Dışı Kaynaklar 7.522.966 6.010.284 25 

Diğer Pasifler 2.277.328 1.757.817 30 

Özkaynaklar 3.314.462 3.166.828 5 

Toplam Pasifler 46.111.545 36.392.074 27 

 
Banka Pasifleri içerisinde Toplanan Fonlar 32.996.790 Bin TL ile %72, Toplanan Fonlar Dışı 
Kaynaklar 7.522.966 Bin TL ile %25, Özkaynaklar 3.314.462 Bin TL ile %5 ve Diğer Pasifler 
2.277.328 Bin TL ile %30’lik pay almaktadır. 

 

 

Nakit Değerler ve 
Nakit Benzerleri 

%8
Menkul 
Değerler

%11

Krediler
%79

Diğer 
Aktifler

%2

AKTİFLER

 

Toplanan Fonlar
%72

Toplanan Fonlar 
Dışı Kaynaklar

%25

Diğer Pasifler
%30

Özkaynaklar
%5

PASİFLER
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KONSOLİDE FİNANSAL GÖSTERGELER 
 

 

KONSOLİDE FİNANSAL GÖSTERGELER 

 

RASYOLAR MART 2020  ARALIK 2019 

Sermaye Yeterlilik Rasyosu 15,0 16,6 

Özkaynak / Toplam Aktifler 7,2 8,7 

Toplam Krediler / Toplam Aktifler 71,9 65,2 

Takipteki Krediler (Brüt) / Toplam Krediler 2,4 2,3 

Vadesiz Mevduat / Toplam Mevduat 19,6 16,3 

YP Aktifler / YP Pasifler(*) 93,1 94,8 
(*) Dövize endeksli krediler dahil edilmemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇİLMİŞ GELİR-GİDERLER  (BİN TL) MART 2020 MART 2019 

Kar Payı Gelirleri 1.945.200 1.683.949 

Kar Payı Giderleri 881.820 1.123.305 

Net Kar Payı Geliri 1.063.380 560.644 

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri  25.451 47.254 

Ticari Kâr/Zarar (Net)  36.135 36.025 

Diğer Faaliyet Gelirleri 115.104 111.530 

Diğer Faaliyet Giderleri 147.090 117.227 

Beklenen Zarar Karşılığı 641.840 287.907 

Diğer Karşılık Gideri 101.718 13.093 

Personel Giderleri 117.188 92.000 

Vergi Karşılığı Öncesi Kar/Zarar  232.338 250.021 

Vergi Karşılığı (93.956) (52.110) 

Net Kar/Zarar  138.382 197.911 
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KONSOLİDE EDİLEN BAĞLI ORTAKLIĞA İLİŞKİN BİLGİLER 
 

ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.: 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tamamı Ziraat Katılım tarafından ödenmiş 50.000 TL sermayesi 

ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasaları Kurulundan alınan izinle 

22.01.2016 tarihinde, SPK'nın 07.06.2013 tarihli ve 28760 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kira 

Sertifikaları Tebliği (III-61.1) çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla 

kurulmuştur. 

Şirket’in merkezi adresi Fatih / İSTANBUL’dur. 

30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla şirketin personeli bulunmamaktadır. 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 27.12.2019 tarihinde ihraç edilen 600.000.000 TL 

nominal değerli, 98 gün vadeli, 03.04.2020 itfa tarihli, "TRDZKVK42012" ISIN kodlu kira 

sertifikalarının 600.000.000 TL tutarlı itfa ve 15.948.479,70 TL tutarlı kupon ödemeleri 03.04.2020 

tarihinde tamamlanmıştır.  

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 14.01.2020 tarihinde ihraç edilen 400.000.000 TL 

nominal değerli, 97 gün vadeli, 20.04.2020 itfa tarihli, "TRDZKVK42020" ISIN kodlu kira 

sertifikalarının 400.000.000 TL tutarlı itfa ve 10.258.079,77 TL tutarlı kupon ödemeleri 20.04.2020 

tarihinde tamamlanmıştır. 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 29.01.2020 tarihinde ihraç edilen 500.000.000 TL 

nominal değerli, 98 gün vadeli, 06.05.2020 itfa tarihli, "TRDZKVK52011" ISIN kodlu kira 

sertifikalarının 500.000.000 TL tutarlı itfa ve 12.484.949,67 TL tutarlı kupon ödemeleri 06.05.2020 

tarihinde tamamlanmıştır. 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 21.02.2020 tarihinde ihraç edilen 700.000.000 TL 

nominal değerli, 103 gün vadeli, 03.06.2020 itfa tarihli, "TRDZKVK62010" ISIN kodlu kira 

sertifikalarının 700.000.000 TL tutarlı itfa ve 17.876.879,55 TL tutarlı kupon ödemeleri 03.06.2020 

tarihinde tamamlanmıştır. 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde ihraç edilen 500.000.000 TL 

nominal değerli, 99 gün vadeli, 18.06.2020 itfa tarihli, "TRDZKVK62028" ISIN kodlu kira 

sertifikalarının 500.000.000 TL tutarlı itfa ve 13.426.049,62 TL tutarlı kupon ödemeleri 18.06.2020 

tarihinde tamamlanmıştır. 
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Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 500.000.000 TL nominal değerli, 96 gün vadeli, 

08.07.2020 itfa tarihli, "TRDZKVK72019" ISIN kodlu kira sertifikaları Borsa Genel Müdürlüğünün 

12/06/2019  tarihli onayı çerçevesinde, 03.04.2020 tarihinde ihraç edilmiş ve 07/04/2020 

tarihinden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli 

yatırımcılar arasında işlem görmeye başlamıştır. 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 600.000.000 TL nominal değerli, 99 gün vadeli, 

28.07.2020 itfa tarihli, "TRDZKVK72027" ISIN kodlu kira sertifikaları Borsa Genel Müdürlüğünün 

17/04/2020 tarihli onayı çerçevesinde, 20.04.2020 tarihinde ihraç edilmiş ve 22.04.2020 

tarihinden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli 

yatırımcılar arasında işlem görmeye başlamıştır. 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 700.000.000 TL nominal değerli, 98 gün vadeli, 

12.08.2020 itfa tarihli, "TRDZKVK82018" ISIN kodlu kira sertifikaları Borsa Genel Müdürlüğünün 

17/04/2020 tarihli onayı çerçevesinde, 06.05.2020 tarihinde ihraç edilmiş ve 08.05.2020 

tarihinden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli 

yatırımcılar arasında işlem görmeye başlamıştır. 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 300.000.000 TL nominal değerli, 96 gün vadeli, 

25.08.2020 itfa tarihli, "TRDZKVK82026" ISIN kodlu kira sertifikaları Borsa Genel Müdürlüğünün 

17/04/2020 tarihli onayı çerçevesinde, 21.05.2020 tarihinde ihraç edilmiş ve 27/05/2020 

tarihinden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli 

yatırımcılar arasında işlem görmeye başlamıştır. 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 800.000.000 TL nominal değerli, 103 gün vadeli, 

14.09.2020 itfa tarihli, "TRDZKVK92017" ISIN kodlu kira sertifikaları Borsa Genel Müdürlüğünün 

17/04/2020 tarihli onayı çerçevesinde, 03.06.2020 tarihinde ihraç edilmiş ve 05.06.2020 

tarihinden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli 

yatırımcılar arasında işlem görmeye başlamıştır. 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 500.000.000 TL nominal değerli, 103 gün vadeli, 

29.09.2020 itfa tarihli, "TRDZKVK92025" ISIN kodlu kira sertifikaları Borsa Genel Müdürlüğünün 

17/04/2020 tarihli onayı çerçevesinde, 18.06.2020 tarihinde ihraç edilmiş ve 22.06.2020 

tarihinden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli 

yatırımcılar arasında işlem görmeye başlamıştır. 
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Şirketin Unvanı Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının ISIN Kodu TRDZKVK72019 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Türü  Kira Sertifikası 

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış 

İhracın Nominal Tutarı  500.000.000,-TL  

Satılan Nominal Tutar  500.000.000,-TL 

Satılamadığı İçin Yüklenilen Nominal Tutar - 

Tahsis Yoluyla Satılan Miktar Nitelikli Yatırımcı (%100) 

İhraç Fiyatı  1,00 TL 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Vadesi 08/07/2020 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının İtfa Planı 
Anapara ve getiri ödemesi vade bitiminde bir defada 

yapılacaktır. 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Getirisi 
%10,70 (yıllık basit), %11,12906 (yıllık bileşik), 

%2,81425    (getiri oranı) 

Şirketin Unvanı Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının ISIN Kodu TRDZKVK72027 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Türü  Kira Sertifikası 

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış 

İhracın Nominal Tutarı  600.000.000,-TL  

Satılan Nominal Tutar  600.000.000,-TL 

Satılamadığı İçin Yüklenilen Nominal Tutar - 

Tahsis Yoluyla Satılan Miktar Nitelikli Yatırımcı (%100) 

İhraç Fiyatı  1,00 TL 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Vadesi 28/07/2020 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının İtfa Planı Anapara ve getiri ödemesi vade bitiminde bir defada 

yapılacaktır. 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Getirisi %10,40 (yıllık basit), %10,80040 (yıllık bileşik), 

%2,82082    (getiri oranı) 

Şirketin Unvanı Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının ISIN Kodu TRDZKVK82018 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Türü  Kira Sertifikası 

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış 

İhracın Nominal Tutarı  700.000.000,-TL  

Satılan Nominal Tutar  700.000.000,-TL 

Satılamadığı İçin Yüklenilen Nominal Tutar - 

Tahsis Yoluyla Satılan Miktar Nitelikli Yatırımcı (%100) 

İhraç Fiyatı  1,00 TL 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Vadesi 12/08/2020 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının İtfa Planı Anapara ve getiri ödemesi vade bitiminde bir defada 

yapılacaktır. 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Getirisi %9,00 (yıllık basit), %9,30039 (yıllık bileşik), 

%2,41644    (getiri oranı) 
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Ortaklar Adresi Hisse Adedi Pay Adedi 

Ziraat  Katılım Hobyar Eminönü Mahallesi 
Bankası A.Ş.                     Hayri Efendi Cad. Fatih / İSTANBUL 50.000 50.000 
 
 

 

Şirketin Unvanı Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının ISIN Kodu TRDZKVK82026 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Türü  Kira Sertifikası 

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış 

İhracın Nominal Tutarı  300.000.000,-TL  

Satılan Nominal Tutar  300.000.000,-TL 

Satılamadığı İçin Yüklenilen Nominal Tutar - 

Tahsis Yoluyla Satılan Miktar Nitelikli Yatırımcı (%100) 

İhraç Fiyatı  1,00 TL 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Vadesi 25/08/2020 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının İtfa Planı Anapara ve getiri ödemesi vade bitiminde bir defada 

yapılacaktır. 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Getirisi %8,60 (yıllık basit), %8,87626 (yıllık bileşik), 

%2,26192    (getiri oranı) 

Şirketin Unvanı Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının ISIN Kodu TRDZKVK92017 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Türü  Kira Sertifikası 

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış 

İhracın Nominal Tutarı  800.000.000,-TL  

Satılan Nominal Tutar  800.000.000,-TL 

Satılamadığı İçin Yüklenilen Nominal Tutar - 

Tahsis Yoluyla Satılan Miktar Nitelikli Yatırımcı (%100) 

İhraç Fiyatı  1,00 TL 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Vadesi 14/09/2020 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının İtfa Planı Anapara ve getiri ödemesi vade bitiminde bir defada 

yapılacaktır. 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Getirisi %8,20 (yıllık basit), %8,44421 (yıllık bileşik), 

%2,31397    (getiri oranı) 

Şirketin Unvanı Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının ISIN Kodu TRDZKVK92025 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Türü  Kira Sertifikası 

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış 

İhracın Nominal Tutarı  500.000.000,-TL  

Satılan Nominal Tutar  500.000.000,-TL 

Satılamadığı İçin Yüklenilen Nominal Tutar - 

Tahsis Yoluyla Satılan Miktar Nitelikli Yatırımcı (%100) 

İhraç Fiyatı  1,00 TL 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Vadesi 29/09/2020 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının İtfa Planı Anapara ve getiri ödemesi vade bitiminde bir defada 

yapılacaktır. 

İhraç Edilen Kira Sertifikasının Getirisi %8,10 (yıllık basit), %8,33826 (yıllık bileşik), 

%2,28575    (getiri oranı) 
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ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.: 

ZKB Varlık Kiralama A.Ş. tamamı Ziraat Katılım tarafından ödenmiş 50.000 TL sermayesi ile 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasaları Kurulundan alınan izinle 

08.09.2017 tarihinde, SPK'nın 07.06.2013 tarihli ve 28760 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kira 

Sertifikaları Tebliği (III-61.1) çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla 

kurulmuştur. 

Şirket’in merkezi adresi Fatih / İSTANBUL’dur. 

30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla şirketin personeli bulunmamaktadır. 

ZKB Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 28.01.2020 tarihinde ihraç edilen 42.000.000 TL nominal 

değerli, 360 gün vadeli taksitler halinde kupon ve anapara taksitleri şeklinde itfa edilecek olan        

"TRDZKBV12113" ISIN kodlu kira sertifikalarının 3.500.000 TL tutarlı itfa ve 350.383,56 TL tutarlı 

kupon ödemeleri 27.02.2020 tarihinde, 3.500.000 TL tutarlı itfa ve 321.184,93 TL tutarlı kupon 

ödemeleri 28.03.2020 tarihinde, 3.500.000 TL tutarlı itfa ve 291.986,30 TL tutarlı kupon 

ödemelerini 27.04.2020 tarihinde, 3.500.000 TL tutarlı itfa ve 262.787,67 TL tutarlı kupon 

ödemelerini 27.05.2020 tarihinde ve 3.500.000 TL tutarlı itfa ve 233.589,04 TL tutarlı kupon 

ödemelerini 26.06.2020 tarihinde tamamlanmıştır. 

 

Ortaklar Adresi Hisse Adedi Pay Adedi 

Ziraat  Katılım                  Hobyar Eminönü Mahallesi 
Bankası A.Ş.                     Hayri Efendi Cad. Fatih / İSTANBUL 50.000 50.000 
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ÖNEMLİ GELİŞMELER 
2020 Yılı II. Ara Dönem Faaliyetleri 

Pazarlama Bölüm Başkanlığı 

Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşlarımızın 
finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla üç yeni finansman paketi hayata 
geçirilmiştir. 
 

o Müşterilerimizin sıfır veya ikinci el konut satın alımlarının finansmanına yönelik 
olarak Avantajlı Konut Finansmanı ürünü oluşturulmuş; azami 12 ay ödemesiz 
dönemli azami 180 ay vade ile konut finansmanı imkânı sunulmuştur.  

o İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak 
bireysel/kurumsal müşterilerimize Avantajlı Taşıt Finansmanı ürünü 
oluşturulmuştur. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek 
Otomobil ve Ticari taşıt finansman imkânı sunulmuştur. 

o Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda 
sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev 
boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini 
desteklemek amacıyla; Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılarak ve 6 ay 
ödemesiz azami 60 ay vadede finansman imkânı sunulmuştur. 

 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı” hamlesi doğrultusunda, yukarıda belirtilen yeni paketlerin 

yanında birinci çeyrek sonunda hayata geçirilen, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF 
teminatlı finansman imkânı sağlayan “İşe Devam Finansman Desteği Paketi” ve “Çek Ödeme 
Destek Paketi”  uygulamalarına ikinci çeyrekte de devam edilmiştir. Bu kapsamda ikinci çeyrek 
sonu itibariyle müşterilerimize toplam 5 Milyar TL finansman sağlanmıştır. 
 

Ziraat Katılım olarak yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye’de üretim yapan 
otomotiv markaları ile 2019 yılsonu gerçekleştirdiğimiz işbirliğini 2.Çeyrek itibarı ile devam 
ettirerek; sıfır km yerli üretim binek ve ticari araçları satın alacak müşterilerimize Yerli Üretime 
Özel Taşıt Finansmanı Paketi ürünümüzü sunmaya devam etmekteyiz. 

Ziraat Katılım olarak, müşterilerimizin; finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve uygun 
koşullarda kullandırılması noktasında faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmeye devam edecektir. 

 
Bankamızın ilk kredi kartı ürünü olan Ziraat Katılım Bankkart ilk faz çalışmaları ikinci çeyrek 

itibariyle tamamlanmış olup Haziran ayında pilot uygulamaları başlamıştır. Temmuz ayı için 
yaygınlaşma planlaması yapılmış olup, ürünümüz müşterilerimizin kullanımına sunulacak ve 
pazarlama faaliyetlerine başlanacaktır.  Ziraat Katılım Bankkart kredi kartı ile beraber kart 
hamillerimiz Bankkart üye işyeri programına dahil işyerlerinden taksitli işlem yapabilecek, puan 
kazanabilecek, güvenli ve hızlı şekilde elektronik ticaret ve temassız işlem gibi geniş yelpazede 
işlemler gerçekleştirebileceklerdir.  

 
Yeni ürünümüzle beraber Bankamız müşteri sadakatinin artırılması, ödeme sistemleri pazar 

payımızın ve karlılığımızın artması hedeflenmektedir. İlerleyen dönemde müşteri deneyimi ve 

tüketici beklentilerini ön planda tutarak geliştirilecek yeni özellik ve uygulamalarla beraber 

sektörde Ziraat Katılım Bankkart kredi kartı rekabetçi bir kart ürün olarak yerini alacaktır.   
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Bilgi Teknolojileri Yönetimi Bölüm Başkanlığı 

 Açık Kaynak İşletim Sisteminin 48 şubede yaygınlaştırılması tamamlanmıştır. 

 15/03/2020 tarihli ve 31069 sayılı BDDK yönetmeliğine istinaden 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe 
girecek maddeler yapılmış, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek maddeler planlanmıştır. 
 

 Bireysel Temel İhtiyaç Destek Finansmanı Projesi ile Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında 

kullandırılacak kredilere altyapı hazırlanmıştır. 

 İletişim Merkezi Uzaktan Çalışma altyapısı hazırlanmıştır. 

 Şubelerden iletilen talimatlı para transferi işlemlerinin Operasyon Merkezi tarafından 

yapılabilmesi sağlanmıştır. 

 TBB Risk Merkezi Protestolu ve Ödenen Senet Bildirimleri Projesi ile senetlerin tekil numaralar ile 

takibi ve KKB ye günlük yapılan bildirimler ile daha iyi istihbarat yapılması sağlanmıştır. 

 Katılım Müşterim Projesi ile müşterileri bilgilerinin tek seferde 360 derece sorgulanabilmesi 

sağlanmıştır. 

 Ziraat Katılım Yayın Gönderi Sistemi ile müşterilere gönderilecek toplu kısa mesaj ve elektronik 

postaların yönetimi ve raporlanması için altyapı oluşturulmuştur. 

 Beko ÖKC Projesi kapsamında BEKO markalı yazarkasa POS için bankamız POS uygulamasının 

çalışması sağlanmıştır. 

 Ziraat Katılım BankKart Projesi ile kredi kartı altyapısı oluşturulmuştur. 

 Sudan Şubesi Swift Entegrasyonu tamamlanmıştır. 

 Kurum iç ve dış toplantıları için Açık Kaynak VK Sistemi hayata geçirilmiştir. 
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2020 YILI II. ARA DÖNEM SONRASINA İLİŞKİN BEKLENTİLER 
2020 yılının ikinci çeyreğinde, tüm dünyaya yayılan Covid-19 (Koronavirüs) salgınının küresel ekonomi 

üzerindeki etkisi azalmaya başlamış ve salgında ikinci dalga olasılığına rağmen ekonomik verilerde iyileşme 

görülmeye başlanmıştır. Koronavirüs salgını karşısında alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve normalleşme 

sürecinin başlaması ile piyasada iyimserlik havası artmaya başlamıştır. Merkez bankaları salgından kaynaklı 

olarak likidite sıkışıklığını önlemek ve ekonomileri desteklemek için ikinci çeyrekte de bilanço büyütmeye 

ve faiz indirimlerine devam etmiştir. Bunun sonucunda finansal piyasalar açısından olumlu beklentiler 

artmıştır ancak reel sektörde toparlanma daha geriden gelmiştir. Önümüzdeki süreçte de atılan adımların 

devam etmesi ile reel sektörde ve finansal piyasalarda ivme kazanılması beklenmektedir. 

ABD’de, yılın ikinci çeyreğinde para ve maliye politikalarında genişletici adımlar atılmış ve kamu harcama 

paketleri açıklanmıştır. FED bilanço büyütmeye devam etmiş ve bilanço büyüklüğünü yedi trilyon USD’nin 

üzerine çıkarmıştır. Virüs etkisiyle ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %5 daralmıştır. Ancak virüsün ABD 

ekonomisi üzerindeki asıl etkisi ikinci çeyrekte %32,9 daralma olarak ortaya çıkmıştır. FED, Haziran ayı 

toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %0-0,25 seviyesinde sabit tutmuştur ve önümüzdeki birkaç 

sene daha faiz oranlarını düşük tutacağının işaretini vermiştir. ABD ekonomisinde, toparlanmanın etkisiyle 

uzun vadeli faizler kısa vadeli faizlerin üzerine çıkmıştır. ISM hizmetler endeksi, salgın nedeniyle 2 ay üst 

üste düşüşün ardından, Haziran ayında beklentileri aşarak 45,4’ten 57,1 seviyesine yükselmiştir. İmalat 

PMI verilerinde de son aylarda iyileşme devam etmiş 49,8’e yükselmiştir. ABD ekonomisindeki makro 

rakamların iyileşmesi ile birlikte, yılın ilk yarısında ciddi daralma meydana gerlirken, alınan önlemlerle 

sayesinde yılın geri kalanında hızlı bir toparlanma beklenmektedir.  

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği Euro Bölgesi’nde, istihdam ve gelir kayıpları görülmüş, 

turizm başta olmak üzere birçok hizmet sektöründe ciddi daralmalar meydana gelmiştir. Virüsün 

olumsuz etkilerini azaltmak için Avrupa Bölgesi’nde büyük destek paketleri açıklanırken, Avrupa 

Merkez Bankası (ECB) ise tahvil alımları yolu ile piyasaya likidite sağlamıştır. Yılın ilk çeyreğinde, 

Avrupa Birliği ekonomisinde %3,6 daralma yaşanırken ekonomilerin geçici süreli kapanması 

nedeni ile ikinci çeyrekte de yüzde %12,10 düzeyinde bir daralma meydana gelmiştir. Ancak son 

dönemde Euro Bölgesi PMI verilerinde olumlu gelişmeler yaşanırken, sanayi üretimi rakamlarında 

da toparlanma devam etmektedir. Sonuçta makroekonomik veriler hala salgın öncesi döneme 

göre olumsuz olmasına rağmen ileriye dönük iyimser beklentiler devam etmektedir. Önümüzdeki 

dönemde de Avrupa’da negatif faiz ve varlık alım programı gibi adımların devam edeceği tahmin 

edilmektedir.  

Küresel boyutta uygulanan sosyal yaşam kısıtlamaları ve karantina süreçleri nedeniyle petrol 

talebinin azalması ve OPEC+ ülkeleri arasında arz kısıtlamasına dair yaşanan anlaşmazlıkların da 

etkisi ile yılın ilk çeyreğinde petrol fiyatlarında ciddi düşüşler görülmüştür. Ancak yılın ikinci 

çeyreğinde sosyal hayatın normale dönmesi ve ciddi arz kesintilerinin belirtilmesi ile petrol 

fiyatlarında bir miktar toparlanma yaşanmış yeniden varil başına 40 doların üzerine çıkmıştır. 

Merkez bankaları salgın döneminde likidite sıkışıklığını önlemek için tahvil alım programları 

açıklamaları, kıymetli madenlere olan yatırım talebini arttırmıştır. Bu nedenle ons altın fiyatı 1750 

USD seviyesini aşmıştır. Son dönemde küresel ekonomide görülen iyileşme emareleri gelişmekte 

olan ülke ekonomilerine yönelik bakışı da olumlu yönde etkilemiştir. Çin’in ise salgınla mücadele  
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de daha hızlı ve daha etkin davranması, diğer gelişmekte olan ülke ekonomilerine kıyasla, 

salgından kaynaklı ekonomik hasarı daha hızlı tamir edebileceği beklentisini ortaya çıkarmaktadır.  

Türkiye ekonomisinde salgın sürecine ilişkin iyimser beklentiler ile birlikte finansal piyasalarda 

normalleşme sürecine girilmiştir. Borsa endeksi salgın öncesi fiyatlara yaklaşırken, finansal 

piyasalar V tipi toparlamayı fiyatlamaktadırlar. Ancak salgının reel ekonomi üzerindeki baskısı 

azalsa da devam etmiştir. Hükümetimiz salgının reel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin 

önüne geçmek için bir takım önlemler alınmış ve ekonomi yönetimimizce yüksek tutarda destek 

paketleri açıklanmıştır. TCMB, para politikasında genişleyici bir para politikası izlemiş ve 

piyasadaki likidite sıkışıklığını rahatlatmak için tahvil alımlarını artıracağını açıklamıştır. TCMB, 

ayrıca faiz oranlarında bir miktar indirim yaparken, ihtiyatlı duruşunu da devam ettirmiştir.  KGF 

destekli ve kamu bankaları ağırlıklı olarak, reel sektöre ve bireylere yönelik uygun vade ve faiz 

oranları ile yüksek tutarda finansman desteği sağlanmış, kredi taksit ertelemeleriyle ödeme 

sıkıntılarına karşı destek olunmuştur. Reel sektörde, Nisan ayında artan yavaşlama sürecinin 

ardından, Mayıs ayından itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir. 

Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %4,5 büyümesine rağmen, yılın ikinci çeyreğinde ekonominin kısmi 

kapatılması nedeni ile daralma olacağı beklenmektedir. Ayrıca yurt dışı uçuşların durması, turizm 

sektörünü de olumsuz etkilerken yurt dışı talebinde azalması ihracat rakamları üzerinde baskı 

yaratmıştır. Ülkemizde de salgın nedeniyle toplam talepte bir miktar düşüş olmuş, bununla 

beraber talep enflasyonunda bir miktar düşüş gözlenmiştir. Ancak ülkemizdeki sağlık otoritesinin 

ve hükümetin salgın yönetimindeki başarısı salgın kontrol altına alınmıştır. Alınan tedbirlerle 

beraber sosyal hayat normalleşirken ekonomik aktivite kısa sürede yeniden salgın öncesi döneme 

dönmüştür. 

Ekonomi yönetiminin uygulamış olduğu etkin politikalar sayesinde salgının ekonomiye etkisinin 

sınırlı olması beklenmektedir. Salgın nedeni ile üretimin sekteye uğradığı sektörlerde kısa çalışma 

ödeneğinin verilmesi kısa süreli çalışamayan çalışanlara gelir sağlamıştır. Yılın ikinci çeyreğinde 

faiz oranlarında düşüş görülürken ve enflasyonda da iyileşme meydana gelmiş, TL istikrar 

kazanmıştır. Petrol fiyatlarında bir miktar toparlanma olsa da düşük seyrin devam etmesi, 

önümüzdeki dönemde enflasyonu olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.   

Yılın ikinci çeyreğinde salgın nedeni ile ekonominin kısmi kapatılması reel ekonominin bir miktar 

daralmasına neden olabilecektir. Virüsün etkilerini azaltmak için açıklanan programlar ve 

hükümet harcamaları nedeni ile bütçe rakamlarında bir miktar bozulma olmasına rağmen, 

ekonomik aktivite de salgın öncesi dönem yaklaşılmıştır. Ülkemizdeki sağlık otoritesinin planlı ve 

organize şekilde tedbir alması ve hükümetin sağladığı teşvikler sayesinde diğer ülkeler ile 

kıyaslandığında virüs ile mücadelede Türkiye bir başarı hikâyesi yazmaktadır. Son yıllarda yapılan 

şehir hastaneleri ve sağlık sektörüne yapılan yatırımlar bu başarının en temel faktörleri arasında 

gösterilmektedir. Salgından en az etkilenen ülkelerin başında gelen Türkiye’nin küresel 

ekonominin toparlanması ile beraber ön plana çıkması beklenmektedir.  

 


