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1 RAPOR ÖZETİ  

 

“T.C. Ziraat Bankası Personelini Güçlendirme Vakfı” ile “T.C. Ziraat Bankası Personeli 

Yardımlaşma Vakfı” nın 30.03.1983 yılında birleştirilmesi sonucunda, T.C. Ziraat Bankası 

Personeli Vakfı adını alan Vakıf, üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı 

sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ancak 17.01.2009 tarihinde Vakıf Senedinde yapılan 

değişiklik sonucunda Vakıf doğal tasfiye sürecine girmiştir. Vakfın bir adet iktisadi işletmesi 

bulunmaktadır. 

2015 ve 2016 yılları içinde Vakıf Senedinin 25.Maddesi’ne göre üyelerine herhangi bir 

yardımda bulunmayan Vakfın, 31.12.2016 tarihli bilançosuna göre varlıkları toplamı 

3.911.851,52 TL.’dir. Vakfın Varlıkların bilançoda kayıtlı olan değerlerine göre, iştirakler ve 

iktisadi işletmeler karşılığı olarak toplam 6.156,50 TL. ve gayrimenkuller (arazi, arsa ve 

binalar) toplamı net 19.566,46 TL olmak üzere, toplam  25,722,96 TL olarak görülmektedir. 

Ancak bilançoda yer alan kayıtlı değerleri yerine 2016 yılı içinde yaptırılan ekspertiz sonuçları 

dikkate alınırsa; gayrimenkullerin ekspertiz değerleri toplamı 5.149.210 TL. ve Vakıf iktisadi 

işletmesinin değerleri olan 5.500.000 TL. olmak üzere Vakfın Duran Varlıkları toplamı 

10.649.210 TL. dir. Vakfın 31.12.2016 tarihi itibarıyla, ağırlığı bankalarda tutulan varlıkların 

oluşan dönen varlıklar toplamı da (Vakıf İşletmesine ait olan hariç) dikkate alındığında toplam 

varlığının 14.528.960 TL. olduğu anlaşılmaktadır.  

17.01.2009 tarihinde Vakıf senedinde yapılan değişiklik sonucunda üyelerinden aidat almayı 

durduran, emeklilik tazminatı ve ek emeklilik yardımı ödemelerine son veren Vakfın, üyelerine 

olan yükümlülüğü senet değişikliği tarihi itibarıyla, her bir üye için bulunan üye alacaklarının, 

tüm üye alacaklarının toplamı içindeki oranı olarak tanımlanmış olup, bu orana esas teşkil 

eden üye alacakları toplamını karşılamaya yeterli varlığı bulunmaktadır.  Vakıf Senedine göre 

Vakfın yükümlülüğünün sınırı Vakıf Varlıkları olduğundan ve yine bu yükümlülüğün vadesi 

Vakıf varlıklarının tasfiyesi koşuluna bağlandığından, Vakfın üyelerine karşı olan yükümlülüğü 

için aktüeryal bugünkü değer hesaplanması uygun değildir.  

Vakıf senedi hükümlerine göre doğal tasfiye sürecinde olan vakfın varlıkları nakde çevrildikçe 

2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında olduğu gibi üyelere ödeme yapılacaktır.  

 

 

 


