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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE 
UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE 
UYUM BEYANI

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“Garanti 

BBVA” veya “Banka”), Bankacılık Mevzuatı, 

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret 

Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca 

belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine 

bağlıdır ve bu ilkelerin hayata geçirilmesine 

azami özen gösterir. Garanti BBVA, 

faaliyet raporu ve web sitesini bu uyum 

çerçevesinde güncelleyip tüm paydaşlarının 

hizmetine sunmaktadır. Pay sahipleri sürekli 

güncel tutulan Garanti BBVA Yatırımcı 

İlişkileri web sitesinden kapsamlı bilgiye 

ulaşabilmekte, en son gelişmeler ve 

faaliyetler hakkında bilgi edinebilmekte, 

sorularını Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’ne 

ve İştirakler ve Hissedarlar Servisi’ne 

yönlendirebilmektedir.

Garanti BBVA’nın, kurumsal yönetim 

ilkelerine verdiği önemin bir sonucu 

olarak, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 

Tebliği çerçevesinde, uyulması zorunlu 

olmadığı hükme bağlanan ilkelere uyum 

durumu, bu raporda ilgili başlıklar altında 

açıklanmaktadır.

Banka’da kurumsal yönetim ilkelerine 

uyumun izlenmesi ve bu konuda iyileştirme 

çalışmalarında bulunulmasından sorumlu 

olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

tarafından yayımlanan Bankaların Kurumsal 

Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik 

ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

yayımlanan ve o dönem yürürlükte 

bulunan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal 

Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde 

Şubat 2013 tarihinde kurulmuştur. Komite 

2019 yılında tüm üyelerin katılımıyla 3 kez 

toplanmıştır. Yönetim Kurulu, Kurumsal 

Yönetim Komitesi’nin 2019 yılında 

yürüttüğü çalışmaları etkin, yerinde, yeterli 

ve mevzuata uygun görmüştür. Kurumsal 

Yönetim Komitesi’nin faaliyetlerine ilişkin 

bilgiye Komiteler bölümünde detaylı şekilde 

yer verilmiştir.

Öte yandan Garanti BBVA, II-17.1 sayılı 

Kurumsal Yönetim Tebliği’nde uyulması 

zorunlu kılınan tüm ilkelere 2019 yılı içinde 

uyum sağlamıştır.

DENETİM KOMİTESİ RAPORU

İlgili bilgiye faaliyet raporu sayfa 
178’den ulaşabilirsiniz.

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER

ORTAKLIK YAPISI

Şirketin Ortaklık yapısı ile ilgili 
bilgiye faaliyet raporu sayfa 21’den 
ulaşabilirsiniz.

GENEL KURUL TOPLANTILARI
Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu 

tarafından alınan karar doğrultusunda 

yapılmaktadır. Toplantı tarihi, yeri, gündem 

maddeleri ve benzeri bilgileri içeren Genel 

Kurul toplantı ilanı, Tebliğde belirtilen 

hükümler çerçevesinde usulüne uygun 

olarak mümkün olan en fazla sayıda pay 

sahibine ulaşabilmek amacıyla Ticaret Sicili 

Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu 

(www.kap.gov.tr), e-YÖNET Kurumsal Yönetim 

ve Yatırımcı İlişkileri (www.mkk.com.tr), 

e - Ş İ R K E T  Ş i r k e t l e r  B i l g i  P o r t a l ı

(www.mkk.com.tr), e-GENEL KURUL Elektronik 

Genel Kurul Sistemi (www.mkk.com.tr), Banka 

web siteleri ve iki ulusal gazetede toplantı 

tarihinden asgari üç hafta önce yayımlanır. 

Banka, Genel Kurul toplantılarına söz 

hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini 

davet eder. Toplantı öncesinde Bilanço, 

Kâr-Zarar tabloları ve faaliyet raporu ilgili 

mevzuatta belirtilen süreler içinde Garanti 

BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinde, 

Genel Müdürlük’te ve tüm şubelerde pay 

sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır. 

Genel Kurul Toplantısı’nda gündem 

maddeleri görüşülür ve hissedarların 

onayına sunulur. Pay sahipleri gündem 

maddeleriyle ilgili soru veya görüşlerini 

sunup, önerilerde bulunabilirler. Yöneltilen 

sorular, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu’nda 

belirlenmiş usul ve ilkeler çerçevesinde 

değerlendirilir ve yanıtlanır. Öneriler ise 

Genel Kurul’un onayına sunularak; yeterli 

yönetim15,2 dk3.341 6
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nisapla onaylanması durumunda karar haline 

gelir. Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır 

bulunanlar listesi toplantı günü Kamuyu 

Aydınlatma Platformu (KAP), e-Şirket Bilgi 

Portalı, e-Genel Kurul Elektronik Genel Kurul 

Sistemi, Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri 

internet sitesi ve tescil sonrası Ticaret Sicil 

Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. 

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar 

süresi içerisinde yasal prosedüre uygun 

olarak yerine getirilmektedir. Anonim 

Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak 

Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile Anonim 

Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak 

Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında 

Tebliğ hükümleri uyarınca, toplantıya 

elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden 

de katılarak oy kullanılabilmektedir. Buna 

ek olarak, depo sertifika sahipleri de Genel 

Kurul’da oy kullanma hakkına sahiptir ve 

oy kullanabilmektedir. Genel Kurul toplantı 

tutanakları ve hazır bulunanlar listesi Garanti 

BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitelerinde 

pay sahiplerinin incelemesine sunulur. Bu 

belgeler istenirse Hissedarlar ve İştirakler 

Bölümü’nden de temin edilebilir.

Garanti BBVA 01.01.2018-31.12.2018 dönemi 

Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Nisan 2019 

tarihinde yapılmış olup, toplantı nisabı 

%85,90 olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurul 

toplantısına medya katılımı olmamıştır. 

Toplantıda bir hissedarımız gündem 

maddelerine muhalefet şerhi vererek 

taleplerini sunmuş olup, kendisine Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk 

Ticaret Kanunu’nda belirlenmiş usul ve ilkeler 

çerçevesinde gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

Dönem içerisinde bağımsız yönetim kurulu 

üyelerinin olumsuz oy vermeleri sebebiyle 

kararın genel kurula bırakıldığı bir işlem 

bulunmamaktadır.

2019 YILI IÇINDE YAPILAN BAĞIŞ VE 
YARDIMLAR HAKKINDA BILGI
Banka tarafından yıl içerisinde yapılan 

yardım ve bağışların toplam tutarı 6.818.454 

TL’dir. Banka, topluma değer katma anlayışı 

ile ağırlıklı olarak, eğitim, kültür, sanat, 

çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren 

kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek 

veya vakıflara, kamu kurum ve kuruluşlarına 

bağış ve yardım yapmakta olup Banka’nın 

kurumsal kimliğinin tanıtımı ve bankacılık 

faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla da 

bağış yapılabilmektedir. 

Banka tarafından, dönem içerisinde yapılan 

bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları 

hakkında genel kurul toplantısında da ayrı 

bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi 

verilmektedir.

2019 yılı bağışlarının tutarları ve 

yararlanıcıları aşağıdaki gibidir:

YARARLANICILAR TUTAR

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 3.205.090   

MUHTELİF VAKIF, DERNEK, KİŞİ VE 
KURULUŞLAR

1.589.370   

ÜNİVERSİTELER VE EĞİTİM KURUMLARI 1.542.144 

AYHAN ŞAHENK VAKFI 425.000

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 41.600   

DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI 15.250   

TOPLAM 6.818.454   

OY HAKLARI 
Pay sahiplerinin oy hakları ve bu hakların 

kullanımına ilişkin hükümler, Garanti BBVA 

Esas Sözleşmesi’nin 38’inci maddesinde 

yer almaktadır. Garanti BBVA’nın Genel 

Kurul Toplantılarında oy hakkında imtiyaz 

bulunmamaktadır. Banka’nın karşılıklı iştirak 

içerisinde olduğu şirket bulunmamakta 

olup, son Genel Kurul’da bu nedenle 

kullanılan oy yoktur.

KÂR PAYI HAKKI
Banka’nın Kâr Dağıtım Politikası aşağıdaki 

gibidir:

“Bankamızın kâr dağıtımına ilişkin hususlar, 

Esas Sözleşme’nin 45, 46 ve 47’nci 

maddelerinde detaylı olarak belirtilmiştir. 

Bu çerçevede, Bankamızın sektör içindeki 

hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman 

ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak 

dağıtılacak temettünün nakit olarak 

ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi 

ve bu suretle ihraç edilecek payların 

bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da 

her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte 

kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesi ve 

dağıtım işlemlerinin mevzuatta öngörülen 

yasal sürelerde tamamlanması konularında 

karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Bankanın kâr dağıtım politikası, ulusal ve/

veya global ekonomik şartlarda herhangi 

bir olumsuzluk bulunmaması ve 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu’nda yer alan Koruyucu 

Hükümler ve ilgili alt düzenlemeler ile 

belirlenmiş standart oranların hedeflenen 

seviyede olması koşuluyla, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 

uygunluğunu müteakip dağıtılabilir kârın 

%30’una kadar olan kısmının, nakit ya da 

hisse senedi olarak ortaklara dağıtılması 

yönündedir. Kanuni yedek akçeler ve 

Banka tarafından tasarrufu zorunlu fonlar 

ayrıldıktan sonra kalan dönem kazancından 

ortaklara dağıtımı yapılmayan tutarlar 

Olağanüstü Yedek Akçe hesabına aktarılır.

Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım 

kararı verilen genel kurul toplantısının 

yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla 

başlanması şartıyla, karar tarihinden en geç 

3 ay içinde yapılır.
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Bankamızda kâr payı avansı dağıtım 

uygulaması bulunmamaktadır.

Ortaklara yapılacak kâr payı dağıtımına ilişkin 

teklif, Banka’nın operasyonel performansı, 

finansman ihtiyacı, büyüme hedefleri ile 

Banka’nın tabi olduğu yasal düzenlemeler 

gözetilmek suretiyle Esas Sözleşme’nin 

46’ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu 

kararıyla Genel Kurul’un onayına sunulur.

Dağıtım kararı, Genel Kurul Toplantısı’nda 

onaylanması halinde yürürlüğe girer ve 

alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma 

Platformu aracılığıyla kamuya bildirilir.”

Öte yandan, 4 Nisan 2019 tarihli Genel Kurul 

Toplantısı’nda, Bankacılık Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile 

Banka Esas Sözleşmesi’nin 45. maddesi 

ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, 

Banka’nın büyüme hedefleri, uzun vadeli 

stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik 

gelişmeler gözetilerek, Bankamızın 2018 

yılında vergi sonrası oluşan dağıtılabilir net 

dönem kârının dağıtılmayarak Olağanüstü 

Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına, 

ve ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. 

maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca 

ilgili mevzuatta belirtilen koşulların 

sağlanması nedeniyle Kurumlar Vergisi’nden 

istisna tutularak özel fon hesabına ayrılan 

tutarlar ile Banka’nın, 1 Ocak 2018 tarihi 

itibarıyla TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı 

uygulamasına ilk geçişi nedeniyle oluşan 

ve “Geçmiş Yıl Kâr Zararı” kalemi içerisinde 

sınıflanan kârın Olağanüstü Yedek Akçeler 

Hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. 

MENFAAT SAHİPLERİ

MENFAAT SAHIPLERININ 
BILGILENDIRILMESI 
Menfaat sahipleri, özel tasarlanmış 

sistemler ve toplantılar aracılığıyla yönetime 

katılabilmektedir. Doğru ve güvenilir bilgi 

akışını teminen her çeyrek açıklanan mali 

tablolara ilişkin sunumlar hazırlayan Yatırımcı 

İlişkileri Müdürlüğü, bu sunumları web sitesi, 

tablet ve mobil uygulamaları aracılığıyla tüm 

paydaşlara duyurmakta ve organize ettiği 

canlı webcast- telekonferanslarla da soruları 

yanıtlamakta, ses kaydını ise yine bu halka 

açık kanallar üzerinden paylaşmaktadır.

Müşteri Deneyimi Destek Ekibi 

çeşitli kanal alternatifleri üzerinden 

müşterilerin şikayetlerini dinleyerek 

çözüm sağlamanın yanı sıra önerilerini 

de titizlikle değerlendirmektedir. Garanti 

BBVA müşterilerine, web sitesinde 

bulunan iletişim formu, 444 0 333 telefon 

kanalından sesli mesaj opsiyonu, sosyal 

medya platformları olan Garanti BBVA 

Facebook sayfası ve Twitter Garanti BBVA’ya 

Sor hesapları üzerinden şikayetlerini ve 

yönetime ilişkin görüşlerini her zaman 

iletme imkanı sunmaktadır. 

Ayrıca, müşterilerin, mevzuat ve 

sözleşmelerle korunan haklarının ihlali 

halinde, etkili ve süratli bir tazmin imkanı 

Bankaca sağlanmakta ve varsa oluşan zarar 

tazmin mekanizmalarının müşterilerce 

kullanılabilmesi için kolaylık gösterilmektedir.

Müşterilerin Şube, Müşteri İletişim Merkezi, 

Müşteri Deneyimi Destek Ekibi ve Dijital 

kanallardan aldığı hizmetlerin sonunda, 

geri bildirimlerini almak üzere; telefon, 

e-mail ve dijital kanallar aracılığıyla anket 

sunulmaktadır. Anket sonuçları titizlikle 

incelenmekte ve alınan geri bildirimler 

iyileştirme aksiyonlarına dönüştürülmektedir. 

Özellikle yeni ürün ve süreç değişikliklerinde 

müşterilerden alınan geri bildirimler 

hassasiyetle takip edilerek, süreçlerde 

düzenleme yapılması sağlanmaktadır.

Garanti BBVA, yatırımcıların beklentilerini, 

banka ve yönetim hakkındaki düşüncelerini 

“Algı Çalışması (Perception study)” ile 

tarafsız bir şekilde değerlendirmektedir. 

Çalışmanın, üçüncü şahıs firmalar tarafından 

gerçekleştirilmesi, tarafsız ve şeffaf iletişimi 

desteklemektedir. Bu çerçevede yapılan 

analiz ile gelişim alanları irdeleniyor, aksiyon 

planları oluşturuluyor. 

Çalışanların karar mekanizmalarında aktif 

olmalarını sağlamak ve yenilikçi fikirlerden 

beslenmek üzere Garanti BBVA, diyalog 

kanallarını çift yönlü tutuyor. Çalışanların 

yönetime katılımı ile ilgili yazılı yönetmelikler 

bulunmamakla beraber Banka’nın stratejik 

öncelikleri doğrultusunda, yürütülen 

tüm proje ve çalışmalarda çalışanlara 

değerlendirme imkanı yaratılmakta ve 

kararlara katılımları gözetilmektedir. 

Çalışan görüşlerini, intranet, çalışan bağlılığı 

araştırması, iç müşteri memnuniyeti anketi 

ve çalışanın sesi platformu GONG gibi 

farklı kanalları sistematik olarak kullanarak 

çalışan memnuniyetini ve çalışan bağlılığını 

artırmayı hedefliyor.

Garanti BBVA, çalışanlarının iş-özel yaşam 

dengesi, performans yönetimi, ücret, 

eğitim ve gelişim olanaklarına ilişkin 

görüşlerini almak amacıyla her yıl Çalışan 

Bağlılığı Anketi yapıyor. 2019 yılında Çalışan 

Bağlılığı skoru %70 olarak gerçekleşti. 

360 Derece Değerlendirme ve Geri Bildirim 

süreci ile, çalışanlarımızın kendileri, çalışma 

arkadaşları, yöneticileri ve de birlikte 

çalıştıkları ekip üyeleri ile ilgili görüşlerini 

alarak, geri bildirim alma ve verme 

kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor. 

Aynı zamanda bu süreç, çalışanlarımızın 

güçlü yönlerini ve gelişim fırsatlarını 

görebilmelerini ve kişisel gelişim planlarını 
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bu doğrultuda oluşturabilmelerine imkan 

tanıyor.

Çalışanlarımız fikir ve önerilerini, Önersen, 

Gong, Atölye isimli öneri ve fikir platformları 

ile intranet portalındaki Sor/Paylaş bölümleri 

aracılığıyla iletiyor. “Önersen” platformu ile 

iletilen öneriler 2019 yılında 992 olurken, 

bu önerilerden ikisi ödüllendirildi. 2007 

yılından bu yana 24.000’den fazla fikir bu 

kanalla iletildi. 2019’de İnsan Kaynakları 

uygulamaları ve çalışma ortamıyla ilgili 

çalışanların sesini duyuran GONG platformu 

ile de 230 fikir paylaşıldı.

Her yıl Genel Müdür ve icra ekibi, Garanti 

BBVA’nın güncel durumunu ve bir sonraki 

yıla ilişkin strateji, hedef ve amaçlarını 

tüm çalışanları ile düzenlediği Gelecek 

Toplantısı’nda paylaştı.

YÖNETİM KURULU

YÖNETIM KURULUNUN YAPISI VE 
OLUŞUMU 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 

Sözen’dir. Yönetim Kurulu Başkanı’nın icrai 

görevi bulunmamakta olup, Yönetim Kurulu 

Üyeleri içinde icracı üye; aynı zamanda doğal 

üye olan Genel Müdür Recep Baştuğ’dur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal 

Yönetim İlkeleri’ne ilişkin düzenlemeleri 

uyarınca, bankalar için bağımsız yönetim 

kurulu üye sayısı asgari üç olarak 

belirlenmiştir. Denetim komitesi üyeliği 

için görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri 

söz konusu düzenlemeler uyarınca, 

bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 

kabul edildiğinden, halihazırda Banka’nın 

Denetim Komitesinde başkanlık görevini 

üstlenen Jorge Saenz-Azcunaga Carranza 

ve aynı komitede üye olarak görev yapan 

Sema Yurdum ile Ricardo Gomez Barredo 

bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Öte yandan, Garanti BBVA’nın 2019 

yılında gerçekleştirdiği Olağan Genel 

Kurul Toplantısı’nda, Esas Sözleşme’nin 

18. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu 

üye sayısının Genel Müdür hariç 9’dan 

10’a çıkarılmasına ve Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’nin “Şirketin yönetim kurulunda son 

on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim 

kurulu üyeliği yapmamış olması” şeklindeki 

4.3.6 numaralı ilkesi çerçevesinde, 

bağımsızlık kriterlerinde belirtilen görev 

süresinin bakiye müddeti kadar bağımsız 

yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sema 

Yurdum’un bağımsız yönetim kurulu 

üyeliği sona erdiğinden, oluşturulan yeni 

Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, diğer Yönetim 

Kurulu Üyeleri’nin bakiye görev süreleri 

kadar görev yapmak üzere seçilmesine ve 

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

bağımsız üye adaylığı konusunda olumsuz 

görüş bildirilmemiş olan, Mevhibe Canan 

Özsoy’un diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 

bakiye görev süreleri kadar görev yapmak 

üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 

seçilmesine karar verilmiştir. Bununla 

beraber, Sema Yurdum’un Banka’nın 

Denetim Komitesindeki üyelik görevi 

devam ettiğinden bu kapsamda bağımsız 

üye olarak kabul edilmektedir.

Mevhibe Canan Özsoy’un, bağımsızlık 

kriterlerini taşıdığına ilişkin Kurumsal 

Yönetim Komitesi’nin 22 Ocak 2019 tarihli 

raporu Yönetim Kurulu’na sunulmuş olup 

Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üye 

adayı olarak Sermaye Piyasası Kurumu’na 

bildirilmesine karar verilmiştir.

2019 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel 

Kurul Toplantısı’nda bağımsız yönetim 

kurulu üyesi olarak seçilen Mevhibe Canan 

Özsoy’un bağımsızlık beyanı aşağıdaki 

gibidir:

TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.Ş. 
KURUMSAL YÖNETIM KOMITESI’NE,
Bankanız Yönetim Kurulu’nda, Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 

sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri 

uyarınca “bağımsız üye” olarak görev 

yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Banka’nın Yönetim Kurulu’nda son on yıl 

içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu 

Üyeliği yapmamış olduğumu,

b) Banka, Banka’nın yönetim kontrolü ya 

da önemli derecede etki sahibi olduğu 

ortaklıklar ile Banka’nın yönetim kontrolünü 

elinde bulunduran veya Banka’da önemli 

derecede etki sahibi olan ortaklar ve 

bu ortakların yönetim kontrolüne sahip 

olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim 

ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 

hısımlarım arasında; son beş yıl içinde 

önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek 

yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin 

bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının 

veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına 

birlikte veya tek başına sahip olunmadığını 

ve önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış 

olduğunu,

c) Son beş yıl içerisinde, başta Banka’nın 

denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, 

iç denetim de dahil), derecelendirilmesini 

ve danışmanlığını yapan şirketler olmak 

üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde 

Banka’nın önemli ölçüde hizmet veya ürün 

satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet 

veya ürün satın alındığı veya satıldığı 

dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli 

görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici 

pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu 

üyesi olmadığımı,

d) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle 

üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine 
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getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye 

sahip olduğumu,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut 

durum itibarıyla tam zamanlı olarak 

çalışmadığımı,

f) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de 

yerleşik olduğumu,

g) Banka’nın faaliyetlerine olumlu katkılarda 

bulunabilecek, Banka ortakları arasındaki 

çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı 

koruyabilecek, menfaat sahiplerinin 

haklarını dikkate alarak özgürce karar 

verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki 

itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

h) Banka faaliyetlerinin işleyişini takip 

edebilecek ve üstlendiğim görevlerin 

gereklerini tam olarak yerine getirebilecek 

ölçüde Banka işlerine zaman ayırabilecek 

nitelikte olduğumu,

i) Banka’nın veya Banka’nın yönetim 

kontrolünü elinde bulunduran ortakların 

yönetim kontrolüne sahip olduğu 

şirketlerde, bağımsız yönetim kurulu üyesi 

olarak görev almadığımı,

j) Banka’nın Yönetim Kurulu’nda gerçek 

kişi olarak üyelik görevini yürüteceğimi ve 

bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olarak 

seçilen herhangi bir tüzel kişi adına tescil ve 

ilan edilmediğimi beyan ederim.”

Öte yandan, 2019 faaliyet yılında, bağımsız 

yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını 

ortadan kaldıran bir durum ortaya 

çıkmamıştır.

Garanti BBVA Yönetim Kurulu 11 üyeden 

oluşmakta olup 2019 yılı içinde kadın üye 

sayısı 1’den 2’ye yükselmiştir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin 
özgeçmişlerine, görev sürelerine 
ve görev dağılımına Faaliyet 
Raporu sayfa 142, 143 ve 144’den 
ulaşılabilir. Bankamız Yönetim Kurulu 
üyelerinin grup içi ve grup dışı 
aldıkları görevler, özgeçmişlerinde 
yer almaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 396. maddesi 

gereğince, Garanti BBVA Yönetim Kurulu 

Üyelerine, dönem içinde, Banka’nın 

işletme konusuna giren ticari iş türünden 

bir işlemi kendileri veya başkası hesabına 

yapabilmeleri veya aynı tür ticari işle 

uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız 

ortak sıfatıyla girebilmeleri için Genel Kurul 

tarafından izin verilmiştir.

YÖNETIM KURULUNUN FAALIYET 
ESASLARI 
Banka Yönetim Kurulu, Banka’nın Esas 

Sözleşmesi ve ilgili mevzuat ile verilen görev 

ve yetkileri yerine getirmek üzere Banka’nın 

en üst yönetim, temsil ve gözetim organıdır. 

2019 yılında Yönetim Kurulu, gerekli toplantı 

ve karar yeter sayısı sağlanarak 18 kez karar 

almıştır.

Garanti BBVA Yönetim Kurulu 
Çalışma Usul ve Esasları dokümanına 
www.garantibbvayatirimciiliskileri.
com adresinde Kurumsal Yönetim 
>Politikalar başlığı altından 
ulaşabilirsiniz.

ILIŞKILI TARAF IŞLEMLERI
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Ana Ortak 

Banka ve konsolidasyona tabi finansal 

kuruluşlarının (‘’Grup’’) ilişkili taraf 

işlemlerinden elde ettiği faaliyet gelirleri 

toplamı, Grubun faaliyet gelirleri toplamının 

%0,15’dir. Buna ilaveten, aynı tarih itibarıyla 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 

tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak 

hazırlanmış finansal tablolarında, Grubun, 

ilişkili tarafların sermayelerindeki payları ile 

ilişkili taraflara sağlanan nakdi ve gayri nakdi 

kredi ve benzeri alacakların toplam bakiyesi 

yasal sınırların hesaplanmasında kullanılan 

konsolide özkaynağının %2’sidir ve bu tür 

risklerin sadece nakdi olanlarının toplam 

bakiyesi konsolide aktif büyüklüğünün 

%0,03’üdür.

MALI HAKLAR
Banka’nın internet sitesinde yayınlandığı 

üzere ilgili Bankacılık ve Sermaye 

Piyasası mevzuatına uygun olarak Banka 

çalışanlarına yönelik bir Ücretlendirme 

Politikası düzenlenmiş ve işbu politika 

Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

Banka’nın Ücretlendirme Politikası uyarınca 

çalışanlarına adil, şeffaf, ölçülebilir, 

sürdürülebilir başarıyı özendiren ve Banka 

risk prensipleri ile uyumlu bir politika 

oluşturulmuştur. Sabit gelir ve değişken 

gelir kalemlerinden oluşan bir ücretlendirme 

yapısı öngörülmüştür. Ücretlendirme 

politikalarının gözden geçirilmesinden 

ve usulüne uygun yürütülmesinden 

Ücretlendirme Komitesi ve söz konusu 

komitenin yetkilendirdiği Yetenek & Kültür 

Birimi yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey 

yöneticilere sağlanan menfaatler Finansal 

Tablolarda gösterilmekte ve Genel Kurul 

Toplantısında Bankamızda muayyen bir 

görev üstlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ile 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine söz 

konusu yıl içinde ödenecek toplam ücretin 

üst sınırı ortakların onayına sunularak 

http://www.garantibbvayatirimciiliskileri.com
http://www.garantibbvayatirimciiliskileri.com
http://www.garantibbvayatirimciiliskileri.com
http://www.garantibbvayatirimciiliskileri.com
http://www.garantibbvayatirimciiliskileri.com
http://www.garantibbvayatirimciiliskileri.com
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belirlenmektedir. Banka’nın cari dönemde 

ayrılanlara yapılan ödemeler dahil olmak 

üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de 

dahil olduğu kilit yöneticilerine sağlanan/

sağlanacak net ödeme tutarı 31 Aralık 2019 

itibarıyla 98 milyon 589 bin TL’dir. Banka 

tarafından yönetim kurulu üyeleri de dahil 

kilit yöneticilere verilen ücretler ve sağlanan 

menfaatlerin kamuya açıklanması, BDDK’nın 

ücretlendirme politikalarına ilişkin niteliksel 

ve niceliksel açıklamaları hakkındaki 

düzenlemelerine tabi olduğundan, söz 

konusu ücret ve menfaatler toplu olarak 

belirtilmektedir.

Banka’nın Yönetim Kurulu Üyelerine huzur 

hakkı verilmektedir. Huzur hakkı bedeli, 

Genel Kurul Toplantısı’nda belirlenerek 

onaylanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne 

ödenen huzur hakkının yanı sıra 2019 

yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul 

Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu Üyelerinin 

Banka’da muayyen bir görev üstlenmeleri 

halinde bu üyeler ile Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyeleri’ne yapılacak ödemelerin 

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 

Yönetim Kurulu’nca yetkilendirilen 

Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit 

edilmesi, tespit edilen ve 2020 yılında 

yapılacak olağan genel kurul toplantısına 

kadar ödenecek olan toplam ücret için net 

30.000.000 Türk lirası üst sınır belirlenmesi 

hususları kabul edilmiştir.

Öte yandan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel 

Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından 

oluşan Üst Düzey Yöneticilere sağlanacak 

diğer mali haklar, BDDK tarafından 

yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim 

İlkelerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde 

kurulmuş olan Ücretlendirme Komitesi 

tarafından belirlenmektedir. Söz konusu 

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 

Ücretlendirme Komitesi tarafından, Avrupa 

Birliği düzenleme ve uygulamaları da 

dikkate alınarak Üst Düzey Yöneticilere 

yapılan ödemelerin şekli ve performansa 

dayalı ödemelerde dikkate alınan kriterler 

belirlenmiştir. Buna göre, Üst Düzey 

Yöneticilere, aylık maaş ödemelerinin yanı 

sıra Banka’nın ekonomik kârlılığı ve temel 

performans esaslarından oluşan objektif 

kriterler ile Üst Düzey Yöneticinin kişisel 

performansını esas alan sübjektif kriterler 

baz alınarak Ücretlendirme Komitesi 

tarafından belirlenen performansa dayalı 

ödemeler yapılmaktadır. Ücretlendirme 

Komitesi, yapılacak ödemelerin, 

Banka’nın sermaye yeterliliği oranını 

ve Banka’nın faaliyetlerinin devamını 

olumsuz etkilememesini sağlamaktadır. 

Ayrıca performansa dayalı ödemelerin bir 

kısmı, vadeli olarak ve taksitler halinde 

yapılmaktadır.

2019 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel 

Kurul Toplantısı’nda, üst düzey yöneticilerin 

ücretlendirme esasları hakkında Ortaklara 

aşağıdaki bilgilendirme yapılmıştır:

“Bankamız tarafından mevzuat uyarınca 

tüm çalışanlarına yönelik bir ücretlendirme 

politikası oluşturulmuş ve ilan edilmiştir. 

Adil, performans ve başarı odaklı bir 

ücretlendirme politikası yaratılmıştır. 

Bankamız Ücretlendirme Politikası 

onaylandığı şekli ile uygulanmıştır. Periyodik 

olarak gözden geçirilmektedir. Bankamız 

tüm personeline şamil ücretlendirme 

politikası dışında yine mevzuata uygun 

olarak ücretlendirme komitesi idari görevler 

üstlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst 

Düzey Yöneticilerin alacakları ücret ve 

primlere ilişkin belirlediği sadece kâr ile 

bağlı olmayan politikalarını uygulamaya 

devam etmiş ve çeşitli aralıklarla gözden 

geçirmiştir. Yerel mevzuat ve uluslararası 

uygulamalara paralel olarak geliştirilen 

politika uygulanmaya devam edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey 

yöneticiler de dahil olmak üzere banka 

çalışanlarına 2019 yılında sağlanan 

menfaatlere ilişkin olarak mali tablolarda 

yer alan toplam personel gider rakamı 

içerisindeki %10,88’lik kısım, tüm 

çalışanların performansına bağlı 

olarak yapılan prim ve değişken ücret 

ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

Bankamız, Bankacılık Mevzuatındaki 

sınırlamalara tabi olarak Yönetim Kurulu 

Üyelerine veya idari sorumluluğu olan 

yöneticilerine kredi kullandırabilmektedir. 

Öte yandan, Yönetim Kurulu Üyelerine 

ve Yöneticilerine Garanti BBVA tarafından 

kullandırılacak krediler, Bankacılık 

Kanunu’nun 50. maddesinde belirli bir 

çerçeve içinde kısıtlanmaktadır. Yönetim 

Kurulu Üyelerine ve Yöneticilerine bu 

çerçeve dışında kredi kullandırılmamaktadır.”

Ücretlendirme Komitesi ile ilgili 
detaylı bilgiye Faaliyet Raporu sayfa 
150’den ulaşılabilir. 
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KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

UYUM DURUMU

EVET KISMEN HAYIR MUAF İLGİSİZ AÇIKLAMA

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ 
KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını 
etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar 
güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde 
yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

X

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını 
zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.

X

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade 
edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş 
olmasını temin etmiştir.

X

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma 
imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet 
konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel 
kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek 
üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

X

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili 
yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal 
tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan 
yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır 
bulunmuştur.

X

 1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve 
yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir 
maddede yer verilmiştir.

X

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın 
menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak 
yapılmıştır.

X

1.4. OY HAKKI

 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını 
zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama 
bulunmamaktadır.

X

1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı 
bulunmamaktadır.

X

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren 
karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir 
ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.

X
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1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami 
özen göstermiştir.

X

1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin 
yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da 
tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede 
düzenlenerek genişletilmiştir.

X

1.5.2. sayılı ilkede önerilenin aksine Bankamız esas 
sözleşmesinde azlık haklarının sermayenin yirmide 
birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da 
tanınmasına dair bir hüküm bulunmamaktadır. 
Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay 
sahipleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 
411. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulundan, 
yazılı olarak gerekçesini ve gündemi belirterek, 
genel kurulu toplantıya çağırma veya Genel Kurul 
zaten toplanacak ise, karara bağlanması istenen 
hususların gündeme eklenmesini talep etme 
hakkına sahiptir. Bu yönde bir talebin ulaşması 
durumunda Banka, azlık haklarının kullanımının 
kolaylaştırılması için azami özen göstermektedir. 
Bankamızın izlediği proaktif, şeffaf ve tutarlı 
iletişim stratejisi doğrultusunda bilgiye her kesin, 
her yerden eşit imkanlarla ulaşmasına azami 
özen gösterilmektedir. Tüm yatırım camiasının 
ihtiyaçlarına odaklanarak, dünyanın her yerinden 
yatırımcıların aradığı bilgiye kolayca ulaşabilecekleri 
Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanan 
Yatırımcı İlişkileri web sitesi ve mobil uygulamaları 
ile güncel bilgiye sürekli erişim sağlanmaktadır. 
Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinde, 
hisse senedi bilgileri, tanıtım amaçlı kurumsal 
bilgiler, dönemsel olarak yayımlanan mali 
tablolar ve faaliyet raporları, kurumsal yönetim, 
sürdürülebilirlik ve topluma değer katan projelerle 
ilgili bilgiler yer almaktadır. Kamuyu Aydınlatma 
Platformu aracılığıyla kamuya duyurulan Garanti 
BBVA hakkındaki gelişmelere ait Özel Durum 
Açıklamalarına da bu sitelerden ulaşılabilmektedir. 
Aynı zamanda temel ve pratik bilgileri içeren 
Yatırımcı Kiti ve tüm dokümanların bulunduğu 
İndirme Merkezi fonksiyonlarıyla her türlü kullanıcı 
ihtiyacına cevap vermektedir.

1.6. KÂR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım 
politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya 
açıklanmıştır.

X

1.6.2 - Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın 
gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul 
ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta 
asgari bilgileri içermektedir.

X

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın 
kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.

X

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay 
sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında 
denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.

X
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1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir 
kısıtlama bulunmamaktadır.

X

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı 
kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri 
içermektedir.

X

2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin 
%5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin 
adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet 
sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.

X

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler 
Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca 
göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.

X

2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket 
faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin 
etmektedir.

X

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer 
alan tüm unsurları içermektedir.

X

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, 
sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde 
korunmaktadır.

X

 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika 
ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde 
yayımlanmaktadır.

X

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik 
açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli 
mekanizmalar oluşturulmuştur.

X

3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar 
çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.

X
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3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE 
KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme 
veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

X

3.2.1 sayılı ilkede önerilenin aksine çalışanların 
yönetime katılımı yazılı iç düzenlemelerde 
bulunmamakla beraber Banka'nın stratejik 
öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje 
ve çalışmalarda çalışanlara değerlendirme 
imkanı yaratılmakta ve kararlara katılımları 
gözetilmektedir. Çalışanlardan üst ve orta düzey 
yöneticiler 34 adet komite aracılığıyla karar 
mekanizmalarına katılmaktadır. Ancak, ilerleyen 
dönemlerde Bankamızda kurulmuş olan Çalışan 
Komitesine şubeden ve Genel Müdürlük'ten 
birer temsilci atanması ve Çalışan Komitesine 
sunulacak kararların çalışanlarımızın sesi 
platformu “GONG” üzerinden tartışmaya gidilmesi 
değerlendirilecektir.

3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran 
önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini 
almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler 
uygulanmıştır.

X

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası 
ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet 
planlaması benimsemiştir.

X

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak 
belirlenmiştir.

X

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası 
bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler 
düzenlemektedir.

X

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer 
planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların 
bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.

X

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine 
ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili 
sendikaların da görüşü alınmıştır.

X

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm 
çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara 
duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.

X

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek 
ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan 
kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, 
eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet 
mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.

X

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş 
sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını 
desteklemektedir.

X

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı 
sağlanmaktadır.

X
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3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve 
koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet 
göstermiştir.

X

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin 
taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda 
bu durum müşterilere bildirilmektedir.

X

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite 
standartlarına bağlıdır.

X

3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır 
kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya 
yönelik kontrollere sahiptir.

X

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı 
belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde 
yayımlamıştır.

X

3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. 
Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler 
almıştır.

X

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun 
vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk 
yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.

X

4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim 
kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak 
onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini 
ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya 
koymaktadır.

X

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve 
pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

X

4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık 
faaliyet raporunda açıklanmıştır.

X

4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve 
faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi 
oluşturmuştur.

X

4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair 
bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.

X

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel 
müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.

X

4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve 
kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını 
sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki 
anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle 
iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim 
komitesiyle yakın iş birliği içinde çalışmıştır.

X
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4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki 
kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak 
Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici 
sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

X

Banka ödenmiş sermayesi 4,2 milyar TL olup, 
Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri 
esnasındaki kusurları ile ilgili bireysel sorumlukları 
için 100 milyon EUR limit ile Yönetici Sorumluluk 
teminatı sağlanmıştır.

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için 
asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak 
için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık 
olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu 
politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

X

Şu anda tavsiyeye tam olarak uymuyoruz ancak 
Banka, kadın yöneticilerin Yönetim Kurulu'na 
katılımını artırmayı ve önümüzdeki yıllarda 
kademeli olarak oranlarını artırmayı hedefliyor. 
Mevcut kurul, özellikle küresel olarak değişken 
olan bu piyasalarda, Banka için son derece önemli 
olan bankacılık alanında geniş bir deneyime 
sahiptir. Bununla birlikte, BBVA’nın bu konudaki 
politikalarına paralel olarak, Banka, bir yönetim 
kurulu üyesinin değiştirilmesi veya tüm kurulun 
yeniden seçilmesi durumunda, gelecekte 
aday gösterilirken kadın adayları tercih etmeyi 
amaçlamaktadır.

4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden 
en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 
yıllık tecrübesi vardır.

X

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu 
toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.

X

4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla 
ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere 
gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.

X

4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı 
olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer 
üyelerin bilgisine sunulmuştur.

X

4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. X

4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde 
yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale 
getirilmiştir.

X

4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki 
tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta 
ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde 
hazırlanmaktadır.

X

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka 
görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu 
üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul 
toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

X

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı 
görevler Genel Kurul'da ortakların bilgisine 
sunulmaktadır. Bankamızın Yönetim Kurulu üyeleri 
hangi kuruluşlarda görev alabileceklerine ilişkin 
Bankacılık Mevzuatına uygun hareket etmektedir. 
Bankamızın iç düzenlemelerle yazılı olarak 
belirlediği bir sınırlandırma bulunmamaktadır.
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4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN 
KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede 
görev almaktadır.

X

Banka’nın Yönetim Kurulu üye sayısı ile komitelerin 
üye sayısı göz önüne alındığında, bir Yönetim 
Kurulu üyesi, birden fazla komitede görev 
alabilmektedir. Öte yandan Kurumsal Yönetim 
İlkeleri'ne göre kurulması gereken tek komite 
Kurumsal Yönetim Komitesi'dir (Aday Gösterme 
Komitesi'nin fonksiyonlarıyla beraber). Kurumsal 
Yönetim Komitesi'nde üç Yönetim Kurulu üyesi 
bulunmaktadır. Diğer Yönetim Kurulu Komiteleri 
(Risk, Kredi, Denetim ve Ücretlendirme) 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu’na göre kurulmuştur.

4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü 
kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.

X

4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/
kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet 
raporunda yer verilmiştir.

X

4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor 
düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.

X

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ 
SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN 
MALİ HAKLAR

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir 
şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek 
üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi 
gerçekleştirmiştir.

X

4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi 
birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine 
kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç 
verilen borcun süresini uzatmamış, şartları 
iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir 
kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar 
lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

X

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet 
raporunda kişi bazında açıklanmıştır.

X

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere 
sağlanan menfaatler Finansal Tablolarda 
gösterilmekte ve Genel Kurul Toplantısında 
Bankamızda muayyen bir görev üstlenen Yönetim 
Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu 
üyelerine söz konusu yıl içinde ödenecek toplam 
ücretin üst sınırı ortakların onayına sunularak 
belirlenmektedir. Banka’nın cari dönemde 
ayrılanlara yapılan ödemeler dahil olmak üzere, 
Yönetim Kurulu üyelerinin de dahil olduğu kilit 
yöneticilerine sağlanan/sağlanacak net ödeme 
tutarı 31 Aralık 2019 itibarıyla 98 milyon 589 bin 
TL’dir. Banka tarafından yönetim kurulu üyeleri de 
dahil kilit yöneticilere verilen ücretler ve sağlanan 
menfaatlerin kamuya açıklanması, BDDK’nın 
ücretlendirme politikalarına ilişkin niteliksel ve 
niceliksel açıklamaları hakkındaki düzenlemelerine 
tabi olduğundan, söz konusu ücret ve menfaatler 
toplu olarak belirtilmektedir.
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1. PAY SAHİPLERİ

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI AÇIKLAMALAR / İLGİLİ BAĞLANTILAR

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri 2019 yılında, Asya, Amerika ve Avrupa’da 
toplam 16 şehirde 35 yatırım konferansı ve roadshowa katılarak 667 firma 
ile yüz yüze toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık her 3 yatırımcı toplantısından 
1'ine Genel Müdür katıldı.

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

Özel denetçi talebi sayısı

Yoktur. Garanti BBVA Esas Sözleşmesi’nde bireysel bir hak olarak özel 
denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olup, pay sahipleri, 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun 438. maddesi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu’nda 
düzenlenen bilgi alma veya inceleme hakkını daha önce kullanmış olmak 
koşuluyla, pay sahipliği haklarını kullanmak adına belirli olayların açıklığa 
kavuşturulması için özel denetim yapılmasını, gündemde yer almasa dahi 
genel kuruldan talep etme hakkına sahiptir. Bu döneme kadar Garanti 
BBVA'ya özel denetçi tayini konusunda iletilen bir talep bulunmamaktadır. 
Bu yönde bir talebin ulaşması durumunda Banka, söz konusu özel denetim 
hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması için azami özen gösterecektir.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı Yoktur.

1.3. GENEL KURUL

İlke 1.3.1 (ad) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP 
duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752881

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce 
olarak da sunulup sunulmadığı

Sunulmuştur. İlgili web site linki: 
Türkçe: 
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/
olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0

İngilizce: 
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/en/corporate-
governance/Ordinary-General-Shareholders-Meetings/Annual-General-
Meeting/102/0/0

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya 
katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının 
bağlantıları

Bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen 
ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları 

Bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen 
yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları 

Bulunmamaktadır.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın 
yer aldığı bölümün adı

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/
detay/Bagis-ve-Yardim-Politikasi/449/1562/0

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının 
yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265119  

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen 
madde numarası

Esas sözleşme hükmü bulunmamakla beraber, Banka, Genel Kurul 
toplantılarına söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752881
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/en/corporate-governance/Ordinary-General-Shareholders-Meetings/Annual-General-Meeting/102/0/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/en/corporate-governance/Ordinary-General-Shareholders-Meetings/Annual-General-Meeting/102/0/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/en/corporate-governance/Ordinary-General-Shareholders-Meetings/Annual-General-Meeting/102/0/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Bagis-ve-Yardim-Politikasi/449/1562/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Bagis-ve-Yardim-Politikasi/449/1562/0
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265119
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Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Genel Kurul toplantıları, ilgili mevzuatın öngördüğü mecra ve yerlerde pay 
sahiplerine açık tutulmakta olup, 2019 yılı içerisinde yapılan Genel Kurul 
toplantısında medya katılımı olmamıştır. Banka, Genel Kurul toplantılarına 
söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder.

1.4. OY HAKLARI

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları İmtiyazlı oy bulunmamaktadır.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı %49,85

1.5. AZLIK HAKLARI

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) 
genişletilip genişletilmediği

Hayır

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme 
maddesinin numarasını belirtiniz.

Esas sözleşme hükmü bulunmamaktadır.

1.6. KÂR PAYI HAKKI

Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/
detay/Kar-Dagitim-Politikasi/446/1559/0

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi 
halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten 
genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2018 hesap yılı Bilanço Kârına iliskin teklif 
04.04.2019 tarihli Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile 
kabul edilmiştir. Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
düzenlemeler ile Banka Esas Sözleşmesi'nin 45. maddesi ve Kâr Dağıtım 
Politikası çerçevesinde, Banka'nın büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, 
ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, dağıtılabilir net 
dönem kârının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına 
aktarılmasına karar verilmiştir. Aşağıdaki linkte yer alan dokumanın 5. 
maddesinde konuya ilişkin açıklama yer almaktadır. 
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/Olagan_
Genel_Kurul_Toplantisi_Kararlari_.pdf

Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde 
ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752881

Genel kurul tarihi 4.04.2019

Genel kurul ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı gündemiyle 0

Pay sahiplerinin genel kurula katılma oranı 85,9

Doğrudan temsil edilen payların oranı %0,001

Vekaleten temsil edilen payların oranı %99,999

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu 
ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer 
aldığı bölümün adı

Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim  >  
Olağan Genel Kurul Toplantıları
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/
olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru 
ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim  >  
Olağan Genel Kurul Toplantıları
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/
olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf 
numarası

Bulunmamaktadır.

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine 
ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
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KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752881

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kar-Dagitim-Politikasi/446/1559/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kar-Dagitim-Politikasi/446/1559/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/Olagan_Genel_Kurul_Toplantisi_Kararlari_.pdf
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/Olagan_Genel_Kurul_Toplantisi_Kararlari_.pdf
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752881
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752881
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2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIKAÇIKLAMALAR

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ AÇIKLAMALAR

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde 
talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Ticaret sicili bilgileri: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > 
İletişim > Garanti BBVA 
Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı: Garanti BBVA Yatırımcı 
İlişkileri web sitesi Anasayfa > Garanti BBVA Hakkında > Ortaklık Yapısı 
İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi: İmtiyazlı pay bulunmamaktadır. 
Esas sözlesmesinin son hali: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi 
Anasayfa >Kurumsal Yönetim > Garanti BBVA Esas Sözleşmesi 
Özel durum açıklamaları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi 
Anasayfa > Duyurular > Özel Durum Açıklamaları 
Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web 
sitesi Anasayfa> Kütüphane 
İzahnameler ve diger kamuyu aydınlatma belgeleri: Garanti BBVA Yatırımcı 
İlişkileri web sitesi Anasayfa > Duyurular > Özel Durum Açıklamaları 
Genel kurul toplantı dökümanları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi 
Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Olağan Genel Kurul Toplantıları 
Kâr dağıtım politikası: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > 
Kurumsal Yönetim > Politikalar > Kâr Dağıtım Politikası 
Bilgilendirme politikası: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa 
> Kurumsal Yönetim > Politikalar > Bilgilendirme Politikası 
Şirket tarafından olusturulan etik kurallar: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri 
web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Garanti BBVA Etik 
ve Doğruluk İlkeleri 
Sıkça sorulan sorular: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa 
> SSS

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların 
%5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer 
aldığı bölüm

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/garanti-hakkinda/detay/
Ortaklik-Yapisi/346/1022/0

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Garanti BBVA’nın Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış iki ayrı web sitesi 
bulunmaktadır. Bunlar; 
Türkçe web sitesi: www.garantibbva.com.tr 
İngilizce web sitesi: www.garantibbva.com 
 
Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda web sitelerinde yer alması 
gereken ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda Garanti BBVA ve hisse 
senedi ile ilgili tüm diğer bilgilere Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web 
sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak detaylı şekilde yer verilmektedir. 
Türkçe yatırımcı ilişkileri web sitesi: 
www.garantibbvayatirimciiliskileri.com 
İngilizce yatırımcı ilişkileri web sitesi: 
www.garantibbvainvestorrelations.com

2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.2. NUMARALI KURUMSAL YÖNETİM İLKESİNDE
BELİRTİLEN BİLGİLERİN FAALİYET RAPORUNDA YER ALDIĞI
SAYFA NUMARALARI VEYA BÖLÜM ADLARI

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri 
görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası 
veya bölüm adı

Bölüm: Yönetim Kurulu, Sayfa: 142; Bağımsızlık Beyanı, Sayfa: 185

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa 
numarası veya bölüm adı

Bölüm: Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım, Sayfa: 149

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/garanti-hakkinda/detay/Ortaklik-Yapisi/346/1022/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/garanti-hakkinda/detay/Ortaklik-Yapisi/346/1022/0
http://www.garantibbva.com.tr
http://www.garantibbva.com
http://www.garantibbvayatirimciiliskileri.com
http://www.garantibbvainvestorrelations.com
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c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara 
katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Kurumsal Yönetişim, Sayfa: 30

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat 
değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: 2019 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler, Sayfa: 175

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin 
sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: 2019 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler, Sayfa: 175

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı 
kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan 
tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Destek Hizmeti Alınan Kuruluşlar, Sayfa: 541

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin 
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Finansal 
Raporu 5.1.10.2 no'lu dipnotta bulunmaktadır. Sayfa: 479

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel 
sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk 
faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

İnsan Kaynağına Yatırım (Sayfa 122), Sorumlu ve Sürdürülebilir Kalkınma 
(132), Müşteri Deneyimi (96)

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI AÇIKLAMALAR

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa  >  Kurumsal Yönetim  >  
Politikalar  >  Çalışan Tazminat Politikası

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı 
kararlarının sayısı

169

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı Garanti BBVA Uyum Müdürlüğü (ilgili komite: Etik ve Doğruluk Komitesi)

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
“Garanti Etik Bildirim Hattı” 
etikbildirim@garantibbva.com.tr 
0 212 318 23 75"

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına 
ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber Banka'nın stratejik 
öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanlara 
değerlendirme imkanı yaratılmakta ve kararlara katılımları gözetilmektedir. 

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Çalışanlardan üst ve orta düzey yöneticiler 34 adet komite aracılığıyla 
karar mekanizmalarına katılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için faaliyet raporundaki 
Komiteler bölümüne bakınız. Ayrıca çalışanların karar mekanizmalarında 
aktif olmalarını sağlamak ve yenilikçi fikirlerinden yararlanmak üzere, 
çalışanlar fikir ve önerilerini, Önersen, Gong isimli öneri ve fikir platformları 
ile intranet portalındaki Sor/Paylaş bölümleri üzerinden iletmektedir. 

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim 
kurulunun rolü

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmakta olup, İcracı 
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür tarafından her yıl düzenli olarak takip 
edilmektedir.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren 
insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili 
maddelerinin özeti

İnsan kaynakları beyanı ve insan kaynakları politikası Yatırımcı İlişkileri web 
sitesinde yayımlanmıştır.  
İlgili bağlantılar: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/
kurumsal-yonetim/detay/Insan-Haklari-Beyani/705/2344/0 
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/
detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0
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Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Özellikli çalışanlar kapsamında plan bulunmakta olup Ücretlendirme 
Politikası içinde açıklanmıştır. 2019 yıl sonu itibarıyla Banka’da görev 
yapan özellikli çalışan sayısı 28’dir. Özellikli çalışanların değişken 
ücretlendirmelerinde “Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin 
Rehber”deki ilkeler doğrultusunda hem nakit hem de nakit dışı(hisse 
senedine bağlı) araçlara dayalı ödeme yapılmaktadır. Özellikli çalışanların 
2019 yılına ilişkin değişken ücretlendirmeleri kapsamında nakit dışı araçlara 
dayalı ödeme uygulamalarında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. hisse 
senedi esas alınacaktır. Ücretlendirme Politikası bağlantısı: https://www.
garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-
policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye 
yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün 
adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

İnsan kaynakları politikası ile Etik ve Doğruluk ilkelerine Yatırımcı İlişkileri 
web sitesinde yayımlanmıştır. İlgili bağlantılar:  
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/
detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0  
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/
detay/Garanti-BBVA-Etik-ve-Dogruluk-Ilkeleri/444/1557/0

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket 
aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

Garanti BBVA, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarına 2013 yılında 
İnsan Kaynakları bünyesinde oluşturduğu İSG ekibini 2015 yılı itibarıyla İSG 
Yöneticiliği olarak konumlandırarak faaliyetlerine 41 kişilik (İş Güvenliği 
Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İşyeri Hemşireleri) kadrosuyla ülke çapında 
devam etmektedir. Türkiye’de bu büyüklükteki finans kuruluşları arasında 
bir ilke imza atarak, İSG yazılımını tüm lokasyonlarında kullanıma açmıştır 
ve risk değerlendirmesi, sağlık gözetimleri, eğitimler, İSG Kurulları, ramak 
kala, iş kazaları, meslek hastalığı süreçlerinin incelenmesi, önlemlerin 
koordinasyonu ve denetimi gibi faaliyetleri bu platform aracılığıyla 
takip etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği’ni ulusal mevzuatın da ötesinde 
uygulamalarla hayata geçiren Garanti BBVA, OHSAS 18001’in yerini alacak 
olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarına 
başlamıştır ve bu uygulamalarla çalışanlarının ve paydaşlarının 
memnuniyetinin ve refahının artırılmasını amaçlamaktadır. 2019 yılında iş 
kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı 
yoktur.

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı 
bölümün adı

Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa  >  Kurumsal Yönetim  
>  Politikalar  >  Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer 
aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, 
çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Garanti BBVA, entegre faaliyet raporu yayınlamakta olup ayrı 
bir sürdürülebilirlik ya da kurumsal sosyal sorumluluk raporu 
yayınlamamaktadır. Finansal ve finansal olmayan tüm değer yaratımını, 
öncelik analizi, stratejik öncelikleri ve bu alanlardaki performansı 
çerçevesinde açıklamaktadır. Müşteri deneyiminden, çalışan 
memnuniyetine, dijital dönüşümden sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya 
kadar geniş bir kapsamda ele alınan konular, risk yönetimi ve kurumsal 
yönetişim hakkında bilgiye entegre faaliyet raporundan ulaşılabilir. 
Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kütüphane > Yayınlar 
& Raporlar > Faaliyet Raporları

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için 
alınan önlemler

Garanti BBVA Yolsuzlukla Mücadele Politikası, yolsuzluk riski olan 
durumlarda Banka genelinde yolsuzluğu önlemek, tespit etmek 
ve raporlamayı teşvik etmek için alınması gereken aksiyonları 
düzenlemektedir. Buna ek olarak, yolsuzluğun önlenmesine yönelik 
Bankamız ve bağlı iştiraklerinde "yolsuzlukla mücadele programı" 
yürütülmektedir. Bu konuları kapsayan sınıf içi ve e-öğrenme eğitimleri tüm 
personele atanmaktadır.

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Garanti-BBVA-Etik-ve-Dogruluk-Ilkeleri/444/1557/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Garanti-BBVA-Etik-ve-Dogruluk-Ilkeleri/444/1557/0
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4. YÖNETİM KURULU - I

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI AÇIKLAMALAR

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim 
Komitesi, mevzuata uygun şekilde 19 Şubat 2019 tarihli toplantısında 
Yönetim Kurulu’nun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun 
olarak değerlendirmiştir. 4 Mart 2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 
Yönetim Kurulu bu konuda bilgilendirilmiştir.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan 
yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin 
adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Bankamızın 29 Mart 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile ilgili 
mevzuat uyarınca, Denetim Komitesi’nin görüş, öneri, değerlendirme 
ve benzeri işlemlerine dayalı olmak üzere Risk Komitesi’ne devredilen 
“Risk Yönetimi” görevleri hariç iç sistemler kapsamındaki görev ve 
sorumluluklardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Muammer Cüneyt 
Sezgin’in yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere 
sunulan rapor sayısı

2019'da: 7

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin 
değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Bölüm: İç Sistemler Yönetişimi, Sayfa: 163

Yönetim kurulu başkanının adı Süleyman Sözen

İcra başkanı / genel müdürün adı Recep Baştuğ

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına 
ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür ayrı kişilerdir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep 
olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta 
edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

KAP duyurusu bulunmamaktadır.
 
Banka sermayesi 4,2 milyar TL olup, Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
görevleri esnasındaki kusurları ile ilgili bireysel sorumlukları için 100 milyon 
EUR limit ile Yönetici Sorumluluk teminatı sağlanmıştır.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını 
artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Bulunmamaktadır.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı 2 kadın üye %18'lik dilimi temsil etmektedir.
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YÖNETIM KURULU ÜYESININ 
ADI/SOYADI

ICRADA 
GÖREVLI 
OLUP 
OLMADIĞI

BAĞIMSIZ 
ÜYE OLUP 
OLMADIĞI

YÖNETIM 
KURULUNA ILK 
SEÇILME TARIHI

BAĞIMSIZLIK 
BEYANININ 
YER ALDIĞI KAP 
DUYURUSUNUN 
BAĞLANTISI

BAĞIMSIZ 
ÜYENIN 
ADAY 
GÖSTERME 
KOMITESI 
TARAFINDAN 
DEĞERLENDIRILIP 
DEĞERLENDI-
RILMEDIĞI

BAĞIMSIZLIĞINI 
KAYBEDEN ÜYE 
OLUP OLMADIĞI

DENETIM, 
MUHASEBE 
VE/VEYA 
FINANS 
ALANINDA 
EN AZ 
5 YILLIK
DENEYIME 
SAHIP OLUP 
OLMADIĞI

Süleyman Sözen Hayır Hayır 29 Mayıs 1997 - Evet

Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza Hayır Evet 24 Mart 2016 - Hayır Hayır Evet

Ergun Özen Hayır Hayır 14 Mayıs 2003 - Evet

Dr. M. Cüneyt Sezgin Hayır Hayır 30 Haziran 2004 - Evet

Sema Yurdum Hayır Evet 30 Nisan 2013 - Hayır Hayır Evet

Jaime Saenz De Tejada Pulido Hayır Hayır 2 Ekim 2014 - Evet

Javier Bernal Dionis Hayır Hayır 27 Temmuz 2015 - Evet

Recep Baştuğ Evet Hayır 6 Eylül 2019 - Evet

Rafael Salinas Martinez de Lecea Hayır Hayır 8 Mayıs 2017 - Evet

Ricardo Gomez Barredo Hayır Evet 8 Mayıs 2017 - Hayır Hayır Evet

Mevhibe Canan Özsoy Hayır Evet 4 Nisan 2019
https://www.kap.org.
tr/tr/cgif/4028e4a140f2
ed720140f37cb2a601b7  

Evet Hayır Evet

https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a140f2ed720140f37cb2a601b7
https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a140f2ed720140f37cb2a601b7
https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a140f2ed720140f37cb2a601b7
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4. YÖNETİM KURULU - II

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ AÇIKLAMALAR

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan 
yönetim kurulu toplantılarının sayısı

2019 yılında 10 kez fiziken toplanmıştır.

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %76,8

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir 
portal kullanılıp kullanılmadığı

Evet

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 
toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

Ortalama 4-5 gün.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne 
şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında 
bilginin yer aldığı bölümün adı

Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > 
Politikalar > Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran 
politikada belirlenen üst sınır

Bankacılık Mevzuatında belirlenen sınırlara uyulmaktadır.

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin 
yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Bölüm: Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım, Sayfa: 149

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun 
bağlantısı

 
Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması 
bağlantısı bulunmamakla beraber, Faaliyet Raporu Sayfa 149-162'de komitelerin 
sorumlulukları açıklanmıştır.

YÖNETİM KURULU 
KOMİTELERİNİN 
ADLARI

BİRİNCİ SÜTUNDA 
“DİĞER” OLARAK 
BELİRTİLEN
KOMİTENİN ADI

KOMİTE ÜYELERİNİN 
ADI SOYADI

KOMİTE BAŞKANI 
OLUP OLMADIĞI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
OLUP OLMADIĞI

Kurumsal Yönetim Komitesi 
(Aday Gösterme Komitesinin 
fonksiyonlarıyla beraber)

Javier Bernal Dionis, 
Jorge Saenz Azcunaga Carranza, 
Sema Yurdum, Handan Saygın

Jorge Saenz 
Azcunaga Carranza

Handan Saygın dışında tüm üyeler 
YK üyesidir.
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4. YÖNETİM KURULU - III

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER-II AÇIKLAMALAR

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim 
komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz
(sayfa numarası veya bölümün adı)

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/
Denetim-Komitesi/793/3242/0

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/
Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz 
(sayfa numarası veya bölümün adı)

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/
Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken 
saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen 
bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Bankacılık mevzuatı kapsamında Kredi ve Risk Komiteleri hakkında bilgi için: 
Sayfa: 149, 151

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin 
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa 
numarası veya bölümün adı)

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/
Ucretlendirme-Komitesi/419/1505/0

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans 
hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin 
verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Finansal Performans, 
Sayfa: 82

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli 
olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı
bölümünün adı

Ücretlendirme politikası Yatırımcı İlişkileri websitesi Kurumsal Yönetim Başlığı 
altındaki politikalarda yayımlanmıştır. İlgili bağlantı:  
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/
compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm
menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Mali Haklar, 
Sayfa: 186-187

YÖNETİM KURULU 
KOMİTELERİNİN 
ADLARI

BİRİNCİ SÜTUNDA 
“DİĞER” OLARAK 
BELİRTİLEN
KOMİTENİN ADI

İCRADA GÖREVLİ
OLMAYAN
YÖNETİCİLERİN 
ORANI

KOMİTEDE
BAĞIMSIZ
ÜYELERİN ORANI

KOMİTENİN
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
FİZİKİ TOPLANTI SAYISI

KOMİTENİN FAALİYETLERİ 
HAKKINDA YÖNETİM 
KURULUNA SUNDUĞU 
RAPOR SAYISI

Kurumsal Yönetim 
Komitesi (Aday 
Gösterme Komitesinin 
fonksiyonlarıyla 
beraber)

%75 %50 3 2

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Denetim-Komitesi/793/3242/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Denetim-Komitesi/793/3242/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Ucretlendirme-Komitesi/419/1505/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Ucretlendirme-Komitesi/419/1505/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0



