
BAŞARI: 

Didem Dinçer Başer, Genel Müdür Yardımcısı - Yetenek ve Kültür 

Bizim için başarının vazgeçilmez unsuru insan. Garanti BBVA’nın başarısının arkasındaki itici güç, tek 

bir ekip olarak hareket eden 20 bini aşkın yetenek. Büyük düşünen, fikirlerini hayata geçirebilen, işinden 

zevk alan ve mutlu olarak çalışan, kişisel olarak gelişen ve ortak amaçla hareket eden bu büyük ekip, 

her zaman Garanti BBVA’yı yeni başarılara taşıyacak. Bu nedenle her zaman, en büyük önceliğimiz 

çalışanlarımız olacak. 

 
Aydın Güler, Genel Müdür Yardımcısı - Finans ve Hazine 

Bizim için başarı, sürdürülebilir finansal performansla güç kazanıyor. Sağlam bilanço yapımızla, riskleri 

ve fırsatları başarıyla yönetiyoruz. Başarı; her koşulda, her zaman, sözlerimizin arkasında durabilmek 

demek. Sektördeki liderliğimizin arkasında, dinamik, esnek ve hızlı olan bir iş modelimiz var. Karar 

alırken bilgi ile güçlendirilen yönetim yapımız, sadece bugünün değil, yarının da başarısının garantisidir.     

 

Ufuk Tandoğan, Genel Müdür - Garanti BBVA Romanya 

Bizim için başarı Romanya’da 15 sene önce sıfırdan başlayıp, bugün büyüklüğü, müşteri tabanı ve 

kârlılığıyla ülkenin önde gelen bankalarından birisi olmamız. 2007 sonrası tamamen organik büyüyerek 

pazar payımızı dört katına çıkardık ve Romanya’nın en büyük 10 bankası arasına girmeyi başardık. 

Bugün 430 bini aşkın müşteriye, ülke geneline yayılmış 75 şubeyle, tüm iş kollarında hizmet veriyoruz. 

Bizim için başarı; Türkiye’deki teknolojik altyapımızı ve know-how’ı sıfırdan farklı bir ülkeye taşıyıp, 

bankacılık faaliyetlerimizi global bir operasyona dönüştürmek oldu. Ödeme sistemlerinde Bonus 

markamızın gücünü Romanya’ya taşıyarak burada 6. sıraya yükseldik. Global Finance tarafından 12 

yıldır Romanya’nın en iyi dijital bankası seçiliyoruz. Başarının bizim için anlamı, büyümeyi sürdürülebilir 

kılmak. Güçlü sermaye yapımız, aktif kalitemiz, yüksek likiditemiz ve kârlı iş modelimiz ile, bugün olduğu 

gibi geleceğin de öncü finansal grubu olmaya hazırız. 

  

Ünal Gökmen, Genel Müdür - Garanti BBVA Leasing 

30. yılımızda bizim için başarı; sektörümüze katkı yapmak, yeniliklere öncülük etmek, her ortamda 

saygınlığımızı korumak, müşterilerimize değer katmak ve çalışanlarımızı mutlu etmektir. Bunları yapınca 

finansal başarı kendiliğinden gelecektir. Garanti BBVA Leasing olarak, bu değerlerimize daha da sıkı 

sıkıya sarılarak, gelecekte de çok başarılı olacağımıza yürekten inanıyoruz. 

 
Devrim Özdemir, Bodrum Şube Müdürü 

Bizim için başarı, müşteri memnuniyeti üzerine kuruludur. Müşterilerimize değer yaratabilmek, 

hayatlarının bir parçası olabilmek, geleceğe beraber yürüyebilmek  ve en önemlisi onlara bu duyguları 

hissettirebilmek için çalışıyoruz. Bizim için başarı demek, müşterilerimizin aklına gelen ilk banka 

olabilmek. Bizim için başarı bu işi yaparsa Garanti BBVA yapar dedirtmek. 

 

 


