
00
YILLIK RAPOR
2 2





‹Ç‹NDEK‹LER

2 ÖDÜLLER
4 GÜNDEM
5 GARANT‹ HAKKINDA
6 YÖNET‹M KURULU BAfiKANI’NIN MESAJI
10 YÖNET‹M KURULU
12 GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI
19 ÜST YÖNET‹M
20 2002 YILI DE⁄ERLEND‹RMES‹

20 Sat›flta Etkinlik Stratejisi Projesi

22 Kurumsal bankac›l›kta tercih edilen banka

22 Ticari müflterilerle güçlenen iliflkiler

23 Küçük iflletmelere çözüm üreten banka

24 Bireysel müflterilerin beklentilerine en iyi cevap veren banka

27 Kredi kart› pazar›nda liderli¤e oynayan banka

30 Kesintisiz hizmet, s›n›rs›z eriflim

31 Müflteri odakl› hazine politikas›

32 Proje finansman›: Bir yat›r›m bankac›l›¤› faaliyeti

33 Portföy yönetimi hizmetlerinde iddial› bir banka

33 Ülkemiz için yeni bir kavram: Bireysel emeklilik

34 Kredibilite, verimlilik, sayg›nl›k

35 Risk yönetimi: Sürdürülebilir geliflme ve kârl›l›¤›n koflulu

36 ‹nsan kayna¤›nda anlaml› art›fl

37 Yükselen ifl hacmine karfl›n artan verimlilik

38 Büyümenin potansiyeli

39 Yeni Genel Müdürlük binas›   

40 TOPLUMSAL PAYLAfiIM PROJELER‹
42 ‹fiT‹RAKLER
49 B‹LANÇONUN TAHL‹L‹
55 DENETÇ‹LER RAPORU
56 31.12.2002 B‹LANÇOSU
58 KÂR-ZARAR TABLOSU

Garanti Y›ll›k Rapor 2002 /1



ÖDÜLLER

Garanti Y›ll›k Rapor 2002 /2

1995 Garanti ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi’ni alan ilk çok flubeli
banka oldu. 

1995 Euromoney, Garanti’yi Türkiye’nin en iyi bankas› seçti.

1996 Garanti, BM Çevre Program›’n›n Global 500 onur ödülünü
kazand›.

1996 Euromoney, Garanti’yi 2. kez Türkiye’nin en iyi bankas› seçti.

1997 ELMA Hesab›, American Advisory Board taraf›ndan en yarat›c›
ürünlerden biri seçildi.

1997 Euromoney, Garanti’yi 3. kez Türkiye’nin en iyi bankas› seçti.

1997 Garanti, Financial Times gazetesinin Avrupa’n›n en sayg›n
flirketleri listesinde yer ald›. 

1998 Laferty Publications, Garanti’nin flube modelini, 21. yüzy›la en
uygun bankac›l›k mekan› seçti. 

1998 Euro News, Garanti’yi Türkiye’nin en baflar›l› flirketi seçti.

1999 Euromoney, Garanti’yi 4. kez Türkiye’nin en iyi bankas› seçti.
Ayn› kurum, Garanti’yi küçük ve orta ölçekli bankalar aras›nda
dünyan›n en iyi bankas› ilan etti. Bu unvan Türk bankac›l›k sektörü için
bir ilktir. 

1999 Global Finance dergisi, Garanti’yi Türkiye’nin en iyi bankas›
seçti. 

1999 Garanti, Europay taraf›ndan Avrupa’n›n en iyi sahtecilik
kontrol sistemine sahip bankas› seçildi. 

2000 The Banker, Garanti’yi Türkiye’nin en iyi bankas› seçti. 

2000 Global Finance dergisi, Garanti’yi 2.kez Türkiye’nin en iyi
bankas› seçti.

2000 Euromoney, Garanti’yi 5. kez Türkiye’nin en iyi bankas› seçti.

2001 Garanti, WWF Alt›n Panda ödülünü alan ilk Türk flirketi oldu.
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2001 Europay Garanti’ye Master Award Certificate ödülünü verdi.

2001 Emerging Markets Investor dergisi Garanti’yi Türkiye’nin en iyi
bankas› seçti.

2001 Global Finance dergisi, Garanti’yi Türkiye’nin internet
üzerinden en iyi bankac›l›k hizmeti veren bankas› seçti.

2001 Garanti, Capital dergisi taraf›ndan bankac›l›k sektöründe Türkiye’nin
en be¤enilen flirketi seçildi.

2001 paragaranti.com, Power dergisi taraf›ndan internet dünyas›n›n
Türkçe içerikli en iyi borsa sitesi seçildi.

2002 Bonus Card, Avrupa’n›n en büyük çok-ortakl› kredi kart›
seçildi.

2002 Global Finance dergisi, Garanti’yi 2. kez Türkiye’nin internet
üzerinden en iyi bankac›l›k hizmeti veren bankas› seçti.

2002 Garanti, Global Finance dergisi taraf›ndan, Türkiye’nin en iyi d›fl
ticaret finansman› bankas› seçildi.

2002 paragaranti.com, Power dergisi taraf›ndan 2. kez internet
dünyas›n›n Türkçe içerikli en iyi borsa sitesi seçildi.

2002 Garanti, Capital dergisi taraf›ndan 2.kez bankac›l›k sektöründe
Türkiye’nin en be¤enilen flirketi seçildi. Tüm flirketler aras›nda ilk
10’a giren tek banka oldu.

2002 Garanti GSCS Benchmarks, Global Investor Magazine ve Global
Custodian Magazine taraf›ndan yap›lan anketlerde, saklama
hizmetlerinde Türkiye’nin en iyi bankas› seçildi.

2002 garanti.com.tr, Alt›n Örümcek ödülüne lay›k görülerek en iyi
kurumsal kimlik sitesi ve en iyi bankac›l›k/sigortac›l›k/finans web sitesi seçildi.

2002 Euromoney, Garanti’yi 6. kez Türkiye’nin en iyi bankas› seçti. 

2003 Garanti, Global Finance dergisi taraf›ndan 2. kez, Türkiye’nin en iyi
d›fl ticaret finansman› bankas› seçildi.
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1- Aç›l›fl, Baflkanl›k Divan›’n›n teflkili,
2- Baflkanl›k Divan›’na Ola¤an Genel Kurul Tutana¤›’n›n imzalanmas› için yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlar›n›n okunmas› ve müzakeresi,
4- Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesaplar›n›n okunmas›, müzakeresi, tasdiki ile kâr da¤›t›m›yla

ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüflülerek kabulü veya reddi,
5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin huzur hakk› ve ücretlerinin tespiti,
7- Yönetim Kurulu Üye say›s›n›n belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
8- Denetçilerin seçimi,
9- Sermaye Piyasas› Kurulu’nun ilgili yönetmeli¤i uyar›nca D›fl Denetim Firmas›’n›n seçiminin

onay›,
10- Yönetim Kurulu üyelerinin Banka ile ifl yapabilmeleri için, Bankalar Kanunu hükümleri

sakl› kalmak kayd›yla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335’inci maddeleri gere¤ince izin
verilmesi.

KAYITLI SERMAYES‹
1.000.000.000.000.000 Türk Liras›

ÇIKARILMIfi SERMAYES‹
791.747.816.066.116 Türk Liras›

28 Mart 2003 Tarihinde Toplanan Pay Sahipleri Ola¤an Genel Kurulu'na Sunulan Elli Yedinci Hesap

Y›l› Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu, 31 Aral›k 2002 Bilançosu Kâr ve Zarar Hesab› 
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Merkezi ‹stanbul’da bulunan Garanti (“Banka”), 2002 y›l› sonunda 12,2 milyar ABD dolar›na
ulaflan toplam varl›klar› ile Türkiye’nin en büyük üçüncü özel sektör bankas› konumundad›r.
Türkiye’nin ihracat hacminden %16, ithalat hacminden ise %13 pay alan Garanti, yurt
içindeki 319 flubesi, 4 ma¤aza içi ofisi, 730 ATM’si, yayg›n kullan›ma sahip internet flubesi,
ça¤r› merkezi ve yaklafl›k 6.600 çal›flan›yla kurumsal, ticari, iflletme ve bireysel bankac›l›k
alanlar›nda toplam 3,7 milyon müflteriye hizmet vermektedir. 

Garanti ülkemiz için bir bankac›l›k modelidir. Verimlilik, etkinlik, kalite, etik de¤erlere ba¤l›l›k
ve yenilikçilik ile özdefl olan markas›, Banka’y› sadece Türkiye’de de¤il uluslararas›
piyasalarda da bilinen ve tercih edilen bir ifl orta¤› olarak konumland›rmaktad›r. 

Sürdürülebilir bir büyümeyi gözeten ve risk-getiri dengesine kârl›l›k kadar önem veren ifl
felsefesi, Garanti’nin en çalkant›l› ekonomik konjonktürlerde bile yüksek kredi notuna sahip
bankalar aras›ndaki yerini korumas›n› sa¤lam›flt›r. Banka, uluslararas› sermaye çevrelerinde
kesintisiz bir kredibiliteye sahiptir. 

Klasik bankac›l›k hizmetlerinin d›fl›nda, Garanti alternatif da¤›t›m kanallar›n›n da Türkiye’deki
en etkin uygulay›c›s›d›r. Dünya çap›nda ödüllendirilen internet bankac›l›¤› uygulamalar›
bunun en somut ve güncel örne¤idir.

Garanti d›fl ticaret ifl hacimleri, çek takas› hacmi, saklama hizmeti ifllem hacmi, bankalararas›
ödeme ve tahsil çekleri, turizm girdileri, vergi tahsilatlar› ve internet bankac›l›¤› gibi pek çok
ürün ve hizmette Türkiye’nin lider bankas›d›r. Banka, ayn› zamanda Türkiye’nin en h›zl›
büyüyen kredi kart› program›n›n da sahibidir.

Garanti, yurt çap›ndaki genifl flube a¤›, Lüksemburg, Malta ve Bahreyn’deki yurt d›fl› flubeleri,
yurt d›fl› temsilcilikleri; Türkiye’de finansal kiralama, sigortac›l›k, faktoring, fon ve portföy
yönetimi alanlar›nda faaliyet gösteren ifltirakleri; genel merkezi Hollanda’da olan, Almanya
ve Romanya’da ise flubeleri bulunan Garanti Bank International (GBI) ve Rusya’da hizmet
veren Garanti Bank Moscow’u kapsayan entegre, global ve yayg›n bir finansal hizmetler
grubunun önderidir. 

Ço¤unluk hissesi çok-sektörlü Do¤ufl Grubu’na ait olan Garanti’nin %31,51 oran›ndaki
hissesi ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda “GARAN.IS” Reuters sembolü alt›nda ifllem
görmektedir.
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Ferit Faik fiahenk
Yönetim Kurulu Baflkan› ve Murahhas Üyesi
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Bankam›z›n 57’inci Ola¤an Genel Kurul

Toplant›s›’n› onurland›ran de¤erli

ortaklar›m›z› sayg›yla selaml›yorum.

Bankam›z›n 2002 y›l›na ait Faaliyet Raporu

ile Mali Tablolar›na geçmeden önce

faaliyetlerimize iliflkin de¤erlendirmeleri

sizlerle paylaflmak istiyorum. 

‹fl ortam›m›z büyük bir de¤iflim yaflam›flt›r.

Bu süreçte özel banka say›s› önemli oranda

azalm›fl, kamu bankalar›n›n ise sektördeki

etkinlikleri gerilemifltir. Ulafl›lan bu nokta,

Do¤ufl Grubu’nun en önde gelen kuruluflu

olan Garanti gibi büyük, iyi yönetilen ve

sermaye yap›s› güçlü bankalar›n piyasa

konumlar›n› pekifltirmifltir. 

Garanti’nin 2002 y›l›n› iyi neticeler ile

tamamlad›¤›n› bildirmekten büyük gurur

duyuyoruz. Gururumuzun iki önemli nedeni

var. Birincisi tarihinin en köklü de¤iflimini

yaflayan Türk bankac›l›k sektöründe,

Bankam›z›, sürdürülebilir bir etkinlik, kârl›l›k

ve büyüme yörüngesine oturtmufl olmam›z;

di¤eri ise, böylesi bir ifl ortam›nda ald›¤›m›z

cesur karar do¤rultusunda bankalar›m›z›

birlefltirmenin olumlu sonuçlar›n› hemen tüm

ifl sahalar›m›zda görebilmemizdir.

2002 y›l›nda uygulamaya koydu¤umuz

yeniden yap›lanma projeleri, sadece

etkinli¤imizi ve müflterilerimizin

memnuniyetini art›rmakla kalmam›fl;

Garanti, 2002 y›l›nda tüm ifl sahalar›nda önemli
at›l›mlar gerçeklefltirmifltir. Müflteri say›s› ve ifllem
hacimlerinde art›fl kaydetmifl; özellikle bireysel ve
ticari bankac›l›k alanlar›nda piyasa pay›n›
art›rm›flt›r. 
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Garanti’nin, ülkemiz bankac›l›¤›n›n küresel

rekabet koflullar›na aç›ld›¤› bir dönemde,

sa¤l›kl› bir maliyet taban›na kavuflmas›n› da

sa¤lam›flt›r. Garanti, tüm finans ve bankac›l›k

hizmetlerini tek çat› alt›nda toplayarak

Do¤ufl Grubu’nun bu sektöre damgas›n›

vurdu¤u markas› olmufltur.

Bankac›l›k Denetleme ve Düzenleme Kurulu

(BDDK) taraf›ndan getirilen düzenlemeler

sektörün yasall›k ve fleffafl›¤›n›

güçlendirirken; uluslararas› muhasebe ve

denetim standartlar›n›n uygulamaya

konmas›, Türk bankac›l›¤›n› standart ve

küresel boyutta k›yaslanabilir bir bilanço

sistemine kavuflturmufltur. Kamu

bankalar›n›n yeniden yap›lanmas› ve faiz

hadlerinde görülen düflme e¤ilimi, sistemde

verimlilik, etkinlik ve fonlama çeflitlili¤inin

giderek önem kazanmas›n› sa¤lam›flt›r.

Yaflanan de¤iflim, 2002’yi bankac›l›k sektörü

aç›s›ndan olumlu bir y›l yaflanmas›n› mümkün

k›lm›fl ve öngörülen büyümenin temelleri

at›lm›flt›r. 

Garanti, 2002 y›l›nda tüm ifl sahalar›nda

önemli at›l›mlar gerçeklefltirmifltir. Müflteri

say›s› ve ifllem hacimlerinde art›fl kaydetmifl;

özellikle bireysel ve ticari bankac›l›k

alanlar›ndaki piyasa pay›n› art›rm›flt›r.

Toplam krediler, mevduat ve kredi kartlar› ifl

hacimlerinin önemli oranda büyümesiyle

Bankam›z son iki y›lda tüm bu alanlardaki

piyasa pay›n› katlayarak art›rm›flt›r. Özellikle

kredi kart› ifl sahas›, süreklilik gösteren ve

istikrarl› büyüme kaydeden yap›s› ile önem

kazanm›flt›r. 

2002 Aral›k ay›nda Bankam›z›n genel

müdürlü¤ü Levent’teki yeni binas›na

tafl›nm›flt›r. Amerikan mimarl›k firmas›

Vernek Kroning taraf›ndan mimari tasar›m›

gerçeklefltirilen bina, çal›flanlar›m›za üstün

teknoloji ile donat›lm›fl bir platformda, rahat

bir çal›flma ortam› sa¤lam›flt›r. Osmanl›

çeflme mimarisinden esinlenen kule tac› ve

d›fl cephe tafl kaplamas› ile binam›z

‹stanbul’un ifl merkezine renk ve mimari

zenginlik katmaktad›r. 

Öngörü kabiliyeti, etkin de¤iflim yönetimi ve
dikkatli planlama, Garanti’nin sektörün en iyileri
aras›ndaki yerini, en zor zamanlarda bile sürekli
k›lm›flt›r.



YÖNET‹M KURULU BAfiKANI’NIN MESAJI

Garanti Y›ll›k Rapor 2002 /9

Öngörü kabiliyeti, etkin de¤iflim yönetimi ve

dikkatli planlama, Garanti’nin sektörün en

iyileri aras›ndaki yerini, en zor zamanlarda

bile sürekli k›lm›flt›r. Yönetim ekibi ve

çal›flanlar›m›z›n mesleki yetenek ve ifle olan

tutkular›n› sa¤lam bir mali yap› ile

birlefltirmeleri sonucunda ulaflt›¤›m›z bu

nokta, bizim için ölçülemez bir manevi

de¤ere sahiptir. 

2002 y›l› Faaliyet Raporumuzu ve Mali

Tablolar›m›z› hissedarlar›m›z›n onay›na

sunarken, Bankam›z›n baflar›lar›na eme¤i

geçen tüm çal›flma arkadafllar›ma teflekkür

eder, de¤erli hissedarlar›m›za sayg›lar›m›

sunar›m.

Ferit Faik fiahenk

Yönetim Kurulu Baflkan› ve Murahhas Üyesi
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FER‹T FA‹K fiAHENK
Do¤ufl Grubu Baflkan›
Garanti Bankas› Yönetim Kurulu
Baflkan› ve Murahhas Üyesi

YÜCEL ÇEL‹K
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve
Murahhas Üyesi

SÜLEYMAN SÖZEN
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Dr. A. MAHF‹ E⁄‹LMEZ
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Y. AKIN ÖNGÖR
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

ACLAN ACAR
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Dr. AHMET KAM‹L ES‹RTGEN
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

HÜSNÜ AKHAN
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

S‹NCAR TOKER
Yönetim Kurulu Üyesi

ERGUN ÖZEN
Yönetim Kurulu Tabii Üyesi,
Genel Müdür

T. Garanti Bankas› A.fi. Do¤ufl Grubu ifltirakidir.
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Ergun Özen
Genel Müdür
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2002 y›l›, dünya, ülke ve kurum olarak h›zl›

de¤iflimin yaflanmaya devam etti¤i bir y›l

olmufltur.   

Yar›nlar›n piyasas›nda, rekabet edebilen,

kaliteli hizmeti ile tercih edilen ve toplum

için katma de¤er yaratan bir banka olmay›

sürekli k›lmak ana hedefimizdir.

Memnuniyet verici performans 

2002 y›l›nda Garanti, 134.562 milyar TL

vergi öncesi kâr ve 123.074 milyar TL net kâr

kaydetmifltir. Bu sonuçlara göre ölçülen

ortalama sermaye getirimiz, %7,5 olarak

gerçekleflmifltir. Öte yandan, Banka’n›n aktif

büyüklü¤ü 19.563 trilyon TL, özkaynaklar›

1.678 trilyon TL olmufltur. Ayn› dönemde,

canl› nakdi kredilerimiz reel bazda %4 art›fl

göstererek, 5.413 trilyon TL’ye; mevduat

hacmi ise 13.163 trilyon TL’ye ulaflm›flt›r. Bir

bankan›n finansal gücünün en önemli

göstergelerinden biri olan sermaye yeterlili¤i

rasyosu ise, %12,7 olarak gerçekleflmifltir. 

Performans›m›zdaki geliflme sadece bilanço

ve kâr-zarar rakamlar›m›z ile s›n›rl› de¤ildir.

Tüm ifl alanlar›nda kaydedilen yüksek

hacimler, pazar pay›m›z› ve bankac›l›k

gelirlerimizi art›rm›flt›r. 

Yar›nlar›n piyasas›nda rekabet edebilen, kaliteli
hizmeti ile tercih edilen ve toplum için katma
de¤er yaratan bir banka olmay› sürekli k›lmak ana
hedefimizdir. 
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Kredi pazar›ndaki daralmaya karfl›n toplam

kredilerini reel bazda büyütmeyi baflaran

Garanti, 2002 y›l›nda mevduat toplama

yetkisi olan özel ticari bankalar aras›nda

toplam kredilerin dörtte birini ve yabanc›

para cinsinden kredilerin üçte birini

kulland›rm›flt›r. 

Hemen her alanda, müflteri say›s›n› art›rmak

amac›yla pazarlamaya özel önem verilmifl;

kredi kartlar›, nakit yönetimi ürünleri ve

maafl ödemelerindeki pazar pay›m›z artm›flt›r.  

2002 y›l›nda, Banka’n›n net ücret ve

komisyon geliri iki kattan fazla artm›flt›r. Bu,

Bankam›z›n enflasyonun düfltü¤ü ortamlarda

bile sürdürülebilir gelir kaynaklar›n› art›rma

stratejisinin baflar›l› bir sonucudur. Net

komisyon gelirlerinin, faaliyet giderlerini

karfl›lama oran› ise, 2001 y›l›ndaki %16’l›k

seviyeden, 2002 y›l›nda %44’e yükselmifltir.

Bu sadece sektörümüz kriterlerine de¤il, dünya

kriterlerine göre de önemli bir baflar›d›r.

Bir geçifl y›l›

Garanti, memnuniyet verici bu

performans›n›, politik ve ekonomik

belirsizli¤in global çapta hüküm sürdü¤ü

bir ortamda elde etmifltir. 2001 y›l›nda

yaflanan krizin sonras›nda piyasalar,

koalisyon hükümetinin gelece¤i, baflbakan›n

sa¤l›¤›, politik ittifaklar, genel seçimler,

AB’ye girifl takvimi ve Irak savafl› gibi

konular nedeniyle sürekli bir tedirginlik

ortam›nda kalm›flt›r.

Ekonomideki yat›r›m harcamalar› durmufl,

tüketim alt s›n›rlara yaklaflm›flt›r. Stoklar›n

eritilmesi ve ihracat sonucunda elde edilen

göreceli yüksek GSMH büyümesine ra¤men,

kredi talepleri düflük kalm›flt›r. 

Maliyet e¤risine ince ayar

2002 y›l›nda tüm örgütümüz ve ifl

süreçlerimiz, Sat›flta Etkinlik Stratejisi (SES)

Projesi kapsam›nda ve müflterilerimizin

davran›flsal segmentasyonu esas al›narak

yeniden tasarlanm›flt›r. Bu proje, boyutu ve

Performans›m›zdaki geliflme sadece bilanço ve kâr
zarar rakamlar›m›z ile s›n›rl› de¤ildir. Tüm ifl
alanlar›nda kaydedilen yüksek hacimler, pazar
pay›m›z› ve bankac›l›k gelirlerimizi art›rm›flt›r. 
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ile onlara en uygun hizmeti götürmeyi hede-

fleyen Garanti, Müflteri Memnuniyeti Birimi

kuran ilk Türk bankas›d›r. Bankam›z›n bu

at›l›m›, her türlü faaliyetinin oda¤›nda

müflteriyi gördü¤ünü kan›tlamaktad›r.

Bireysel emeklilik, gerek Bankam›z›n gerekse

Do¤ufl Grubu’nun önem verdi¤i, yeni ve

heyecan verici bir ifl sahas›d›r. Bu yeni ifl

alan›nda faaliyet göstermek üzere,

ifltirakimiz Garanti Hayat Sigorta, Garanti

Emeklilik unvan› alt›nda yeniden

yap›land›r›lm›flt›r. Faaliyet izni alan ilk

flirketlerden biri olan Garanti Emeklilik,

bireysel emeklilik dal›n›n iddial› flirket-

lerinden biri olmaya haz›rd›r. Bu ifltirakimiz

ile yarataca¤›m›z iflbirli¤i, banka sigortac›l›¤›

uygulamas›n›n Türkiye’deki en baflar›l› uygu-

lay›c›s› olan Garanti’ye, yeni ve potansiyeli

büyük bir ifl sahas› açacakt›r.  

Garanti, 2003’e girerken rekabetçi bir kon-

umdad›r. Güçlü insan kayna¤›, sa¤lam mali

yap›s› ve yurt çap›ndaki yayg›n flube a¤›,

Banka’n›n daha çok noktada, daha çok

müflteriye hizmet götürmesini sa¤layacakt›r.

Hissedarlar›m›z ve yönetim kurulumuzun

deste¤i, muhabir ve yat›r›mc›lar›m›z›n inanc›,

müflterilerimizin güveni ve çal›flanlar›m›z›n

katk›lar› ile Bankam›z, 2003 ve sonras›nda,

yerli ve yabanc› müflteri ve ifl ortaklar›m›z için

artan oranda de¤er ifade etmeye devam

edecektir. 

Sayg›lar›mla,

Ergun Özen

Genel Müdür

GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI
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gerçeklefltirdi¤i en önemli yap›lanma

çal›flmalar›ndan biridir.

Bu çal›flma kapsam›nda, bölge müdürlükleri

daha genifl yetki ile donat›l›rken, karma

flubelerin say›s› müflterilere daha kapsaml›

hizmet sunabilmek amac›yla art›r›lm›flt›r.

Anadolu’da aç›lan yeni flubeler, Garanti’nin

yayg›n hizmet sunma hedefine önemli

katk›da bulunmufltur. Yeni pazarlara kat›l›m

çal›flmalar›na 2003 y›l›nda da devam edile-

cektir.

Bu çaban›n arkas›ndaki amaç, de¤iflen piyasa

koflullar›nda, Bankam›z› d›fl etkenlere karfl›

daha güçlü k›lma iste¤imizdir. 

Osmanl› Bankas› ile Garanti’nin birleflmesi

sonras›nda, Banka, maliyet/gelir oran›n›

sürdürülebilir bir seviyeye indirebilmek

amac›yla radikal karar ve tedbirler alarak

uygulamaya koymufltur. Düflük enflasyon ve

düflük kâr marjlar›n›n hakim olaca¤› bir ifl

ortam›nda, kaliteli hizmeti düflük maliyetle

sunmak, baflar›n›n tek formülüdür.

Gerçeklefltirdi¤imiz yap›land›rma faaliyetleri

sonucunda iflletme giderlerimiz %22

oran›nda azalm›flt›r.

Önemli kazan›mlar

Garanti 2002 y›l›nda mevduat hacmini

art›rm›flt›r. Bilanço pasifindeki kalemlerin

yap›s›, müflteri mevduat› lehinde önemli

de¤ifliklik göstermifl; y›l sonu itibar› ile mevd-

uatlar›n pasifler içindeki pay› %67’ye (2001

y›l›nda %62) yükselirken; Garanti    için daha

düflük maliyetli bir fonlama   taban›

oluflmufltur. 

Çek takas›, vergi tahsilatlar› ve kredi kart› ifl

hacimlerinde de art›fl görülmüfltür. Banka’n›n

gerek kart sahiplerine yönelik teflvik edici ve

örnek uygulamalar›, gerekse üye iflyerleri ile

yaratt›¤› verimli ifl ortakl›klar›, Bonus Card’›n

baflar›s›na katk›da bulunmufltur. Çok-ortakl›

kredi kartlar› alan›nda Avrupa’n›n bir numar-

al› bankas› seçilen Garanti, MasterCard

taraf›ndan yap›lan s›ralamada Avrupa’da ilk

10’a girmifltir. 

Müflterilerimizin davran›flsal segmentasyonu

Garanti, 2003’e girerken rekabetçi bir
konumdad›r. Güçlü insan kayna¤›, sa¤lam mali
yap›s› ve yurt çap›ndaki yayg›n flube a¤›, Banka’n›n
daha çok noktada, daha çok müflteriye hizmet
götürmesini sa¤layacakt›r. 

2002 y›l›nda Bankam›z sürdürülebilir gelir kay-
naklar›n› art›rmak ve maliyet taban›n› afla¤›ya çek-
mek yönündeki stratejisini baflar›yla uygulamaya
koymufl; bilançomuz, de¤iflken piyasa koflullar›na
ve d›fl etkenlere karfl› daha güçlü bir yap›ya
kavuflmufltur.  
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Sat›flta Etkinlik Stratejisi
Projesi

Bankac›l›k sektörünün “en iyi hizmet
sa¤lay›c›s›” unvan›na sahip Garanti, bu
kimli¤ini ve hizmet verdi¤i ifl alanlar›ndaki
etkinli¤ini pekifltirmek için 2002 y›l›nda
Sat›flta Etkinlik Stratejisi (SES) Projesini
uygulamaya koymufltur. 

SES, pazar pay›, penetrasyon ve kârl›l›k
anlam›nda müflterilerin davran›flsal
segmentasyonunu öngörmektedir. Bu
çal›flma, Garanti’nin bilgi taban›n› büyük
ölçüde geniflletmifltir. Bu kapsamda ticari
müflteriler, sofistike ve kifliye özel ürünler

talep edenler ile standart ürünlere ihtiyaç
duyanlar olmak üzere iki ana gruba
ayr›lm›flt›r. Çal›flman›n flube boyutunda,
do¤ru müflteriye do¤ru yetkilinin
efllefltirilmesine özen gösterilmifl; sat›fl sonras›
hizmet için ayr› bir kifli görevlendirilerek
etkinli¤in süreklili¤i gözetilmifltir. 

Nisan 2002’de uygulamaya konan proje,
Garanti’de varolan müflteri bazl›
segmentasyonun gelir, net varl›k ve
demografik faktörler baz›nda güncellenerek
yenilenmesi ve banka çap›nda uygulanan
sat›fl yaklafl›mlar›, sat›fl teflkilat› ve ifl
süreçlerinin organizasyonel yap› ile birlikte,
yeniden düzenlenmesi ile sonuçlanm›flt›r.
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SES Projesi kapsam›nda flubeler, bölge
teflkilat›, iç hizmet noktalar› ve genel
müdürlü¤ün reorganizasyonu
gerçeklefltirilmifltir. Yeniden yap›lanma
sonucunda Garanti’nin karma flube say›s›
42’den 106’ya ç›km›fl; 40 olan ticari flube
say›s› yeni yap›da 29’a, 138 olan bireysel
flube say›s› ise 81’e düflürülmüfltür. 2002
y›l›nda Garanti, ço¤unlu¤u Anadolu’da
olmak üzere 27 yeni flube açm›fl; yedi
flubesini birlefltirmifl, dokuzunu ise
kapatm›flt›r. Banka’n›n toplam yurtiçi flube
say›s› 323’e ulaflm›flt›r.

2002 y›l›nda Banka’da, kredi ve pazarlama
fonksiyonlar› ayr›flt›r›lm›fl; merkezi yap› yerini
kendi sat›fl ve kredi ekibine sahip dokuz
bölge müdürlü¤üne b›rakm›flt›r. Yeni yap›da,
genel müdürlük birimleri öncelikli olarak
pazarlama, planlama ve destek
hizmetlerinden sorumlu olurken, bölge
müdürlüklerine sat›fl ve kredi onay
sorumlulu¤u verilmifl; flubelerin ise tamamen
müflteri iliflkisi yönetimine odaklanmalar›
sa¤lanm›flt›r. fiubelerdeki hizmet noktalar›
sat›fl sonras› hizmete a¤›rl›k verecek flekilde
yeniden tasarlanm›flt›r.

Garanti’nin sat›fl ekibi, 2002’de %20’lik bir
büyüme kaydetmifltir. Bu büyüme ve devreye
sokulan yeni sat›fl platformu, pazarlama
faaliyetlerinin ve sat›fl hacimlerinin
art›r›lmas›n›, daha fazla say›da müflteriye
eriflimi ve daha yüksek kârl›l›¤› öngörmüfltür. 

Bu uygulamalar, Garanti’nin organizasyon
yap›s›n› daha net, yal›n ve fonksiyonel bir
yap›ya kavuflturmufltur. Yeni organizasyon
yap›s›, müflteriye yak›nl›¤› bir avantaja
dönüfltürmeyi, daha büyük hacimli ifli daha
kârl› gerçeklefltirmeyi ve segmentler aras›
sinerji yaratmay› sa¤lam›flt›r. 

2002 y›l› sonuçlar›na bak›ld›¤›nda
Garanti’nin hizmet verdi¤i tüm alanlarda
önemli kazan›mlar elde etti¤i görülmektedir.
Banka; kredi hacminde, d›fl ticaret
arac›l›¤›nda, kredi kart› programlar›nda,
e-ticarette, portföy yönetimi hizmetlerinde,
takas ve saklama hizmetlerinde, proje
finansman›nda baflar›l› sonuçlar elde etmifltir.
Banka, 2001 kriz ortam›n›n ifl hacmine ve
finansal sonuçlara yapt›¤› olumsuz
etkilerinden s›yr›lm›fl, al›fl›lagelen ifl hacimleri
ve kârl›l›k seviyelerine h›zla geri
dönebilmifltir. Bu; Garanti’nin mali gücünün,

2002 y›l›nda uygulamaya konan Sat›flta Etkinlik
Stratejisi (SES) Projesi pazar pay›, penetrasyon ve
kârl›l›k anlam›nda müflterilerin davran›flsal
segmentasyonunu öngörmektedir.
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ifl de¤erlerine ba¤l›l›¤›n›n, insan kayna¤›n›n,
liderlik ve kuvvetli öngörü yetene¤inin ortak
bir baflar›s›d›r.

Kurumsal bankac›l›kta tercih
edilen banka

Garanti 2002 y›l›nda da çokuluslu ve ulusal
flirketlerin tercihi olmaya devam etmifltir.
Yedi kurumsal flube, rekabetin artt›¤› bu
alanda, müflteriye özel tasarlanm›fl ürün ve
hizmetler ile ifl hacimlerini art›rm›flt›r. Nakit
Yönetimi ve Hazine Pazarlama Birimi’nin
yüksek oranl› katma de¤er içeren çözümleri,
kurumsal müflterilerle olan iliflkilerin
derinleflmesinde önemli rol oynam›flt›r. 

2002 y›l›nda Garanti ana banka olarak
hizmet verdi¤i h›zl› tüketim mallar›,
meflrubat, ilaç gibi ülke çap›nda yayg›n bayi
a¤›na sahip çokuluslu ve ulusal müflteri
say›s›n› art›rm›fl; do¤rudan tahsilat
sistemindeki baflar›s› Garanti’ye TL ve döviz
cinsinden nakit yönetimi alan›nda önemli bir
aç›l›m yaratm›flt›r. 

Kurumsal bankac›l›¤›n büyümedi¤i ve kâr
marjlar›n›n darald›¤› bir ifl ortam›nda Garanti,

her türlü kurumsal bankac›l›k hizmetini
müflterilerine sunarak pazar pay›n› art›rmaya
devam etmifltir. 

‹stikrar ve süreklili¤e dayal› müflteri iliflkileri,
Garanti’ye, piyasa ve yat›r›m dan›flmanl›¤›
için, ilk baflvurulan adres olma özelli¤ini
kazand›rmaktad›r. Say›s› her geçen gün artan
çokuluslu kurumlar Garanti’yi Türkiye’deki
yat›r›mlar› için ifl orta¤› olarak tercih
etmektedir.

Banka, kurumsal müflterilerin enerji, altyap›,
gayrimenkul alanlar›ndaki yeni yat›r›mlar›na;
kapasite art›r›m›, modernizasyon, tesis al›m›
gibi büyük ölçekli projelerine, bilgi birikimi
ve proje finansman› anlay›fl› ile orta/uzun
vadeli finansman sa¤layarak önemli ölçüde
destek olmufltur. 

Ticari müflterilerle güçlenen
iliflkiler

2002 y›l›nda bankac›l›k sektöründe kredi
hacimleri reel bazda art›fl göstermemifltir. Bu
gerçe¤e ra¤men Garanti ticari müflterileri ile
iliflkilerini gelifltirmeye odaklanm›flt›r. Halka
aç›k bankalar aras›nda Garanti, ticari krediler

Garanti, kurumsal müflterilerin enerji, altyap›,
gayrimenkul alanlar›ndaki yeni yat›r›mlar›na;
kapasite art›r›m›, modernizasyon, tesis al›m› gibi
büyük ölçekli projelerine, bilgi birikimi ve proje
finansman› anlay›fl› ile orta/uzun vadeli finansman
sa¤layarak önemli ölçüde destek olmufltur.
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pazar›n›n %30’una sahiptir. Banka, gayri
nakdi kredilerde %40, ihracat ifllemlerinde ve
vadesiz döviz mevduat hacminde ise %35’lik
art›fllar kaydetmifltir. Bu hacimler, baflta
tekstil flirketleri olmak üzere ihracat ve
turizm kaynakl›d›r.

2002 y›l›nda acentalar üzerinden sa¤lanan
turizm döviz girdisinin %35’i, Garanti
arac›l›¤›yla yurda girmifltir. Garanti’nin IATA,
tur acenteleri, yabanc› havayollar› ve oteller
ile, Osmanl› Bankas›’ndan devrald›¤› ve
baflar›yla gelifltirdi¤i iyi iliflkileri, Türkiye’nin
turizm gelirlerine arac›l›k eden bir numaral›
bankas› olmas›n› sa¤lam›flt›r.

Garanti’nin Nakit Yönetimi Birimi, kurumlara
ve kiflilere sa¤lad›¤› elektronik bankac›l›k
destekli tahsilat ve ödeme yönetimi ürünleri
ile müflterilerinin operasyonel yüklerini
azalt›p, finansal verimliliklerini art›rarak nakit
ak›fllar›n› etkin olarak yönetmelerini
sa¤lamaktad›r. Çek takas› ve vergi tahsilat›,
Garanti’nin etkin ve iddial› oldu¤u ifl
sahalar›d›r. Fiziki yayg›nl›¤› ve üstün
operasyonel kabiliyeti, Banka’y› çek takas ve
vergi tahsilat› ifllemlerinde aç›k arayla

liderli¤e tafl›m›flt›r. 2002 y›l›nda çek takas
ifllem hacmi 13 katrilyon TL olurken, Garanti
arac›l›¤› ile gerçeklefltirilen vergi tahsilatlar›
tutar› 4,3 katrilyon TL olarak kaydedilmifltir. 

Garanti’ye göre baflar›l› bir kredi iliflkisi iki
eksende geliflir: müflteriyi kapsaml› bir
flekilde tan›mak ve h›zl›, güvenilir onay ve
operasyon süreçlerini uygulamak. Ön
haz›rl›¤› sat›fl noktas›nca tamamlanm›fl ticari
kredi talepleri üç gün gibi k›sa bir sürede
onay mekanizmalar›nda ifllem görmektedir.

Küçük iflletmelere çözüm
üreten banka

Garanti’nin iflletme bankac›l›¤› stratejisi,
Türkiye’de istihdam›n önemli bir bölümünü
gerçeklefltiren ve ekonominin en dinamik
bölümünü oluflturan küçük ölçekli
iflletmelerin, esnaf ve iflyeri sahiplerinin
finansal ihtiyaçlar›na uygun çözümler
sunmakt›r.

Bu müflteri grubunu tan›mlayan, segmente
eden ve bu müflteri grubuna yönelik flube içi
yap›lanmas› oluflturan ilk banka olan Garanti,

Toplam Kredilerde Pazar Pay›* (%)

Olumsuz piyasa koflullar›na ra¤men
Garanti, kredi portföyünü reel anlamda
art›rmay› sürdürmüfltür. Özel ticari
bankalar içinde toplam kredilerin dörtte
biri ile yabanc› para kredilerin üçte biri
Garanti taraf›ndan kulland›r›lm›flt›r.

2000 2001 2002

10

13

17

*TCMB verileri esas al›nm›flt›r.
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sadece küçük iflletmelere yönelik ayr›cal›kl›
hizmet sunan az say›daki banka aras›nda
lider konumunu sürdürmektedir. Küçük
iflletmeler, Garanti flubelerinde iflletme
bankac›l›¤› sat›fl yöneticilerinden ayr›cal›kl›
hizmet almaktad›rlar.

Küçük iflletmelere sunulan birebir hizmetin
yan›nda, özellikle esnaf ve iflyeri sahipleri
hedef al›narak haz›rlanan ve sadece bir form
doldurularak müflterilerin 10 farkl› temel
bankac›l›k ürününü alabilmelerini sa¤layan
hizmet paketi de mevcuttur. Bu paket ile
müflterilerin nakit ak›fl›, yat›r›m ve kredi
ihtiyaçlar›na yönelik ürün ve hizmetler ayn›
anda sunulmaktad›r.

2002 y›l›nda iflletme bankac›l›¤›nda müflteri
taban› büyümeye devam etmifl, özellikle
Anadolu flehirlerinde aç›lan flubelerde oluflan
müflteri potansiyeli, hacimlerin tabana yayg›n
geliflmesinde etkili olmufltur.

Banka’n›n 2003 y›l› hedefi iflletme bankac›l›¤›
müflterilerine finansman, bilgi ve pazar
yönetimi ile ilgili destek olabilecek ürün ve
hizmet paketleri sunarak, bu müflterilere
çözüm orta¤› yaklafl›m› ile hizmet
verebilmektir.

Ekonomik durgunlu¤un afl›lmas›n›n
beklendi¤i 2003 y›l›nda, Garanti, küçük
iflletmeler ile olan iliflkilerini gelifltirip yurt
çap›nda daha da yayg›nlaflt›rarak iflletme
bankac›l›¤›nda piyasa pay›n› art›rmaya, kârl›
ve sürdürülebilir büyümesini devam
ettirmeye kararl›d›r.

Bireysel müflterilerin
beklentilerine en iyi cevap
veren banka

Garanti’nin bireysel bankac›l›kta pazar lideri
olmas›nda rol oynayan en önemli faktör,
müflterileri ile yak›n ve birebir iletiflim
kurmaya özen göstermesidir. Garanti 2002
y›l›nda müflteri segmentasyonunu yeniden
yap›land›rm›fl ve müflterilerinin finansal ve
demografik davran›fllar›n› ayr› gruplarda
birlefltirerek sekiz tip bireysel segment
belirlemifltir. 

Bireysel bankac›l›k portföy yöneticileri,
belirlenen segmentlere göre gelifltirilen
pazarlama ve sat›fl stratejileri çerçevesinde
sorumlu olduklar› segment müflterilerinin
ihtiyaçlar›na uygun hizmet vermektedirler.
Hizmet noktalar› ve organizasyon yap›s›,
pazarlama ve sat›fl stratejileri ile davran›flsal
segmentasyon yaklafl›m›na uygun olarak
yeniden düzenlenmifltir.

Ürün penetrasyonu ve bankam›zla finansal
aktivitesi düflük müflterileri bankam›z›n aktif
müflterisi yapmak ve müflteri sadakatini
art›rmak amac›yla bireysel bankac›l›k alt›nda
Merkezi Sat›fl ekibini kurmufltur. Merkezi Sat›fl,
müflteri ürün e¤ilim analizleri do¤rultusunda
pazarlama stratejileri oluflturarak müflterilere
telemarketing ve alternatif da¤›t›m
kanallar›ndan sat›fl faaliyetleri
düzenlemektedir. Hedeflenen müflteriler
baz›nda ortalama sat›fl baflar› oran› %26'd›r.

Garanti, 2002 y›l›nda da maafl ve okul
ödemeleri ile müflterileri finansal ihtiyac›n›n
kayna¤›nda hizmet vererek  kazanmay›
hedeflemifltir. Birçok büyük üniversite ile
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harç ve maafl ödemeleri kapsam›nda, kamu
ve özel flirketler ise maafl ödemesi
kapsam›nda Garanti ile çal›flmaya
bafllam›fllard›r. Banka, 2002 y›l›n›n sonu
itibar›yla yaklafl›k 50 üniversite ve özel
okulun maafl, harç ya da taksit ödemelerini
gerçeklefltirmektedir.   

Maafl ödemesi hizmetinden yararlanan
müflteriler, sadakat rasyosu yüksek bir grubu
oluflturmaktad›r.  2002 y›l›nda Garanti’nin
yüksek hizmet kalitesinin bir sonucu olarak
maafl ödemesi yap›lan müflteri say›s› %50,
firma adedi ise %38 artm›flt›r.  

2002 y›l›nda nakit yönetim ürünleri ve fatura
ödemelerinde büyüme kaydedilmifltir.
Garanti’nin 2002 y›l›nda ELMA Hesab›na
(müflteri taraf›ndan belirlenen tutar›n
üzerindeki vadesiz hesapta duran paray›
otomatik olarak fona çeviren nakit yönetimi
hesab›) sahip müflteri adedi %145 artm›flt›r.
Fatura ödemeleri ise baflar›l› pazarlama ve
sat›fl stratejileri ile 2002 y›l›nda %70
artm›flt›r. 

Sad›k kald›¤› fleffafl›k ve etik de¤erlere
ba¤l›l›¤› Garanti’ye duyulan güveni art›rm›fl;
daha yayg›n bir müflteri kitlesine eriflmesini

Toplam Mevduat Pazar Pay›* (%)

Türk bankac›l›k sektörünün son y›llarda
yaflad›¤› konsolidasyon sürecinden
kazan›mlar elde ederek ç›kabilen Garanti,
mevduat pazar pay›n› son iki y›lda iki
kat›na ç›kartm›flt›r.

2000 2001 2002
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10 10

Garanti’nin bireysel bankac›l›kta pazar lideri
olmas›nda rol oynayan en önemli faktör,
müflterileriyle yak›n ve birebir iletiflim kurmaya
özen göstermesidir.

*TCMB verileri esas al›nm›flt›r.
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ve mevduat taban›n› büyütmesini sa¤lam›flt›r.
Garanti, 2002 y›l›nda yayg›n vadeli mevduat
müflterisi taban›na dayanan ve maliyetleri
afla¤› çeken bir fonlama stratejisi
uygulam›flt›r. Ayn› flekilde kredi ve banka
kart› adet ve ifllem hacimlerinde kaydedilen
büyük art›fl, Garanti’nin bireysel bankac›l›k
segmentindeki a¤›rl›¤›n›n ve artan pazar
pay›n›n göstergesidir.  

2002 y›l›nda Aç›k Bankac›l›k flube a¤›na alt›
yeni flube eklenmifltir. Y›l sonu itibar›yla
toplam Aç›k Bankac›l›k flube say›s› 65’e
ulaflm›flt›r. 

2003 y›l›nda, bireysel bankac›l›k alan›nda
mevcut müflterilerin aktiflefltirilmesi, ürün
penetrasyonunun art›r›lmas›, maafl ve okul
ödemelerine odaklan›lmas› planlanm›flt›r.
Çocuklara, üniversite ö¤rencilerine, gençlere
ve emeklilere yönelik yeni ürün ve hizmet
paketleri ile müflterilerin hayat tarzlar›na
dönük, ihtiyaçlar›na yönelik ürünler
gelifltirmek di¤er hedefler aras›ndad›r. 

Mevduatlar›n Toplam Pasifler ve Özkaynaklar ‹çindeki Pay› (%)

Garanti bir yandan piyasa pay›n› art›r›rken
di¤er yandan bilanço da¤›l›m›n› mevduat
lehinde de¤ifltirmifl ve fonlama taban›n›
daha da iyilefltirmifltir. 

2000 2001 2002

52

62
67

Sad›k kald›¤› fleffafl›k ve etik de¤erlere ba¤l›l›¤›,
Garanti’ye duyulan güveni art›rm›fl; daha yayg›n
bir müflteri kitlesine eriflmesini ve mevduat
taban›n› büyütmesini sa¤lam›flt›r.
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Kredi kart› pazar›nda liderli¤e
oynayan banka

Kredi kartlar›, Garanti’nin bireysel
bankac›l›ktaki anahtar› ve itici gücüdür. 

Garanti, 2002 y›l› sonuçlar› ile ülkemiz kredi
kart› pazar›n›n en büyük ikinci kurumudur.
Kredi kart› alacaklar› hacmi 2002 y›l›nda,
%100’den fazla bir art›fl kaydederek, 860
trilyon TL’ye yükselmifltir. 

2002 y›l›nda, toplam kredi kart› say›s› %31
oran›nda artarak 2,3 milyon adede
yükselmifltir. Ciro bazl› pazar pay›, rekabetin
çok yüksek oldu¤u bir piyasada, %14’ten
%19’a ç›km›flt›r. Bu mükemmel performans,
Garanti’nin bu alandaki baflar›s›n›
kan›tlamaktad›r. 

Garanti’nin ifltiraki olan ve 1999 y›l›nda
kurulan Garanti Ödeme Sistemleri (GÖSAfi),
Banka’n›n kredi ve banka kartlar› alan›ndaki
hizmet sa¤lay›c›s›d›r. 

Garanti, iki farkl› kredi kart› program›n›
yönetmektedir. Bonus Master Card ve
Shop&Miles Visa. Her iki kredi kart›
program›, 2002 y›l›nda hedeflerin üstünde
bir performans sergilemifl; ürün
uygulamalar›, kredi kart› piyasas›na örnek
oluflturmufltur.

2001 y›l›nda oldu¤u gibi 2002’de de Bonus
Card, 1,8 milyon kart sahibi ve 17.000 üye
iflyeri ile Avrupa’da MasterCard unvanl› en
büyük on kredi kart› program›ndan biri
olmufl ve en büyük çok-ortakl› kart program›
seçilmifltir. 

Üye iflyeri hacimlerini art›rmak ve Bonus
Card’›n pazar pay›n› güçlendirmek amac› ile,
Garanti, Denizbank ile bir iflbirli¤i anlaflmas›
imzalam›flt›r. Denizbank, Nisan 2003’ten
itibaren müflterilerine Bonus Card sunmaya
bafllayacakt›r. Bu iflbirli¤i, Türk bankac›l›k
sektörü için bir ilktir ve gelecekteki benzer
çal›flmalara örnek oluflturacakt›r. 

Kredi Kart› Say›s› Pazar Pay› (%)

Garanti, kredi kart› iflinde Türkiye’nin en
büyük ikinci bankas›d›r. Bonus Card 2002
y›l›nda MasterCard taraf›ndan Avrupa’n›n
lider çok ortakl› kart› seçilmifltir.

2000 2001 2002
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15
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Shop&Miles, 200.000 kart adedi ve
piyasadaki ortalama kredi kart› harcamas›n›n
dört kat›na ulaflan harcama hacmi ile
Türkiye’nin en prestijli kredi kart› markas›d›r.
Uluslararas› kart harcamalar› boyutunda da
Shop&Miles liderdir. Rakip kredi kartlar›n›n
%2’lik ortalamas›na karfl›n, %15 ile
Shop&Miles en yüksek yurt d›fl› harcama
ortalamas›na sahip kredi kart›d›r. 

Business ve Corporate Card ile Garanti,
%37’lik pazar pay› ile ticari kartlar alan›nda
2002 y›l›nda da piyasa liderli¤ini korumufltur.
Ticari kart uygulamalar›n›n bir di¤eri ise

küçük iflletmelerin, tedarikçilerden vadeli mal
almalar›n› olanakl› k›lan Ortak Kart’t›r. Ortak
Kart, ülkemiz günlük ticari hayat›nda yayg›n
bir ödeme arac› olan vadeli çek ve senetlerin
yerini almaktad›r. 

Garanti, müflterilerine sanal ortamda da
limitlerini kontrol etmelerine olanak sa¤layan
kredi kartlar› sunmaktad›r. Banka’n›n dört
de¤iflik sanal kart program› vard›r. Bonus
Card ve Shop&Miles’›n sanal versiyonlar›n›n
yan› s›ra, klasik Visa ve MasterCard’lar ile
vadesiz tasarruf hesab›ndan da sanal kart
yarat›labilmektedir. 

Kredi Kart› Cirosu Pazar Pay› (%)

2002 y›l›nda Garanti’nin toplam kredi kart›
hacmi, k›yas grubu içinde kaydedilen en
h›zl› art›fl ile, iki kat›ndan fazla art›fl
kaydetmifltir. 

2000 2001 2002
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Garanti, çip teknolojisi ve veri ambar› yönetiminin
etkin ve sürekli kullan›m› anlam›nda sektörün
en baflar›l› bankas›d›r.
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Bonus Hediye Kart ise internet ortam›nda,
hediye veren kiflinin kendi be¤enisine uygun
olarak tasarlayabildi¤i, limitini önceden tespit
edebildi¤i ve ifllemin sonunda kendisine ya
da hediye gitmesini istedi¤i kifliye fiziken
teslim edilen bir kredi kart›d›r. 

2002 y›l›nda Garanti24 Maestro ve Electron
banka kartlar›n›n say›s›, %57’lik bir art›fl ile
2,3 milyon adede ulaflm›flt›r. 

Garanti e-ticaret sahas›nda da lider ve önder
bir kurumdur. garantialisveris.com,
Türkiye’nin en büyük befl ticaret portal›ndan
biridir. Banka, bu portalda ticaret yapan üye
iflyeri say›s›n› art›rmay› hedeflemektedir. 

2002 y›l›nda yay›na geçen
bonuscardshop.com sitesi ise, Bonus Card
üye iflyerlerinin hepsinin bir arada bulundu¤u
tek sanal al›flverifl merkezidir. 

2002 y›l›nda Garanti POS a¤›na ba¤l›
terminal say›s› 63.000’e ulaflm›flt›r. POS
bafl›na ulafl›lan yüksek ifllem hacmi Banka’n›n
sektör ifl hacminden %16,3’lük bir pay
almas›n› sa¤lam›flt›r. Bu sonuç Garanti’nin

say›s›z etkinlik ve verimlilik örneklerinden
sadece biridir. 

JCB (Japan Credit Bureau - Japon Kredi
Bürosu) ile yap›lan anlaflma ile, Garanti flube
ve POS terminal a¤›n›, bu flirketin toplam 42
milyon üyesine açm›flt›r. Uzak Do¤u, Japonya
ve Türkiye aras›ndaki turistik ve ticari trafi¤in
artma e¤iliminde oldu¤u bir dönemde, bu
anlaflma Garanti’nin yabanc› kart cirosuna
önemli katk›da bulunacakt›r. 

Yeni müflteri kazanmak, kredi kartlar›n›
müflterileri nezdinde en çok kullan›lan kart
haline getirmek, üye iflyerleri ile iflbirli¤ini
art›rmak ve sürdürülebilir ifl ortakl›klar›
kurmak amac›yla yeni M‹Y (müflteri iliflkileri
yönetimi) tekniklerine baflvurulmaktad›r.
Garanti, çip teknolojisi ve veri ambar›
yönetiminin etkin ve sürekli kullan›m›
anlam›nda sektörün en baflar›l› bankas›d›r.
Kiflisellefltirilmifl hesap ekstresi uygulamalar›,
e-posta ve SMS gönderimi, Banka’n›n güncel
teknolojiyi pazarlamay› etkinlefltirmek ve
desteklemek amac›yla kullan›m›na örnek
teflkil etmektedir. Teknolojik boyuttaki
etkinlik kart sahibi ile s›n›rl› de¤ildir.

Üye ‹flyeri A¤›

Garanti en yayg›n üye iflyeri a¤lar›ndan
birine sahiptir. 

2000 2001 2002

33.560

39.719

47.824
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Garanti veri ambar›, belli ölçüler içinde üye
iflyerlerine de aç›lm›fl; üyelerin Banka veri
ambar›n› kullanarak promosyon
tasarlamalar›na ve uygulamalar›na olanak
verilmifltir. 2002 y›l›nda Garanti, kredi kart›
paket sistemini güncellemifl ve EMV
(Europay-MasterCard-Visa) sertifikasyonunu
alm›flt›r.

Garanti’nin kredi kart› programlar› yüksek bir
tan›n›rl›¤a sahiptir. Bunun en belirgin
göstergesi baflvuru say›s›d›r. 2002 y›l›nda
kart baflvuru say›s›nda çok önemli art›fllar
gözlenmifltir. Kredi kart› iflinde müflteri
memnuniyeti ve sadakatini hedefleyen
Garanti, kart baflvurular›n› gelifltirmifl oldu¤u
skorlama sistemi ile h›zl› ve objektif olarak
de¤erlendirmektedir. Skorlama sistemi,
içerdi¤i risk belirleme metotlar› ile, artan
kredi kart› say›s›na karfl›n, kredi kart›
segmentindeki sorunlu kredi oran›n›n önemli
ölçüde azalmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu sistem
ülkemizdeki kredi risk takip bürosu (Kredi
Kay›t Bürosu) ile entegre çal›flmaktad›r.

Kesintisiz hizmet, s›n›rs›z
eriflim 

Garanti, Türkiye’de alternatif da¤›t›m
kanallar›n›n en iyi kullan›c›s› ve bu alandaki
yeniliklerin öncüsüdür.

Banka, son y›llarda ülkemizde de büyük
önem ve yayg›nl›k kazanmaya bafllam›fl olan
internet bankac›l›¤›n›n mükemmel bir
sunucusu ve lideridir. Global Finance
taraf›ndan 2001’de oldu¤u gibi 2002 y›l›nda
da “Türkiye’nin en iyi internet bankas›”
seçilen Garanti, müflteri say›s›, ifllem say›s› ve
ifllem hacminde lider bankad›r. Internet
bankac›l›¤› hizmetlerini sürekli olarak
güncellemekte ve gelifltirmekte olan Garanti,
paragaranti.com finans portal›n›n da devreye
girmesi ile, tüm müflteri segmentlerinin
finansal ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek bir
hizmet yelpazesi sunar hale gelmifl; bu
konudaki liderli¤ini pekifltirmifltir. 

Garanti, internet uygulamalar›n› bankac›l›¤›n
yak›n vadeli gelece¤inde yads›namaz bir
aç›l›m ve büyüme sahas› olarak görmektedir.

Uluslararas› Kart Hacminde Garanti’nin Pazar Pay› (%)

Garanti, uluslararas› kart hacminde %32
pay ile piyasadaki liderli¤ini korumaktad›r. 

2000 2001 2002

31 31
32
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Banka, internetteki varl›¤›n›, ürün-hizmet
say›s›n› ve eriflim kanallar›n› art›rmaya
kararl›d›r. 

Türk finans sektörünün en büyük ça¤r›
merkezi, Garanti bünyesindedir. 2002 y›l›nda
gerçeklefltirilen projeler ile Ça¤r› Merkezi’nin
maliyet taban›n›n düflürülmesi, ifl süreçlerinin
kontrolü ve güncellenmesi konular›nda
ad›mlar at›lm›fl; operasyonel ve teknolojik
altyap› iyilefltirilmifltir. Türkiye’de ilk defa
bankac›l›k alan›nda Garanti taraf›ndan
kullan›lan ses tan›ma teknolojisi müflteriler
taraf›ndan da kabul görmüfltür. 

Garanti’nin 2002 sonu itibariyle 730 ATM’si
mevcuttur. Banka, kendi ATM a¤› d›fl›nda
Alt›n Nokta ortakl›¤› ile müflterilerine
3.500’ün üzerinde ATM ile hizmet
vermektedir. Banka, 2002 y›l›nda dünyada
say›l›, Türkiye’de ise ilk olarak uygulanan
Windows tabanl› WOSA teknolojik alt
yap›s›na geçmifl, bu sayede hem ATM’lerin
yönetilmesi konusunda önemli avantajlar
sa¤lam›fl, hem de farkl› modeldeki ATM’lerin
kullan›lmas›n› olanakl› k›lm›flt›r. 

Banka, 2002 y›l›nda flubelerinde ak›ll›
ATM’ler kullanmaya bafllam›flt›r. Bu yeni
teknoloji sayesinde, müflteri taraf›ndan
ATM’den yat›r›lan paran›n an›nda tan›nmas›
ve hesab›na geçmesi mümkün olmaktad›r.
Garanti, Türkiye’de bu teknolojiyi kullanan
iki bankadan biridir.

Müflteri odakl› hazine
politikas›

Garanti’nin hazine ifllemleri stratejisi 2002
y›l›nda baflar›l› sonuçlar vermifltir. Piyasa
yap›c›l›¤› sisteminin getirdi¤i avantajlar,
hazine ve sermaye piyasas› ürünlerindeki
büyük piyasa pay›, al›m-sat›m ifllemlerindeki
risk yönetimi uygulamalar› ve müflteri
kaynakl› ifllemlerde ürün çeflitlili¤i ve hizmet
kalitesine verilen önem, hazine ifllemlerinin
hacmini, verimlili¤ini ve kârl›l›¤›n› art›rm›flt›r. 

Hazine ifllemlerindeki verimlili¤in, sürekli ve
derinleflen müflteri iliflkisine ba¤l› oldu¤una
inanan Banka, yayg›n ve etkili flube ve
yat›r›m merkezleri a¤› sayesinde ulaflt›¤›
müflteri taban›na en iyi hizmeti sunmay›
hedeflemifltir. Konusunda uzman ekip ve

Müflteri Say›s› (‘000)

Müflteri say›s› son iki y›lda %72 art›fl
sergilemifltir. Garanti, k›yas grubunda,
personel ve flube bafl›na operasyonel
verimlili¤i ve alternatif da¤›t›m kanallar›
kullan›m› konular›nda liderdir.

2000 2001 2002
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3.003

3.682



2002 YILI DE⁄ERLEND‹RMES‹

Garanti Y›ll›k Rapor 2002 /32

etkin teknolojik altyap› ile desteklenmifl
Hazine Birimi, farkl› müflteri gruplar›na
de¤iflik ürünlerde etkin fiyatlama ile hizmet
sunarak, yurt içi ve yurt d›fl› sat›fllarda
öncelikli adres olmay› baflarm›flt›r. 

Garanti, risk yönetimini tüm ifl sahalar›na
etkinlikle uygulayan bir kurumdur. Banka’da
Risk Yönetimi Departman›’na ek olarak,
Hazine’yi destekleyen bir Risk Kontrol Ünitesi
mevcuttur. Tafl›nan kur, faiz ve likidite
riskleri çeflitli risk yönetim sistemleri ile anl›k
olarak ölçülmekte ve izlenmektedir. Piyasa
risklerinin ölçülmesi için, riske maruz de¤er
(VaR, EVaR, vb.) modelleri kullan›lmakta ve
bulgular stres testleri ve senaryo analizleri ile
desteklenmektedir. Bunlara ek olarak, al›m-
sat›m ifllemlerinde riske maruz de¤er ve
nominal portföy büyüklü¤ü limitleri
uygulamalar› vard›r. Bu risk yönetimi
sistemleri ile, sermayenin riskten ar›nd›r›lm›fl
getirisinin maksimize edilmesi amaçlanmaktad›r. 

Proje finansman›:
Bir yat›r›m bankac›l›¤› faaliyeti

Garanti, proje finansman› anlay›fl›n› geleneksel
kredi kavram›n›n ötesinde ve bir yat›r›m
bankac›l›¤› faaliyeti olarak alg›lamaktad›r.
Banka, 2002 y›l›nda, daha önceki y›llardaki
çizgisini koruyarak %40’l›k piyasa pay›na
ulaflm›fl; devlet ve özel sektöre ait altyap›,
enerji, çevre projelerinin finansman› için
toplam 650 milyon ABD dolar› proje
finansman› ifllemini düzenlemekle
yetkilendirilmifltir. Garanti, 2003 y›l›nda da bu
alandaki hakimiyetini devam ettirerek yeni
projelere imza atmay› planlamaktad›r.

Garanti’nin kurumsal ve ticari müflterilerine
çok önemli katk› sa¤lad›¤› baflka bir Proje
Finansman› faaliyeti de, tüm sektörlerde
faaliyet gösteren müflterilerin yat›r›mlar›na
iliflkin ithalat›n finansman› konusunda
uluslararas› ve devletlerüstü kurumlardan
sa¤lanan orta/uzun vadeli finansman
kaynaklar›d›r. Çok say›da yabanc› ülke ile
iliflkiler ve genifl muhabir a¤› sayesinde,
Garanti, dünyan›n farkl› yerlerinden yap›lan
d›fl al›mlar›n finansman› konusunda da
pazarda liderdir.

Garanti, 2002 y›l›nda, daha önceki y›llardaki
çizgisini koruyarak Türkiye’deki proje finansman›
piyasas›n›n %40’›n› kontrol etmifltir.
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Portföy yönetimi
hizmetlerinde iddial› bir banka

Garanti, menkul k›ymet portföy yönetimi ve
menkul k›ymet arac›l›k hizmet ve ürünlerinde
geleneksel olarak iddial› ve deneyimli bir
kurumdur. Menkul k›ymet ve portföy yönetimi
grubunda yer alan hizmet ve ürünler, farkl›
segmentlerdeki müflterilere göre
tasarlanm›flt›r. Hisse senedi ifllemlerine
arac›l›ktan menkul k›ymet yat›r›m fonlar›na,
yüksek gelir grubu müflterilerine yönelik
yat›r›m ürünlerinden yurt d›fl› yat›r›m
ifllemlerinde dan›flmanl›¤a ve yabanc›lara
sa¤lanan saklama hizmetine kadar çeflitlilik
gösteren bu ürün grubu, Banka’y› bu ifl
alan›nda güçlü k›lmaktad›r. 

Garanti, portföy yönetimi ürünlerini ve
menkul k›ymet arac›l›k hizmetlerini yurt
çap›ndaki flubelerinden, yat›r›m
merkezlerinden ve alternatif da¤›t›m
kanallar›ndan sunmaktad›r. 

Yat›r›m merkezleri 2002 y›l›nda da üst gelir
grubundaki müflterilere yat›r›m dan›flmanl›¤›
hizmeti sunmaya devam etmifltir. Yat›r›m
merkezi say›s› Özel Yat›r›m fiubesi’nin aç›lmas›yla
10’a ulaflm›fl; merkezlerin 2002 y›l›nda
gerçeklefltirdi¤i saklama hizmeti  ifllem hacmi 2
milyar ABD dolar› olarak gerçekleflmifltir. Yat›r›m
merkezi bafl›na 2002 y›l› net ortalama gelir 1,2
milyon ABD dolar› olmufltur. 

2002 y›l›nda Garanti, Türkiye’ye gelen döviz
girdileri transferi ifllemlerinde ilk s›ray› al›rken,
TL tahvil arac›l›¤› ve Eurobond saklama
hizmetlerindeki liderli¤ini de pekifltirmifltir.
Garanti, entegre sermaye piyasas›
hizmetlerinin önemli bir tamamlay›c›s› olarak

gördü¤ü saklama hizmetlerinde Türkiye’deki
en iyi hizmet sa¤lay›c›s›d›r. 

Garanti’nin yönetimi alt›ndaki müflteri yat›r›m
fonlar›n›n toplam› 2002 y›l›n›n sonunda 800
milyon ABD dolar›na ulafl›rken; yat›r›m fonu
sat›n alan müflteri say›s› iki kat›na ç›km›flt›r.
2002 y›l›nda fon ifllemleri yat›r›m
kompozisyonu likit-olmayan fonlar lehine
de¤iflim göstermifltir.

Özel sermaye gruplar› ve vak›flar, Banka’n›n
portföy yönetimi hizmetleri anlam›nda büyük
potansiyel gördü¤ü yeni hedef müflteri
kitlesidir. 2002 y›l›nda bu kitle ile bafllat›lan
çal›flmalar bu hedefin ne denli do¤ru
belirlendi¤ini kan›tlam›flt›r. 

Garanti yat›r›m arac›l›¤›nda Türkiye’nin en
büyük befl arac› kuruluflundan biridir. Garanti
Yat›r›m taraf›ndan yürütülmekte olan arac›l›k
hizmetleri, Banka’n›n önemli bir çapraz sat›fl
sahas›d›r. 2002 y›l›nda Garanti Yat›r›m’›n yurt
içi sat›fl hizmetleri, tam entegrasyon sa¤lamak
amac›yla, Garanti’nin sat›fl ekibi ile
birlefltirilmifltir. Sermaye piyasalar› ve
araflt›rma ekipleri de müflterinin ihtiyaçlar›na
etkin ve h›zl› cevap verecek flekilde tekrar
tasarlanm›fl ve tek çat› alt›nda toplanm›flt›r.
Geçti¤imiz y›llarda Garanti Yat›r›m sürekli
olarak sektöründe ilk yedi flirket aras›ndaki
yerini korumufl ve toplam say›s› 115’in
üzerinde olan arac› kurumlar aras›nda
%3,2’lik pazar pay› elde etmifltir. 

Ülkemiz için yeni bir kavram:
Bireysel emeklilik

Ülkemiz piyasalar› için yeni bir kavram olan
bireysel emeklilik Garanti’nin önem verdi¤i
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ve haz›rl›klar›n› son dönemde yo¤un olarak
sürdürdü¤ü bir ifl koludur. Garanti Finansal
Hizmetler Grubu üyesi Garanti Emeklilik
taraf›ndan yürütülecek olan bireysel emeklilik
hizmetleri, Banka’n›n ürün kümesine, uzun
vadeli yeni bir yat›r›m perspektifi
kazand›racakt›r.

Garanti Emeklilik, 2002 y›l›nda Türkiye’de
bireysel emeklilik alan›nda hizmet verme
yetkisi alan ilk kurumlardan biridir. Banka
sigortac›l›¤› kavram›n›n Türkiye’deki en etkin
ve lider uygulay›c›s› olan Garanti, bilgi
birikimi ve profesyonel kadrosu kadar yayg›n
fiziki ve sanal da¤›t›m a¤› ile de bireysel
emeklilik ürünlerinin sat›fl›nda iddial› olacakt›r. 

Kredibilite, verimlilik, sayg›nl›k

Bu üç kelime, uluslararas› piyasalarda
Garanti’yi tan›mlamak için s›kl›kla kullan›lan
s›fatlard›r. Y›llardan beri Garanti, çeflitli
yabanc› kurulufllar›n y›ll›k klasmanlar›nda
Türkiye’nin en iyi bankas› olarak sürekli
yerini almaktad›r. 2002 y›l›nda da
Euromoney, Garanti’yi 6. kez “Türkiye’nin en
iyi bankas›”; Global Finance ise “Türkiye’nin

en iyi d›fl ticaret finansman› bankas›” ve
“En iyi internet bankas›” seçmifltir.

Garanti 2002 y›l› faaliyetleriyle de
uluslararas› piyasalarda örnek bir banka
olmaya devam etmifltir. Bankac›l›k
sektörünün yap›land›r›lma süreci nedeniyle
istisnai olan 2002 y›l›nda, iki uluslararas›
sendikasyon kredisi alan iki Türk
bankas›ndan biri Garanti’dir. Garanti,
Türkiye’de 2002’de en fazla yurt d›fl› kayna¤›
sa¤layabilen özel kurum ve toplamda en
yüksek kat›l›m tutar› olan banka olmufltur. 

2002 y›l›nda sa¤lanan ilk sendikasyon kredisi
350 milyon Euro tutar›ndad›r. 23 farkl›
ülkeden 45 bankan›n ifltiraki ile gerçekleflen
kredi, Osmanl› Bankas› ile birleflmeyi takiben
Garanti’nin ald›¤› ilk sendikasyon kredisidir. 

Y›l›n ikinci sendikasyonu Ekim ay›nda
sa¤lanm›fl olup bir y›l vadeli ve 325 milyon
ABD dolar› tutar›ndad›r. Bafllang›çta 225
milyon ABD dolar› olarak piyasaya sunulan
sendikasyon kredisi, gelen yo¤un kat›l›m talebi
üzerine 325 milyon ABD dolar›na ç›kar›lm›fl ve 20
ülkeden 41 bankan›n kat›l›m› ile gerçekleflmifltir.

D›fl Ticaret Pazar Pay› (%)

Garanti uluslararas› finansman alan›n›n
lideridir. Global Finance Dergisi, Garanti’yi
2002 ve 2003’te “Türkiye’nin en iyi d›fl
ticaret finansman› bankas›“ seçmifltir.
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Yayg›n, karfl›l›kl› verimlilik ve iflbirli¤ini
gözeten muhabir a¤›, Garanti’nin, son iki
y›ld›r yaflanan ola¤and›fl› konjonktüre
ra¤men, müflteri taleplerini karfl›layabilmesini
ve uluslararas› ticaret hacimlerini art›rmas›n›
sa¤lam›flt›r. Uluslararas› ticaretin
finansman›ndan sorumlu olan ve Finansal
Kurumlar departman›na ba¤l› çal›flan D›fl
Ticaret Finansman› birimi, 2002 y›l›nda
çokuluslu ve büyük kurumlara hizmet
sundu¤u gibi Garanti’nin flube a¤› ile de d›fl
ticaret finansman› konusunda yo¤unlaflan bir
iflbirli¤i sergilemifltir. Tüm bu faaliyetlerin
sonucunda Banka’n›n d›fl ticaret piyasa pay›
istikrarl› seyrini korumufl; ithalatta %13
ihracatta ise %16 olarak gerçekleflmifltir.

Yap›land›r›lm›fl ticaret finansman› ifllemleri
Garanti’nin ifltiraki Garanti Bank
International (GBI)’a kayd›r›lm›flt›r.
Yap›land›r›lm›fl ticaret finansman›,
Garanti’nin lideri oldu¤u bir saha olup,
Banka’n›n bu alandaki hedefi, yurt d›fl›
ifltirakleri, Bahreyn, Malta ve Lüksemburg
flubeleri aras›ndaki sinerjiyi ve koordinasyonu
art›rmakt›r. 

Garanti’nin iki adet yurt d›fl› bankac›l›k
ifltiraki vard›r: GBI ve Garanti Bank Moscow.
GBI ticaret finansman› konusunda AB
içindeki lider Türk bankas› olmufl; müflteri
taban›n› yayg›nlaflt›rmaya yönelik çabalar›n›
art›rarak, gerek Hollanda gerekse Almanya
ve Romanya’daki örgütü ile Türk ve Türk
olmayan müflterileri hedeflemifl ve baflar›l›
olmufltur. Rus ekonomisinin içine girdi¤i
toparlanma süreci, d›fl ticaret finansman›
konusunda ihtisas sahibi olan Garanti Bank
Moscow’un portföyünü büyütme sürecine
katk›da bulunmufltur.

May›s 1999’da faaliyete geçen Çin temsilcilik
ofisinin yürüttü¤ü çal›flmalar›n sonucunda 14
Çin bankas› ile muhabirlik iliflkisi kurulmufl; bu
ülke ile olan ifl hacmi bir önceki y›la göre 2,5
kat artarak toplam 85 milyon ABD dolar›na
ulaflm›flt›r.

Garanti, Türkiye ekonomisinin gelece¤i için
önemli bir geliflim ekseni olan d›fl ticaret
hacminin ve Türk firmalar›n›n dünya
pazarlar›ndaki etkinli¤inin artmas› için
çal›flmalar yürütmektedir. Klasik bankac›l›k
hizmetlerinin ötesinde, bir ifl orta¤› yaklafl›m› ile
firmalar›n ifl gelifltirmesine ve de¤er
yaratmas›na arac›l›k etmeyi hedefleyen Garanti,
2002 y›l›nda bafllatt›¤› “Anadolu Sohbetleri”
bafll›kl› toplant›lar›n›n yan› s›ra 2003 y›l›nda
“D›fl Ticaret Toplant›lar›”n› da bafllatm›flt›r. Bu
toplant›lar›n temel amac›, Türk firmalar› için
önemli ve zor görülen yurt d›fl› pazarlar› detayl›
olarak irdeleyerek yön göstermektir.

Risk yönetimi: Sürdürülebilir
geliflme ve kârl›l›¤›n koflulu

Dünyada yaflanan ekonomik çalkant›lar ve
buna karfl›l›k çokuluslu kreditörlerin talep
etti¤i kriterler kadar, ülkemizin son y›llarda
içinden geçti¤i derin ve tarihi ekonomik
de¤iflim süreci, risk ve riskin yönetimi
kavramlar›n› sektörümüzün gündemine
tafl›m›fl ve gerekli yasal düzenlemeler
yap›lm›flt›r. Uluslararas› denetim ve fleffafl›k
koflullar›na uyum sa¤lama gere¤i kadar, BIS
ve IMF ile olan iliflkiler ve BDDK’n›n kuruluflu
bu süreci h›zland›rm›flt›r. 

Garanti, risk yönetimi kavram›n› yasal
zorunluluk halini almadan uygulamaya koyan
nadir bankalardan biridir. 
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Garanti’nin organizasyonel yap›s›, modelleri
ve süreçleri de¤ifltirilmifl ve BDDK yönergeleri
uyar›nca risk yönetimi ve denetim birimleri
do¤rudan Yönetim Kurulu’na rapor eder bir
statüye kavuflturulmufltur.

Risk yönetimi konusunda dünyan›n önde
gelen kurulufllar›ndan Oliver and Wyman ve
Deloitte Touche ile yap›lan iflbirli¤i
Garanti’nin risk yönetimi bilgisini ve
uzmanl›¤›n› pekifltirmifltir. 

Garanti, piyasa ve kredi riskini geliflmifl
modeller kullanarak ölçebilmekte;
operasyonel riskin ölçümü konusunda ise
BIS’in yeni önerilerine haz›rlanmaktad›r. ‹ç
Kontrol ve Teftifl fonksiyonlar› daha yo¤un
bir iflbirli¤i yaratmak amac›yla ayn› çat›
alt›nda toplanm›flt›r. Garanti’nin hedefi,
sürdürülebilir büyümenin anahtar› olan risk
yönetimini günlük ifl yaflam›n›n ayr›lmaz bir
parças› haline getirmek ve Banka genelinde
etkin ve kusursuz olarak uygulanmas›n›
sa¤lamakt›r. 

‹nsan kayna¤›nda anlaml› art›fl

2002 y›l›nda Garanti’nin insan kayna¤› art›fl
kaydetmifltir. 2002 bafl›nda 6.173 olan
toplam çal›flan say›s› 2002 y›l› sonunda
6.592’ye ç›km›flt›r. Bu sonuç, Garanti’nin,
kriz sonras›nda etkin ve piyasa pay› yükselme
e¤iliminde olan, müflteri iliflkileri derin ve
kuvvetli bir banka olarak, sektördeki yerini
korudu¤unun en somut kan›t›d›r.
Çal›flanlar›n›n mutlulu¤unu, uzmanl›k ve
becerilerini sürekli k›lmak Garanti’nin insan
kayna¤›na karfl› olan temel taahhüdüdür.
Garanti, 2002 y›l›nda kifli bafl›na ortalama 6
gün e¤itim ile sektörde ilk s›ralarda yer
alm›flt›r. 2002 y›l›nda yönetim ve liderlik
yetkinliklerinin gelifltirilmesine yönelik tüm
yöneticilerin kat›laca¤› “Yönetim Kültürü
Program›” oluflturulmufl ve e¤itimlere
bafllanm›flt›r. Yönetici adaylar›na dönük
olarak, De¤erlendirme ve Gelifltirme Merkezi
uygulamas› bafllat›lm›flt›r.  

2002’de insan kayna¤› alan›nda yeni
projeler hayata geçirilmifltir. Banka
yetkinlikleri belirlenerek “Yetkinlik Bazl›
Kariyer Planlama” uygulanmaya bafllam›fl,
kariyer haritalar› Banka ile paylafl›lm›flt›r.

Garanti’nin hedefi, sürdürülebilir büyümenin
anahtar› olan risk yönetimini günlük ifl yaflam›n›n
ayr›lmaz bir parças› haline getirmek ve Banka
genelinde etkin ve kusursuz olarak uygulanmas›n›
sa¤lamakt›r.
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Bilgi teknolojilerinin (BT) uygulanmas›ndaki
öncülü¤üyle tan›nan Garanti, insan
kaynaklar› alan›nda da önemli BT at›l›mlar›
gerçeklefltirmektedir. Web tabanl› Oracle
‹nsan Kaynaklar› Uygulamalar› tatbik
edilmifl; Banka, web tabanl› e¤itim
uygulamalar›nda sektörde lider konumuna
ulaflm›flt›r. Finansal bir performans yönetim
arac› ve adil bir prim sistemi olan EVA
(Ekonomik katma de¤er) Ocak 2003’te
uygulamaya geçmifltir. ‹lk prim ödemeleri
A¤ustos 2003’te yap›lacakt›r. 

Üstün performans gösteren, ifl ve kiflisel
hedeflerini gerçeklefltirme konusunda
özveride bulunan çal›flanlar› ödüllendirmek
ve baflar›lar›n› kurumsal belle¤e kaydetmek
amac›yla Baflar› Ödüllendirme Program›
oluflturulmufl ve Ekim 2002’de uygulamaya
geçmifltir. 

Mart 2002’de Banka’da ilk defa “‹ç Müflteri
Memnuniyeti Anketi” uygulanm›flt›r. Aral›k
2002’de ise en son 1999 senesinde yap›lan
“Çal›flma Hayat›n› De¤erleme Anketi”
tekrarlanm›fl ve sonuçlar› de¤erlendirmeye
al›nm›flt›r. 

Yükselen ifl hacmine karfl›n
artan verimlilik 

Türkiye ekonomisinin tek haneli enflasyona
do¤ru gidece¤ini öngörerek son y›llarda
köklü bir de¤iflim yönetimi program›
uygulayan Garanti, 2002 y›l›nda da merkezi
operasyon ve teknolojik alt yap› anlam›nda
önemli kilometre tafllar› kaydetmifltir.
Garanti’nin merkezi operasyon birimi
ABACUS’tür. 2002 y›l›nda, operasyonlar›n
Banka çapl› merkezleflme oran›n›n %77’den
%93’e ç›kmas› verimlili¤in artmas›nda etkili
olmufltur. ‹fllem adedinin %21’lik bir art›flla
25,5 milyon adede ulaflmas›na ra¤men,
operasyon merkezindeki personel say›s› %7
oran›nda azalt›labilmifltir. Çal›flan bafl›na
ifllem adedi %31 artarken, maliyetler %29
oran›nda azalm›flt›r.

Garanti’nin merkezi operasyon birimi
ABACUS tüm d›fl ticaret ifllemlerini, her tür
kredi kullan›m›n›, EFT dahil tüm ödemeleri,
çek ve senet ifllemlerini, vesaik yönetimini,
SWIFT ifllemlerini yürütmekte; banka çapl›
nakit toplama ve da¤›t›m›n› kapsayan nakit
destek hizmetini vermektedir.

fiube ve Personel Say›lar›

1998 1999 2000** 2001 2002

Personel Say›s› (güvenlik görevlileri hariç) (A+B) 6.074 6.014 5.604 6.173 6.592
Personel Say›s› (güvenlik görevlileri hariç) (B) 5.114 4.813 4.207 6.173 6.592
Sözleflmeli Çal›flan Say›s› * (A) 960 1.201 1.397
fiube Say›s› 225 233 264 319 323
fiube Bafl›na Personel Say›s› (güvenlik görevlileri hariç) 27,00 25,81 21,23 19,35 20,41

* Sözleflmeli çal›flanlar, 1998 ve 1999 y›l› sonunda Temaks, 2000 y›l› sonunda ise Yön fiirketi bünyesindeydiler. 
1 Nisan 2001 tarihinde ise Garanti kadrosuna geçmifllerdir.

** 1 May›s 2000 tarihinde Abacus kuruldu.
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Garanti’nin tüm operasyonel alt yap›s›n›
bünyesinde bar›nd›ran ve bir Garanti ifltiraki
olan Garanti Teknoloji, ayn› zamanda Do¤ufl
Grubu ile gerçeklefltirilen iletiflim a¤›
çal›flmalar› için gerekli teknik alt yap›y›
sa¤lamakta; yaz›l›m, yeni ifl gelifltirme ve
teknolojik platformun güvenli¤i gibi konular›
yürütmektedir. 

Maliyet kontrolüne büyük ve sürekli
önem veren Garanti, sahip oldu¤u
teknolojik yetkinlikle her bir müflterisini,
flubeyi,  bölgeyi ve ifl segmentini
performans ve kâr/zarar ölçümü baz›nda
de¤erlendirebilmektedir. 

‹letiflim Yönetim Sistemi, tüm müflteri
iletifliminin arflividir. Gelifltirilen platform ile,
banka çap›nda sat›fl ve pazarlama ekipleri,
müflterilere ait tüm ifllem ve vade tarih
bilgilerine ulaflabilirken, Kampanya Yönetimi
Sistemi veri-tabanl› kampanyalara olanak
sa¤lamaktad›r.

Garanti biliflim teknolojisini doküman
yönetimi ve görüntüleme, ticari kredilerin
finansal analizi, ATM’lere modül ekleme,
internet ve Bonus Card fonksiyonlar›n›n

gelifltirilmesi gibi say›s›z konuda etkinlikle
kullanmaktad›r. 

Önümüzdeki dönemde Banka, biliflim
teknolojisini sürdürülebilir kârl›l›k ve büyüme
hedefine uygun olarak etkin bir flekilde tüm
ifl süreçlerinde kullanmaya kararl›d›r. 

Büyümenin potansiyeli

Garanti’nin genifl yelpazeli finansal hizmetler
portföyü, verimli operasyon yap›s›, sa¤lam
konumu ve marka de¤eri bir çok önemli
alanda Türkiye’nin lider bankas› olmas›n›
sa¤lamaktad›r.

2003 y›l›nda Garanti, büyüme potansiyelini
de¤erlendirmeye, daha çok hizmet
noktas›ndan daha çok müflteriye eriflmeye,
daha çok hacim yaratmaya ve büyümenin
maliyetini kontrol alt›nda tutmaya devam
edecektir.

2003 y›l›nda Garanti, büyüme potansiyelini
de¤erlendirmeye, daha çok hizmet noktas›ndan
daha çok müflteriye eriflmeye, daha çok hacim
yaratmaya ve büyümenin maliyetini kontrol alt›nda
tutmaya devam edecektir.
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Yeni Genel Müdürlük binas›

Garanti, gerek müflterilerine daha etkin
hizmet sunmak, gerek çal›flanlar›na dünya
standard›nda bir çal›flma mekan› sa¤lamak
üzere yeni genel müdürlük binas› yat›r›m›n›
gerçeklefltirmifltir. 

Banka, 2002 y›l›nda kademeli ve müflteri
hizmetini aksatmayan bir plan dahilinde
genel müdürlük birimlerini Maslak’tan
Zincirlikuyu’daki yeni hizmet binas›na
tafl›m›flt›r. Bina, genifl kullan›m alan› ve
teknik altyap› üstünlü¤ü ile örnek bir yap›d›r.

Mimari tasar›m›, Vernek Kroning, ABD
taraf›ndan gerçeklefltirilen bina, Osmanl›
çeflme mimarisinden esinlenen kule tac› ve
d›fl cephe tafl kaplamas› ile ‹stanbul’un ifl
merkezine “renk ve mimari zenginlik”
katmaktad›r.
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Ürün ve hizmet kalitesiyle yaflam kalitesi
aras›ndaki iliflki, Garanti Bankas›'n›n kültür, sanat,
e¤itim, spor, çevre gibi konulardaki duyarl›l›¤›n›n
ve katk›lar›n›n temel ç›k›fl noktas›n› oluflturur. 

Garanti Bankas›'n›n sponsorluk etkinlikleri
çeflitlilik göstermekle birlikte, "uzun soluklu
yaklafl›m" hepsinin ortak noktas›d›r. Belirlenen
alanlarda sa¤lanan sürekli destek, Garanti'nin bu
alanlara sahip ç›kmas› olarak da tan›mlanabilir. 

Garanti'nin misyonu, "topluma ve çevreye katt›¤›
de¤eri, sürekli ve belirgin bir biçimde art›rmak"t›r.
Sponsorluklar› da bu misyon çerçevesinde
flekillenir. Bu nedenle, sponsorluklarda belli
alanlar› seçmek, o alanlarda uzun soluklu destek
vermek, bu deste¤in marka de¤erine katk›s›n›
sa¤lamak ve toplumla paylaflmak hedeflenir.

Bu kapsamda Garanti, 2002 y›l› boyunca hem
sahip oldu¤u kurumlar›yla, hem de sponsorluklar›
arac›l›¤›yla toplumsal paylafl›m projelerine devam
etti.

Dönemin tarihine ›fl›k tutan
bir müze do¤du: Osmanl›
Bankas› Müzesi

Garanti, 2001 sonunda Osmanl› Bankas› ile
birleflirken bankan›n miras›na sahip ç›kaca¤›na
dair verdi¤i sözü tuttu. 9 ay gibi k›sa bir sürede
Osmanl› Bankas› Arfliv ve Araflt›rma Merkezi’nin
bünyesinde Osmanl› Bankas› Müzesi’ni kurdu. 

Osmanl› Bankas› arflivi eksen al›narak, dönemin
tarihi olaylar›yla ekonomik ve sosyal ortam›n›n
anlat›ld›¤› müze, kap›lar›n› 19 Aral›k 2002
tarihinde ziyaretçilerine açt›. Müzede sergilenen
malzemeler, zengin içeri¤iyle devlet arflivlerine
alternatif teflkil eden Osmanl› Bankas›
Arflivleri’nden seçilen örneklerden olufluyor. 

Osmanl› Bankas› Müzesi, yaln›zca bir müze olarak
tasarlanmad›. Bu kapsamda Osmanl› Bankas›’n›n
Karaköy’deki tarihi binas›n›n, müzesi, kafesi, arfliv
ve araflt›rma merkezi, kütüphanesi ve arfliviyle
yaflayan ve alternatif bir kültür merkezi haline
getirilmesi hedefleniyor. Müzenin sadece bir

banka ve bankac›l›k tarihi müzesi de¤il,
al›fl›lagelmifl müze anlay›fl›ndan farkl› olarak,
hareketli ve yaflayan bir mekan olmas› için iktisat
tarihi, ‹stanbul, müzik, sinema, edebiyat gibi
alanlarda yan etkinlikler düzenlenecek. 

Müzenin içinde bulundu¤u tarihi Karaköy
Binas›’n›n di¤er bölümlerinde 2002 y›l› boyunca,
genellikle iktisat tarihi konular›nda olmak üzere
Voyvoda Caddesi Toplant›lar› düzenlendi. 

‹stanbul’un kalbi Beyo¤lu,
Beyo¤lu’nun kalbi ‹stiklal
Caddesi’nin iki taraf›n› tuttuk

‹stanbul izleyicisini, güncel sanatla buluflturmay›
hedefleyen sergi mekan› ve araflt›rma merkezi
Platform, 2001 y›l›nda Osmanl› Bankas›
taraf›ndan kuruldu. Platform’da, 3.500 kitapl›k
kütüphanenin yan› s›ra, 200’den fazla sanatç›n›n
biyografisi, dialar, sergi kataloglar›, yerli ve
yabanc› sanat dergileri, video kasetleri ve
CD’lerden oluflan bir dokümantasyon merkezi de
bulunuyor. 

Platform’un arflivini, bugüne kadar ‹ngiltere,
Hollanda, Almanya, Fransa, ‹sviçre, Rusya,
Lüksemburg, S›rbistan, Arjantin, Romanya, Kore
ve Arnavutluk’tan, dünyaca ünlü sanat
profesyonelleri ziyaret etti. Arflivde yap›lan
çal›flmalar sonucunda, dünya çap›nda pek çok
sergi ve bienale Türkiye’den davet edilecek
sanatç› ve yazarlar›n ön seçimi gerçeklefltirildi. 

2002 y›l› boyunca Platform’da, 8 sergi, pek çok
konferans, film gösterimi ve atölye çal›flmalar›
yap›ld›.

Platform 2003 y›l›ndan itibaren, ‹stanbul
Misafirleri adl› bir program bafllat›yor. Türkiye’de
ilk kez gerçeklefltirilen program kapsam›nda,
Platform’un bir kat› yurtd›fl›ndan davet edilen
sanatç›lara belli süreler için çal›flma mekan› olarak
tahsis ediliyor. Kendilerine ayr›lan süre boyunca
‹stanbul ve Türkiye üzerine çal›flmalar sürdürecek
sanatç›lar, yaratt›klar› iflleri Platform’da
sergileyecek. Bu program kapsam›nda Platform,
dünya çap›nda bir sanat kurumu olacak.
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Garanti Sanat Galerisi 

1986 y›l›ndan bu yana faaliyet gösteren Garanti
Sanat Galerisi, çeflitli sergilere ev sahipli¤i yap›yor.
2002 y›l› boyunca galeride 13 sergi
gerçeklefltirildi. 2003’te çal›flmalar›na yeni bir
konseptle devam edecek mekanda, güncel kentli
yaflam, mimarl›k, tasar›m ve flehircilik konular›nda
sergiler gerçeklefltirilmeye bafllanacak. 

Garanti’ye caz çok yak›fl›yor

Kurum kültürünün cazdaki ekip çal›flmas› ve
harmoniyle benzeflti¤ine inanan Garanti, caza
deste¤ini uzun y›llard›r sürdürüyor. 2002 y›l›nda
5. kez Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali’nin ana
sponsoru olan Garanti, Babylon’da her ay
gerçeklefltirilen bir konserin de sponsorlu¤unu
üstlenmeye devam etti. 

Garanti ayr›ca, 19. Ankara Müzik Festivali’nin
sponsorlar›ndan biriydi. 

Garanti, çevreye duyarl› bir
bankad›r.

Do¤an›n korumas›na verilen destek çal›flmalar›
2002’de 10. y›l›n› doldurdu. Gelecek nesillere
içecek su, soluyacak temiz hava ve yaflanacak
güzel bir dünya b›rak›lmas›na katk›da bulunmay›
amaçlayan Garanti, çevre konusundaki
çal›flmalar›n› 2002 y›l›nda da Do¤al Hayat›
Koruma Derne¤i /WWF Türkiye’nin çevrenin
korunmas›na yönelik projelerini destekleyerek
sürdürdü. 

Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i ile yürütülen
çal›flmalara ek olarak, kamuoyunda bilinç
yaratmak amac›yla Çevre Haberleri Yar›flmas›’n›n
dördüncüsü ile Uluslararas› Çevre Filmleri
Festivali’nin beflincisi Garanti’nin sponsorlu¤unda
gerçeklefltirildi. Garanti ayr›ca, Yeflil Atlas
Dergisi’nin de sponsorlu¤unu yürüttü.

Garanti, basketbolun kitlelerin
sporu olmas› için çal›fl›yor

Garanti Bankas›, Basketbol A Milli Tak›m›’n›n
2002 y›l›nda da ana sponsoruydu. Garanti 2002
y›l›nda yeniledi¤i anlaflmas›yla sponsorlu¤unu 3 y›l
uzatma karar› ald›. Ayr›ca 12 Dev Adam
Basketbol Okullar›’n›n kurulufluna destek veren
Garanti, basketbolun Türkiye’de kitlelerin sporu
haline gelmesini amaçl›yor. Ayr›ca Garanti,
sporun dostluk ve bar›fl için en etkili yollardan biri
oldu¤u inanc›yla, NBA ve Birleflmifl Milletler’in
ortak giriflimiyle bafllat›lan “S›n›r Tan›mayan
Basketbol Kamp›”n›n sponsorlar›ndan biri oldu.

Garantililer e¤itime destek
veriyor

Tamam› Garanti çal›flanlar›n›n katk›lar›yla
yürütülen Denizy›ld›zlar› Projesi, 1998 y›l›nda
do¤du. ‹stanbul Dar›ca’da Denizy›ld›zlar›
‹lkö¤retim Okulu’nun inflaat›na baflland› ve 150
günde tamamland›. Denizy›ld›zlar› I, Milli E¤itim
Bakanl›¤› taraf›ndan laboratuvar olanaklar›
aç›s›ndan tam not ald›. Okulda flu anda 1.130
ö¤renci e¤itim görüyor.

Denizy›ld›zlar› I’in inflaat› tamamlan›nca, son
dönemde yaflanan kriz ortam›na ra¤men,
Denizy›ld›zlar› II’nin inflaat›na baflland› ve
çal›flmalar sürüyor. 2003-2004 ö¤retim y›l›nda
aç›lmas› hedeflenen okulun, spor ve çok amaçl›
salonlar› da bulunuyor. 
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Garanti’nin 10 finansal ifltiraki
bulunmaktad›r. 

‹fltirak portföyü Garanti’ye Türkiye ve yurt
d›fl›nda milyonlarca müflteriye yüksek kaliteli,
genifl bir ürün yelpazesi ile hizmet verme
kabiliyetini kazand›rmaktad›r. 

Garanti Teknoloji ise Banka ve ifltiraklerinin
müflterilerine sundu¤u her türlü ürün ve
hizmete biliflim ve teknoloji deste¤i
vermektedir.
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Garanti Bank International N.V. (GBI), Do¤ufl
Grubu’nun uluslararas› ticaret finansman›
bankas› olarak 1990 y›l›nda kurulmufltur.

GBI’›n Amsterdam, Rotterdam, Bükrefl,
Münih, Berlin ve Düsseldorf’da flubeleri;
Cenevre ve ‹stanbul’da temsilcilik ofisleri
mevcuttur.

Avrupa ülkeleri ve ABD ile d›fl ticaret iliflkisi
içinde bulunan Türk ve yabanc› flirketlere,
ticaretin finansman› alan›nda hizmet
vermekte olan Banka, 200’den fazla
flirketten oluflan seçkin bir müflteri
portföyüne sahiptir. 

Banka bireysel bankac›l›k alan›nda da
etkindir. GBI’›n bireysel bankac›l›k müflteri
kitlesi, a¤›rl›kl› olarak -Almanya ve Hollanda
baflta olmak üzere- Avrupa’da yaflayan Türk
vatandafllar›d›r.

Global ekonomideki dalgalanmalara ra¤men,
2002 y›l›, Banka için baflar›l› bir y›l olmufltur.
GBI, ana ifl alan› olan uluslararas› ticaret
finansman›ndaki ifl hacmini bir önceki y›la
oranla %35 oran›nda art›rarak 2,8 milyar
Euro’ya ulaflt›rm›flt›r. Ayn› dönemde net
komisyon gelirleri %23,4’lük art›flla 19,0
milyon Euro olmufltur. Banka, 2002 y›l›nda
riskin co¤rafi da¤›l›m›n› yayma anlam›nda da
önemli baflar› göstermifltir. Türkiye-d›fl›
risklerin ifllem hacmi toplam› 1,1 milyar Euro
olurken, bu kategorideki art›fl oran› %80
olmufltur.

Y›l sonu itibariyle GBI’›n toplam varl›klar›
1,5 milyar Euro, brüt kâr› ise 19,3 milyon
Euro olarak kaydedilmifltir.

Garanti Bank Moscow 1996 y›l›nda faaliyete
bafllam›flt›r. Banka hisselerinin %78,35’i
Garanti’ye aittir. Banka, Rusya’da faaliyet
gösteren Türk flirketlerine hizmet verdi¤i
gibi, Rusya ve di¤er BDT ülkeleri ile Türkiye
aras›ndaki ticaretin finansman›nda da pay
almaktad›r.

Vizyonunu Rusya’da en iyi kurumsal hizmeti
sunan banka olmak fleklinde tan›mlayan
Garanti Bank Moscow; piyasadaki f›rsatlar›,
profesyonel bir yönetim yaklafl›m›, sinerji
yarat›m› ve yenilikçi çözümler ile en iyi
flekilde de¤erlendirmeyi hedeflemektedir.
Banka’n›n bir flubesi ve iki flanj bürosu olup,
Garanti Bank Moscow Rus Bankalar Birli¤i
üyesidir.

2002 sonu itibar›yla Garanti Bank
Moscow’un toplam varl›klar› 91 milyon ABD
dolar›na ulaflm›flt›r.
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1991 y›l›nda Garanti’nin bir departman›
olarak faaliyete geçen ve 1 Ocak 1997
tarihinde flirketleflen Garanti Yat›r›m,
ülkemizin önde gelen yat›r›m bankac›l›¤› ve
arac› kurumlar›ndand›r. fiirketin, %99,9’luk
hisseleri Garanti’ye aittir.

Üstün hizmet kalitesi, yayg›n da¤›t›m a¤›,
güçlü sat›fl ekibi, yetkin insan kayna¤›,
yüksek itibar›, grup deste¤i, araflt›rma
faaliyetleri ile sektörünün lider yat›r›m
firmalar›ndan olan Garanti Yat›r›m, hisse
senedi, hazine bonosu ve repo piyasalar›nda
aktif oldu¤u gibi, kurulufltan bu yana say›s›z
halka arz çal›flmas›nda da lider olarak yer
alm›flt›r. 

Garanti Yat›r›m 2002 y›l›nda Capital Dergisi
taraf›ndan yap›lan “Türkiye’nin en be¤enilen
firmalar›” araflt›rmas›nda arac› kurumlar
grubunda birinci seçilmifltir.

120 bini aflk›n müflteriye sahip olan Garanti
Yat›r›m, 2002 y›l›nda hisse senedi
piyasas›nda 6,7 katrilyon TL’lik ifllem hacmi
ile %3,2’lik pazar pay›na sahip olmufltur.

Garanti Portföy Yönetimi A.fi, yat›r›m fonlar›
piyasas›ndaki yüksek potansiyeli
de¤erlendirmek ve Grubun portföy yönetimi
faaliyetlerinde uzmanlaflmas›n› sa¤lamak
amac›yla 1997 tarihinde kurulmufltur.

Türkiye’de kurulan ilk portföy yönetimi
flirketidir. Garanti Portföy Yönetimi’nin
yönetti¤i toplam fon büyüklü¤ü A¤ustos
1997’de 8,5 trilyon TL iken, Kas›m 2002’de
1.150 trilyon TL’ye ulaflm›flt›r. 

Garanti Portföy Yönetimi’nin müflteri kitlesi,
Garanti, Garanti Yat›r›m Menkul K›ymetler ve
Garanti Yat›r›m Ortakl›¤›’ndan oluflmaktad›r.
Temmuz 2002’de kurumsal portföy yönetimi
faaliyetine de bafllanm›flt›r. Garanti Portföy
Yönetimi %13’lük pazar pay› ile sektörün
ikinci büyük portföy yönetimi flirketidir.

Garanti Portföy Yönetimi’nin kârl›l›k rasyolar›
kuruluflundan bu yana sürekli art›fl seyrini
korumufltur. 1997 y›l›nda %6 olan esas
faaliyet kâr marj›, 2002 y›l›nda %17,9 olarak
gerçekleflmifltir. fiirketin yönetiminde yer alan
k›ymetlerin toplam de¤eri 2001 y›l›n›n
sonunda 425 milyon ABD dolar› olurken;
2002 y›l›nda ise toplam varl›klar› 5,5 milyon
ABD dolar›, flirket yönetiminde yer alan
k›ymetlerin toplam de¤eri ise 760 milyon
ABD dolar›d›r. Garanti, Garanti Portföy’ün
hisselerinin %100’ünü ifltirak portföyünde
tutmaktad›r. 

Garanti Portföy Yönetimi 2002 sonu
itibariyle, 14 adet yat›r›m fonunu
yönetmektedir.
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Ülkemizin en büyük, en prestijli ve en yüksek
uluslararas› kredibiliteye sahip leasing flirketi
olan Garanti Leasing 1990 y›l›nda
kurulmufltur. 

Do¤ufl Holding’ in alm›fl oldu¤u karar
do¤rultusunda 2002 y›l›nda leasing
sektöründe faaliyet gösteren Aktif Leasing,
Garanti Leasing’le birlefltirilmifltir. Birleflmeyle
birlikte Garanti Leasing’in ödenmifl sermayesi
13 trilyon TL’ye yükselmifltir.

Garanti Leasing’in %100 hissesi Garanti’nin
ifltirak portföyündedir. 2002 y›l›n›n
sonunda Garanti Leasing’in toplam aktifleri
151 milyon ABD dolar› olarak kaydedilmifltir.

fiirketin rekabet avantajlar›n›n bafl›nda
alternatif da¤›t›m kanallar› kullan›m›
(Internet ve Türkiye’de leasing sektöründe ilk
ve tek olan ça¤r› merkezi) ve varl›¤a dayal›
menkul k›ymet ihrac› yapabilme kabiliyeti
gelmektedir. Garanti Leasing'in IFC’den
sa¤lam›fl oldu¤u 51 milyon ABD dolar› kredi
Türkiye’de bir leasing firmas›nca
gerçeklefltirilen ilk varl›¤a dayal› menkul
k›ymet ihrac›d›r. Garanti Leasing, Türkiye’de
“Standard and Poor’s”dan kredi notu alan 10
firmadan birisidir.

Garanti Factoring’in kuruluflu 1990’a
dayan›r. Ülkemizin sayg›n kurulufllar›n›n
faktoring sektörünü kurmak ve gelifltirmek
amac›yla oluflturduklar› ve o dönemde
unvan› Aktif Finans Factoring olan ortak
giriflim, 1993'de hisselerinin bir bölümünü
halka açm›flt›r. 1996 y›l›nda flirketin ço¤unluk
hissedar› Do¤ufl Holding olmufltur.

Türkiye’de halka aç›lan ilk faktoring kuruluflu
olan flirket, 1994 sonunda ikincil halka arz›n›
gerçeklefltirmifltir. 2001 y›l›nda flirketin ana
orta¤› Garanti olurken; 2002’de unvan›
Garanti Factoring olarak de¤iflmifltir. fiirketin
di¤er orta¤› Türk Eximbank’t›r (%9,8). Bugün
Garanti Factoring’in % 34,81’i ‹MKB’de
AKFIN.IS sembolü ile ifllem görmektedir. 

Sektörünün ilk flirketi olan Garanti Factoring
ayn› zamanda; finans sektörünün ilk çok
ortakl› giriflimi, ilk yurt içi ifllemler, ilk
finansman bonosu ihrac›, ilk tahvil ihrac›, ilk
halka arz, ilk yerli otomasyon sistemi
gelifltirimi ve sektöre sat›fl›, ilk kalite belgesi,
ilk yurt d›fl›na bono ihrac›, ilk e-faktoring
sitesi, Factors Chain International’›n ilk Türk
üyesi ve sektöründe ilk rating alan flirketidir.

Garanti Factoring s›nai ve ticari kurumlardan
oluflan genifl bir müflteri portföyüne yurt içi
ve d›fl› factoring hizmetleri sunmaktad›r.
Garanti Factoring’in, toplam varl›klar› 2002
y›l›n›n sonunda 143 milyon ABD dolar›na
ulaflm›flt›r.
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‹fiT‹RAKLER

1989 y›l›nda kurulmufl olan Garanti Sigorta
hayat d›fl› ve sa¤l›k branfllar›nda faaliyet
göstermektedir. Garanti Sigorta, güçlü mali
yap›s›, kulland›¤› yüksek teknoloji, h›zl› ve
kaliteli hizmeti ile sektöründe farkl› bir
konuma sahiptir. 

Banka sigortac›l›¤›n›n Türkiye’deki en etkin
ve baflar›l› uygulay›c›lar›ndan biri olarak
dikkati çeken flirket, Garanti’nin yan› s›ra,
grup d›fl› bankalar ile oluflturulan iflbirli¤i
kapsam›nda banka hizmet noktalar›n› yayg›n
bir da¤›t›m kanal› olarak kullanmaktad›r. 

Bankalar d›fl›nda, profesyonel acente ve
brokerlar kanal›yla da müflterilerine ulaflan ve
2002 y›l›nda pazarlama ve sat›fl odakl›
politikalar›n› daha etkin uygulayan Garanti
Sigorta, oyuncu say›s›n›n azald›¤› ve ifl
olanaklar›n›n iyice darald›¤› bir ortamda,
do¤ru risk alg›lama yetene¤i, teknolojik
yat›r›mlar› ve dengeli portföy yap›s›yla
istikrarl› büyümesini sürdürmüfltür.

Tüm elementer branfllarda hizmet veren ve
uluslararas› büyük reasürans firmalar› ile
çal›flan Garanti Sigorta’n›n yenilikçi ve kaliteli
hizmete odakl› sigorta flirketi vizyonu
sektördeki konumunu her geçen gün
pekifltirmektedir.

2002 y›l› içinde 100.000’in üzerinde bireysel,
ticari ve kurumsal müflteriye sektör ve
müflteri ihtiyaçlar› göz önünde
bulundurularak gelifltirilmifl 120’den fazla
ürünle, hizmet veren Garanti Sigorta’n›n
pazar pay› %3,2’dir. fiirketin prim üretimi
2002 y›l›n›n sonunda 91,8 trilyon TL’ye
ulaflm›flt›r.

1992 y›l›nda kurulmufl olan Garanti Hayat
Sigorta, 2003 y›l› bafl›nda, yap›lan yasal
düzenlemeler çerçevesinde bireysel emeklilik
flirketine dönüfltürülerek Garanti Emeklilik
ad›n› alm›flt›r.

Dünyada hayat poliçelerinin pazarlanmas›nda
yayg›n olarak kullan›lan banka sigortac›l›¤›n›
baflar›yla uygulayan flirketlerden biri olarak
sektöründe seçkinleflen flirket, 2002 y›l›nda
hayat sigortas› faaliyetlerini sürdürürken,
bireysel emeklilik faaliyetlerinin altyap›s› ile
ilgili çal›flmalar› tamamlanma noktas›na
getirmifltir.

2003 y›l›nda ilk uygulamalar› bafllayacak olan
bireysel emeklilik sistemiyle Garanti
Emeklilik’in faaliyetleri önemli bir ivme
kazanacakt›r. 2003 Haziran ay›nda emeklilik
fonlar›n› sat›fla sunmay› hedefleyen Garanti
Emeklilik, bireysel emeklilik konusunda da
kaliteli hizmet veren flirketlerden biri olmaya
adayd›r. Grubun ve Garanti’nin zengin
müflteri veritaban›, müflteri iliflkileri, nitelikli
sat›fl gücü, yayg›n yat›r›m fonu kullan›m›,
teknolojik altyap› optimum sat›fl maliyeti ile
birlikte etkin hizmet ve müflteri
memnuniyetini getirecek; Garanti
Emeklilik’in bu yeni pazarda önemli rekabet
avantajlar›n› oluflturacakt›r.

%2,1’lik bir pazar pay›na sahip olan flirketin
prim üretimi 2002 y›l› sonunda 18,8 trilyon
TL’ye ulaflm›flt›r.
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Volkswagen Financial Services AG ve
Garanti’nin bir ortak giriflimi olan flirket 1999
y›l›nda kurulmufltur. Bir tüketici finansman›
flirketi olan Volkswagen Do¤ufl Finans, birinci
el (Volkswagen Grubu'na ba¤l› Volkswagen,
Audi, Seat, Skoda, Porsche, Scania; ayr›ca
Hyundai, Citroën, Mitsubishi) ve ikinci el
(DOD) otomobil almak isteyen kiflilere
tüketici finansman› olanaklar› sa¤lamaktad›r. 

Hizmet kalitesi, müflteri mutlulu¤u, yenilikçi
yaklafl›m ve finansal çözümlerin uluslararas›
standartlarda sunulmas›n› kendine hedef
olarak seçen flirketin toplam kredi adedi
2002 y›l› sonunda 7.728’e ç›km›flt›r. 

fiirketin y›l sonu itibariyle toplam varl›klar›
114 trilyon TL’dir. 

Garanti’nin kredi kart› pazar›ndaki tüm
ifllemlerini tek bir hizmet noktas›ndan
sa¤lamak amac›yla kurulan Garanti Ödeme
Sistemleri (GÖSAfi)’›n %99,92’si Garanti’ye
aittir.

Garanti ad›na, çip bazl› çok-ortakl› ve marka
kart› programlar› gelifltiren ve yöneten
GÖSAfi, ayn› zamanda hesap, küçük iflletme
paketleri ve nakit yönetim hizmetleri de
sunmaktad›r. 

2002 y›l›n›n sonunda GÖSAfi’›n arac›l›k etti¤i
toplam kart ifllem hacmi 2,72 milyar ABD
dolar›, toplam üye iflyeri hacmi 2,66 milyar
ABD dolar› olmufltur. fiirketin yönetti¤i aktif
büyüklü¤ü 2002 y›l›n›n sonunda 0,9 milyon
ABD dolar› olarak kaydedilmifltir.
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Garanti Biliflim Teknolojisi ve Ticaret T.A.fi.
(Garanti Teknoloji), Do¤ufl Grubu bünyesinde
ve sektörde network tasar›m ve mühendislik
çal›flmalar›, tüm donan›m ve iletiflim
yaz›l›mlar›n›n yönetimi ile sistem yönetim,
internet uygulamalar› ve elektronik posta
hizmetleri vermekte ve bu konularda
dan›flmanl›k yapmaktad›r.

Biliflim sektöründe köklü ve güçlü bir yap›ya
sahip olan Garanti Teknoloji,  sektöründe
dünyada öncü kurulufllarla stratejik ifl
ortakl›klar› gerçeklefltirerek, geliflmesini
sürdürmektedir. 

Garanti Teknoloji yönetti¤i 11.000 W2K
Desktop, 1100 W2K server, 110 Unix
sistemi, mainframe alan›nda 3.633 MIPS'lik
CPU gücü, 10 Terabyte disk kapasitesi ve
%99,99 sistem sa¤lan›rl›k ortalamas›yla,
Türkiye'de öncü konumdad›r. 

Kiral›k hatlar üzerine kurulmufl olan iletiflim
altyap›s›, kesintisiz dialup ve uydu hatlar›yla
desteklenmektedir. Bu altyap› üzerinden veri,
video ve ses  haberleflmesi yap›labilmekte;
Türkiye çap›nda 63.000 POS cihaz›, 730 ATM
ve Cash Recycle System (CRS)
yönetilmektedir. ‹letiflim a¤› altyap›s›
sa¤lan›rl›k ortalamas› %99,96'd›r. 

Müflteri odakl› yaklafl›m›yla ifl dünyas›nda
yeni platformlar yaratmak ve ortak çözümler
gelifltirmek üzere her türlü teknolojik
iflbirli¤ini destekleyen Garanti Teknoloji, bu
yaklafl›mla biliflim sektörünün önde gelen
hizmet flirketleri aras›nda yer almaya devam
edecektir. 
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(Enflasyona göre düzeltilmifl milyar TL)

Bankam›z›n 57. Hesap Y›l› Bilançosu ile Kâr ve Zarar Hesaplar›'na iliflkin aç›klamalar›m›z› afla¤›da

bilgilerinize sunuyoruz.

AKT‹F
Bilançomuzun aktifinde görülen k›ymetlerin:

%8,87'sini Nakit De¤erler ve Merkez Bankas›, Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllar ile Para Piyasalar›

%43,11'ini Mali Plasmanlar

%27,67'sini Ticari Plasmanlar

%6,14'ünü ‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klar›m›z

%6,26's›n› Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl›klar

%7,95'ini Takipteki Krediler, Muhtelif Alacaklar, Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar› ile Di¤er Aktifler

%100,00’ünü oluflturmaktad›r.

L‹K‹D‹TE DURUMU
2002 y›l› sonundaki genel likiditemiz:

Nakit De¤erler ve Merkez Bankas› 1.097.850   

Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllar 637.647   

Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler (Net) 1.371.906   

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler (Net) 1.080.908   

Zorunlu Karfl›l›klar 966.556   

5.154.867   

Öteden beri taahhütlerini her an karfl›layabilecek düzeyde likit de¤er bulundurmaya özen gösteren

Bankam›z›n likidite kaynaklar› genel mevduat›m›z›n %39,16's›n› oluflturmaktad›r.

PLASMANLAR
Aktifimizin %70,78’ini oluflturan genel plasmanlar›m›z›n toplam› 13.846.763 TL’dir.

Genel Plasmanlar›m›z›n da¤›l›m› afla¤›da görülmektedir.

2002

Mali Plasmanlar 8.433.553   

Ticari Plasmanlar 5.413.210   

13.846.763   
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T‹CAR‹ PLASMANLARIMIZ
Ticari Plasmanlar›m›z 5.413.210 TL'na ulaflm›flt›r.

Ticari Plasmanlar›m›z›n;

2.744.133 TL’yi K›sa Vadeli Krediler 

2.669.077 TL’yi Orta ve Uzun Vadeli Krediler oluflturmaktad›r.

MAL‹ PLASMANLARIMIZ
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler, Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler, Zorunlu Karfl›l›klar ve Vadeye

Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erlerden oluflan Mali Plasmanlar›m›z›n durumu afla¤›daki tabloda

görülmektedir.

2002

Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler (Net) 1.371.906   

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler (Net) 1.080.908   

Zorunlu Karfl›l›klar 966.556   

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler (Net) 5.014.183   

8.433.553   

Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler, Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak

Menkul De¤erler, Devlet Borçlanma Senetleri, Hisse Senetleri ve Di¤er Menkul De¤erlerden oluflmaktad›r.

Zorunlu Karfl›l›klar›m›z›; T.C. Merkez Bankas›'na yat›r›lan nakdi tevdiat oluflturmaktad›r. 

TAK‹PTEK‹ ALACAKLAR
Takipteki alacaklar›m›z toplam› 359.546 TL olup, %31,74 oran›nda 114.108 TL karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

FA‹Z VE GEL‹R TAHAKKUK VE REESKONTLARI 
Y›l sonu itibariyle kredi hesaplar›na tahakkuk ettirilen faiz ve krediler, bankalar ve di¤er mali kurulufllar,

menkul de¤erler vb. için yap›lan gelir reeskont hesaplar›n› göstermekte olup, bakiyesi 838.955 TL’dir.

MUHTEL‹F ALACAKLAR 
Bu hesab›m›zda görülen 38.604 TL çeflitli ifllemler dolay›s›yla geçici nitelik tafl›yan borç kay›tlar›ndan

oluflmufltur.

‹fiT‹RAKLER
Y›l sonu itibariyle ‹fltiraklerimiz toplam› 222.258 TL olup, %10-50 aras› pay›na sahip oldu¤umuz

ortakl›klardaki hisse senetlerimizi göstermektedir.

Faaliyet konular›na göre ayr›m› afla¤›da görülmektedir.

a) Turizm Ortakl›klar› 21.677   

b) Di¤er Ticari ‹flletmeler 186.125   

c) Di¤er Mali ‹fltirakler 14.456   

222.258   
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BA⁄LI ORTAKLIKLAR
Y›l sonu itibariyle Ba¤l› Ortakl›klar›m›z›n toplam› 979.440 TL olup %50’den fazla pay›na sahip oldu¤umuz
ortakl›klardaki hisse senetlerimizi göstermektedir.

Faaliyet konular›na göre ayr›m› afla¤›da görülmektedir.

a) Bankalar 249.789   
b) Turizm Ortakl›klar› 235.610   
c) Di¤er Ticari ‹flletmeler 326.113   
d) Di¤er Mali Ortakl›klar 167.928   

979.440   

MADD‹ VE MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Bilançomuzda 1.225.605 TL bakiye gösteren Menkuller, Gayrimenkuller ve Elden Ç›kar›lacak K›ymetler ile
Maddi Olmayan Duran Varl›klardan oluflan sabit de¤erlerimizin da¤›l›m› söyledir.

2002
Menkuller 217.494   
Gayrimenkuller 466.240 
Elden Ç›kar›lacak K›ymetler 514.455   
Maddi Olmayan Duran Varl›klar 27.416   

1.225.605   

AKT‹F‹N GENEL DA⁄ILIMI

2002 %
Nakit De¤erler ve Merkez Bankas› 1.097.850 5,61   
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler (Net) 1.371.906 7,01   
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllar 637.647 3,26   
Para Piyasalar› 0 0,00   
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler (Net) 1.080.908 5,53   
Krediler 5.658.648  28,93   
Faktoring Alacaklar› 0 0,00   
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler (Net) 5.014.183 25,63   
‹fltirakler (Net) 222.258 1,14   
Ba¤l› Ortakl›klar (Net) 979.440 5,00   
Di¤er Yat›r›mlar (Net) 0   0,00   
Finansal Kiralama Alacaklar› (Net) 0   0,00   
Zorunlu Karfl›l›klar 966.556   4,94   
Muhtelif Alacaklar 38.604  0,20   
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar› 838.955   4,29   
Maddi Duran Varl›klar (Net) 1.198.189   6,12   
Maddi Olmayan Duran Varl›klar (Net) 27.416   0,14   
Di¤er Aktifler 430.499 2,20   

19.563.059   100,00 
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PAS‹F 
Bilançomuzun pasifinde görülen kalemlerin;
%67,29'unu Mevduat,
%13,09'unu T.C. Merkez Bankas›'ndan, Yurtiçi ve Yurtd›fl› Banka ve Kurulufllardan Al›nan Krediler,
%5,65'ini Para Piyasalar›,
%5,39'unu Muhtelif Borçlar, Di¤er Yabanc› Kaynaklar, Ödenecek Vergi Resim Harç ve Primler, 
Finansal Kiralama Borçlar› (Net), Faiz ve Gider Reeskontlar› ve Karfl›l›klar,
%8,58'ini Özkaynaklar›m›z,
%100,00’ünü oluflturmaktad›r.

MEVDUAT 
Bilanço toplam›n›n %67,29'unu oluflturan mevduat hesaplar› bakiyemiz y›l sonu itibariyle 13.163.403
TL’ye ulaflm›flt›r.

2002
Bankalararas› Mevduat 374.219   
Tasarruf Mevduat› 1.970.189   
Resmi Kurulufllar Mevduat› 5.289   
Ticari Kurulufllar Mevduat› 2.036.633   
Di¤er Kurulufllar Mevduat› 132.641   
Döviz Tevdiat Hesab› 8.604.948   
K›ymetli Madenler Depo Hesaplar› 39.484   

13.163.403   

ALINAN KRED‹LER 
Bu hesab›n bilanço bakiyesi 2.560.173 TL olup, yurtiçi ve yurtd›fl› bankalar ve kurulufllardan ald›¤›m›z
kredileri ifade etmektedir.

FA‹Z VE G‹DER REESKONTLARI 
Bu hesab›n bakiyesi 187.478 TL olup, y›l sonu itibariyle mevduat, al›nan krediler, repo ifllemleri ve benzeri
di¤er hesaplara tahakkuk ettirilen faiz ve di¤er gider reeskontlar›n› ifade etmektedir.

ÖDENECEK VERG‹, RES‹M, HARÇ VE PR‹MLER 
Bu hesab›n bilanço bakiyesi 33.515 TL olup, tahakkuk ettirilmifl ve henüz ödenmemifl vergileri ifade
etmektedir.

MUHTEL‹F BORÇLAR 
Teminat mektuplar› nakit karfl›l›klar› ve sair bloke hesaplar›ndan oluflan bu hesab›n bakiyesi 46.874 TL’dir.

KARfiILIKLAR
Vergi Karfl›l›¤›, Genel Kredi Karfl›l›klar›, K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› ve Di¤er Karfl›l›klardan oluflan bu
hesab›n bakiyesi 199.577 TL’dir.

D‹⁄ER YABANCI KAYNAKLAR
Bu hesapta görülen 578.076 TL geçici nitelikte di¤er hesap bakiyelerinden oluflmaktad›r.

ÖZKAYNAKLARIMIZ
Pasifimizin %8,58'ini teflkil eden Ödenmifl Sermaye, Sermaye ve Kâr Yedekleri ve Kârdan oluflmakta olan
Özkaynaklar›m›z 1.678.355 TL’ye ulaflm›flt›r.
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PAS‹F‹N DA⁄ILIMI

2002 %

Mevduat 13.163.403 67,29   

Para Piyasalar› 1.105.481 5,65   

Al›nan Krediler 2.560.173 13,09   

‹hraç Edilen Menkul K›ymetler (Net) 0 0,00   

Fonlar 0 0,00   

Muhtelif Borçlar 46.874 0,24   

Di¤er Yabanc› Kaynaklar 578.076   2,95   

Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler 33.515   0,17   

Finansal Kiralama Borçlar› (Net) 10.127   0,05   

Faiz ve Gider Reeskontlar› 187.478   0,96   

Karfl›l›klar 199.577   1,02   

Özkaynaklar 1.678.355   8,58   

19.563.059 100,00   

KÂR VE ZARAR HESAPLARI
Bankam›z›n 01.01.2002 - 31.12.2002 dönemi Kâr Zarar Cetveli, paran›n sat›nalma gücüne (enflasyona)

göre düzenlenmifltir.

3.049.205 olan Faiz Gelirlerimizin %31,59’u Kredilerden, %56,50’si Menkul De¤erlerden ve %4,87’si

Bankalardan elde edilmifltir.

2.374.083 olan Faiz Giderlerimizin %84,89’u Mevduata, %14,60’› Al›nan Kredilere ödenmifltir.

Net Faiz Gelirlerimiz, 675.122 TL’ye ulaflm›flt›r.

Faiz D›fl› Gelirlerimizin %33,66’s› Sermaye Piyasas› Kârlar›ndan, %52,75’i Al›nan Ücret ve Komisyonlardan

ve %6,24’ü Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltiraklerden al›nan Kâr Paylar›ndan oluflmaktad›r.

Faiz D›fl› Giderlerimizin %22,52’si Kambiyo Zararlar›ndan, %11,70’ i Kredi ve Di¤er Alacaklar

Karfl›l›¤›ndan, %50,41’i Di¤er Faaliyet Giderlerinden oluflmaktad›r.

Bankam›z 2002 y›l›n› 123.074 TL kârla kapatm›flt›r.

KÂRIN DA⁄ITIMI
Bankam›z 57. Hesap Y›l›'n› 123.074.000.000.000.- TL karla kapatm›flt›r. Oluflan kardan yasal karfl›l›klar›n

ayr›lmas›ndan sonra kalan kâr›n fevkalade ihtiyatlara aktar›lmas›n› siz say›n ortaklar›m›z›n onay›na

sunuyoruz. 

Kâr 123.074.000.000.000

1- %5 Kanuni Yedek Akçe 6.153.700.000.000

2- Ola¤anüstü Yedek Akçe 116.920.300.000.000

Sayg›lar›m›zla,

Yönetim Kurulu
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Türkiye Garanti Bankas› Anonim fiirketi Hissedarlar Ola¤an Genel Kurulu'na

Türkiye Garanti Bankas› Anonim fiirketi'nin 2002 takvim y›l› ifllem ve hesaplar›, 4389 say›l› Bankalar

Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas› Kanunu, genel kabul görmüfl muhasebe kurallar›, ilgili

mevzuat ve Bankan›n Ana Sözleflme hükümleri göz önünde bulundurularak taraf›m›zca denetlenmifl ve

Banka'n›n Bilanço Kâr ve Zarar Hesaplar›'n›n muhasebe kay›tlar›na ve kay›tlar›n da ilgili belgelere

uygunlu¤u belirlenmifltir. Bu sonuçlara göre Yönetim Kurulu'nca görüfllerinize sunulan 2002 y›l› Bilanço

ile Kâr ve Zarar Hesaplar›'n›n onaylanmas›n› önerir, ayr›ca net kâr tutar›n›n Yönetim Kurulu taraf›ndan

önerilen esaslar çerçevesinde tahsisi hususundaki mutabakat›m›z› arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Denetçi Denetçi

SELAH‹ ‹ÇTEM ALTAN REHA GÖKSU
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AKT‹F KALEMLER 31.12.2002
(Enflasyona göre düzeltilmifl Milyar TL)

I. NAK‹T DE⁄ERLER VE MERKEZ BANKASI 1.097.850 
1.1 Kasa 28.461 
1.2 Efektif Deposu 134.136 
1.3 T.C. Merkez Bankas› 920.291 
1.4 Di¤er 14.962 
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE⁄ERLER (Net) 1.371.906 
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.266.207 
2.1.1 Devlet Tahvili 1.055.353 
2.1.2 Hazine Bonosu 203.071 
2.1.3 Di¤er 7.783 
2.2 Hisse Senetleri - 
2.3 Di¤er Menkul De¤erler 105.699 
III. BANKALAR VE D‹⁄ER MAL‹ KURULUfiLAR 637.647 
3.1 Bankalar 637.647 
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 76.239 
3.1.2 Yurtd›fl› Bankalar 561.408 
3.2 Di¤er Mali Kurulufllar - 
IV. PARA P‹YASALARI - 
4.1 Bankalararas› Para Piyasas›ndan Alacaklar - 
4.2 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Alacaklar - 
4.3 Ters Repo ‹fllemlerinden Alacaklar - 
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DE⁄ERLER (Net)  1.080.908 
5.1 Hisse Senetleri 21.568 
5.2 Di¤er Menkul De¤erler 1.059.340 
VI. KRED‹LER  5.658.648 
6.1 K›sa Vadeli 2.744.133 
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 2.669.077 
6.3 Takipteki Krediler 359.546 
6.4 Özel Karfl›l›klar (-) (114.108)
VII. FAKTOR‹NG ALACAKLARI - 
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DE⁄ERLER (Net) 5.014.183 
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4.939.615 
8.1.1 Devlet Tahvili 4.877.710 
8.1.2 Hazine Bonosu 61.905 
8.1.3 Di¤er - 
8.2 Di¤er Menkul De¤erler 74.568 
IX. ‹fiT‹RAKLER (Net)  222.258 
9.1 Mali ‹fltirakler 14.456 
9.2 Mali Olmayan ‹fltirakler 207.802 
X. BA⁄LI ORTAKLIKLAR (Net) 979.440 
10.1 Mali Ortakl›klar 417.717 
10.2 Mali Olmayan Ortakl›klar 561.723 
XI. D‹⁄ER YATIRIMLAR (Net)  - 
XII. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI (Net) - 
12.1 Finansal Kiralama Alacaklar› - 
12.2 Kazan›lmam›fl Gelirler (-) - 
XIII. ZORUNLU KARfiILIKLAR 966.556 
XIV. MUHTEL‹F ALACAKLAR 38.604 
XV. FA‹Z VE GEL‹R TAHAKKUK VE REESKONTLARI 838.955 
15.1 Kredilerin 228.664 
15.2 Menkul De¤erlerin 581.558 
15.3 Di¤er 28.733 
XVI. MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.198.189 
16.1 Defter De¤eri 1.743.094 
16.2 Birikmifl Amortismanlar (-) (544.905)
XVII. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 27.416 
17.1 fierefiye - 
17.2 Di¤er 80.675 
17.3 Birikmifl Amortismanlar (-) (53.259)
XVIII. D‹⁄ER AKT‹FLER  430.499 

AKT‹F TOPLAMI 19.563.059 
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PAS‹F KALEMLER 31.12.2002
(Enflasyona göre düzeltilmifl Milyar TL)

I. MEVDUAT  13.163.403 
1.1 Bankalararas› Mevduat 374.219 
1.2 Tasarruf Mevduat› 1.970.189 
1.3 Resmi Kurulufllar Mevduat› 5.289 
1.4 Ticari Kurulufllar Mevduat› 2.036.633 
1.5 Di¤er Kurulufllar Mevduat› 132.641 
1.6 Döviz Tevdiat Hesab› 8.604.948 
1.7 K›ymetli Madenler Depo Hesaplar› 39.484 
II. PARA P‹YASALARI 1.105.481 
2.1 Bankalararas› Para Piyasalar›ndan Al›nan Borçlar 31.975 
2.2 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Al›nan Borçlar - 
2.3 Repo ‹fllemlerinden Sa¤lanan Fonlar 1.073.506 
III. ALINAN KRED‹LER 2.560.173 
3.1 T.C. Merkez Bankas› Kredileri - 
3.2 Al›nan Di¤er Krediler 2.560.173 
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kurulufllardan 247.706 
3.2.2 Yurtd›fl› Banka, Kurulufl ve Fonlardan 2.312.467 
IV. ‹HRAÇ ED‹LEN MENKUL KIYMETLER (Net)  - 
4.1 Bonolar - 
4.2 Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler - 
4.3 Tahviller - 
V. FONLAR - 
VI. MUHTEL‹F BORÇLAR  46.874 
VII. D‹⁄ER YABANCI KAYNAKLAR 578.076 
VIII. ÖDENECEK VERG‹, RES‹M, HARÇ VE PR‹MLER 33.515 
IX. FAKTOR‹NG BORÇLARI - 
X. F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLARI (Net) 10.127 
10.1 Finansal Kiralama Borçlar› 10.127 
10.2 Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri (-) - 
XI. FA‹Z VE G‹DER REESKONTLARI 187.478 
11.1 Mevduat›n 138.777 
11.2 Al›nan Kredilerin 23.926 
11.3 Repo ‹fllemlerinin 1.036 
11.4 Di¤er 23.739 
XII. KARfiILIKLAR 199.577 
12.1 Genel Karfl›l›klar 35.207 
12.2 K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 10.570 
12.3 Vergi Karfl›l›¤› 1.488 
12.4 Di¤er Karfl›l›klar 152.312 
XIII. SERMAYE BENZER‹ KRED‹LER - 
XIV. ÖZKAYNAK LAR 1.678.355 
14.1 Ödenmifl Sermaye 791.748 
14.2 Sermaye Yedekleri 763.251 
14.2.1 Hisse Senedi ‹hraç Primleri - 
14.2.2 Hisse Senedi ‹ptal Kârlar› - 
14.2.3 Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu 14.185 
14.2.4 Yeniden De¤erleme Fonu 1.904 
14.2.5 Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl› - 
14.2.6 Di¤er Sermaye Yedekleri 2.163 
14.2.7 Ödenmifl Sermayenin Enflasyona Göre Düz. Kay. Sermaye Yedekleri 744.999 
14.3 Kâr Yedekleri 282 
14.3.1 Yasal Yedekler - 
14.3.2 Statü Yedekleri - 
14.3.3 Ola¤anüstü Yedekler - 
14.3.4 Di¤er Kâr Yedekleri 282 
14.4 Kâr veya Zarar 123.074 
14.4.1 Geçmifl Y›llar Kâr ve Zararlar› - 
14.4.2 Dönem Net Kâr ve Zarar› 123.074 

PAS‹F TOPLAMI 19.563.059 
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GEL‹R VE G‹DER KALEMLER‹ 31.12.2002
(Enflasyona göre düzeltilmifl Milyar TL)

I. FA‹Z GEL‹RLER‹  3.049.205 
1.1 Kredilerden Al›nan Faizler 963.335 
1.1.1 TP Kredilerden Al›nan Faizler 671.253 
1.1.1.1 K›sa Vadeli Kredilerden 638.619 
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 32.634 
1.1.2 YP Kredilerden Al›nan Faizler 287.283 
1.1.2.1 K›sa Vadeli Kredilerden 140.098 
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 147.185 
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Al›nan Faizler 4.799 
1.1.4 Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Al›nan Primler - 
1.2 Zorunlu Karfl›l›klardan Al›nan Faizler 57.345 
1.3 Bankalardan Al›nan Faizler 148.431 
1.3.1 T.C. Merkez Bankas›ndan 7.806 
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 31.123 
1.3.3 Yurtd›fl› Bankalardan 109.502 
1.4 Para Piyasas› ‹fllemlerinden Al›nan Faizler 108.358 
1.5 Menkul De¤erlerden Al›nan Faizler 1.722.797 
1.5.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden 453.076 
1.5.2 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 41.817 
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erlerden 1,227.904 
1.6 Di¤er Faiz Gelirleri  48.939 
II. FA‹Z G‹DERLER‹  (2.374.083)
2.1 Mevduata Verilen Faizler (2.015.398)
2.1.1 Bankalar Mevduat›na (130.392)
2.1.2 Tasarruf Mevduat›na (1.033.815)
2.1.3 Resmi Kurulufllar Mevduat›na (1.614)
2.1.4 Ticari Kurulufllar Mevduat›na (594.753)
2.1.5 Di¤er Kurulufllar Mevduat›na (29.196)
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplar›na (225.574)
2.1.7 K›ymetli Maden Depo Hesaplar›na (54)
2.2 Para Piyasas› ‹fllemlerine Verilen Faizler (5.988)
2.3 Kullan›lan Kredilere Verilen Faizler (346.537)
2.3.1 T.C. Merkez Bankas›na - 
2.3.2 Yurtiçi Bankalara (45.792)
2.3.3 Yurtd›fl› Bankalara (300.745)
2.3.4 Di¤er Kurulufllara - 
2.4 Ç›kar›lan Menkul K›ymetlere Verilen Faizler - 
2.5 Di¤er Faiz Giderleri  (6.160)
III. NET FA‹Z GEL‹R‹ (I - II) 675.122 
IV. NET ÜCRET VE KOM‹SYON GEL‹RLER‹ 279.120 
4.1 Al›nan Ücret ve Komisyonlar 475.119 
4.1.1 Nakdi Kredilerden 77.116 
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 53.635 
4.1.3 Di¤er 344.368 
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (195.999)
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen (10.439)
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen (492)
4.2.3 Di¤er (185.068)
V. TEMETTÜ GEL‹RLER‹ 2.918 
5.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden - 
5.2 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 2.918 
VI. NET T‹CAR‹ KÂR / ZARAR (21.304)
6.1 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr/Zarar› (Net) 303.198 
6.2 Kambiyo Kâr/Zarar› (Net) (324.502)
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DE⁄ERLERDEN KÂR/ZARAR - 
VIII. D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹RLER‹ 63.192 
IX. FAAL‹YET GEL‹RLER‹ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 999.048 
X. KRED‹ VE D‹⁄ER ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-) (168.554)
XI. D‹⁄ER FAL‹YET G‹DERLER‹ (-) (726.450)
XII. FAAL‹YET KÂR/ZARARI (IX-X-XI) 104.044 
XIII. BA⁄LI ORTAKLIKLAR VE ‹fiT‹RAKLERDEN KÂR/ZARAR 56.211 
XIV. NET PARASAL POZ‹SYON ZARARI (25.693)
XV. VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/ZARAR (XII+XIII+XIV) 134.562 
XVI. VERG‹ KARfiILI⁄I (-) (11.488)
XVII. VERG‹ SONRASI OLA⁄AN FAAL‹YET KÂR/ZARARI (XV-XVI) 123.074 
XVIII. VERG‹ SONRASI OLA⁄ANÜSTÜ KÂR/ZARAR - 
18.1 Vergi Öncesi Ola¤anüstü Net Kâr/Zarar - 
18.1.1 Ola¤anüstü Gelirler - 
18.1.2 Ola¤anüstü Giderler (-) - 
18.2 Ola¤anüstü Kâra ‹liflkin Vergi Karfl›l›¤› (-) - 
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVII+XVIII) 123.074 

H‹SSE BAfiINA KÂR / ZARAR (1,000 TL nominal için tam TL olarak) 155 



ADRESLER

YURTDIfiI fiUBELER

BAHREYN fiUBES‹
Murat Baltac›
6th Floor Unitag House
P.O. Box 1937
Manama / Bahrain
Tel : (973) 21 61 61 (3 hat)
Faks : (973) 21 44 77
Swift : TGBABHBM

LÜKSEMBURG fiUBES‹ 
Salih Tuncer Mutlucan
Fouad Rathle
8 Place Winston Churchill
L-1340 Luxembourg
Tel : (352) 22 33 21 1
Faks : (352) 22 33 21 222
Teleks : 60370 gablu
Swift : TGBALULL

MALTA fiUBES‹ 
Ahmet Fesçi
11-12 St.Barbara Bastion
Valetta VLT 06 Malta
Tel : (356) 21 234 913
Faks : (356) 21 234 914
Teleks : 1024 tgbmlt
Swift : TGBAMTMT

TEMS‹LC‹L‹KLER

CENEVRE 
Yücel Arat
15 Rue du Cendrier 1201
Geneva / Switzerland
Tel : (41 22) 909 12 00
Faks : (41 22) 909 12 09

DÜSSELDORF 
Fahri Birincio¤lu
Friedrich Ebert Str, 45 (Ecke Karl Str)
40210 Düsseldorf / Germany
Tel : (49 211) 35 31 98 - 35 31 99
Faks : (49 211) 35 42 89
Teleks : 8586927 tgbd d

LONDRA 
Ayfle Dickson
15 Knightsbridge
London SW1X 7LY United Kingdom
Tel : (44 207) 761 25 00
Faks : (44 207) 245 92 39 

MOSKOVA 
Emin Erkan Kurt
Kosmodameanskaya Naberezhnaya, 52
Building 1, Block A, 5th floor 
113054 Moscow / Russian Federation
Tel : (70 95) 961 25 00 (16 hat)
Faks : (70 95) 961 25 02
Teleks : 485370 gbmw-ru
Swift : GABMRUMM

fiANGHAY
Noyan Rona
Room 1304 Marine Tower
No:1 Pudong Avenue 
200120 Shanghai / China
Tel: (86 21) 5879 4031
5879 7900 - 5879 4155
Faks : (86 21) 5879 3896

GENEL MÜDÜRLÜK

Levent, Nispetiye Mahallesi
Aytar Caddesi No:2
Befliktafl 34340 ‹stanbul
Tel: (0 212) 318 18 18
Faks: (0 212) 318 18 18-88
Teleks: 27635 gati tr
Swift: TGBATRIS
garanti.com.tr
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