
04Y›ll›k Rapor



‹çindekiler
1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk›nda

2 Gündem

4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu

6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De¤erlerimiz

7 Stratejimiz

8 Bafll›ca Rekabet Avantajlar›m›z

10 Garanti Hisselerinin Performans›

11 Banka Analistlerine göre Garanti

12 Garanti’nin Kredi Notlar›

13 Kredi Derecelendirme Kurumlar›na göre Garanti

14 2004 - Garanti’de Geliflmeler

16 2004 - Ödüller

18 Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj›

22 Yönetim Kurulu

24 Genel Müdür’ün Mesaj›

29 Üst Yönetim

30 2004 Y›l› De¤erlendirmesi

31 Kurumsal Bankac›l›k

32 Ticari Bankac›l›k

34 KOB‹ Bankac›l›¤›

38 Bireysel Bankac›l›k

41 Özel Birikim Yönetimi

41 Ödeme Sistemleri/Kredi ve Banka Kartlar›

45 Uluslararas› ‹liflkiler

47 Alternatif Da¤›t›m Kanallar›

50 Para ve Sermaye Piyasalar›

51 Proje Finansman›

53 Portföy Yönetim Hizmetleri

54 Uluslararas› Saklama ve Takas Hizmetleri

54 Risk Yönetimi

55 ABACUS: Merkezi Operasyon Ünitesi

56  ‹nsan Kayna¤›

58 Toplumsal Paylafl›m Projeleri

60 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri

70 Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu

78 2004 - Türkiye’de Geliflmeler 

80 Bilançonun Tahlili

85 Denetçiler Raporu

86 31.12.2004 Bilançosu

88 Kâr-Zarar Tablosu



Aktif Pasif Kompozisyonu
Pasifler %

Mevduat
Al›nan Krediler ve Bankalararas›
Para Piyasalar›
Di¤er
Özkaynaklar

20042002 2003

%67,3

%18,7

%5,4
%10,9

%4,2

%20,6

%64,3 %67,0

%17,2

%3,7

%12,1%8,6

TL Mevduat
Milyon YTL

20042002 2003

5.475

6.530

7.777

YP Mevduat
Milyon ABD dolar›

20042002 2003

5.594

6.136

7.232

Gider Gelir Oran›
%

20042002 2003

84,4

72,9

61,3

Net Ücret ve
Komisyonlar/Ortalama
Aktifler %

20042002 2003

1,4

1,2

1,5

1,7

0,9

1,1

1,4

1,6

2,1

Sektör 
K›yas Grubu

Finansal Göstergeler

Aktif Pasif Kompozisyonu
Aktifler %

Nakit De¤erler
Menkul K›ymetler
Krediler
Di¤er
‹fltirakler ve Yat›r›mlar
Duran Varl›klar

20042002 2003

%8,9

%38,2

%27,7

%12,9

%6,0
%6,3 %5,8

%7,0

%11,0

%30,0

%42,6

%3,6 %5,8

%35,3

%39,3

%8,8

%5,9
%4,9

TL Krediler
Milyon YTL

20042002 2003

1.779

2.788

4.978

Garanti,
dezenflasyonist
politikalara paralel
olarak bilançosunu
yeniden yap›land›r›rken,
kredilerin bilanço
içerisindeki pay›n› ve
reel sektöre olan
deste¤ini h›zla art›rd›.

Garanti’nin mevduat
taban› sektör
ortalamas›n›n üzerinde
büyürken, müflteri
güveninin ve hizmet
anlay›fl›n›n en önemli
göstergelerinden biri
olan vadesiz
mevduat›n toplam
mevduat içerisindeki
pay› istikrarl› bir
flekilde artarak %29’a
yükseldi.

Garanti, de¤iflen
makroekonomik
koflullarda
sürdürülebilir gelir
kaynaklar›n› art›r›rken,
operasyonel
verimlili¤ini de sürekli
olarak yükseltti.

Net Ücret ve
Komisyonlar/Faaliyet
Giderleri %

20042002 2003

38,5

26

35

43

23 25

38

41,5

51,2

Sektör
K›yas Grubu

YP Krediler
Milyon ABD dolar›

20042002 2003

2.528

3.020

3.923



(Enflasyona göre düzeltilmifl) 

Bin YTL 2003 2004

Toplam Aktifler 25.490.708 26.267.917 
Toplam Krediler* 7.641.633 10.313.087
Toplam Gayrinakdi Krediler 5.857.599 6.691.686
Toplam Mevduat 16.393.836 17.612.241

Özkaynaklar 2.789.982 3.169.324
Ödenmifl Sermaye 822.038 1.200.000
Net Kâr/Zarar 343.231 450.549

Ortalama Aktif Getirisi (%) 1,35 1,74
Ortalama Özkaynak Getirisi (%) 13,82 15,12
Gider/Gelir (%) 72,87 61,30
Sermaye Yeterlilik Oran› (%) 16,6 16,8
*K›sa, orta ve uzun vadeli krediler

T. Garanti Bankas› A.fi.’nin hisse senetleri ‹MKB (GARAN.IS) ve 
London Stock Exchange’de ifllem görmektedir.

Net Bankac›l›k Geliri
Milyon YTL

Düzeltilmifl Net Faiz Marj› 
Net Ücret ve Komisyonlar
Net Sermaye Piyasas› Kâr›

20042002 2003

372

362

393 680

409

189

1.221

555

95

Ortalama Özkaynak
Kârl›l›¤› %

20042002 2003

7,53

13,82

15,12

Ortalama Aktif
Kârl›l›¤› %

20042002 2003

0,60

1,35

1,74



• 1946 y›l›nda Ankara’da kurulan Garanti (“Banka”), ülkemizin en büyük
üçüncü özel sektör bankas›d›r. 2004 y›l sonu verilerine göre Garanti’nin
toplam varl›klar› 26.268 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r. 

• Garanti, Türkiye ve yurt d›fl›nda yerleflik bankac›l›k, leasing, faktoring, yat›r›m
bankac›l›¤› ve portföy yönetimi hizmetleri, genel sigortac›l›k ve bireysel
emeklilik alanlar›nda faaliyet gösteren bir finansal hizmetler grubunun
lideridir. Bu yap›, Garanti'ye entegre bir finansal süpermarket kimli¤i
kazand›rmaktad›r.

• Garanti yaklafl›k 5 milyon müflteriye bankac›l›¤›n her alan›nda, müflteri
odakl› bir yaklafl›m ile hizmet vermektedir.

• Garanti, bu yayg›n ve genifl müflteri kitlesine 384 yurt içi flubesi, 7.809
çal›flan›, 1.000’i aflk›n ATM’si, yayg›n kullan›ma sahip internet flubesi ve
ça¤r› merkezi üzerinden hizmet sunmaktad›r. 

• Garanti, ülkemizde faaliyet gösteren büyük ulusal flirketlerin ve çok-uluslu
flirketlerin öncelikli tercih etti¤i ifl orta¤› ve ticari bankac›l›kta ülkemizin
lider bankas›d›r.

• Garanti, Avrupa’n›n en büyük kredi kart› programlar›ndan biri olan ve
ayn› zamanda en uzun süreli baflar› göstermifl program› seçilen Bonus
Card’›n sahibidir. Banka, %20’lik piyasa pay› ile, ülkemiz kredi kart›
pazar›nda ikinci s›rada yer almaktad›r. 

• Garanti, Türkiye’nin d›fl ticarette lider bankas›d›r: Garanti, 2004 y›l›nda
Türkiye’nin toplam ihracat›ndan %15, ithalat›ndan ise %13 pay alarak bu
alandaki yetkinli¤ini bir kez daha kan›tlam›flt›r.

• Garanti, nakit yönetiminde Türkiye’nin lider bankas›d›r.
• Garanti, uluslararas› kurumsal yat›r›mc›lar›n Türkiye’de saklama ve

takas hizmeti için en çok tercih ettikleri bankad›r.
• Halen %59,23'lük hissesi Do¤ufl Grubu'na ait olan Garanti, 1990 y›l›nda ilk

halka arz›n› gerçeklefltirmifltir. 1993'te ise Türkiye'de ilk defa yurt d›fl›na
hisse ihrac› gerçeklefltiren kurum olmufltur. Garanti'nin sermayesinin
%40,77'si halka aç›kt›r.

GARANT‹ YILLIK RAPOR 2004 1

Garanti Hakk›nda



Gündem

GARANT‹ YILLIK RAPOR 2004 
Gündem

2

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 ve tasdiki ile Kâr

da¤›t›m›yla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüflülerek kabulü veya reddi,
5- Sermaye Piyasas› Kurulu ve ilgili di¤er mercilerden izin al›nmas› halinde Kay›tl›

Sermaye Tavan›n›n 7.000.000.000.- YTL’ye art›r›lmas› hakk›nda karar al›nmas›,
buna ba¤l› olarak Banka Ana Sözleflmesinin 7. maddesinin de¤ifltirilmesi ve Banka
Ana Sözleflmesine “Geçici Madde 2”nin ilave edilmesi hususlar›n›n onaya
sunulmas›, 

6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
7- Y›l içinde boflalan Yönetim Kurulu Üyeli¤ine, kalan süreyi tamamlamak üzere

yap›lan ataman›n onaya sunulmas›,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakk› ve ücretlerinin tespiti,
9- Y›l içinde yap›lan ba¤›fllar›n ortaklar›n bilgisine sunulmas›,
10- Sermaye Piyasas› Kurulu’nun ilgili yönetmeli¤i uyar›nca Ba¤›ms›z D›fl Denetim

Firmas›’n›n seçiminin onay›,
11- 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.

Kay›tl› Sermayesi
1.000.000.000 Yeni Türk Liras›

Ç›kar›lm›fl Sermayesi
1.200.000.000 Yeni Türk Liras›

4 Nisan 2005 Tarihinde Toplanan Pay Sahipleri Ola¤an Genel Kurulu’na Sunulan
Ellidokuzuncu Hesap Y›l› Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu, 31 Aral›k
2004 Bilançosu Kâr ve Zarar Hesab›
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T. Garanti Bankas› A.fi. Ana Sözleflmesi 7. Madde De¤iflikli¤i
Eski metin

Sermaye ve Paylar:
Madde 7- Banka’n›n Ana Sermayesi:

A) Banka, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 25.8.1999
tarih ve 83/1049 say›l› izni ile kay›tl› sermaye sistemini
kabul etmifltir. Banka’n›n kay›tl› sermayesi
1.000.000.000.000.000.- TL ve ç›kar›lm›fl sermayesi
ise 260.000.000.000.000.- TL’dir.

B) Banka’n›n ç›kar›lm›fl sermayesi, herbiri 100 TL itibari
de¤erli 1.735 adet ve her biri 500 TL itibari de¤erli
519.999.999.653 adet olmak üzere toplam
520.000.001.388 adet paya bölünmüfltür. Bu
paylardan, her biri 100 TL itibari de¤erli olan 1.735
adedi ile herbiri 500 TL itibari de¤erli olan 4.153 adedi
hamiline; geri kalan her biri 500 TL itibari de¤erli
toplam 519.999.995.500 adet pay ise ada yaz›l› pay
senetlerine ba¤lanm›flt›r.

Pay senetleri IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. ,XI ve XII’inci
tertip olarak ihraç edilmifltir. Ç›kar›lm›fl sermaye tutar›
olan 260.000.000.000.000.- TL’nin tamam›
ödenmifltir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun esas
sermayenin art›r›lmas›na iliflkin hükümlerine ba¤l›
kal›nmaks›z›n ç›kar›lm›fl sermayeyi yeni hisse senetleri
ç›karmak suretiyle yukar›da belirtilen kay›tl› sermaye
tavan›na kadar art›rmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu nominal de¤erin üstünde hisse ve
hisse senedi ç›karma, pay sahiplerinin yeni pay almak
haklar›n›n s›n›rland›r›lmas› konular›nda karar almaya
da yetkilidir.

Ada yaz›l› hale dönüfltürülmemifl olan 5.888 adet
hamiline yaz›l› hisse senetleri hamilleri temettü hariç
hiçbir ortakl›k hakk›ndan yararlanamaz. Bu paylara ait
temettü haricindeki ortakl›k haklar›, bu paylar›n ada
yaz›l› hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduat›
Sigorta Fonu taraf›ndan kullan›l›r.

Yeni metin

Sermaye ve Paylar:
Madde 7- Banka’n›n Ana Sermayesi:

A) Banka, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 25.8.1999
tarih ve 83/1049 say›l› izni ile kay›tl› sermaye sistemini
kabul etmifltir. Banka’n›n kay›tl› sermayesi
7.000.000.000.- YTL ve ç›kar›lm›fl sermayesi ise
1.200.000.000.- YTL’dir.

B) Banka’n›n ç›kar›lm›fl sermayesi, herbiri 1.- YKr itibari
de¤erli 120.000.000.000 adet paya bölünmüfltür. Bu
paylardan 206 adedi hamiline, geri kalan
119.999.999.794 adet pay ise ada yaz›l› pay
senetlerine ba¤lanm›flt›r.

Ç›kar›lm›fl sermaye tutar› olan 1.200.000.000.- YTL’nin
tamam› ödenmifl olup, karfl›l›¤›nda XVII. tertip hisse
senetleri ihraç edilmifltir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun esas
sermayenin art›r›lmas›na iliflkin hükümlerine ba¤l›
kal›nmaks›z›n ç›kar›lm›fl sermayeyi yeni hisse senetleri
ç›karmak suretiyle yukar›da belirtilen kay›tl› sermaye
tavan›na kadar art›rmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu nominal de¤erin üstünde hisse ve
hisse senedi ç›karma, pay sahiplerinin yeni pay almak
haklar›n›n s›n›rland›r›lmas› konular›nda karar almaya
da yetkilidir.

Ada yaz›l› hale dönüfltürülmemifl olan 206 adet
hamiline yaz›l› hisse senetleri hamilleri temettü hariç
hiçbir ortakl›k hakk›ndan yararlanamaz. Bu paylara ait
temettü haricindeki ortakl›k haklar›, bu paylar›n ada
yaz›l› hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduat›
Sigorta Fonu taraf›ndan kullan›l›r.

Geçici Madde 2:
Hisse senetlerinin nominal de¤erleri 500.- TL ve 100.- TL iken 5274 say›l› Türk Ticaret Kanunu’nda De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Kanun kapsam›nda 1 YKr olarak de¤ifltirilmifltir. Bu de¤iflim sebebiyle, toplam pay say›s› azalm›fl
olup, her 10.000 TL’lik pay için (nominal de¤eri 500.- TL olanlar 20 adet ve nominal de¤eri 100.- TL olanlar 100
adet) 1 YKr tutar›nda pay verilecektir. 1 YKr’a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. 

fiirket’in mevcut 1.200.000.000.- YTL’lik sermayesini temsil eden 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.
ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birlefltirilmifltir.

Söz konusu de¤iflim ve tertip birlefltirme ile ilgili olarak ortaklar›n sahip olduklar› paylardan do¤an haklar› sakl›d›r.

Hisse senetlerinin de¤iflim ifllemleri, sermaye piyasas› araçlar›n›n kaydilefltirilmesinin uygulamaya konulmas›n›
takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu taraf›ndan bafllat›lacakt›r.



Garanti Finansal Hizmetler Grubu

Garanti Finansal Hizmetler Grubu, finansal bir süper
market anlay›fl› ile yap›land›r›lm›flt›r. Entegre ve sinerjik
hizmet sunmaya odakl› ifltiraklerden oluflmaktad›r. 
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Yurt d›fl›ndaki en büyük Türk
bankalar›ndan biri 
Genel Merkezi Amsterdam’da olan banka,
uluslararas› ticaretin finansman› ve özel
bankac›l›k alanlar›nda faaliyet
göstermektedir.  
(Bkz. s. 60)

Rus piyasas›nda Garanti markas›
Rus kurumsal müflterileriyle bu ülkedeki
Türk flirketlerine hizmet vermekte olan
banka, bireysel bankac›l›kta da aktiftir.
(Bkz. s. 61)

Kurumsal finansman›n “uzman›”
Türkiye’nin en iyi arac› kurumu seçilen
flirket, kurumsal finansman ve sermaye
piyasalar› arac›l›k hizmetleri alanlar›nda yerli
ve yabanc› müflterilerine kaliteli hizmetler
sunmaktad›r.
(Bkz. s. 62)

Banka sigortac›l›¤›nda lider
Hayat d›fl› ve sa¤l›k branfllar›nda faaliyet
gösteren flirket, toplam› 350 bini aflan bir
sigortal› kitlesine hizmet sunmaktad›r.
(Bkz. s. 66)

Yeni ama köklü bir flirket
Bireysel emeklilik ve hayat sigortac›l›¤›
alanlar›nda faaliyet gösteren flirket, banka
sigortac›l›¤›n›n baflar›l› bir örne¤idir.
(Bkz. s. 67)

Ödeme sistemlerinde örnek
uygulamalar
Kredi ve banka kart› pazar›n›n lideri olan
flirket, kredi kart› pazar›n›n en h›zl› ürün
gelifltiricisidir. 
(Bkz. s. 68)

Sektörünün ilk flirketi
fiirket, Garanti ve Garanti Yat›r›m’›n yat›r›m
fonlar›n›; Garanti Emeklilik’in emeklilik
fonlar›n› ve kurumsal müflterilerinin
portföylerini yönetmektedir ve %12 pazar
pay›na sahiptir.
(Bkz. s. 63)

Leasing sektörünün lideri
fiirket, KOB‹’ler baflta olmak üzere farkl›
sektörlerden müflterilerine katma de¤eri
yüksek finansal kiralama hizmetleri
sunmaktad›r ve %12’lik pazar pay›yla
sektörün en h›zl› büyüyen flirketlerindendir.
(Bkz. s. 64)

Faktoringde Garanti fark› 
Ülkemizde kurulan ilk faktoring flirketleri
aras›nda yer alan flirket, büyük ve yayg›n bir
müflteri portföyüne sahiptir. IFG ve FCI’ya
üye tek Türk faktoring flirketidir.
(Bkz. s. 65)

Ülkemizin lider özel teknoloji flirketi
Garanti Teknoloji bankac›l›k, finansal
hizmetler, perakendecilik ve otomotiv
sektörlerine teknoloji sahas›nda ifl gelifltirme,
güvenlik, uygulama, sistemler, operasyon ve
network uygulamalar› sunmaktad›r. 
(Bkz. s. 69)



Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De¤erlerimiz

Vizyonumuz:

Avrupa’da en iyi banka olmakt›r.

Misyonumuz:

Etkinli¤imiz, çevikli¤imiz ve örgütsel verimlili¤imiz ile
müflterilerimize, hissedarlar›m›za, çal›flanlar›m›za, topluma ve
çevreye katt›¤›m›z de¤eri sürekli ve belirgin bir biçimde
art›rmakt›r.

Vazgeçilmez de¤erlerimiz:
• Müflterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli hizmet

ile karfl›lamak temel hedefimizdir.

• Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyar›z ve bundan taviz vermeyiz.

• ‹yi ahlakl› bankay›z ve bankac›lar›z.

• Topluma, do¤al çevreye ve insanl›¤a yararl› olmak için azami çaba gösteririz.

• En büyük önemi insan beynine veririz ve sürekli insana yat›r›m yapar›z.

• Etkin ekip çal›flmas›na inan›r›z.

• Her düzeyde ve her boyutta aç›k iletiflime inan›r›z.

• Çal›flmalar›m›z› yarat›c› ve üretken k›lan "istek" enerjisine inan›r›z ve bunu
sa¤lar›z.

• Bankam›zda çal›flan herkesin "kendi iflinin lideri" oldu¤una inan›r›z.

• Garanti'nin ortaya koydu¤u mükemmel örne¤in ülke ekonomisi genelinde
örnek al›naca¤›na ve büyük katk›s› olaca¤›na inan›r›z.
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Sürekli de¤er yaratarak uzun vadeli sürdürülebilir büyüme kaydetmektir.

Stratejimizin temel tafllar›:
Müflteriye odakl›l›k
• Yüksek ürün ve yenilikçi hizmet kalitesi
• Rakipsiz bir yetkinlik, deneyim ve uygulama yetisi
• Banka çap›nda mükemmel çal›flan ifl süreçleri 
• Müflteri memnuniyeti anayasas› 

Teknolojik yenili¤in süreklili¤ine odakl›l›k
• ‹fl alanlar›yla entegre, sürekli geliflen, en iyi ve h›zl› teknolojik donan›m
• En güncel biliflim altyap›s›

Sa¤lam insan kayna¤›na odakl›l›k
• ‹nsan kaynaklar›n›n yetkinlik ve verimlili¤inin sürekli gelifltirilmesi
• Performans bazl› teflvik sistemi 

Disiplinli büyümeye odakl›l›k
• Gerçek bankac›l›¤a önem veren, sürdürülebilir ve kârl› bilanço büyümesi
• Üstün aktif kalitesi 
• Kilit piyasalara ve müflterilere ulaflmak için üstün hizmet ve da¤›t›m yetkinlikleri

Sürdürülebilir gelir kaynaklar›na ve kârl›l›¤a odakl›l›k
• Marj› yüksek ürünlere ve kârl› ifl alanlar›na odaklanmak
• Faiz d›fl› gelir kaynaklar›n› art›rmak
• Müflteri tabanl› gelir yaratmaya önem vermek
• Fonlama maliyetini ve serbest sermayeyi sürekli olarak gelifltirmek
• Müflteri ba¤l›l›¤› yaratan ürün ve paketlere önem vererek, üst ve çapraz sat›fl

olanaklar›n› gelifltirmek

Operasyonel etkinli¤e odakl›l›k
• Verimlilik art›fl›na odakl›l›k
• Maliyet azalt›c› ve gelir art›r›c› önlemlere odakl›l›k

Güçlü da¤›t›m kanallar›na odakl›l›k
• Yayg›n ve verimli flube a¤›
• Alternatif da¤›t›m kanallar›n›n kullan›m›n›n sürekli teflviki

Risk odakl› yönetim ve denetim yaklafl›m› 
• Uluslararas› standartlarda risk ölçümlemeleri 
• Riskin getiri ile iliflkilendirilerek ekonomik sermayenin optimum da¤›l›m›n› sa¤layan

portföy baz›nda risk yönetimi 
• Proaktif denetim sistemleri

Kurumsal yönetim ve sosyal sorumlulu¤a odakl›l›k
• Kurumsal yönetim, etik de¤erler ve kurumsal de¤erlere ba¤l›l›k
• Toplum ve çevre için de¤er üretmeyi gözeten bir yaklafl›mla, toplumsal geliflim için

yüksek standartlar gelifltirmek ve bu alanda aktif bir rol oynamak
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Bafll›ca Rekabet Avantajlar›m›z

• Müflteri odakl›l›k
• En iyi teknolojik altyap›
• Güçlü da¤›t›m kanal› stratejisi 
• Yetkin insan kayna¤›
• Güçlü marka ve sayg›nl›k
• Genifl flube a¤›
• En iyi müflteri iliflkileri yönetimi çözümleri
• Mükemmel veri ambar› ve yönetici raporlamas›
• Merkezilefltirilmifl operasyon
• Sektördeki en yüksek verimlilik rasyolar›
• Tüm ifl alanlar›nda yüksek piyasa paylar›
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fiube Bafl›na Aktifler
(Aral›k 2004)
Milyon ABD dolar›
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fiube Bafl›na Krediler
(Aral›k 2004)
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fiube Bafl›na Mevduat
(Aral›k 2004)
Milyon ABD dolar›
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fiube Bafl›na Getirili
Aktifler (Aral›k 2004)
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Düflük enflasyon ortam›na haz›r olan Garanti,

• Müflteri taban›n› yayg›nlaflt›r›rken ayn› zamanda müflteri
bafl›na verimlili¤i art›r›yor; 

• Üstün CRM çözümleriyle çapraz sat›fllarda baflar›l›;
• Yüksek teknolojik altyap›s› ile müflterilerine en yenilikçi ve en

h›zl› hizmeti sunuyor;
• Reel ekonomiye katk›s›n› h›zla art›r›yor;
• Kredi portföyünü seçici ve kârl› bir yaklafl›m ile gelifltiriyor;
• Üstün aktif kalitesine sahip;
• Dezenflasyonist ortamda sürdürülebilir gelir kompozisyonuna

sahip;
• Faaliyette bulundu¤u tüm iflkollar›nda pazar pay›n› art›r›yor.
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Pazar Paylar› % 2000 Aral›k 2004 Aral›k Art›fl

Toplam Aktifler 6,3 8,6 2,3
Toplam Krediler 8,4 10,9 2,5
TL Krediler 5,4 8,5 3,1
YP Krediler 13,1 15,1 2,0
Toplam Mevduat 4,4 8,9 4,5
TL Mevduat 2,1 7,1 5,0
YP Mevduat 6,9 11,1 4,2
Vadesiz Mevduat 6,0  12,3 6,3
Vadeli Mevduat 4,1  8,0 3,9
Kredi Kart› Say›s› 9,0 15,6 6,6
Debit Kart Say›s› 3,9 5,9 2,0
Kredi Kart› ‹fllem Hacmi 7,8 20,0 12,2
ATM Say›s› 4,4 7,4 3,0
Toplam D›fl Ticaret 12,0 13,7 1,7

‹hracat 13,8 15,1 1,3
‹thalat 11,0 12,8 1,8

Çek Tahsilat 7,1 9,5 2,4
Çek Ödeme 6,3 8,0 1,7



Garanti Hisselerinin Performans›
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Garanti'nin hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (‹MKB) "GARAN.IS"
sembolü ile ifllem görmektedir. Londra Menkul K›ymetler Borsas›'nda (London Stock
Exchange) da kotedir. 

Garanti'nin hisseleri ilk defa 1990 y›l›nda halka arz olmufl; Banka, 1993 y›l›nda Türkiye'de
Amerikan/Global Depo Sertifikas› (American Depository Shares - ADS) olarak hisselerini
uluslararas› piyasalara arz eden ilk kurum olmufltur. 

Mevcut uluslararas› ADS'ler Londra Menkul K›ymetler Borsas›'n›n uluslararas› hisse
senetlerine yönelik servisi olan SEAQ International'da (The Stock Exchange Automated
Quotations) kotedir. Banka'n›n 31 Aral›k 2004 itibariyle halka aç›kl›k oran› %40,77'dir.

“GARAN.IS” / EN DÜfiÜK - EN YÜKSEK F‹YAT B‹LG‹LER‹
(Kapan›fl de¤erlerine göre)

YTL ABD dolar›
Dönem En yüksek En düflük En yüksek En düflük
4ç04 4,30 3,49 3,17 2,33
3ç04 3,55 2,86 2,37 1,98
2ç04 3,41 2,50 2,62 1,64
1ç04 3,94 2,79 3,00 2,06
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Fiyat (YTL)

“GARAN.IS” - ‹MKB Endeksine K›yasla Performans

“GARAN.IS” Fiyat Seyri

Garanti hissesi y›l
boyunca, ‹MKB
endeksinin üzerinde
bir performans
sergiledi.

2004 y›l sonunda
Garanti hisse fiyat› y›l
bafl›na oranla ABD
dolar› baz›nda %53
art›fl kaydetti.



Banka Analistlerine Göre Garanti

Türkiye’deki en iyi bireysel banka
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Morgan Stanley - fiubat 2005

• Garanti dezenflasyonist süreci en iyi yöneten banka.
• Garanti, en yüksek ücret ve komisyon gelirlerini yaratarak düflen

faiz ortam›nda kârl›l›¤›n› korumay› baflar›yor.
• Garanti, düflen faiz ortam›nda net faiz marj›n› en iyi

koruyabilecek banka.
• Kredi kartlar›ndaki güçlü konumu, Garanti'yi rakiplerinden

farkl› k›l›yor.

UBS - Ocak 2005

• Garanti, geliflmekte olan tüm dünya piyasalar› içerisinde
yat›r›m yap›labilecek bankalar s›ralamas›nda en yüksek
2. pozisyonda; ilk 5'te yer alan tek Türk bankas›. 

• Garanti, Türkiye'de bireysel bankac›l›kta sürekli olarak lider
banka.

• Garanti, Türk bankalar› aras›nda dezenflasyonist süreci en iyi
yönetebilecek banka.

Smith Barney/Citigroup - fiubat 2004

• Sa¤lam bireysel ve kurumsal bankac›l›k faaliyetleriyle Garanti,
2004'te ekonomideki iyileflmeden en çok faydalanan banka
olacak.

Merrill Lynch - Ocak 2004

• Kredi kart› piyasas›ndaki kuvvetli pozisyonundan dolay›, Garanti
bireysel bankac›l›kta tercihimiz.

• Garanti, 2000'den beri kredi kart› iflinde tutarl› bir flekilde ve
sürekli büyümeyi baflaran tek banka.

HSBC - Ocak 2004

• Garanti, Türk bankalar› içinde en kuvvetli teknik bilgi ve
teknolojiye sahip olan banka.

CAIB - Eylül 2003

• Türkiye'deki en iyi bireysel banka.
• Üstün teknolojisi ile, müflterilerine daha iyi hizmet verebiliyor ve

proaktif sat›fl yapabiliyor. Dünya çap›nda bir teknoloji.
• Geliflmekte olan Orta Avrupa ülkelerinin hiçbirinde bu

teknolojik altyap› yok.



Garanti’nin Kredi Notlar›
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MOODY’S
Uzun Dönem Uzun Dönem K›sa Dönem Finansal Görünüm TL Mevduat
Yabanc› Para TL Mevduat TL Mevduat Güç Notu Görünüm
Mevduat
B2/Pozitif Baa2 Birincil-2 D+ Dura¤an Dura¤an

STANDARD & POOR’S
Uzun Dönem Uzun Dönem Görünüm
Yabanc› Para Yabanc› Para

Mevduat
BB- BB- Dura¤an

FITCHRATINGS
Yabanc› Para Türk Liras›

K›sa Dönem Uzun Dönem Bireysel Destek K›sa Dönem Uzun Dönem Ulusal
B BB- (Dura¤an) C/D 4 B BB- (Dura¤an) A (Dura¤an)

CAPITAL INTELLIGENCE
Uzun Dönem K›sa Dönem Finansal Güç Destek Görünüm
Yabanc› Para Yabanc› Para
B+ B BBB 2 Dura¤an

(30 Mart 2005 tarihi itibariyle)



Kredi Derecelendirme Kurumlar›na Göre Garanti
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Standard & Poor’s - Ocak 2005

• Garanti, alternatif da¤›t›m kanallar›nda lider banka.
• Ticari ve teknolojik bak›mdan Garanti, Türkiye'deki en iyi

bankalardan biri.
• Genifl müflteri taban›, güçlü teknolojik altyap›s› ve etkin
flube a¤›na sahip bankalar gelecek dönemde baflar›l› olacaklard›r.
Biz, Garanti'nin bu bankalardan biri oldu¤unu düflünüyoruz.

Moody’s - Aral›k 2004

• Kurumsal ve bireysel bankac›l›kta lider.
• Müflterilerine ve ortaklar›na somut fayda sa¤layan ürün ve

hizmetler sunarak müflteri ba¤l›l›¤› yarat›yor.
• Güçlü ürün gelifltirme yetkinli¤ine ve pazarlama teknik bilgisine

sahip.
• Etkin ve yayg›n flube a¤› ve teknolojide öncü alternatif

da¤›t›m kanallar›na sahip.
• Aktif olarak yönetilen ve iyi tan›nan marka avantaj›na sahip.

Capital Intelligence - Kas›m 2004

• Son derece verimli yurt içi flube a¤› ve da¤›t›m kanallar›na sahip.
• Uluslararas› faaliyetleri giderek büyüyor.
• Mükemmel teknoloji ve operasyonel donan›ma sahip.
• Garanti, teknoloji, altyap› ve personele yapt›¤› önemli yat›r›mlar

sayesinde uzun vadede Türkiye’de bireysel ve ticari
bankac›l›ktaki yüksek büyüme potansiyelinden faydalanacak
yetkinli¤e sahip nadir bankalardan.

FitchRatings - A¤ustos 2004

• Garanti'nin kredi notlar›, Banka'n›n 2001 y›l›ndan beri geçirdi¤i
de¤iflimi yans›t›yor: artan kârl›l›k ve fonlama profili, iyileflen
aktif kalitesi ve çeflitlendirilmifl faaliyet alan›.

• Yo¤un müflteri taban› ve etkin müflteri iliflkileri yönetimi
sistemleri, yüksek teknolojik altyap›s› ile destekleniyor.

• Garanti düflük enflasyon ortam› için iyi konumlanm›fl
durumda.



2004 - Garanti'de Geliflmeler

Reel sektöre artan deste¤imiz: D›fl Ticaret Toplant›lar›,
Anadolu Sohbetleri, KOB‹’lere finansal dan›flmanl›k, proje
finansman›...
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Ocak
Kart ve POS altyap›s›n› EMV'ye
(Uluslararas› Chip Standard›) geçirerek
bu konuda Türkiye'de öncü banka
oldu.

Garanti Ödeme Sistemleri, Amerikan
e-ticaret flirketi DoU Want It (DUWI)
ve Express Cargo ile, ABD’de bulunan
43 farkl› internet portal›ndan
al›flverifl yapmay› olanakl› hale getiren
iflbirli¤ini bafllatt›. 

D›fl Ticaret Toplant›lar› ülke serisine
Romanya ile devam edildi.

fiubat
Garanti 2004 y›l›n›n en büyük
özellefltirme projesi olan Tekel'in
Alkollü ‹çkiler Bölümü'nün sat›fl› için
gerekli proje finansman› kredisinin
sa¤lanmas›nda düzenleyici olarak rol
ald›.

2004 y›l›n›n dördüncü büyük
özellefltirme projesi olan Gemlik Gübre
Sanayi A.fi.'nin özellefltirilmesinde
ihtiyaç duyulan finansman›n tümü
Garanti taraf›ndan sa¤land›.

27 farkl› sanayi ve ticaret odas› ile olan
kredi anlaflmalar›na ek olarak Garanti,
Afyon Ticaret ve Sanayi Odas› ile de
bir kredi anlaflmas› imzalad›.

FitchRatings Garanti'nin uzun dönem
kredi notunu B+'ya yükseltti.

Mart
Garanti yeni evlilere ve yeni çocuk
sahibi olanlara bir y›l boyunca kiral›k
kasa komisyonlar›ndan %50 indirim
uygulamas›na bafllad›.

Nisan
Garanti, KOB‹’lerin finansal
dan›flmanl›k ihtiyaçlar›na cevap
verecek bir ürün sundu: GAN‹.
Elektronik bir nakit yönetimi ürünü olan
GAN‹, Microsoft ve Bo¤aziçi
Üniversitesi’nin iflbirli¤i ile gelifltirildi.

Garanti, 2004 y›l›n›n ikinci büyük
özellefltirme projesi ve enerji sektörünün
liberalleflmesinde kilometre tafllar›ndan
biri olan Bursagaz'›n özellefltirilmesi
için sa¤lanan proje finansman›
kredisine kat›l›m sa¤lad›. Bursa Çevreyolu
için Hazine'ye sa¤lanan proje finansman›
kredisinde düzenleyici olarak rol ald›.

2004 y›l›n›n ilk Yap-‹fllet-Devret
uygulamas›nda, ülkemizin turizmdeki en
önemli kap›s› olan Antalya Havaliman›
II. D›fl Hatlar Terminali'nin yap›m› için
gerekli olan proje finansman›
kredisinin tamam›n› Garanti sa¤lad›.

Garanti Anadolu Sohbetleri,
Kahramanmarafl ve Adana’da devam
etti.

May›s
D›fl Ticaret Toplant›lar› kapsam›nda
"Tekstil Sektörü ve Çin Gerçe¤i"
toplant›s› ile 2005 y›l›nda kotalar›n
kalkmas› ile Türk tekstil sektörünün
gelece¤i ele al›nd› ve çözümler
araflt›r›ld›. Çin'de temsilcisi bulunan tek
Türk bankas› olarak Garanti'nin
izlenimleri müflteri firmalar ile paylafl›ld›.

Garanti, Anadolu Sohbetleri
çerçevesinde Antalya’daki KOB‹’lerle
bulufltu.

Haziran
Garanti, kuruluflunun 58. y›l›n› kutlad›.

Garanti, yurt d›fl› sermaye piyasalar›ndan
seküritizasyon yoluyla toplam
325 milyon ABD dolar› tutar›nda kredi
alarak, al›nd›¤› tarih itibariyle,
geliflmekte olan piyasalarda görülen
en düflük fiyat ve 8 y›l vade ile
Hazine borçlanmalar› hariç en uzun
vadeli seküritizasyonu gerçeklefltirmifl
oldu. Ambac'in Türkiye'de sigortalad›¤›
ilk ifllem olan bu seküritizasyon, hem
MBIA hem Ambac taraf›ndan
sigortalanan ilk DPR
seküritizasyonudur.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Marmaray Tüp
Geçifli ‹nflaat› Projesi’nin ilk aflamas›n›n
kesin teminat mektubunu Garanti
Bankas› tek bafl›na gerçeklefltirdi.

Garanti, Muratl› ve Borçka
barajlar›n›n tamamlanmas›na yönelik
Hazine sendikasyon kredisinde
düzenleyici olarak rol ald›.

D›fl Ticaret Toplant›lar› kapsam›nda
firmalar›n güncel mevzuat de¤ifliklikleri
konusunda bilgilendirildi¤i "Mevzuat
ve Uluslararas› Ödeme Yöntemleri"
seminerleri bafllad›.

Temmuz
Garanti 450 milyon euro tutar›nda
sendikasyon kredisi alarak al›nd›¤› tarih
itibariyle bir Türk bankas› taraf›ndan
gerçeklefltirilen ABD dolar› karfl›l›¤›
en yüksek sendikasyon kredisini
imzalad›.

Garanti, üçüncü yurt d›fl› flubesini
KKTC’de Girne’de açt›.

Garanti yeni evlenenlere "evlilik"
kredisi ve doktorlara
"muayenehane" kredisi
uygulamalar›na bafllad›.

S&P, Garanti'nin görünümünü
izlemeden dura¤ana yükseltti.

D›fl Ticaret Mevzuat Seminerleri
‹stanbul’da devam etti.
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A¤ustos
Garanti, Karadeniz Bölgesi için hayati
önem tafl›yan Karadeniz Sahil
Yolu'nun tamamlanmas›na yönelik
olarak, Hazine'ye sa¤lanan ve bu
kapsamdaki en büyük ticari kredi olma
özelli¤i tafl›yan sendikasyon
kredisinde düzenleyici olarak yer ald›.

Anadolu Sohbetleri, Trabzon’da
devam etti ve Garanti'nin öncülü¤üyle
Trabzon’da ilk kez bir banka taraf›ndan
mevzuat konulu bir toplant› yap›ld›.

S&P, Garanti'nin kredi notunu B'den
B+'ya yükseltti, görünümünü dura¤an
olarak teyit etti. 

FitchRatings, Garanti'nin ulusal kredi
notunu A'ya yükseltti.

Eylül
Eti Krom A.fi.'nin özellefltirme bedelinin
tamam› Garanti taraf›ndan sa¤land›.
Böylece 2004 y›l›n›n en büyük befl
özellefltirme projesinin dördüne Garanti
taraf›ndan finansman sa¤lanm›fl oldu.

Bonus Card'›n “Üç Ma¤aza Seç”
kampanyas› ile Türkiye'de ilk defa
program ortaklar› d›fl›nda taksit ve ödül
imkan› sunuldu.

Garanti yeni ç›kard›¤› ürünü &Club ile
Shop&Miles müflterilerine yeni bir
ayr›cal›k sundu.

Garanti yeni model POS'lar› ve
Türkiye'deki ilk müzikli POS'lar›
piyasaya sürdü.

Moody's Garanti'nin uzun dönem
yabanc› para mevduat notunu
B3'ten B2'ye yükseltti, görünümü
dura¤an olarak aç›klad›.

Garanti Anadolu Sohbetleri, Elaz›¤
ve Malatya’da devam etti.    

Ekim
Garanti, üst gelir grubundaki
müflterilerine verdi¤i hizmetlerde daha
etkin olmak, müflteri odakl› hizmet
anlay›fl›n› daha da gelifltirmek amac› ile
farkl› finansal beklentilere sahip bireysel
bankac›l›k müflterilerine, yat›r›m
dan›flmanl›¤› ve kifliye özel bankac›l›k
hizmeti sunmak üzere Garanti Masters
Özel Birikim Yönetimi'ni kurdu.

Garanti'nin finans portal›
paragaranti.com, ‹MKB verilerini ve
güncel haberleri yay›nlamaya bafllad›.

Garanti tüketici kredilerini art›rmaya
yönelik ihtiyaca göre kredi kapsam›nda,
24 ay vade ile 24 saatte 24 bin YTL'ye
kadar kefilsiz destek kredisi
uygulamas›na bafllad›.

Türkiye'nin ilk elektrik ihracat ifllemi,
Garanti taraf›ndan yap›land›r›larak
arac›l›k edildi.

Gemi infla sektörünün artan ifl hacmi ve
finansman ihtiyac›na paralel olarak,
Garanti'nin 2003 y›l›nda oluflturulan
proje finansman› yap›s›yla infla
dönemi kredisi sa¤lad›¤› ilk gemi
al›c›s›na teslim edildi.

Garanti Anadolu Sohbetleri, Edirne
ve Kütahya’da devam etti.

Kas›m
Garanti'nin Müflteri Memnuniyeti
Birimi, Garanti Sigorta ve Garanti
Emeklilik ve Hayat ile ilgili talepleri de
de¤erlendirerek çözümlemeye bafllad›.

Çevre illerden de pek çok firman›n
kat›l›m›yla Bursa'da D›fl Ticaret
Mevzuat Semineri yap›ld›.

Garanti, KKTC’de Lefkofla’da flube açt›.

Capital Intelligence, Garanti’nin uzun
dönem yabanc› para kredi notunu
B+’ya, finansal güç notunu ise
BBB’ye yükseltti.

Aral›k
Garanti ticari segmentasyon çal›flmas›
çerçevesinde KOB‹ bankac›l›¤›na
odakland› ve yeni iflkolunu kurdu.

YTL'ye geçifl çal›flmalar›na çok önceden
bafllayan Garanti, hizmetlerini kesintiye
u¤ratmadan sorunsuz bir flekilde YTL
geçiflini 45 saniyede tamamlad›.

Garanti'nin ald›¤› 600 milyon ABD dolar›
tutar›ndaki sendikasyon kredisi bir
Türk bankas› taraf›ndan piyasaya
ç›k›lan en yüksek tutar oldu.

Garanti, konut kredisi olarak
kulland›r›lmak üzere OPIC'in (Overseas
Private Investment Corporation) de
kat›l›m›yla National City Bank (ABD)'tan
15 milyon ABD dolar› tutar›nda özellikli
kredi sa¤lad›. Bu, Türkiye'de bir flirket
taraf›ndan al›nan 10 y›l vadeli ilk
teminats›z kredi oldu.

Garanti, yaflam evreleri bankac›l›¤›
kapsam›nda lansman› 2005'te yap›lan
Gençlik (g'bank) ve Üniversite
(Ünibank) Bankac›l›¤› çal›flmalar›n›
tamamlad›. 

Operasyon maliyetlerini azaltmak ve POS
verimlili¤ini art›rmak amac›yla Garanti ve
‹fl Bankas› Türkiye'de ilk kez "Ortak
POS" uygulamas›n› bafllatt›lar.

Garanti, Türkiye yabanc› para
tahvillerinde 'Bloomberg Trading
Platform' da ifllem yap›labilir fiyat
yay›nlayan ve buna ba¤l› al›m/sat›m
yapan ilk ulusal Türk bankas› oldu.

Moody's, son üç y›lda kârl›l›k ve serbest
sermaye düzeyini devaml› art›rmadaki
baflar›s›ndan dolay› Garanti'nin
finansal güç notunun (FSR)
görünümünü negatiften dura¤ana
yükseltti.
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kamuoyunun takdir ve be¤enisini kazanan faaliyetler
sergilemifltir. 
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Banka 2004 y›l› boyunca
• teknolojiyi kullanma yetkinli¤i 
• yenilikçi yaklafl›m› 
• mükemmeliyete verdi¤i önem ve 
• müflteri odakl› ifl yaklafl›mlar› 
gibi konularda pek çok ödül kazanm›flt›r.

Bonus Card - Avrupa'n›n en uzun süreli baflar› göstermifl program›
Türkiye'nin ilk çipli ve çok markal› kredi kart› program› Bonus Card, MasterCard'›n düzenledi¤i
ve Avrupa'da ilk kez verilen "Y›l›n ortak markal› kart›" (MasterCard Co-Brand Partner of the
Year) ödüllerinin en prestijlisi olan "Avrupa'n›n en uzun süreli baflar› göstermifl program›"
ödülünü kazand›. Yar›flmada, 17 Avrupa bankas›n› geride b›rakan Bonus Card, en az üç y›l üst
üste yüksek bir baflar› grafi¤i gösterebildi¤i ve yarat›c›, fayda odakl› pazarlama stratejileri
uygulad›¤› için ödüllendirildi.

Global Finance - Türkiye'nin en iyi internet bankas›
garanti.com.tr, Global Finance dergisi taraf›ndan üst üste 4. kez "Türkiye'nin en iyi internet
bankas›" seçildi. Global Finance, 2004 y›l›nda "En iyi kurumsal internet bankas›" ile "En iyi
bireysel internet bankas›" kategorilerinin ikisinde de birincilik ödülünü Garanti'ye vererek,
Banka’n›n internet bankac›l›¤›ndaki baflar›s›n› bir kez daha onaylad›.

Alt›n Örümcek - En iyi finansal servisler ödülü
garanti.com.tr, Alt›n Örümcek Web Yar›flmas›'nda üst üste 3. kez finans kategorisinde büyük
ödülü ald›. garanti.com.tr, büyük ödülün yan› s›ra sektörel kategoride de "En iyi finansal
servisler" ödülünü almay› baflard›. paragaranti.com ise 2003'te oldu¤u gibi 2004 y›l›nda da
ödüle lay›k görülerek, Türkiye'nin en kapsaml› ve en fonksiyonel finans portal› olmas›
dolay›s›yla "En iyi 3. finans sitesi" seçildi.

Garanti Ça¤r› Merkezi - EFQM Mükemmeliyete Adanm›fll›k
Garanti Ça¤r› Merkezi, Avrupa Kalite Yönetimi Vakf› (EFQM) taraf›ndan verilen Mükemmeliyete
Adanm›fll›k ödülünü ald›. Garanti Ça¤r› Merkezi, bu ödüle, ba¤l› oldu¤u kuruma katk›s›,
liderlik, sat›fl performans› ve etkinli¤i ile verimlilik ve maliyet yönetimi alanlar›ndaki baflar›s›yla
lay›k görülürken, Türkiye ve dünyada EFQM kalite ödülünü alan ilk ça¤r› merkezi oldu.

Ahmed Dall› Bankac›l›k Yar›flmas› - ATM’ler üzerinden karts›z kredi kart› borcu
ödeme
Garanti’nin ATM’ler üzerinden karts›z kredi kart› borcu ödeme projesi, Turkish Bank taraf›ndan
düzenlenen Ahmed Dall› Bankac›l›k Yar›flmas›’nda birincilik ödülünü kazand›.

Euromoney Institutional Investor - Güneydo¤u Avrupa Bölgesi’nde en iyi
proje finansman› bankas›
Euromoney Institutional Investor taraf›ndan yay›nlanan Emerging Markets dergisi, Garanti'yi
2004 y›l›nda "Güneydo¤u Avrupa Bölgesi’nde en iyi proje finansman› bankas›" seçti.
Bu seçimde, yat›r›m bankalar› ve kredi derecelendirme kurulufllar›n›n öneri ve de¤erlendirmelerinin
rol oynad›¤›n› belirten dergi, Garanti'nin bu alandaki çal›flmalar› ve uzun süreli bilgi birikimiyle
ödülü hak etti¤inin alt›n› çizdi. 

Euroweek - Y›l›n en iyi Türk sendikasyon ifllemi
Garanti’nin ald›¤› bir y›l vadeli ve 600 milyon ABD dolar› tutar›ndaki sendikasyon kredisi,
Euroweek dergisi taraf›ndan “Y›l›n en iyi Türk sendikasyon ifllemi" seçildi.
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Global Finance - Türkiye'nin en iyi menkul takas ve saklama hizmeti 
Global Finance dergisi, 8 farkl› bölgede, 35 ülkede saklama bankac›l›¤› faaliyeti gösteren
dünyan›n önde gelen finans kurumlar› aras›nda yapt›¤› de¤erlendirmenin sonucunda
Garanti'yi ikinci kez "Türkiye'nin en iyi menkul takas ve saklama hizmeti veren bankas›"
(Best sub-custodian in Turkey) seçti.

Global Custodian - Saklama hizmetlerinde Türkiye'nin en iyi bankas›
Dünyan›n en sayg›n finans dergilerinden Global Custodian, Garanti'yi üst üste 8. kez en yüksek
notla de¤erlendirerek "Saklama hizmetlerinde Türkiye'nin en iyi bankas›" (Top-rated Custodian
Bank in Turkey) seçti. Bankalar›n, 9 kategoride ve 48 ayr› hizmet alan›nda, 57 ülkeden 4.300
müflteri taraf›ndan de¤erlendirildi¤i çal›flmada Garanti, Türkiye'de menkul takas ve saklama
hizmeti veren bankalar aras›nda, flimdiye kadar al›nan en yüksek notla "Top Rated" olmaya hak
kazanan tek banka oldu.

Uluslararas› ödeme ifllemleri - DB ve BONY mükemmellik ödülü
Garanti, Deutsche Bank ve Bank of New York'tan, uluslararas› ödeme ifllemlerinde %100'e
yaklaflan hatas›zl›k oran› nedeniyle mükemmellik ödülü ald› (Straight Through Processing
Excellence Award).

Active Academy - Bireysel bankac›l›kta müflteri memnuniyeti ödülü
Garanti, Active Academy'nin "Bireysel bankac›l›kta müflteri memnuniyeti ödülü"ne lay›k
görüldü.

Active Academy - D›fl ticarette en iyi banka ödülü
Active Academy, Garanti’ye "D›fl ticarette en iyi banka ödülü"nü verdi.

TOSYÖV -  KOB‹'lere hizmet verme konusunda en baflar›l› banka
Garanti'ye TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeler, Serbest Meslek Mensuplar› ve
Yöneticiler Vakf›) taraf›ndan "KOB‹'lere hizmet verme konusunda en baflar›l› banka" ödülü
verildi.

Microsoft - GAN‹: Y›l›n KOB‹ gelifltirme ödülü 
Garanti, GAN‹ isimli Garantili Nakit ‹daresi Paketi'yle KOB‹'lerin biliflim teknolojisinin
kullan›m›n›n artmas›na katk›s›ndan dolay› Microsoft Türkiye taraf›ndan "Y›l›n KOB‹ gelifltirme
ödülü"ne lay›k görüldü.

Capital Dergisi - Bankac›l›k sektörünün en be¤enilen flirketi 
Capital Dergisi taraf›ndan gerçeklefltirilen en be¤enilen flirketler araflt›rmas›nda Garanti
"Türkiye'nin En Be¤enilen 5. flirketi" ve üst üste dördüncü kere "Bankac›l›k Sektörünün En
Be¤enilen fiirketi" seçildi.

Dünya Gazetesi - Sektörüne damgas›n› vuran flirket
Dünya gazetesi, her y›l düzenledi¤i "Sektörlerinde y›l›n baflar›l› flirketleri" araflt›rmas›nda,
Garanti’yi bankac›l›k sektörüne damgas›n› vuran flirketler aras›nda gösterdi.

ECF - Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi
Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, Avrupa Kültür Vakf›'n›n (ECF - European Cultural
Foundation) 50. y›ldönümü kutlamas› kapsam›nda verilen özel ödüle lay›k görüldü. Ödül,
Platform'a Türkiye'nin dünya güncel sanat haritas›nda yer almas›ndaki katk›lar› ve bu konuda
oynad›¤› önemli rol nedeniyle verildi.

Garanti’nin geçmifl y›llarda alm›fl oldu¤u ödüllerin tam listesine www.garanti.com.tr adresinden ulafl›labilir.
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Ferit Faik fiahenk
Yönetim Kurulu Baflkan›



De¤erli hissedarlar›m›z,

Bankam›z›n 59’uncu Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’n› onurland›ran de¤erli pay
sahiplerimizi sayg›yla selaml›yor ve hepinize hoflgeldiniz diyorum.

Bankam›z 2004 y›l› faaliyetlerinin de¤erlendirilmesi ve mali tablolar›na
geçmeden önce, genel ekonomik durum ve Garanti hakk›ndaki görüfllerimi
sizinle k›saca paylaflmak istiyorum.

2004 y›l›nda ülkemiz sürdürülebilir ekonomik büyüme ve dezenflasyon sürecindeki
yolculu¤una baflar›yla devam etmifltir. Kaydedilen ekonomik göstergeler, 2004’ü önemli
bir kilometre tafl› yaparken, genel ekonomik iklim pozitif olmufl, Türkiye ekonomisine
duyulan güven ise son y›llar›n en yüksek seviyesine ulaflm›flt›r. Ekonomideki istikrar, iç
piyasalara artan oranda yans›m›fl; yurt içi ticaret canlanm›fl, ihracat yeni rekor düzeylere
ulaflm›flt›r.

Y›l sonuna do¤ru Brüksel’de yap›lan AB zirvesinden ç›kan Türkiye ile müzakerelere
bafllama tarihi konusundaki karar ise, ülkemizin ve ulusumuzun hakk› olan ve uzun
y›llardan beri sab›rla beklenen önemli bir tarihi ad›m olarak ekonomimizdeki tüm
kesimlere yeni ufuklar açm›flt›r. 

Bu olumlu görünüm, faaliyet alan›m›z olan bankac›l›¤› do¤rudan ve olumlu yönde
etkilemifltir. 2004 y›l›nda sektörümüz, reel kesime artan oranda kaynak aktararak esas
ifllevine büyük oranda geri dönmüfl durumdad›r. Sektör bilançosunda plasmanlar art›fl
gösterirken, kamu riskinin pay› arzuland›¤› flekilde azalmaya devam etmifltir.

Kazanmak için
Son üç y›lda yediden yetmifle herkes, makroekonomik koflullardaki de¤iflimin günlük
hayata etkisini hissetmifl; ekonomik faaliyete taraf olan tüm kesimler, faaliyetlerini
sürdürebilmenin ve piyasada kal›c› olman›n yegâne yolunun, daha verimli ve daha etkin
olmaktan geçti¤ini kavram›flt›r.

Dezenflasyonist sürecin hakim k›ld›¤› bu yeni koflullarda, de¤iflime ayak uydurabilen,
ekonomik ölçe¤e sahip, kârl›, müflterilerinin beklentilerini ürün ve hizmetlerine
yans›tabilen kurum ve kurulufllar, sektörleri her ne olursa olsun kal›c› ve baflar›l›
olacaklard›r.

Son 10 y›ldaki en baflar›l› faaliyet y›l›m›z
2004, Garanti’nin son 10 y›lda kaydetti¤i en baflar›l› faaliyet dönemidir. Raporumuzun
ilerleyen sayfalar›nda sizinle paylaflt›¤›m›z finansal ve operasyonel sonuçlar bu baflar›y›
aç›kça ortaya koymaktad›r.

2004 y›l›nda genel ekonomik iklim pozitif olmufl, Türkiye
ekonomisine duyulan güven son y›llar›n en yüksek
seviyesine ulaflm›flt›r.
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Garanti, dezenflasyon sürecini en baflar›l› yöneten bankalardan biri olmufl; yetkinliklerini
do¤ru kullanarak temel ifl alanlar›nda büyümüfltür. Elde edilen bu baflar› bir tesadüf
de¤ildir. Do¤ru bir stratejinin, do¤ru bir zamanda ve do¤ru bir ekip taraf›ndan
uygulanmas›n›n do¤al sonucudur. Ülkemiz ve sektörümüz, 1990’l› y›llar›n ortas›nda
öngördü¤ümüz flekilde geliflmifl; ayn› dönemde Garanti bünyesinde uygulamaya
koydu¤umuz de¤iflim stratejimiz güçlü konumumuzu daha da ileriye tafl›mam›z›
olanakl› hale getirmifltir.

Müflterileri anlamak ve hayatlar›nda fark yaratmak
Müflterileri ve ihtiyaçlar›n› anlamak... Onlarla uygun iliflkiyi kurmak... Hayatlar›nda fark
yaratacak ürün ve çözümleri onlar›n tercih etti¤i hizmet kanallar› üzerinden
sunabilmek... Bu üç cümle, Garanti’nin son y›llarda gerçeklefltirdi¤i büyük dönüflümün
ve kaydetti¤i baflar›l› performans›n ard›ndaki temel düflüncemizi özetlemektedir.

Fark yaratma yetkinli¤i, Garanti’nin önünde çok önemli bir f›rsat olarak durmaya devam
edecektir. Keza bu yetkinlik, rakipsiz oldu¤umuz konular›n bafl›nda gelmektedir.
Bu yetkinli¤in etkin ve do¤ru yönetimi 2005 ve sonras›nda da uzun vadeli müflteri
ba¤l›l›¤›n› pekifltirecek, Garanti’nin piyasadaki duruflunu ve de¤er üretme kabiliyetini
daha da güçlendirecektir.

Büyük bir kitlenin tercihiyiz
Ö¤rencilerden emeklilere, tüccarlardan KOB‹ ve büyük kurumlara, her türlü bankac›l›k
hizmeti ihtiyac› olan bütün vatandafllar›m›za kadar çeflitlilik gösteren ve toplam›
milyonlarla ifade edilen büyük bir kitleye hizmet sunuyoruz.

Etik de¤erlere ba¤l› kald›¤›m›z ve müflterimizi her türlü düflünce ve karar›m›z›n odak
noktas›nda gördü¤ümüz sürece müflteri kitlemiz sürekli olarak büyümeye devam
edecektir.

Stratejimiz bizi hedefimize yaklaflt›r›yor.
Ülkemizin yeniden ve kal›c› bir flekilde istikrara kavuflmakta oldu¤u bugünlerde,
hedeflerimize ulaflmak bizim için zor olmayacakt›r. Krizlerin piyasa dengelerini bozdu¤u,
ac›mas›zca rekabetin hüküm sürdü¤ü bir piyasada büyüyerek ilerlemeyi baflarm›fl,
benzersiz bir kurumsal güce sahibiz.

Uzun y›llara dayanan tecrübelerimiz ve müflteriye hizmette edindi¤imiz ola¤anüstü bilgi
birikimimiz, kurumsal yap›m›z›n etkinli¤i, çevikli¤i ve örgütsel verimlili¤imizle
bütünleflti¤i sürece stratejimiz sürdürülebilir ve baflar›l› olacakt›r. Mali yap›m›z,
stratejimizi sürdürülebilir k›lan ve çok güçlü oldu¤umuz bir di¤er önemli noktad›r. 

Fark yaratma yetkinli¤i, Garanti’nin önünde çok önemli
bir f›rsat olarak durmaya devam edecektir.

GARANT‹ YILLIK RAPOR 2004 

Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj›
20



Yakalad›¤›m›z ivme ve büyümeye odakl› yaklafl›m›m›z, müflterilerimiz, hissedarlar›m›z,
çal›flanlar›m›z, toplum ve çevremiz için sürekli ve belirgin bir biçimde artan de¤er
üretmemizi sa¤layacakt›r. Bu sonuç, Garanti mensuplar›n›n yetkinlik ve özverisinin bir
eseridir.

Yönetim Kurulumuz ve tüm hissedarlar›m›z ad›na Bankam›z çal›flanlar›na teflekkür
ederim.

De¤erli hissedarlar›m›z,

2004 y›l› faaliyet raporumuzu ve mali tablolar›m›z› bilgi ve onay›n›za sunmadan önce,
Bankam›za olan güveniniz için sizlere teflekkür eder, sayg›lar›m› sunar›m.
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Ferit Faik fiahenk
Yönetim Kurulu Baflkan›
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görev yapt›. Halen aralar›nda Do¤ufl Grubu’nun da yer ald›¤› çeflitli uluslararas› flirket ve
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Ergun Özen
Genel Müdür

2004: Baflar›larla Dolu Bir Y›l

2004’te mali ve operasyonel performans›m›z› mükemmel bir
flekilde devam ettirerek stratejimizin do¤rulu¤unu ve
sürdürülebilirli¤ini bir kez daha kan›tlad›k. 

Daha yayg›n hizmet vermek için, hizmet a¤›m›z› h›zla
geniflletti¤imiz halde, flube bafl›na aktifler, flube bafl›na
krediler, flube bafl›na mevduat gibi kriterlere göre Türk
bankac›l›k sektörünün en verimli üyesi olmaya devam
ediyoruz.



Bankam›z 2004 y›l›nda dolar baz›nda %21,8’lik bir
büyüme kaydetmifltir.
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Garanti, 2004 y›l›nda dolar baz›nda %21,8 büyüdü.

Son 3 y›ld›r ülkemizin makro ekonomisinde kal›c› bir istikrar yakaland›. Garanti olarak

bu de¤iflimi performans›na en iyi yans›tabilen kurum oldu¤umuzu iddia ediyoruz. 

Faaliyet gösterdi¤imiz bankac›l›k sektöründeki rekabet artarak devam ediyor. Bu süreçte

güçlü, verimli ve kârl› bir banka olarak yer almaya kararl›y›z. Garanti, bu kararl›l›¤›

performans›na yans›tmaya olanak sa¤layacak ölçe¤e, insan kayna¤›na, ürün ve hizmet

yelpazesine, teknolojiye ve kurum kültürüne sahiptir.

Garanti, düflük enflasyon ortam›nda daralan kâr marjlar› ve artan rekabet ortam›na

ra¤men sektördeki az say›da büyük bankadan biri olarak uzun vadede de piyasan›n

kal›c› ve lider bankas› olmaya devam edecektir.

2004 performans›

Garanti 2004 y›l›nda dolar baz›nda %21,8’lik büyüme kaydetti. Buna paralel olarak,

aktif büyüklü¤ümüz y›l sonu itibar›yla 26.268 milyon YTL’ye (19.315 milyon ABD dolar›)

ulaflt›. Ayn› dönemde 451 milyon YTL tutar›nda net kâr elde ettik. Bu sonuçlara göre

Garanti’nin aktif kârl›l›¤› %1,74’e (2003’te %1,35) özkaynak kârl›l›¤› ise %15,12’ye

(2003’te %13,82) yükseldi.

Bilanço verilerimiz, sa¤l›kl› ve dengeli büyümemizin en önemli göstergesi... 

10.313 milyon YTL’ye ulaflan nakdi kredilerimizin bilanço içindeki pay› %30,0’dan

%39,3’e yükseldi. Müflterilerimizin Garanti’ye duydu¤u güvenin bir ifadesi olan

mevduatlar›n toplam› ise 17.612 milyon YTL oldu. 

Güçlü bir sermaye taban›na sahibiz. Özkaynaklar›m›z 3.169 milyon YTL’ye ulaflt›. Bir

bankan›n gücünü ölçen en temel göstergelerden biri olan sermaye yeterlilik rasyosu,

2004 y›l›nda %16,8’e (2003’te %16,6) ulaflt›.

2004 y›l›nda 5 milyona yaklaflan yayg›n bir müflteri kitlesine hizmet verdik.

Müflterilerimiz için 249 milyar ABD dolar› tutar›nda 35,5 milyon ifllem gerçeklefltirdik.

Bu üç verinin, Garanti’nin piyasadaki konumunu, ölçe¤ini ve operasyonel yetkinliklerini

en iyi flekilde özetledi¤ine inan›yorum.
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Belirleyici unsur: Sa¤l›kl› gelir kaynaklar›

Son üç y›lda ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin tüm kurallar› yeniden belirlendi. Bu

süreç, bankac›l›¤› da etkileyerek sektörün köklü bir de¤iflim yaflamas›na neden oldu.

Art›k sektöre gerçek bankac›l›k anlay›fl› hakim. Yar›n›n bankalar›, do¤ru ürün ve

hizmetleri, do¤ru müflteriye, do¤ru fiyatlamayla, do¤ru zamanda sunarak para

kazanmak zorunda. ‹lk bak›flta kolay ve yal›n görünen bu durum, bankac›l›k sektörünün

bugüne dek karfl›laflt›¤› en zor ve radikal yeniden yap›lanmay› gerektirdi.

Garanti ise piyasan›n bugün ulaflt›¤› noktay› y›llar öncesinden öngörerek insan

kayna¤›n›, ifl süreçlerini ve stratejisini bu de¤iflime haz›rlad›. Dezenflasyon sürecini

baflar›yla yöneterek bilançosunu sa¤l›kl› bir flekilde yeniden yap›land›rd›.

Garanti, gerçek bankac›l›¤a; sürdürülebilir gelir kaynaklar›na ve operasyonel verimlili¤e

odaklanm›fl bir kurumdur. Garanti’nin 2004 y›l› net bankac›l›k gelirlerinin %62,7’si

müflteri kaynakl›d›r. Bu oran, Bankam›z›n sa¤l›kl› bir gelir yap›s›na sahip oldu¤unun aç›k

bir ifadesidir. 

Kaliteye dayal› rekabet

Gelir kaynaklar›n›n yaln›zca ürün kalitesi ve müflteri ba¤l›l›¤›yla sürdürülebilir

k›l›nabilece¤ine inan›yoruz. Kendini kaliteli ürünler sunmaya adayan Garanti, rekabet

gücünü de kalite kavram› etraf›nda flekillendiriyor. K›sa vadeli kazan›mlar›na karfl›n,

uzun vadedeki kay›plar›n›n çok daha büyük oldu¤unu bildi¤imizden, fiyat odakl› bir

rekabeti tercih etmiyoruz.

Ürün ve hizmetlerimizin sundu¤u katma de¤erin, müflterilerimiz taraf›ndan takdir ve

be¤eniyle karfl›land›¤›n› görmekten büyük k›vanç duyuyoruz. Yüksek müflteri

memnuniyeti olarak ortaya ç›kan bu takdir ve be¤eni, müflteri odakl› yaklafl›m›m›z›n

temelini oluflturan “müflteri ba¤l›l›¤›”n› infla ediyor.



Garanti bireysel bankac›l›k ve KOB‹ bankac›l›¤› baflta
olmak üzere tüm ifl alanlar›nda büyüyecek.
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Sürdürülebilir performans ve de¤er üretebilmek

Hedefimiz bankac›l›k sektörünün lideri olmak... Bu hedefe uzanan yolda, Bankam›z›n

performans›n› sürdürülebilir k›lmay› sa¤layacak tüm ad›mlar› att›k. Çünkü gerçek de¤er,

uzun vadeli kal›c›l›kta yat›yor. Çünkü Garanti için as›l olan, de¤er üretme yetkinli¤ini

sürekli güçlendirmek ve ileriye tafl›makt›r. 

Uzun vadeli kal›c›l›k, do¤ru bir yap›ya ve do¤ru bileflenlere sahip olmay› da zorunlu

k›lar. Garanti, do¤ru yap›lanm›fl, stratejisini do¤ru yönetebilen, gerekti¤inde h›zla

de¤iflebilen dinamik ve çevik bir kurumdur. Bu niteliklerimizle, piyasadaki de¤iflimlere

kolayca uyum sa¤layabiliyoruz.

Uzun vadeli kal›c›l›¤›n olmazsa olmaz koflullar›ndan biri de müflteri iliflkileri... Garanti,

müflteri odakl› stratejileri ve müflteri segmentasyonunu uygulayan ilk Türk bankas›. Bu

öngörüsüyle Garanti, son y›llarda piyasa pay›n› art›rmay› baflard›. 

Büyüme eksenimiz

Türkiye’deki penetrasyon oranlar›, geliflmifl ülkelere oranla çok düflük oldu¤undan,

ülkemizde bankac›l›¤›n önü çok aç›k. Finansal kesimin ifl hacmi olarak büyüyece¤ine,

müflteriler ve ihtiyaçlar› baz›nda ise derinleflece¤ine inan›yoruz.

‹ki y›l sonra 500 flubeyle hizmet vermeyi hedefleyen Garanti, artan ve çeflitlenen müflteri

portföyüne, katma de¤eri yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunmaya haz›r. Bu güçle

pazar pay›n› büyütmeyi amaçlayan Garanti, sa¤l›kl› büyüyen, sa¤lam ve güvenilir bir

banka olmaya devam edecek.

Garanti, kaynaklar›n› gelir potansiyeli yüksek ifl alanlar›nda de¤erlendirerek kal›c› de¤er

üretmeyi sürdürecek. Baflta bireysel bankac›l›k ve KOB‹ bankac›l›¤› olmak üzere, tüm ifl

alanlar›nda büyüyecek.



Son söz

Hedeflerimizi belirlerken asla unutmad›¤›m›z çok önemli bir konuyu daha paylaflmak

istiyorum. ‹fl ortam›n›n olmazsa olmaz koflullar›ndan biri uzun vadede sürdürülebilir

de¤er üretebilmektir. Bunu baflarmak için, iyi bir mali performansa sahip olmak yetmez.

Bizimle çal›flmay› seçen müflterilerimizin, kariyerlerini bizimle infla etmeye karar veren

çal›flanlar›m›z›n ve toplumun güvenini asla kaybetmemek ve ç›tay› sürekli yükseltmek

zorunday›z.

Yakalad›¤›m›z ivme ve sa¤l›kl› büyümeye verdi¤imiz önem, hissedarlar›m›za,

çal›flanlar›m›za ve topluma artan oranda katma de¤er yaratabilmemizi sa¤l›yor. Bu ivme,

Yönetim Kurulumuzun de¤erli k›lavuzlu¤u ›fl›¤›nda, ekibimizin yetkinlikleri ve azimli

çal›flmas›n›n bir sonucu olarak ortaya ç›k›yor.

De¤er üretme yetene¤imizin geliflmesini sa¤layan hissedarlar›m›za, Yönetim

Kurulumuza, müflterilerimize, uluslararas› ifl ortaklar›m›za ve tüm Garanti ekibine

teflekkür ederim.

Sayg›lar›mla,

Ergun Özen
Genel Müdür
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2004 Y›l› De¤erlendirmesi

Garanti, 2004 y›l›nda:

• Bireysel ve ticari bankac›l›k alanlar›ndaki büyümesine devam etmifl; piyasa pay›n›,
müflteri penetrasyonunu ve kârl›l›¤›n› art›rm›flt›r.

• Ülkemiz ekonomisinin omurgas› olan KOB‹’lere nitelikli ve çözüme odakl› ürünler
sunmufl; 2004 y›l›n› KOB‹ y›l› ilan etmifl; KOB‹ bankac›l›¤›na odaklanarak, yeni bir
iflkolu kurmufltur.  

• Kurumsal bankac›l›¤a bak›fl aç›s›n›, piyasa koflullar›n›n ve müflteri ihtiyaçlar›n›n
›fl›¤›nda müflterilere daha sofistike, firmaya özel ve rekabetçi hizmet sunulmas›
amac›yla yeniden tan›mlam›flt›r. Bu yeni tan›mlama, Garanti’nin kurumsal
bankac›l›ktaki piyasa pay›n› daha da gelifltirmesine olanak tan›yacakt›r.

• Kredi kartlar›nda son y›llar›n en istikrarl› büyümesini sürdürmektedir. Garanti’nin
ülkemiz kredi kart› piyasas›ndaki pay› %20’dir. 

• Uluslararas› piyasalarda rekor büyüklükte sendikasyon kredileri sa¤lama baflar›s›
göstermifltir. 

• Toplam yurt içi flube say›s›n› 384’e ç›karm›flt›r. Y›l içinde aç›lan net flube say›s› 41’dir.

• Alternatif da¤›t›m kanallar›n›n ifllevlerini zenginlefltirmeye; en güncel teknolojiyi,
müflterisine en yal›n ve ifllevsel ürünleri en güncel teknolojiyle sunmaya devam
etmifltir. 

• fiube bafl›na verimlilik rasyolar›nda sektördeki lider konumunu sürdürmüfltür.

• Müflterisini dinlemeye, ihtiyaçlar›na en uygun çözümleri üretmeye ve fark yaratmaya
devam etmifltir. 

Garanti, vizyonu do¤rultusunda, 
2005 ve sonras›nda etkinli¤i, çevikli¤i ve örgütsel verimlili¤iyle müflterilerine,
hissedarlar›na, çal›flanlar›na, topluma ve çevreye katt›¤› de¤eri sürekli ve belirgin bir
biçimde art›rmaya kararl›d›r. 

Garanti, verimlilik aç›s›ndan bankac›l›k sektörünün
lideridir. 
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Kurumsal Bankac›l›k

Tercih edilen ifl orta¤›
Garanti, ülkemizde faaliyet gösteren büyük ulusal flirketlerin ve çok-uluslu flirketlerin
öncelikli tercih etti¤i ifl orta¤›d›r. Müflteri odakl› yaklafl›m›, teknolojisi, hizmet kalitesi,
ürün mühendisli¤i gücü ve sayg›n kurumsal kimli¤i, Banka’n›n bu ifl sahas›ndaki gücünü
belirleyen bafll›ca unsurlar olmaya devam etmifltir. 

Banka'n›n kurumsal bankac›l›k portföyünde yer alan flirketler a¤›rl›kl› olarak otomotiv,
g›da, kimya, ilaç, dayan›kl› tüketim mallar›, petrol ürünleri, iletiflim hizmetleri, demir-
çelik, tekstil, finans, uluslararas› taahhüt ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren
kurulufllard›r.

Nakit yönetimi hizmetleri
Garanti, kurumsal müflterilerinin ticari döngüsünde yer alan mal sa¤lay›c› ve da¤›t›c›
firmalara özel çözümler sa¤lamakta ve bankac›l›¤›n tüm ürün ve hizmetlerini
sunmaktad›r. Mükemmel teknolojik altyap›s› ve hizmet kanallar›, Garanti’nin nakit
yönetimi hizmetlerindeki üstünlü¤üne katk›da bulunmaktad›r. 

Banka’n›n güvenilir, h›zl› ve düflük maliyetli tahsilat ve kurumsal ödeme hizmetleri,
say›s› her geçen gün artan bir müflteri kitlesince kullan›lmaktad›r. Nakit yönetimi
hizmetleri, 2004 y›l›nda da, Banka’n›n kurumsal bankac›l›k iflkolunun geliflmesinde ve
faiz d›fl› gelirlerinin artmas›nda büyük önem tafl›maya devam etmifltir.

Kurumsal müflterilerin çal›flanlar› da Garanti için bireysel bankac›l›k ürün ve hizmetleri
anlam›nda önemli bir müflteri kitlesini oluflturmaktad›r. 2004 y›l›nda Banka, kurumsal
müflterilerinin çal›flanlar›na kredi kart›ndan internet bankac›l›¤›na kadar çeflitlilik
gösteren pek çok ürün ve hizmet sunmaya devam etmifltir.

Kurumsal bankac›l›¤a yeni bir bak›fl aç›s›
Müflterilerine her zaman en iyiyi sunmay› hedefleyen Garanti, 2004 y›l›n›n sonunda yeni
bir segmentasyon çal›flmas›na gitmifl ve de¤iflen piyasa koflullar› karfl›s›nda kurumsal
bankac›l›k hizmet sahas›n› ve kapsam›n› yeniden tan›mlam›flt›r. 

Hizmet kalitesini, etkinli¤ini ve verimlili¤ini daha da iyilefltirmeyi öngören bu ayarlama,
ulusal ekonomideki yeni koflullar kadar dünyadaki güncel bankac›l›k uygulamalar› da
göz önünde tutularak gerçeklefltirilmifltir. 

Ülkemizde faaliyet gösteren büyük ulusal flirketlerin ve
çok-uluslu flirketlerin öncelikli tercih etti¤i ifl orta¤›
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Kurumsal bankac›l›k iflkolunu daha rafine hale getiren bu yeni yap›lanma ile
müflterilere daha sofistike, firmaya özel ve rekabetçi hizmet sunulurken, Garanti’nin bu
alandaki piyasa pay›n›n daha da gelifltirilmesi hedeflenmektedir.

2005 ve sonras›
Garanti, 2005 ve sonras›nda da rekabet üstünlüklerini kullanarak kurumsal
bankac›l›¤›n farkl› ifl alanlar›ndaki güçlü konumunu sürdürmeye, mevcut müflterileri ile
olan iliflkilerini derinlefltirmeye ve müflterilerinin ana bankas› olmaya kararl›d›r. 

Banka’n›n kurumsal bankac›l›ktaki bir di¤er hedef kitlesi ülkemize yeni girifl yapacak
olan çok-uluslu kurumlard›r. Banka, sürdürülebilir ekonomik geliflme sa¤land›¤› ölçüde,
yabanc› sermayenin ülkemize olan güveninin pekiflece¤ini ve çok-uluslu flirketlerin
yat›r›mlar› için ülkemizi artan oranda tercih edeceklerini öngörmektedir. Banka, bu
hedef kitlede sahip oldu¤u köklü deneyimi ile, ülkemize gelmesi olas› yabanc›
sermayenin bankac›l›k alan›ndaki ilk tercihi olmaya adayd›r. 

Garanti özellikle d›fl ticaret finansman›, nakit yönetimi ve proje finansman›
alanlar›ndaki lider konumuyla kurumsal bankac›l›k pazar pay›n› son y›llarda önemli
ölçüde art›rm›flt›r. Sat›n alma ve birleflmeler, özellefltirmeler, halka arzlar ve tahvil-bono
ihraçlar› ise önümüzdeki dönemlerde Garanti’nin kurumsal bankac›l›ktaki büyümesini
tetikleyecek di¤er konu bafll›klar› olacakt›r.

Ticari Bankac›l›k

H›zl› büyüme
Garanti, ticari bankac›l›¤›n ülkemizdeki tart›flmas›z lideridir. 

Banka’n›n bu alandaki faaliyetleri, 2004 y›l›nda h›zl› bir büyüme göstermifl; ticari
bankac›l›¤›n Garanti’nin toplam bilançosu içindeki pay› %36’ya ulaflm›flt›r. Ticari
bankac›l›k kapsam›nda Garanti, farkl› sektörlerde faaliyet gösteren ticari iflletmelere,
yan sanayi firmalar›na ve büyük kurumsal müflterilerin mal sa¤lay›c› ve bayilerine
bankac›l›k ürün ve hizmetlerini sunmaktad›r.

Mevcut müflterilerle artan ifllem hacimlerinin yan› s›ra, yeni aç›lan flubeler ve yeni
müflteri kazan›m›, 2004 y›l›nda ticari bankac›l›k alan›nda kaydedilen büyümedeki en
önemli etkenlerdir. Kredili müflteri adedi %19 art›fl göstermifltir. 

Y›l sonu verilerine göre, Garanti’nin ticari bankac›l›k sahas›ndaki plasmanlar› bir önceki
y›la göre %50 oran›nda artm›flt›r. Ayn› dönemde, TL toplam kredi hacmi %53, yabanc›
para toplam kredi hacmi ise %49 oran›nda büyüme göstermifltir.

Ticari bankac›l›¤›n ülkemizdeki tart›fl›lmaz lideri
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Bafll›ca sektörler
Ticari bankac›l›k alan›nda Garanti’nin en aktif oldu¤u sektörlerin bafl›nda turizm
gelmektedir. 

Banka, Ege ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösteren turizm hizmet ünitelerinin
%48’inin ana bankas›d›r. Garanti, bu sektörde, otel tefriflinden yenileme ve geniflletme
yat›r›mlar›na kadar çeflitlilik gösteren konularda, müflterilerine finansman olanaklar›
sa¤lamaktad›r. 2004 y›l›nda turizm bölgelerimizde gerçeklefltirilen otel yat›r›mlar› için
kullan›lan kredilerin %33’ü Garanti taraf›ndan sa¤lanm›flt›r.

Garanti, ülkemizde turizm gelirlerine arac›l›k eden bir numaral› bankad›r. 2004 y›l›nda
acentalar üzerinden sa¤lanan turizm döviz girdisinin %52’si Banka arac›l›¤›yla yurda
gelmifltir. 

Gemi infla ifli, Garanti’nin destekledi¤i bir di¤er sektördür. Banka 2004 y›l›nda infla
aflamas›ndaki 23 gemiye finansman sa¤lam›flt›r. ‹nfla dönemi finanse edilen gemilerin
büyük ço¤unlu¤u, yabanc› firmalar için ihracata yönelik olarak yürütülen projelerdir. 

Y›ll›k 900 milyon ABD dolar›na yaklaflan ihracat hacmi ile f›nd›k sektörü ülkemizin
önde gelen ihracat dallar›ndan biridir. Garanti 2004 y›l›nda da f›nd›k sektöründe aktif
olarak yer alm›fl; Garanti bu sektördeki müflterilerine sa¤lad›¤› finansmanla toplam
f›nd›k sektörü döviz girdisinin %25’inin ülkeye getirilmesine arac›l›k etmifltir.

Alt›n sektörü ihracat hacmi yüksek, potansiyeli büyük bir di¤er sektördür. Sektör 2004
y›l› verilerine göre 710 milyon ABD dolar› ihracat gerçeklefltirmifltir. Garanti’nin bu
sektördeki plasman pay› %55 civar›ndad›r.

Kaynak yap›s›na önemli katk›
Ticari bankac›l›k müflterilerinin Garanti’deki mevduatlar› da 2004 y›l›nda artmaya
devam etmifltir. 

2004 y›l sonu verilerine göre ticari bankac›l›k müflterilerinin Garanti’nin vadesiz
mevduat›ndaki pay› %33, toplam mevduattaki paylar› ise %22 olarak gerçekleflmifltir.

Yenilikçi ürünler
Garanti, geleneksel olarak bankac›l›¤a yenilikler sunan bir kurum olmufltur. Ticari
bankac›l›k uygulamalar›nda da teknoloji yo¤un ve yenilikçi ürünler yeni müflteri
kazan›m›nda önemli bir rol oynam›flt›r.

Do¤rudan tahsilat sistemleri, smart kart ve Ortak Kart gibi uygulamalar Garanti’nin
özellikle bayi a¤›na sahip ticari firmalar ile olan iliflkilerinin geliflmesine katk›da
bulunmufltur. Garanti, gelifltirece¤i ürünler ile, KOB‹’ler ile büyük sanayi kurulufllar›
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aras›nda bir köprü misyonu üstlenerek bayi entegrasyonunda bankac›l›k ürün ve
hizmetlerinin daha çok yer almas›n› sa¤lamaya kararl›d›r.

Ticari bankac›l›¤›n gelece¤i
Garanti, ticari bankac›l›k alan›nda 2004 y›l›n›n sonunda yeni segmentasyon sistemine
geçmifltir. Bu sayede daha az say›daki müflterisine daha fazla odaklanacak, var olan
sektörel, mevsimsel bak›fl aç›s›n› daha da gelifltirecektir. Firmalar›n nitelikli ve öznel
ihtiyaçlar›na uygun ürünler sunmaya devam edecektir. 

2004 y›l›nda özellefltirme, sat›n alma ve flirket evlilikleri için ticari bankac›l›k
müflterilerine 300 milyon ABD dolar› finansman deste¤i sa¤lanm›flt›r. 2005 y›l›nda bu
çal›flmalar›n artarak sürmesi hedeflenmektedir. Yayg›n müflteri taban›, Banka’n›n
finansal ifltirakleriyle yarat›lan sinerjiden azami oranda yararlanacakt›r.

Banka bu büyümesinin yeni müflteri kazan›m› ve mevcut müflterileriyle derinleflecek
iliflkileri ile ortaya ç›kaca¤›n› öngörmektedir. Yayg›n hizmet a¤›, zengin ürün ve hizmet
yelpazesi, ticari bankac›l›k alan›ndaki birikimi Garanti’nin, rekabetin artaca¤› bu ifl
kolundaki en önemli rekabet avantajlar›n› oluflturmaktad›r.

KOB‹ Bankac›l›¤›

KOB‹'ler ve bankac›l›k sektörü
KOB‹'ler ülkemizde istihdam›n önemli bir bölümünü sa¤lamakta ve ekonominin en
dinamik yap›s›n› oluflturmaktad›r.

Türk bankac›l›k sektörü son y›llarda, KOB‹’ler ile esnaf ve iflyeri sahiplerinin finansal
ihtiyaçlar›na uygun çözümler sunma çabas› içine girmifl; bunun sonucunda ise, bu
hizmet alan›ndaki rekabet giderek artm›flt›r.

Garanti: KOB‹'lere özel hizmet götüren banka
Garanti, özel tasarlanm›fl ça¤dafl bankac›l›k hizmet ve ürünleri ile KOB‹'lere do¤rudan
hizmet götüren ilk bankalardan biridir.

‹flletme bankac›l›¤›, 1999 y›l›nda Garanti'nin hizmet a¤›nda ilk kez yer alm›fl; Banka
o günden bu yana, KOB‹'lerin öncelikli tercih etti¤i bankalardan biri haline gelmeyi
baflarm›flt›r. Garanti, bugün sahip oldu¤u yüksek ifllem hacimleri ve kuvvetli piyasa
penetrasyonu ile bu alan›n liderlerinden biridir. 2004 y›l›n› KOB‹ y›l› ilan eden Garanti,
piyasa koflullar› ve de¤iflen müflteri ihtiyaçlar› çerçevesinde KOB‹ bankac›l›¤›n›n tan›m›n›
geniflletmifl, KOB‹’lere özel, yenilikçi çözüm ve hizmetlere odaklanm›flt›r.

KOB‹'lere do¤rudan hizmet götüren ilk banka
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2004 y›l› verilerine göre Garanti, Türkiye çap›nda 425.000 iflletmeye hizmet
sunmaktad›r. KOB‹ bankac›l›¤›n›n Banka bilançosu içindeki pay› ise, 2004 y›l› sonunda
%12'ye ulaflm›fl durumdad›r.

Ürün de¤il çözüm
Bankac›l›k hizmet ve ürünlerini sat›n alma al›flkanl›¤› göreceli düflük olan küçük ve orta
boy iflletmelerin bankalardan temel beklentileri "kapsaml› çözüm paketleri ve finansal
dan›flman yaklafl›m›yla tasarlanm›fl hizmetler"dir.

Ölçekleri, istihdam ve yönetim yap›lar› itibar›yla, ticari veya kurumsal müflterilerden
farkl› olan KOB‹'ler; kendilerini dinleyen, önemseyen, de¤er yarg›lar›n› paylaflan, birlikte
hareket edebilen ve gerekti¤inde risk üstlenerek uzun vadeli çözüme giden bir
ortakl›¤a ihtiyaç duyuyorlar.

Garanti, KOB‹'lere, bu gerçekler ›fl›¤›nda flekillendirdi¤i hizmet yaklafl›m› ile gitmifl ve
önemli baflar› kaydetmifltir.

GAN‹
GAN‹ "Garantili Nakit ‹daresi", Garanti'nin KOB‹'lere sundu¤u özel bir çözümdür.

GAN‹ bir bankac›l›k paketi, her KOB‹'nin ihtiyac› olan "sanal bir finans müdürü"dür.

KOB‹'lerin en büyük ve en yayg›n s›k›nt›s› finans dan›flmanl›¤› ve yönetimidir.
GAN‹, ç›k›fl noktas› itibar›yla, bir KOB‹'nin tüm finans ihtiyaçlar›n›n planlamas›na ve
uygulamas›na olanak tan›yan bir yaz›l›m, özel haz›rlanm›fl bir ürün-hizmet paketidir.
Garantili Nakit ‹daresi paketiyle, firma sahip, ortak ve yöneticilerine finansal ve fiyat
planlamas› konular›nda yard›mc› olacak yal›n bir yaz›l›m ve temel finansman bilgilerini
içeren bir rehber sunulmaktad›r.

GAN‹, 2004 y›l›nda önemli bir baflar› göstermifl, toplam 17.500 iflletmede kullan›lmaya
bafllam›flt›r. Banka, 2005 y›l›nda GAN‹'yi yeni ifllem modülleri ile zenginlefltirmeye
devam edecektir.

Ürün ve hizmet zenginli¤i
Garanti, KOB‹ bankac›l›¤› dal›nda, müflterilerinin ihtiyac› olan tüm bankac›l›k ürün ve
hizmetlerini sundu¤u gibi, iflletme sahiplerinin bireysel bankac›l›k ihtiyaçlar›na da cevap
vermektedir.

Garanti'nin KOB‹'lere özel tasarlad›¤›, esnek ödeme koflullar› içeren yat›r›m kredisi
ürünleri de bulunmaktad›r. Banka'n›n bu kapsamda sundu¤u "‹flyeri Yenileme",
"Teknoloji Gelifltirme" ve "Makine Yenileme" gibi ürünler, 2004 y›l›nda ra¤bet gören
özel kredi paketleri olmufltur.

KOB‹'lere yönelik kapsaml› çözüm paketleri ve finansal
dan›flmanl›k
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‹htiyac›n özel koflullar›na göre tasarlanm›fl ürünlerin yaratt›¤› art› de¤ere inanan
Garanti, KOB‹'lere yeni ve cazip ürün ve hizmetler sunmaya devam edecektir.

Sektörel yaklafl›mlar
Ekonominin dörtte birini teflkil eden tar›m sektörüne dönük; sözleflmeli üretim kredisi
(temlikli zirai kredi), çiftçi kredisi ve traktör kredisi modelleri hayata geçirilmifltir. 

Bu kredi çal›flmalar›n›n her biri sektöre özel teminatlar, özel ödeme planlar› ve özel
vade yap›lar› içermektedir. 2003 y›l›ndan itibaren 12 bin çiftçiye bu kapsamda
25 milyon YTL kredi kulland›r›lm›flt›r.

Tar›m alan›nda yap›lan çal›flmalar Türkiye Tar›m fiuras›'nda paylafl›lm›fl; kurumsal haf›za
yaratabilmek amac›yla "Tar›m Sektörü ve Finansman›" kitab› haz›rlanarak
yay›nlanm›flt›r.

Garanti, 2005 y›l›nda, KOB‹ Bankac›l›¤›'nda sektörlere özel ürün ve kredi paketleri
oluflturmay› ve sektörlerin nakit ak›fl ve finansman yap›lar›na uygun farkl›laflt›r›lm›fl
hizmet çözümleri sunmay› hedeflemektedir. 

Garanti müflterisini dinler
Garanti, müflterilerini dinleyen, talep ve ihtiyaçlar›n› yak›ndan takip eden ve ürün-
hizmet gam›n› bu ihtiyaçlar›n ›fl›¤›nda gelifltiren bir bankad›r. Bu yetkinlik, Banka'n›n
tüm iflkollar›nda elde etti¤i baflar›lara yön vermekte; Garanti'nin müflteri say›lar›na ve
ifllem hacimlerine do¤rudan yans›maktad›r.

Garanti, 2004 y›l›nda da, KOB‹'lerin taleplerini yerinde tespit etmeyi amaçlayarak
"Anadolu Sohbetleri"ni düzenlemeye devam etmifltir. Dünya Gazetesi ile birlikte
düzenlenen bu toplant›lara kat›lan Garanti yetkilileri, son 3 y›lda 19 ilde 7.000 KOB‹ ile
bir araya gelmifl; KOB‹'lerin bankac›l›¤a bak›fl aç›lar›n› ve taleplerini yerinde dinleme
olana¤› bulmufltur.

Garanti'nin müflteriyi anlamaya ve birlikte çözüm üretmeye yönelik bir di¤er faaliyeti,
GAN‹ Atölye Çal›flmalar›'d›r. Ürün odakl› olarak düzenlenen bu çal›flmalar, 25 farkl›
flehirde ortalama 40'ar KOB‹'nin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifl; GAN‹'ye iliflkin pratik ve
teknik bilgiler kat›l›mc›lara aktar›lm›flt›r.

‹htiyaca ve sektöre yönelik özel kredi paketleri 
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Ticaret, sanayi ve meslek odalar› ile iflbirli¤i
Garanti'nin 2002 y›l›n›n ikinci yar›s›nda bafllayan ticaret ve sanayi odalar› ile iflbirli¤i
çal›flmalar›, 2004 y›l›nda h›z kazanarak devam etmifltir. Esas olarak ticaret ve sanayi
odalar›n›n üyesi olan iflletmelerin cazip koflullarda kredilendirilmesini hedefleyen bu
program› destekleyen oda say›s› 2004 y›l›nda 31'e, 2005 y›l› ilk çeyre¤inde ise 43’e
ulaflm›flt›r.

Garanti, 2004 y›l›nda farkl› meslek gruplar›n› temsil eden meslek odalar›yla da iliflkiler
kurmaya ve üyelerine paket çözümler sunmaya bafllam›flt›r. Bu kapsamda 26 ilin eczac›
odalar› ile anlaflmalar yap›lm›fl ve üyelerinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda kredilendirme
çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. Eczac›lara özel haz›rlanan ürün paketi içerisinde kefilsiz kredi,
özel flartlar ile POS, bireysel emeklilik ve eczane sigortas› bulunmaktad›r.

Odalar arac›l›¤›yla kulland›r›lan kredi miktar› h›zla artmakta; Garanti, bu alandaki
faaliyetlerine devam ederek daha çok say›da küçük iflletmeye hizmet sunmay› ve KOB‹
bankac›l›¤› alan›ndaki büyümesini sürdürmeyi öngörmektedir.

Kredi Garanti Fonu
Garanti, KOB‹'lerin teminat verememekten kaynaklanan finansman sorunlar›n›
gidermek üzere kurulan Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) kefaletini kabul eden
bankalardan biridir. 

Garanti, KGF ile anlaflma yapan ikinci bankad›r ve bu alandaki faaliyetlerini art›racakt›r. 

Garanti'nin çal›flmalar› takdir topluyor
Garanti'nin KOB‹ bankac›l›¤› alan›ndaki yenilikçi yaklafl›m› ve baflar›l› faaliyetleri 2004
y›l›nda müflterilerinin oldu¤u kadar kamuoyunun da takdirini toplamaya devam
etmifltir.

Garanti, bu alanda gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar› nedeniyle TOSYÖV (Türkiye Küçük ve
Orta Ölçekli ‹flletmeler, Serbest Meslek Mensuplar› ve Yöneticiler Vakf›) taraf›ndan
"KOB‹'lere hizmet" dal›nda "en baflar›l› banka" seçilmifltir. Di¤er taraftan GAN‹
nedeniyle, Microsoft, “2004 KOB‹ Gelifltirme Ödülü”nü Garanti'ye vermifltir.

Ticaret, sanayi ve meslek odalar› ile iflbirli¤i
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Bireysel Bankac›l›k

Fark yaratmak
Garanti, bireysel müflterilerinin hayatlar›nda “fark yaratma” yetkinli¤ine sahip bir
bankad›r. 

Banka, müflterilerini ve ihtiyaçlar›n› yak›ndan tan›may› ve takip etmeyi sa¤layan üstün
bir teknolojik altyap›ya sahiptir. Garanti, ayn› zamanda, müflteri ihtiyaçlar›na cevap
verebilen zengin bir bireysel ürün ve hizmet yelpazesi gelifltirmifltir. Di¤er taraftan
Banka, ürün ve hizmetlerin müflterilere do¤ru zamanda ve do¤ru flekilde sunumunu
sa¤layan bir ölçe¤e, piyasa pay›na ve da¤›t›m a¤›na sahiptir. Tüm bunlar›n ötesinde
Garanti’nin bu temel yetkinli¤ini yönetecek ve ileriye tafl›yacak nitelikte bir insan
kayna¤› vard›r.

Bu yetkinli¤in y›llar içinde do¤ru ve planl› kullan›m›, Garanti’nin bireysel bankac›l›k
alan›ndaki iddias›n› ve piyasa pay›n› güçlü k›lm›fl; toplumun farkl› kesimlerinden
milyonlarca birey, Garanti’yi bankalar› olarak tercih etmifltir. 

Say›larla bireysel bankac›l›k
Garanti’nin bireysel bankac›l›k iflkolunda hizmet sundu¤u müflteri say›s› 2,2 milyon,
bu iflkolunun Banka bilançosu pasifindeki pay› ise %50’dir. (2004 y›l sonu verilerine
göre).

Garanti bireysel bankac›l›k müflterilerine tüm yurda yay›lm›fl farkl› tipteki 384 yurt içi
flubesi ve 1.000’i aflk›n ATM’nin yan› s›ra ça¤r› merkezi ve internet flubesi üzerinden de
kesintisiz hizmet sunmaktad›r.

Bireysel kredilerde art›fl
Garanti, bireysel müflterilerine farkl› ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlad›¤› çeflitli kredi
paketleri sunmaktad›r. Evlilik kredisinden konut kredisine kadar çeflitlilik gösteren
bireysel krediler 2004 y›l›nda da müflterilerin yo¤un ilgisini çekmifl ve kredi kullan›m
oranlar› artm›flt›r.

2004 y›l›nda Garanti’nin müflterilerine kulland›rd›¤› bireysel kredi hacmi %200
oran›nda art›fl kaydetmifltir. 

Bireylerin nakit ihtiyaçlar›n› süratli bir flekilde karfl›lamay› hedefleyen 24 saatte, 24 ay
vadeli, 24 bin YTL’ye kadar kredi kampanyas›, büyük ilgi görmüfl ve bireysel kredilerde
yaflanan art›flta önemli rol oynam›flt›r. 120 ay vadeye kadar ç›kabilen konut kredileri,
Garanti’nin 2004 y›l›nda en çok ilgi gören bir di¤er bireysel kredi çeflidi olmufltur. 

Müflterilerinin hayat›nda fark yaratma yetkinli¤i
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Bireysel Bankac›l›¤›n Toplam
Kredi Portföyündeki Pay› %

20042002 2003

21,7

27,6

KOB‹ Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartlar›

2,2

3,1
4,2

4,2

7,3

6,3

14,8

20,1

41,2

30,1



Garanti, önceden tahsis edilmifl kredi limitlerinin oluflturulmas› esas›na dayanan ön
onayl› bireysel kredi kampanyalar›na 2004 y›l›nda da devam etmifltir. Y›l boyunca, bu
kapsamda düzenlenen üç farkl› çal›flma baflar›l› sonuçlar kaydetmifl; bu kampanyalar
sayesinde Banka’ya kazand›r›lan yeni müflterilerle olan iliflkiler geliflmifl ve yeni çapraz
sat›fl alanlar› do¤mufltur. 

423 bin kifliye maafl ödemesi 
Maafl ödemeleri, Garanti’nin önem verdi¤i bir di¤er ifl sahas›d›r. 

Banka, 2004 y›l sonu itibar› ile 423 bin kiflinin maafl ödemesine arac›l›k etmektedir.
Maafl ödemesi hizmeti, kamudan özel sektöre kadar genifl bir sektör yelpazesinde
ücretli çal›flan bireylere sunulmaktad›r. 

Müflteri ba¤l›l›k oran›n›n çok yüksek katsay›lara ulaflt›¤› maafl ödemeleri, Banka için
ayn› zamanda önemli bir çapraz sat›fl alan›d›r. Kredilerden fatura ödemelerine kadar
çeflitlilik gösteren ürünler, maafl ödemesi gerçeklefltirilen bireylere sunulmakta; her
geçen gün say›s› artan müflterilerin birden fazla bankac›l›k ürünü ile tan›flmas›
sa¤lanmaktad›r. 

Maafl ödemeleri Garanti’de ba¤›ms›z bir birim taraf›ndan takip edilmektedir. Kurumlar
Sat›fl Yönetimi ad› verilen bu birim, gerek yeni kurumsal müflterilerin maafl ödeme
ifllerinin ba¤lanmas› gerekse müflteri memnuniyetinin art›r›lmas›na yönelik faaliyetleri
yürütmektedir. 

Üniversiteler de Garanti için önemli birer müflteridir. Gerek çal›flanlar›n›n maafl
ödemeleri gerekse ö¤renci harçlar›n›n tahsilat›, Banka’n›n giderek geliflmekte olan ifl
alanlar›d›r. Garanti, ülkemizdeki 30 üniversite ile çal›flmaktad›r. 

Maafl ödemeleri ve üniversite harçlar›n›n yan› s›ra, özel okul taksitleri, site yönetim
aidatlar› gibi konular Banka’n›n hizmet verdi¤i alanlard›r. Garanti bu alanlardaki piyasa
pay›n› art›rmaya kararl›d›r. 

Yaflam evreleri bankac›l›¤›
Misyonu, bireylere yaflamlar›n›n farkl› dönemlerinde ihtiyaç duyacaklar› ürün ve
hizmetleri sunmak olan yaflam evreleri bankac›l›¤›, Garanti’nin bireysel bankac›l›ktaki
“farkl›l›k” yaratt›¤› noktalardan biridir. 

Banka, yaflam evreleri bankac›l›¤› yaklafl›m›n›n ilk ürünü olan Mini Bank’› 2003 y›l›nda
piyasaya sunmufltu. Mini Bank, çocuklara yönelik bir bireysel bankac›l›k ürün paketidir
ve büyük be¤eni toplam›flt›r. 2004 y›l› sonunda Mini Bank üye say›s› 44 bine ulaflm›fl
durumdad›r.

2004 y›l›nda bireysel kredilerde %200 art›fl
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E.L.M.A.* Hesap Adedi
Bin

* Excess Liquidity Management Account (Nakit
yönetimi ürünü)

Ara
‘02

Ara 
‘03

Ara 
‘04

183

483

356

%163,9

Maafl Ödemeleri Hesap Adedi
Bin

189

%123,8

Ara 
‘02

Ara 
‘03

423

283

Ara 
‘04



Garanti, yaflam evreleri bankac›l›¤› yaklafl›m› dahilinde, farkl› yafl gruplar›na yönelik
yeni ürünlere iliflkin çal›flmalar›n› (g’bank ve Ünibank) 2004 y›l›nda tamamlam›flt›r.

Aç›k Bankac›l›k
Aç›k Bankac›l›k, Garanti’nin kitle bankac›l›¤› markas›d›r. 

2004 y›l›nda bu segmentteki müflteri say›s› 1,7 milyona ulafl›rken; Aç›k Bankac›l›k’›n
Garanti’nin bilançosundaki pay› %4,4’ten %6,0’a yükselmifltir. Yeni müflteri
kazan›m›n›n temel olarak kredi kart› ve maafl ödemeleri hizmeti ile gerçekleflti¤i Aç›k
Bankac›l›k’ta, 2004 y›l›nda, bireysel krediler de ivme kazanm›flt›r. Y›l sonu itibar›yla
Aç›k Bankac›l›k müflterilerine kulland›r›lan toplam bireysel kredi tutar› 100 milyon
YTL’ye ulaflm›flt›r. 2003 y›l› bafl›nda 22 milyon YTL olan kredi toplam› %355 artm›flt›r.

Bireysel emeklilik
Ülkemiz için yeni bir ürün olan bireysel emeklilik, 2004 y›l›nda emin ad›mlarla
geliflmeye ve büyümeye devam etmifltir. Garanti, müflterilerine bireysel emeklilik
ürünlerini Garanti Emeklilik ve Hayat ile birlikte yaratt›¤› ortak hedef ve strateji
do¤rultusunda sunmaktad›r. 

Garanti’nin da¤›t›m kanallar›, bireysel emeklilik ürünlerinin etkin biçimde ve daha genifl
kitlelere sunumu anlam›nda sinerjik bir platform olufltururken, Garanti Emeklilik ve
Hayat, 2004 y›l›n› yarat›lan bu ortak hedefe uygun olarak, sektördeki ilk 3 flirketten biri
olarak tamamlama baflar›s›n› göstermifltir. Garanti, bireysel emeklilik ürünlerinin her
geçen gün daha çok talep görece¤ine, uzun vadeli bir düflünce ve yat›r›m al›flkanl›¤›n›
gerektiren bu ürünün ülkemiz insan› ve ekonomisi için giderek daha fazla önem
kazanaca¤›na inanmaktad›r. 

Avantajlar gelece¤i flekillendiriyor
Garanti, 
- 384 yurt içi flubesi ile Türkiye’nin 50 iline yay›lm›fl, 
- ölçe¤ine oranla esnek hareket edebilen, 
- müflterisini dinleyen ve taleplerine uygun ürünler tasarlayan,
- yenilikçili¤e önem veren
bir bankad›r.

Banka’n›n avantajlar›n› tan›mlayan bu özellikler ayn› zamanda bireysel bankac›l›ktaki
büyüme yol haritas›n› da çizmektedir. Müflteri memnuniyetini kurumsal baflar›s›yla
özdefl tutan Garanti, bireylerin hayat›nda fark yaratmaya devam edecektir.

50 ile yay›lm›fl 384 yurt içi flube
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Fatura Ödemeleri Hesap Adedi
Bin

282

%60,6

Ara 
‘02

Ara 
‘03

453

342

Ara 
‘04

Kredili Mevduat Hesap Adedi
Bin

Ara 
‘02

Ara 
‘03

237

%71,3

Ara 
‘04

406

325



Özel Birikim Yönetimi

Garanti Masters Özel Birikim Yönetimi
Garanti, üst gelir grubundaki müflterilerine verdi¤i hizmetlerde daha etkin olabilmek,
müflteri odakl› hizmet anlay›fl›n› daha da gelifltirmek amac› ile farkl› finansal
beklentilere sahip bireysel bankac›l›k müflterilerine yat›r›m dan›flmanl›¤› ve kifliye özel
bankac›l›k hizmeti sunmak üzere Garanti Masters Özel Birikim Yönetimi’ni kurmufltur. 

Yeni uygulamay› bireysel bankac›l›k konseptinden ay›ran, farkl›laflt›r›lm›fl ürün ve
hizmetlerin kifliye özel bir dan›flman arac›l›¤› ile sunulmas›d›r. Bu yeni uygulama
tasarlan›rken, yurt d›fl› örnekler incelenmifl, oradaki yaklafl›mlar Türkiye’deki ihtiyaçlara
uyarlanm›fl ve Garanti’nin teknolojik gücü kullan›larak yeni hizmet çerçevesi
oluflturulmufltur. 

Ekim ay›nda ilk olarak ‹stanbul Ba¤dat Caddesi’nde, daha sonra da Ankara,
Niflantafl›,Yeflilköy, Etiler, Bursa ve ‹zmir'de Özel Birikim Yönetimi flubeleri aç›lm›flt›r.
2005 y›l›nda da yeni flubeler hizmete girecektir.

Garanti Masters çat›s› alt›nda Banka müflterilerine birikimlerini ihtiyaçlar›
do¤rultusunda, özel bir finansal dan›flman arac›l›¤›yla kiflisellefltirilmifl, yenilikçi ve
özellikli yat›r›m ürün ve hizmetleri ile de¤erlendirme imkan› sunulmaktad›r.

Ödeme Sistemleri/Kredi ve Banka Kartlar›

Öncü ve lider
Garanti, ödeme sistemleri ve kredi kartlar› alan›nda Türkiye’de ve dünyada “ilk” olan
pek çok uygulamaya imza atm›fl bir bankad›r. 

Ödeme sistemleri ve kredi kartlar› alan›nda Garanti’nin müflterilerine sundu¤u yenilikçi
ürün ve uygulamalar yüksek be¤eni ve takdir toplamakta, piyasadaki di¤er oyuncular
taraf›ndan da örnek al›nmaktad›r. 

Kredi kartlar›nda büyüme 
Garanti, kredi kartlar›nda son dört y›ld›r yakalad›¤› büyümeyi artan rekabete ra¤men
2004 y›l›nda da kesintisiz olarak sürdürmüfltür. 

2004 y›l› sonuçlar› ile ülkemiz kredi kart› pazar›n›n en büyük ikinci kurumu olan
Garanti’nin verdi¤i toplam kredi kart› say›s› 2003 y›l› sonuna göre %38 oran›nda
artarak 4,1 milyon adede ulaflm›flt›r. 

Kredi kart› alan›nda Garanti’nin ifl ortaklar› olan üye iflyerlerinin say›s›, 2004 y›l›nda
%80 art›fl kaydederek 36.000’den 65.000’e ç›km›flt›r.

Üst gelir grubu müflterilere daha etkin hizmet: 
Garanti Masters Özel Birikim Yönetimi
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Banka’n›n ciro bazl› pazar pay›, 2004 y›l›n›n sonunda %20’ye ulaflm›fl; toplam kredi
kart› alacaklar› hacmi 2,1 milyar ABD dolar› olmufltur. Faiz d›fl› gelir yaratma kabiliyeti
aç›s›ndan büyük önem tafl›yan kredi kartlar›, 2004 y›l›nda Banka’n›n komisyon
gelirlerinin %57’sini sa¤lam›flt›r. 

Bu performans, Garanti’nin kredi kartlar› alan›ndaki gücünü ortaya koymaktad›r.

Bonus Card
Bonus Card bir baflar› öyküsüdür. 

Bonus Card, Garanti’nin sahip oldu¤u iki kredi kart› program›ndan biridir. 2004 y›l
sonu verilerine göre, 3,5 milyon kredi kart› say›s› ve 65.000 üye iflyeri ile Bonus Card,
Türkiye’nin oldu¤u kadar Avrupa’n›n da en büyük kredi kart› programlar› aras›nda yer
almaktad›r. 

Müflteriler, Garanti ve Türk bankac›l›k piyasas› için önemli bir katma de¤er olarak
tan›mlanan Bonus Card, 4. y›l›nda, MasterCard taraf›ndan “Avrupa’n›n uzun vadeli
performans› ile en iyi kredi kart›” seçilmifltir.

Çeflitlendirilmifl ürün uygulamalar›
Garanti’nin kredi kartlar›ndaki çeflitlendirilmifl ürün uygulamalar›, gerek ulusal gerekse
uluslararas› kredi kart› piyasalar›nda örnek oluflturmaya devam etmektedir. 

Yurt d›fl› al›flverifllerde taksit imkan› veren tek Türk kredi kart› olan Bonus Card’›n
yenilikçili¤ini ve farkl›l›¤›n› vurgulamaya yönelik çal›flmalar›n›n bafll›calar› Sözünüze
Bonus (Bonus Card sahiplerinin önümüzdeki dönemlerde yapmay› taahhüt ettikleri
harcamalara avans bonus veren uygulama), Üç Ma¤aza Seç (Bonus üyesi olmayan üç
iflyeri seçerek kifliye özel kampanya oluflturma uygulamas›) ve Bonus Game (Bonus
Card’›n e¤lenceli ve farkl› marka kimli¤ini vurgulayan ve üye iflyerlerindeki ifllem
adetlerini art›rmay› hedefleyen bir flans oyunu) olarak say›labilir. 

Bonus Card program›n›n hizmet altyap›s›n› gelifltirmeye yönelik olarak gerçeklefltirilen
çal›flmalar aras›nda ise ürün baz›nda farkl›laflt›r›lm›fl Bonus kazand›rma imkan› veren
yazarkasa POS entegrasyonu uygulamas›, müzikli POS’lar ve iflyerlerine müflterilerini
tan›ma ve CRM kampanyalar› uygulama imkan› veren bonusloyalty.com say›labilir.  

Uluslararas› takdir
Bonus Card, sürdürülebilir performans› ve üstün baflar›s›yla uluslararas› piyasan›n
takdirini kazanmaya ve ilgisini çekmeye devam etmektedir.

Bu kapsamda, Garanti 2004 y›l›nda program hakk›nda bilgi almak isteyen National
Bank of Greece (Yunanistan), Hyundai Card Program (Güney Kore), ANZ Bank

Bonus Card: Bir baflar› öyküsü  
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Kredi Kart› Say›s›
Bin

20042002 2003

%12,7

%14,7

%15,2
%15,6

2001

1.769

2.315

3.019

4.152

Piyasa Pay›



(Avustralya), Cal (‹srail), Kazkommertzbank (Kazakistan), Landsbanki (‹zlanda),
Ukrsibbank (Ukrayna), Laser Group (Fransa)’a dan›flmanl›k hizmetleri vermifl ve bu
kurumlara program›n detaylar› hakk›nda bilgi aktarm›flt›r. 

Garanti, Bonus Card’› lisansl› bir ürün paketine dönüfltürmeyi ve uluslararas› piyasalara
sunmay› arzu etmektedir. 

Shop&Miles
Garanti’nin di¤er kredi kart› program› Shop&Miles’d›r. 

Ulusal havayolumuz THY’nin resmi kredi kart› olan Shop&Miles al›flverifl milleri ile uçufl
millerini birlefltiren tek kredi kart› olma özelli¤ini sürdürmektedir. 2004 y›l› sonunda
Shop&Miles kart sahibi say›s› 296.000’dir. 

2004 y›l›nda sunulan &Club ise, Garanti’nin bir Shop&Miles kart› olmas›n›n yan› s›ra,
çok özel dan›flmanl›k hizmetleri de sunan yeni kredi kart› markas›d›r. Y›ll›k bir ücret
karfl›l›¤›nda bu hizmete üye olan kart sahipleri hem mil kazanmakta hem de özellikle
seyahat ve e¤lence konular›nda profesyonel bir ekipten bilgi ve rezervasyon hizmetleri
almaktad›rlar.  

Di¤er kart ürünleri
Garanti, ticari müflterilerine Business ve Corporate Card da sunmaktad›r. 

2004 y›l›nda Garanti, %27,2 pazar pay› ile ticari kartlar alan›ndaki liderli¤ini
korumufltur. Bir di¤er ticari kart uygulamas› olan Ortak Kart ise küçük iflletmelerin,
tedarikçilerden vadeli mal almalar›n› olanakl› k›lan bir ödeme arac› olarak kullan›lmaya
devam etmifltir. 

Garanti, müflterilerine sanal kredi kartlar› da sunmaktad›r. Banka’n›n dört de¤iflik sanal
kart program› vard›r. Bonus Card ve Shop&Miles’›n sanal kredi kart› versiyonlar›n›n
yan› s›ra, klasik VISA ve MasterCard’lar ile vadesiz tasarruf hesab›ndan da sanal kart
verilebilmektedir.  

Paracard
Paracard, Garanti’nin yeni ATM ve al›flverifl kart›d›r. 

Paracard, Garanti24 Maestro ve Electron banka kartlar›n›n yeni özelliklerle
zenginlefltirilmesi sonucu gelifltirilmifl bir üründür. Paracard’›n müflterilere sundu¤u en
cazip özellik, al›flverifllerde kullan›ld›¤›nda bonus kazand›rmas›d›r. 

Garanti’nin toplam banka kart› say›s› 2004 y›l›nda 2,6 milyon adedi aflm›flt›r. 

2004 y›l›nda 1,1 milyon yeni kredi kart›
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Kredi Kart› ‹fllem Hacmi 
Piyasa Pay› (Aral›k 2004) % 

20042002 2003

18,48
18,94

20,03

Üye ‹flyeri Pazar Pay› 
(Aral›k 2004) %

20042002 2003

15,78
16,61

19,18



Banka’n›n kredi ve banka kartlar› alan›ndaki hizmet sa¤lay›c›s›, ayn› zamanda bir
ifltiraki olan Garanti Ödeme Sistemleri A.fi. (GÖSAfi)’dir. 

Garanti E-ticaret
Garanti E-ticaret, 7/24 yard›m hatt›, özel e-ticaret birimi, yüksek ifllem kapasitesi,
Türkçe kullan›c› dostu web arayüzü ve kolay kurulum sa¤layan 1.300 civar›ndaki
ma¤azas› ile sektör lideridir. 

Ülkemizin en büyük befl ticaret portal›ndan birinin (garantialisveris.com) sahibi olan
Banka, garantialisveris.com ile müflterilerine hiçbir teknik altyap› gerektirmeyen,
80.000’in üzerinde üyenin oldu¤u bir portalda sat›fl imkan› sunmakta; kolay ma¤aza
kurulumu, asgari altyap› yat›r›m› ve güçlü ma¤aza yönetimi hizmeti sa¤lamaktad›r.

Garanti-‹fl Bankas› POS ortakl›¤›
Garanti ve ‹fl Bankas› 2004 y›l›nda ülkemiz bankac›l›k sektörü aç›s›ndan bir ilk olan
iflbirli¤ine gitmifllerdir: Ortak POS kullan›m›. 

Uzun süreli haz›rl›klar›n ard›ndan hayata geçen bu çal›flma, farkl› bankalara ait kredi
kart› programlar›n›n ortak bir POS altyap›s› üzerinde çal›flabilece¤ini kan›tlamas›
anlam›nda büyük önem tafl›maktad›r. Öncelikle hedefi maliyetleri afla¤› çekmek olan
bu ortak uygulaman›n ilk y›lda 5 milyon ABD dolar› seviyesinde tasarruf sa¤lamas›
beklenmektedir. 

Teknik yetkinlik ve kapasite anlam›nda, baflka bankalar›n da ortak POS altyap›s›na
dahil edilmesi mümkündür ve bu kapsamda görüflmeler devam etmektedir. 

Garanti, ‹fl Bankas› ile bafllatt›¤› bu iflbirli¤inin Türk bankac›l›k sektöründe farkl›
alanlardaki teknik altyap›n›n ortak kullan›m› konusunda at›lacak ad›mlara örnek
oluflturaca¤›na inanmaktad›r.

YTL’ye sorunsuz geçifl
Garanti, 2004 y›l›n›n son çeyre¤inde, 1 Ocak 2005 tarihinde YTL’ye geçifl nedeniyle
Banka müflterilerinin herhangi bir sorun ile karfl›laflmamalar› için Garanti Teknoloji ile
birlikte yo¤un bir ekip çal›flmas› göstermifl ve tüm sistemlerini YTL’ye ve bu geçifle
uyumlu hale getirmifltir. 31 Aral›k 2004 gecesi saat 24:00’te sadece 45 saniyelik bir
kesintiyle BKM’ye YTL ile ilk ba¤lanan banka olmufl, Garanti POS’lar›, kredi kart› ve
ödeme sistemleri altyap›s› müflterilere kesintisiz hizmet vermeye devam etmifltir. 

Ödeme sistemleri ve kredi kartlar›n›n önemi 
Müflterisine özgürlük ve hareket kabiliyeti sunan yenilikçi ürünleri ile piyasa pay›n› her
geçen gün art›rmay› hedefleyen Garanti, kredi kart› kullan›m›n›n ekonomik hayat›n
geliflmesi ve kay›tl› ekonominin pay›n›n büyümesi anlam›nda da önemli role sahip
oldu¤una inanmaktad›r.

Ödeme sistemleri ve kredi kartlar› alan›nda yüksek
rekabet gücü
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Garanti’nin, ödeme sistemleri ve kredi kartlar› alan›ndaki duruflu sa¤lam, rekabet gücü
yüksektir. Garanti, teknoloji yo¤un ürünlere öncelik vermeye ve müflteri iliflkilerini
güçlendirerek derinlefltirmeye kararl›d›r. Bu kararl›l›k, Banka’n›n komisyon gelirlerini
sürdürülebilir bir dengede tutacak ve gelir taban›na olan katk›s›n› her geçen y›l daha
da art›racakt›r.

Di¤er taraftan, ülkemizdeki kredi kart› sektörünün yasal altyap›s›n›n 2005 y›l›nda
yeniden yap›land›r›lmas› beklenmektedir. Bugüne kadar Türk Ticaret Kanunu’nun
genel hükümlerine tabi olan kredi kart› ifllemlerinin kendine özel bir yasaya kavuflmas›
hem hizmet sa¤lay›c›lara hem de tüketiciye çok önemli haklar ve kazan›mlar
sa¤layacakt›r.

Uluslararas› ‹liflkiler

Kesintisiz ve kaliteli hizmet
Sahip oldu¤u yayg›n muhabir a¤› ve uluslararas› piyasalarda gelifltirmifl oldu¤u çok
eksenli ve güçlü ifl iliflkileri, Garanti’nin her türlü piyasa koflulunda müflterilerine
kesintisiz ve kaliteli global hizmet sunmas›n› olanakl› k›lmaktad›r. Banka, 2004 y›l›nda
da, d›fl ticaret finansman› alan›ndaki liderlik ve etkinli¤ini sürdürmüfl; gerçeklefltirdi¤i
sendikasyon ifllemleri ile, Türk bankac›l›k sektörü için öncü ve örnek olmaya devam
etmifltir. 

D›fl ticaretten %14 pay
Ülkemiz d›fl ticaret hacminin yeni rekorlara ulaflt›¤› 2004 y›l›nda, Garanti, müflterilerinin
ithalat ve ihracat ifllemlerine arac›l›k etmeye devam etmifltir. Banka’n›n d›fl ticaretten
ald›¤› toplam pay %14 olurken, ülkemiz ithalat›n›n %13’ünü, ihracat›n›n ise %15’ini
gerçeklefltirmifltir. Garanti müflterilerin d›fl ticaret alan›ndaki ihtiyaçlar›na özel çözümler
sunmak üzere “D›fl Ticaret Pazarlama” bölümü olan tek Türk bankas›d›r.

En yüksek tutarl› sendikasyon kredileri
Yurt d›fl› kaynak taban›n› yayg›nlaflt›rmaya ve geniflletmeye yönelik sistemli çabalar›n›n
bir sonucu olarak, Garanti, 2004 y›l›n›n ilk yar›s›nda o tarihe dek herhangi bir Türk
bankas›nca uluslararas› piyasalardan al›nan en yüksek tutarl› sendikasyon kredisini
sa¤lama baflar›s›n› göstermifltir. 450 milyon euro tutar›ndaki bu kredi, 23 farkl›
ülkeden, 53 bankan›n kat›l›m› ile sa¤lanm›flt›r. 

Y›l›n ikinci sendikasyon kredisi, bir y›l vadeli ve 600 milyon ABD dolar› tutar›ndad›r.
Bu kredi ayn› zamanda, Garanti’nin ilk sendikasyonu ile elde etti¤i “en yüksek tutarl›
sendikasyon kredisi” rekorunu tekrarlamas›n› sa¤lam›flt›r. Krediye 27 farkl› ülkeden 63
banka kat›lm›flt›r. Söz konusu ifllem Euroweek dergisi taraf›ndan “Y›l›n En ‹yi Türk
Sendikasyon ‹fllemi" seçilmifltir.

Yurt d›fl›nda etkin ve yayg›n
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Sendikasyon kredileri piyasas›nda kredi miktar› ve faiz oran› aç›s›ndan, Türk bankalar›
aras›nda en iyi koflullar› sa¤layabilen Garanti, bu sahadaki çal›flmalar›na “daha iyi
koflullarda borçlanabilmeyi” hedefleyerek devam edecektir. 

Yap›land›r›lm›fl finansman piyasalar›nda Garanti
Garanti, a¤›rl›kl› olarak uluslararas› kurumsal yat›r›mc›lar› hedefleyen yap›land›r›lm›fl
finansman faaliyetlerine 2004 y›l›nda devam etmifltir. 

Bu sahada da Türk bankac›l›k sektörünün ilklerini gerçeklefltirmekle tan›nan Garanti,
iki dilimden oluflan ve toplam tutar› 325 milyon ABD dolar› olan bir ifllem
gerçeklefltirmifltir. Kredi iflleminin 150 milyon ABD dolarl›k ilk dilimi, 8 y›l vadeli ve
Türkiye’de kamu-d›fl› bir kuruluflun o güne dek kulland›¤› en uzun vadeli kaynak
olmufltur. Kredinin bu ilk dilimi Ambac taraf›ndan sigortalanm›fl ve uluslararas›
piyasan›n yo¤un ilgisini çekmifltir. ‹fllemin ikinci dilimi ise, befl y›l vadelidir ve MBIA
taraf›ndan sigortalanm›flt›r. ‹fllemin her iki dilimi de AAA/Aaa notuna sahiptir. Bu ifllem,
ad› geçen iki sigorta kurumunun geliflmekte olan piyasalarda birlikte üstlendikleri ilk
ifllem olmas› niteli¤iyle de farkl›laflmaktad›r. Ambac Türkiye'de sigortalad›¤›
seküritizasyon iflleminde Garanti ile çal›flmay› tercih etmifltir.

Konut piyasas›na d›fl kaynak 
Garanti, 2004 y›l›n›n son çeyre¤inde, konut piyasas›na yönelik ilk 10 y›l vadeli
finansman ifllemini baflar›yla gerçeklefltirmifltir. 

ABD devletinin özel flirketlerin yurt d›fl› yat›r›mlar›n› desteklemek amac›yla kurdu¤u The
Overseas Private Investment Corporation (OPIC)’in kat›l›m› ile National City Bank (ABD)
taraf›ndan sa¤lanan 15 milyon ABD dolar› tutar›ndaki kredi 10 y›l vadelidir ve
ülkemizde yak›n gelecekte bafllayacak olan uzun vadeli konut kredilerine uluslararas›
sermaye piyasalar›n›n bak›fl aç›s›n› ve ilgisini yans›tmas› bak›m›ndan önem tafl›maktad›r.

Yurt d›fl›ndaki Garanti 
GBI (GarantiBank International) ve GBM (Garanti Bank Moscow), Garanti’nin yurt
d›fl›nda hizmet sunan bankac›l›k ifltirakleridir. Her iki kurum, 2004 y›l›nda da
uluslararas› ticaretin finansman› alanlar›ndaki baflar›l› performanslar›n› sürdürmüfllerdir.
GBM, Rusya piyasas›ndaki büyümesini devam ettirirken, yurt d›fl›ndaki en büyük Türk
bankalar›ndan biri olan GBI, Hollanda ve Almanya’dan sonra bireysel bankac›l›kta
büyüme planlar›na uygun olarak Bükrefl’teki ikinci flubesini hizmete açm›flt›r. 

2004 y›l›nda yaflanan bir di¤er geliflme KKTC’de aç›lan Girne ve Lefkofla flubeleridir.
Banka, 2005 y›l›n›n ilk çeyre¤inde KKTC’deki üçüncü flubesini Magosa’da hizmete
açacakt›r. 

Garanti’nin Lüksemburg, Malta ve KKTC’de flubeleri; fiangay, Londra, Cenevre,
Moskova ve Düsseldorf’ta ise temsilcilikleri bulunmaktad›r.

Euroweek: Y›l›n en iyi Türk sendikasyon ifllemi
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D›fl ticarette bilgi paylafl›m›
Garanti, d›fl ticaret alan›nda da müflterilerine bilgi aktar›m›na ve paylafl›m›na önem
verir.

http://mevzuat.garanti.com.tr Garanti’nin mevzuat bilgi sitesidir. Banka bu siteyle, d›fl
ticaret yapan müflterilerinin güncel mevzuat bilgilerine ka¤›ts›z bir ortamda ve h›zl› bir
flekilde eriflim imkan› sa¤lamaktad›r. Bu çal›flmas›n›n bir tamamlay›c›s› olarak
yay›nlanan e-mevzuat bülteni ise, Banka’n›n mevzuatta meydana gelen de¤ifliklikleri
müflterilerine duyurdu¤u bir di¤er elektronik ortamd›r. 

Ülke toplant›lar›, mevzuat seminerleri ve sektörel fuarlar “d›fl ticarette bilgi paylafl›m›”
kapsam›nda Garanti’nin gerçeklefltirdi¤i di¤er çal›flmalar aras›nda say›labilir.

Alternatif Da¤›t›m Kanallar› (ADK)

Stratejik hedef
Maliyet taban›n› afla¤›ya çekmek Garanti’nin son y›llarda uygulad›¤› köklü de¤iflim
program›n›n çok önemli bir hedefi olmufltur. Bu kapsamda yürütülen tüm çal›flmalar,
baflta flube a¤›nda olmak üzere, operasyonel maliyetlerin düflürülmesini ve yo¤un
teknoloji kullan›m› ile etkinli¤in art›r›lmas›n› hedeflemifltir. 

Bu hedefe ulaflmada Banka’n›n fiziki hizmet a¤›n›n üzerindeki operasyonel yükün
kademeli olarak ADK’lara kayd›r›lmas› öncelikli hedef olmufltur.

2004 y›l›nda
Garanti, 2004 y›l›nda da ADK’lar›n›
• Banka’n›n operasyonel ifl yükünü azaltmak,
• sat›fl kanallar› olarak kullanmak,
• mevcut müflterileriyle iliflkilerini derinlefltirmek ve 
• yeni müflteri kazanmak 
amac›yla kullanmaya devam etmifl ve bu alandaki stratejik hedefini büyük oranda
gerçeklefltirmifltir. 

Garanti’nin müflteri say›s› 2004 y›l›nda artmaya devam etmifltir. Banka, uygulamakta
oldu¤u stratejileri sayesinde, müflteri say›s›n›n getirdi¤i ek operasyonel yükü kolayl›kla
cevaplayabilmifl ve maliyet e¤risinin hassas dengesini korumufltur.

Garanti, ürün-hizmet-ADK entegrasyonu ve kullan›m oranlar›nda kaydetti¤i
performans ile, ADK’lar›n ülkemizdeki en baflar›l› kullan›c›s› konumuna gelmifltir.
2004 y›l›nda ADK’lar üzerinden gerçeklefltirilebilir bankac›l›k ifllemlerinin %73’ü bu
kanallardan yap›lm›flt›r. Bu oran, sektör ortalamas›n›n üzerindedir ve Garanti’nin elde
etti¤i stratejik baflar›n›n tart›flmas›z bir ölçütüdür. 

Güçlü ve verimli alternatif da¤›t›m kanallar›
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ADK Kullan›m Oran› 
(Nakit ‹fllemler Dahil) %

20042001 2002

ATM
Ça¤r› Merkezi
‹nternet

33,1

3,9

23,3

60,3

36,1

2,1

28,8

67,0

2003

36,5

1,4

29,6

67,5

41,2

1,0

30,7

72,9



Garanti Paramatik
Garanti’nin yurt çap›nda yay›lm›fl 1.000’i aflk›n ATM’si vard›r. 

Banka’n›n çok fonksiyonlu menü seçenekleri ile her zaman ön plana ç›kan ATM’leri
(Garanti Paramatik), 2004 y›l›nda da müflterilerine zengin yenilikler sunmufltur. 

ATM’lere yat›r›lan paray› sayma ve an›nda hesaba geçirme özelli¤ine sahip Garanti
Süper Paramatik’ler yayg›nlaflarak say›lar› 140’a ulaflm›flt›r. Garanti Süper
Paramatik’lerin bu özelli¤i; fatura, kredi kart› ödemeleri, havale ve yat›r›m ifllemleri gibi
nakit paran›n an›nda hesaba geçmesinin önem tafl›d›¤› bankac›l›k ifllemlerinin artan
oranda ADK’lara kaymas›n› sa¤layacakt›r.

ATM’ler üzerinden müflterilere sa¤lanan bir di¤er yenilik de karts›z ifllemler olmufltur.
ATM’den ifllem yapmak için fiziken kredi kart›na ihtiyaç göstermeyen bu yeni
seçene¤in devreye girmesiyle birlikte kredi kart› ödemelerinin ADK’lar üzerinden
gerçekleflme oran› 12 puan artarak %48’e ulaflm›flt›r.

Banka, ATM'lerinin say›s›n› art›rmaya ve cazip menü seçenekleriyle zenginlefltirmeye
devam edecektir. 

‹nternet bankac›l›¤›
Garanti, internet bankac›l›¤› alan›n›n ülkemizdeki rakipsiz hizmet sa¤lay›c›s› olmaya
2004 y›l›nda da devam etmifltir. 

Garanti’nin internet bankac›l›¤› alan›nda hizmet verdi¤i müflteri say›s›, ifllem say›s› ve
ifllem hacmi artm›flt›r. Banka, 2004 y›l› için hedefledi¤i 400.000 aktif müflteri say›s›n›
aflma baflar›s› göstermifl; internet flubesini kullanan müflteri kitlesi 430.163 kifliye
ulaflm›flt›r. Garanti internet flubesi arac›l›¤›yla müflterilere sat›lan ürün say›s› ise, ayda
50.000 adede ulaflm›flt›r. 

H›z kavram› ile kendini özdefllefltiren garanti.com.tr, 2004 y›l›nda Seat Cup’a sponsor
olmufltur.

Paragaranti.com 
Garanti’nin finans portal› paragaranti.com, farkl› fonksiyonlar eklenerek 2004 y›l›nda
yenilenmifltir. Garanti internet flubesinin müflterileri ile paragaranti portal›n›n üyeleri,
siteden, ‹MKB endeksini güncel olarak takip edebilmekte, kendi portföyünü
oluflturarak anl›k de¤erini izleyebilmektedirler. Bunlara ek olarak kullan›c›lar, en son
seans yorumlar›n› kiflisel bilgisayarlar›ndan an›nda izleme imkan›na sahiptirler.

‹nternet insan hayat›nda artan oranda yerini almakta ve giderek yayg›nlaflmaktad›r.
Garanti, internetin bankac›l›¤›n yak›n gelece¤inde en büyük aç›l›m ve büyüme

‹nternet bankac›l›¤›nda lider
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Temel Ürünlerde ADK Kullan›m Oran›

(Aral›k 2004) %

Yat›r›m Fonlar› 85,2

Hisse Al›m-Sat›m* 98,1

YP ‹fllemler 76,1

EFT ‹fllemleri 86,0

Havaleler 76,5

Vergi Ödemeleri 55,7

*Yat›r›m Merkezleri hariç.



alanlar›ndan biri olaca¤›n› öngörmektedir. Banka, bu düflünceden hareketle,
internetteki varl›¤›n›, ürün-hizmet yelpazesini ve h›z›n› her geçen gün art›rarak
müflterilerinin hayat›n› kolaylaflt›rmaya devam edecektir.

Garanti Ça¤r› Merkezi
Garanti Ça¤r› Merkezi, Banka’n›n sat›fl, sat›fl sonras› müflteri hizmetleri ve müflteri
iliflkileri yönetim operasyonlar›nda kulland›¤› stratejik bir da¤›t›m kanal›d›r. 

Ülkemiz finans piyasas›n›n en yüksek hizmet kalitesi, ürün-hizmet çeflitlili¤i ve sat›fl
etkinli¤ine sahip olan Garanti Ça¤r› Merkezi, uluslararas› alanda da takdir görmüfl ve
Avrupa Kalite Yönetimi Vakf› (EFQM) taraf›ndan “Mükemmeliyete Adanm›fll›k”
ödülünü dünyada ilk kez kazanan ça¤r› merkezi olmufltur. 

Garanti Ça¤r› Merkezi, 500 çal›flan› ile y›lda 35 milyondan fazla ça¤r›ya cevap
vermekte; müflterilerine 7 gün 24 saat hizmet sunmaktad›r. Merkeze gelen ça¤r›lar›n
%65’i IVR (otomatik sesli yan›t sistemi) taraf›ndan cevaplanmaktad›r. Merkez, ayn›
zamanda etkin bir sat›fl kanal› olarak da kullan›lmaktad›r. Garanti Ça¤r› Merkezi
üzerinden gerçeklefltirilen y›ll›k sat›fllar 500.000 adedi bulmaktad›r. 

Cep Bank: Dünyada bir ilk
Cep Bank, Garanti’nin 2004 y›l› sonunda piyasaya sundu¤u ve dünya çap›nda ilk olan
bir mobil bankac›l›k ürünüdür. 

Garanti’nin insan hayat›n› kolaylaflt›rmak amac›yla gelifltirdi¤i “kolay kullan›ml›
ürünler”in en son uygulamas› olan Cep Bank, kullan›c›lara para transferi olana¤›
sa¤lamaktad›r. Küçük ölçekli h›zl› para transferlerini hedefleyen Cep Bank, k›sa sürede
müflterilerin be¤enisini kazanarak 3 ayda 50.000 kullan›c›ya ulaflm›flt›r.

Garanti, alternatif da¤›t›m kanallar›n› h›zl›, etkin ve kaliteli hizmet için kullanmaya ve
yeniliklerin ülkemizdeki uygulay›c›s› olmaya devam edecektir.

Garanti Ça¤r› Merkezi’ne EFQM “Mükemmeliyete
Adanm›fll›k” ödülü
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Para ve Sermaye Piyasalar›

2004 y›l›nda
Garanti, 2004 y›l›nda da ulusal ve uluslararas› para ve sermaye piyasalar›n›n aktif bir
oyuncusu olmaya devam etmifltir. 

Türkiye ekonomisinin göreceli istikrara kavufltu¤u ve kâr marjlar›n›n darald›¤› bir
ortamda, Garanti, sahip oldu¤u ifl stratejileri, müflteriye özel gelifltirdi¤i çözümler ve
güncel teknikleri kullanmadaki yetkinli¤i ile para ve sermaye piyasalar› ifllemleri için
müflterilerce tercih edilen bir hizmet sa¤lay›c› olmaya devam etmifl, ifllem hacimlerini
art›rm›flt›r. 

Banka’n›n sahip oldu¤u piyasa pay›, al›m-sat›m ifllemlerindeki risk yönetimi
uygulamalar›, zengin ürün kümesi ve yüksek hizmet kalitesi Garanti’nin hazine
ifllemlerindeki hacmini, verimlili¤ini ve kârl›l›¤›n› sürdürülebilir k›lm›flt›r. 

Farkl› müflterilerin ihtiyaçlar›na uygun çözümler
Garanti, para ve sermaye piyasalar› hizmetlerini yurt çap›na yayg›n flube a¤›, internet,
telefon bankac›l›¤›, ATM kanallar› ve yat›r›m merkezleri üzerinden bireysel ve kurumsal
müflterilerine sunmaktad›r. 

Para ve sermaye piyasalar›ndaki yo¤un faaliyetleri sonucunda Garanti,
• günlük yabanc› para ifllem hacmini %50 art›rarak 450 milyon ABD dolar›na

yükseltmifltir. 
• gerçeklefltirdi¤i 13,4 milyar ABD dolarl›k toplam hisse senedi ifllem hacmi ile yerli

piyasa pay›nda üçüncülü¤e; 1,03 milyar ABD dolarl›k hisse senedi saklama hacmi ile,
yerli yat›r›mc›lar piyasas›nda ikinci s›raya yerleflmifltir. 

• tahvil ve bono piyasas› kesin al›m sat›m pazar›nda ve tescil pazar›nda s›ras›yla 29,9
milyar ABD dolar› ve 18,5 milyar ABD dolar› ifllem hacimleri kaydetmifltir. 

• TL, tahvil ve bono ifllemlerindeki saklama hacmi 4,4 milyar ABD dolar›na,
Eurobond'larda ise 1,5 milyar ABD dolar›na ulaflm›flt›r. 

• TL bono piyasas›nda müflteri ifllem hacmi %5, piyasa ifllem hacmi ise %20 art›fl
kaydetmifltir.

• Yabanc› para tahvil ve Eurobond müflteri saklama hacmi %13,25; toplam ifllem
hacmi ise %73 art›fl göstermifltir.

Bu sonuçlar Garanti’nin para ve sermaye piyasalar›nda her geçen gün artan etkinli¤inin
en somut kan›tlar›d›r. 

Artan ifllem hacimleri, çeflitlenen ürün yelpazesi
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Yar›nlara do¤ru
De¤iflmekte olan piyasa koflullar› ve yeniden yap›lanan Türkiye ekonomisi, para ve
sermaye piyasalar›n› da etkilemekte, köklü de¤iflimler yaflanmaktad›r. Bu de¤iflime
paralel olarak müflterilerin piyasadaki hizmet sa¤lay›c›lardan olan beklentileri de
çeflitlenmektedir. 

Kolay para kazanman›n söz konusu olmad›¤› bir konjonktürde, geliflmifl ekonomilerin
muadili, farkl›laflt›r›lm›fl para ve sermaye piyasas› ürünlerine giderek daha fazla talep
olacakt›r. 

Garanti, para ve sermaye piyasalar›n›n bu köklü de¤iflimini yak›ndan izlemeye ve
müflterilerine en uygun çözümleri sunmaya kararl›d›r. Banka, bunu gerçeklefltirmek için
gerekli olan kurumsal yetkinliklere ve piyasa bilgisine sahiptir. 

Proje Finansman›

Proje finansman›nda lider
Proje finansman› Garanti’nin lider oldu¤u bir ifl sahas›d›r. Garanti, proje finansman›
dal›nda ülkemizdeki en iyi bankalardan biri olarak tan›nmaktad›r.

Garanti, özel sektörden kamuya, kurumsal müflterilerinden ticari müflterilerine kadar
uzanan genifl bir yelpazede, katma de¤eri yüksek çözümler üretmektedir. ‹htisaslaflma
ve yüksek yetkinlik, Garanti için proje finansman›n›, geleneksel kredi kavram›ndan
ay›ran noktalard›r. 

2004 y›l›nda
2004 y›l› Garanti için proje finansman› aç›s›ndan yo¤un bir y›l olmufltur. 

Banka 2004 y›l›nda a¤›rl›kl› olarak, gerek devlet gerekse özel sektörde olmak üzere,
altyap›, enerji ve gemi infla ile özellefltirmeye iliflkin projelerde yer alm›flt›r. 

Proje finansman›nda lider 
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Bu kapsamda Garanti;
• Koç Holding'in 2 y›l vadeli 100 milyon ABD dolar› tutar›ndaki uluslararas›

sendikasyon kredisine kat›l›m sa¤layan tek Türk bankas› oldu.
• 2004 y›l›n›n en büyük özellefltirme projesi olan Tekel'in Alkollü ‹çkiler Bölümü'nün

sat›fl› için organize edilen 230 milyon ABD dolar› tutar›nda proje finansman›
kredisinde düzenleyici olarak rol ald› ve finansmana 77 milyon ABD dolar› ile kat›ld›.

• 2004 y›l›n›n dördüncü büyük özellefltirme projesi olan Gemlik Gübre Sanayi A.fi.'nin
özellefltirilmesinde ihtiyaç duyulan 74 milyon ABD dolar› tutar›ndaki finansman›n
tümünü sa¤lad›.

• 2004 y›l›n›n ikinci büyük özellefltirme projesi ve enerji sektörünün liberalleflmesinde
kilometre tafllar›ndan biri olan Bursagaz'›n özellefltirilmesi için sa¤lanan 70 milyon
ABD dolar› tutar›ndaki proje finansman› kredisine 27,5 milyon ABD dolar› ile
düzenleyici olarak kat›ld›.

• Bursa Çevreyolu için Hazine’ye sa¤lanan 130 milyon ABD dolarl›k proje finansman›
kredisinde düzenleyici olarak görev ald›.

• Ülkemiz turizminin bir numaral› havaalan› olan, Antalya Havaliman› II. D›fl Hatlar
Terminali'nin Yap-‹fllet-Devret modeliyle yap›m› için gerekli olan 68 milyon ABD
dolarl›k proje finansman› kredisini sa¤lad›.

• Muratl› ve Borçka barajlar›n›n tamamlanmas›na yönelik 70 milyon ABD dolar›
tutar›ndaki Hazine sendikasyon kredisinde düzenleyici olarak görev ald›.

• Karadeniz Sahil Yolu'nun tamamlanmas›na yönelik olarak, Hazine’ye sa¤lanan ve
831 milyon ABD dolar› ile bu kapsamdaki en büyük ticari kredi olma özelli¤i tafl›yan
sendikasyon kredisinde düzenleyici olarak görev ald› ve krediye 277 milyon ABD
dolar› ile kat›ld›.

• Türk tersanelerine, yeni gemi yap›m›na ve havuz al›m›na yönelik, toplam 200 milyon
ABD dolar›n›n üzerinde kredi limiti tesis etti.

• Eti Krom A.fi.'nin özellefltirme bedeli olan 58 milyon ABD dolar›n›n tamam›n›
sa¤lad›.

• Vestel'in 150 milyon ABD dolar› tutar›ndaki uluslararas› akreditif sendikasyonuna
kat›lan tek Türk bankas› oldu.

Garanti, ekonomide sa¤lanan istikrara paralel olarak, proje finansman› ihtiyac›n›n
artaca¤›n› öngörmektedir. Banka, bu alandaki faaliyetlerini pekifltirmeye kararl›d›r.
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Portföy Yönetim Hizmetleri

Yat›r›m sürecinin farkl› evrelerinde hizmet
Garanti, müflterilerine, yat›r›m sürecinin tüm evrelerinde etkin, kaliteli ve h›zl› hizmet
sunmaktad›r. Banka, menkul k›ymet portföy yönetimi ve arac›l›k hizmetleri konular›nda
ülkemizin en deneyimli kurumudur. 

fiubelerinden alternatif da¤›t›m kanallar›na kadar tüm hizmet kanallar›ndan
müflterilerine yat›r›m hizmetleri sunmakta olan Garanti, ifltirak flirketleri Garanti Portföy
ve Garanti Yat›r›m ile yat›r›m sürecini tamamlay›c› bir iflbirli¤i halindedir. 

Garanti, yat›r›m sürecinin farkl› evrelerinde müflterilerini en h›zl› ve en güncel flekilde
bilgilendirmektedir. Bu amaca uygun olarak Banka, en güncel raporlama tekniklerini
kullanmakta, müflterilerine fleffaf ve yans›z bilgi ulaflt›rmaktad›r. 

Hedeflerin afl›ld›¤› bir y›l
Yat›r›m bankac›l›¤› ve portföy yönetimi hizmetleri aç›s›ndan 2004 baflar›l› bir y›ld›r.

Garanti, yat›r›m sürecinin çok önemli bir evresi olarak gördü¤ü saklama hizmetlerinde
liderdir. Banka’n›n, Türkiye’de yerleflik müflterileri ad›na gerçeklefltirdi¤i hisse senedi
saklama hizmeti hacmi, 2004 y›l›nda, %42,7 büyüyerek, 1,03 milyar ABD dolar›na
ulaflm›fl durumdad›r. 

Banka, üst gelir grubu müflterilerine, 9 adet yat›r›m merkezi üzerinden hizmet
sunmaktad›r. Ayn› dönemde, yat›r›m merkezlerinin ortalama net geliri 28 milyon ABD
dolar› olarak gerçekleflmifltir.

Garanti, yat›r›m fonlar› piyasas›nda %11,5’lik bir paya sahiptir. Banka’n›n
yönetimindeki fonlar›n büyüklü¤ü, 2004 y›l›nda 2,11 milyar ABD dolar›na ulafl›rken,
yat›r›m fonunu tercih eden müflteri say›s›ndaki art›fl %23 olmufltur.

Tamamlay›c› iflbirli¤i
Garanti Portföy, Garanti’nin yat›r›m sürecinin farkl› evrelerinde iflbirli¤i yapt›¤› ifltirak
flirketlerinden biridir. Sektörünün öncü kurulufllar› aras›nda yer alan Garanti Portföy ile,
2004 y›l›nda özellikle kurumsal portföy yönetimi alan›nda önemli bir sinerji yarat›lm›fl,
gerçeklefltirilen pazarlama faaliyetleri sonucunda hizmet sunulan kurumsal müflteri
say›s› 17’ye ulaflm›flt›r.

Garanti, menkul k›ymet arac›l›k hizmetlerini Garanti Yat›r›m ile iflbirli¤i içinde
sunmaktad›r. Menkul k›ymetler arac›l›¤› alan›n›n seçkin flirketlerinden biri olan Garanti
Yat›r›m’›n 2004 y›l›ndaki hisse senedi arac›l›k ifllem hacmi piyasa pay› %4,5 olmufltur.

Menkul k›ymet portföy yönetimi ve arac›l›k hizmetleri
konular›nda Türkiye’deki en deneyimli kurum
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Uluslararas› kurumsal yat›r›mc›lar›n Türkiye'de saklama ve
takas hizmeti için en çok tercih etti¤i banka
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Türkiye’nin en iyi saklama ve takas hizmeti
Garanti, uluslararas› kurumsal yat›r›mc›lar›n, Türkiye’de saklama ve takas hizmeti için
en çok tercih ettikleri bankad›r. Garanti, ayn› zamanda bu alanda önemli pazar pay›na
sahip tek Türk bankas›d›r.

Garanti, uluslararas› kurumsal müflterilerine sa¤lad›¤› gizlilik, h›z, kaliteli hizmet ve iliflki
yönetimi anlay›fl› ile farkl›laflmakta ve bu sahan›n en iyisi olarak de¤erlendirilmektedir.
Banka’n›n saklama ve takas hizmetleri son y›llarda uluslararas› kamuoyunun artan
takdirini toplam›fl ve uluslararas› birçok ödüle lay›k görülmüfltür. Banka, Global
Custodian taraf›ndan üst üste sekiz y›l boyunca “Saklama ve takas hizmetlerinde
Türkiye’nin en iyi bankas›” ödülüne lay›k görülmüfltür. Dünyan›n önde gelen saklama,
global saklama ve yat›r›m bankalar›ndan oluflan uluslararas› müflteri kitlesi, Garanti’yi
9 kategoriye da¤›lan 48 hizmet alan›n›n her birinde rakiplerinden daha yüksek notla
derecelendirmifltir. Banka, ayr›ca Global Finance taraf›ndan da geçti¤imiz iki y›lda “En
iyi saklama bankas›” seçilmifltir. Banka’n›n bu alandaki kaliteli hizmet ve müflteri odakl›
yaklafl›m›, müflterilerinin “Garanti kaliteli hizmet ve iliflki yönetimi felsefesiyle tüm
talepleri h›zl› ve profesyonelce karfl›l›yor” ifadesinde özetlenmifltir. 

Banka’n›n saklama ve takas hizmetleri 2004 y›l›nda sermaye ve para piyasalar›nda
yaflanan olumlu konjonktüre paralel olarak büyük bir geliflme göstermifltir. Garanti, bu
alanda ülkemiz kurumlar›n›n ve uluslararas› yat›r›mc›lar›n taraf oldu¤u büyük kurumsal
finansman ifllemlerine de hizmet sunmufltur. 

Garanti’nin faiz d›fl› gelirleri aras›nda önemli bir yere sahip olan saklama ve takas
hizmetleri, üstün teknolojik altyap›s›, kaliteli hizmet anlay›fl›, bilgi birikimi ve olumlu
piyasa konjonktürünün de etkisiyle önümüzdeki dönemde geliflmeye devam edecektir.

Risk Yönetimi

Entegre ve analitik yaklafl›m
Risk yönetimi kültürünü yerlefltirerek, riskin getiri ve sermaye ile iliflkilendirildi¤i entegre
bir risk yönetimi sistemini oluflturma vizyonuyla Garanti, piyasa ve kredi riskini
uluslararas› standartlara uygun analitik yöntemler kullanarak ölçmekte ve izlemektedir. 

BDDK taraf›ndan 2007 y›l›nda uygulamaya geçilmesi hedeflenen Basel II’ye uyum
süreci için, Garanti kendi bünyesinde Risk Yönetimi Birimi taraf›ndan koordinasyonu
sa¤lanan ve ilgili tüm taraflar›n kat›l›m›yla, Basel II Komitesini oluflturmufltur.
Bu komite, uyum sürecinde gerekli olan tüm çal›flmalar› planlam›fl ve yol haritas› ile
paralel flekilde yürütmektedir.



35,5 milyon bankac›l›k ifllemi ve %95 merkezileflme oran›
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ABACUS: Merkezi Operasyon Ünitesi

Bankac›l›kta merkezi operasyon kavram›n›n en baflar›l› uygulay›c›s› 
Türkiye ekonomisindeki yeniden yap›lanmaya uygun köklü bir de¤iflim yönetimi
program› uygulayan Garanti, 2004 y›l›nda da, merkezi operasyon ve teknolojik altyap›
anlam›nda önemli yol katetmifltir. Garanti, merkezi operasyon kavram›n›n ülkemizdeki
en baflar›l› uygulay›c›s›d›r. 

Garanti’nin bu alandaki uygulamalar› verimlilik, maliyet kontrolü ve kârl›l›¤› art›rmaya
odakl›d›r. Banka’n›n bu alandaki çal›flmalar›, örnek al›nmaya ve uluslararas› alanda
takdir toplamaya devam etmektedir. 

Say›larla merkezi operasyon 
Garanti’nin merkezi operasyon birimi ABACUS’tür. 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 çap›ndaki nakit toplama ve da¤›t›m›n›
kapsayan nakit destek hizmetini gerçeklefltirmektedir.

ABACUS’e ait bafll›ca operasyonel verimlilik göstergeleri afla¤›da özetlenmifltir:

2004 2003 art›fl
Y›ll›k ‹fllem Adetleri 35,5 milyon 30 milyon %18
‹fllem Hacmi (ABD dolar›) 249 milyar 172 milyar %45

Merkezileflme Oran› %95 %94 1 puan
Ortalama Ayl›k ‹fllem Say›s› 2.958.333 2.500.000 %18

Kifli Bafl› Günlük Ortalama ‹fllem Say›s› 193 165 %17
Toplam Personel 745 733 %2

Yukar›daki özet tablo Garanti’nin teknoloji, insan kayna¤› ve merkezileflmifl operasyon
yetkinli¤ini ayn› potada eritme gücünü ortaya koymaktad›r. 

Önümüzdeki dönemde Garanti, biliflim teknolojisini sürdürülebilir kârl›l›k ve büyüme
hedefine uygun olarak etkin bir flekilde tüm ifl süreçlerinde kullanmaya ve merkezi
operasyon yetkinliklerini yeni fonksiyonlar ile gelifltirmeye kararl›d›r.



7.809 kiflilik bir aile
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‹nsan Kayna¤›

En çok tercih edilen iflveren
Ba¤›ms›z anket sonuçlar›n›n da gösterdi¤i gibi, Garanti, sektörünün en çok tercih
edilen iflverenidir.

‹nsan kayna¤› politikalar›n› uzun vadeli bir bak›fl aç›s›yla yap›land›ran Garanti,
hedeflerle yönetim, performans de¤erlendirme, kariyer planlamas› ve çal›flanlar›na
sundu¤u ifl ortam› ile dikkat çeken bir kurumdur.

Say›larla insan kayna¤›
2004 y›l sonu verilerine göre Garanti'de 7.809 kifli çal›flmaktad›r. Banka'n›n insan
kayna¤›, bir önceki y›la göre %10 art›fl kaydetmifltir.

‹nsan kayna¤›nda kaydedilen bu art›fl›n temel nedeni, y›l içinde aç›lan yeni flubelerin
yaratt›¤› ihtiyaç olmufltur. Bu kapsamda, Garanti 2004 y›l›nda yönetici aday› ve
müfettifl yard›mc›s› olarak 78 kifli olmak üzere, flubelerde gifle asistan›, ça¤r›
merkezinde müflteri temsilcisi ve sahadaki di¤er pozisyonlar için toplam 702 kifliyi
istihdam etmifltir.

Sat›fl›n fiifresi
Sat›fl›n fiifresi, 2004 y›l›nda gerçeklefltirilen ve Garanti'nin tüm sat›fl kadrosunun
kat›ld›¤› kapsaml› bir sat›fl e¤itimi çal›flmas›d›r.

Çal›flma, temel olarak Banka'n›n bütününde yayg›nlaflan bir sat›fl kültürünün
pekiflmesini hedeflemifltir. Sat›fl›n fiifresi program›na toplam 1.867 kifli kat›lm›flt›r.

Garanti, 6 ay süren bu e¤itim çal›flmas›n›n, ölçülebilir sonuçlar›n›n 2005 y›l›ndan
itibaren performansa artan oranda yans›yaca¤›na inanmaktad›r.

EVA
‹lk olarak 2003 y›l›nda uygulamaya konan Ekonomik Katma De¤er (EVA) finansal bir
performans yönetim arac› ve prim sistemidir. Garanti, EVA uygulamas›na 2004 y›l›nda
da devam etmifltir. 

Sistem dahilinde, 2004 y›l›nda iki kez prim ödemesi gerçeklefltirilmifltir. Kurum ad›na
sat›fl› art›rmay› bireysel getiriyi art›rmakla eflde¤er tutan EVA, baflta flube çal›flanlar›
olmak üzere tüm Garanti çal›flanlar› taraf›ndan motive edici bir sistem olarak
alg›lanmaktad›r.



Türk finans sektöründe insan kalitesini tescil ettiren
tek banka
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360 Derece De¤erlendirme
2003 y›l›nda yöneticilerin geliflimlerine destek olmak amac›yla Türkiye'de bankac›l›k
sektöründe ilk kez uygulanan 360 Derece De¤erlendirme ile, Garanti'deki tüm mevcut
birim, bölge ve flube müdürleri yönetsel yetkinlikler baz›nda ast-üst ve çal›flma
arkadafllar› taraf›ndan de¤erlendirilmifltir.

Banka, 2005 y›l›nda bu program›n›n kapsam›n› tüm çal›flanlar›n› kapsayacak flekilde
geniflleterek uygulamaya devam edecektir.

IIP sertifikasyonu: ‹K alan›nda Türkiye'de bir ilk
Garanti, flirketlerin insan kayna¤› yat›r›mlar›n› ölçümleyen ‹nsana Yat›r›m Yapanlar
(IIP- Investors In People) standard›n›n al›nmas›na iliflkin çal›flmalar›n› 2004 y›l›nda
tamamlam›fl; 2005 y›l›n›n bafl›nda Türk finans sektöründe insan kalitesini tescil eden IIP
standard›n› alan ilk banka olmufltur. 

fiube ve Personel Say›lar›
2000** 2001 2002 2003 2004

Personel Say›s› (güvenlik görevlileri hariç) (A+B) 5.604 6.173 6.592 7.107 7.809
Personel Say›s› (güvenlik görevlileri hariç) (B) 4.207 6.173 6.592 7.107 7.809
Sözleflmeli Çal›flan Say›s›* (A) 1.397 - - - -
fiube Say›s› 264 319 323 343 384
fiube Bafl›na Personel Say›s› (güvenlik görevlileri hariç) 21,23 19,35 20,41 20,72 20,34

(A) Sözleflmeli çal›flan say›s›.

(B) Kadrolu çal›flan say›s›.

* Sözleflmeli çal›flanlar, 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.



Toplumsal Paylafl›m Projeleri

Garanti, ekonomideki geleneksel rolüne ek olarak,
topluma katt›¤› de¤eri sürekli ve belirgin bir biçimde
art›rma ilkesiyle hareket ediyor.
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Misyonunu bankac›l›k hizmetleriyle s›n›rl› tutmayan Garanti,
ekonomideki geleneksel rolüne ek olarak, topluma katt›¤›
de¤eri sürekli ve belirgin bir biçimde art›rma ilkesiyle hareket
ediyor. Ticari faaliyetlerinde gözetti¤i bu unsuru, destek verdi¤i
kültür, sanat, e¤itim, spor, çevre gibi alanlara da yans›t›yor.
Sponsorluk faaliyetlerinin yan› s›ra kendi kurumlar›n›
oluflturarak deste¤inin sürekli olmas›n› sa¤l›yor. 

Garanti, toplumun yaflam kalitesini art›rmak ve sürdürülebilir
k›lmak için, projeleri desteklemenin yan› s›ra aktif rol de
üstleniyor. Bu kapsamda e¤itim, spor ve çevre projelerinde yerel
yönetimlerle çal›fl›rken, yer ald›¤› uluslararas› kültür sanat
projeleriyle Türkiye'nin tan›t›m›na katk›da bulunuyor. Garanti,
kurum de¤erleri aras›nda sayd›¤› toplumun geliflimini
destekleme ilkesiyle yer ald›¤› projeleri, bünyesindeki tüm
kurumlar›n sinerjisiyle yürütüyor.  

Garanti do¤ay› koruyor…
Garanti, 1992’den bu yana WWF Türkiye’nin (Do¤al Hayat› Koruma Vakf›) ana destekçileri
aras›nda yer al›yor. WWF ile yapt›¤› çal›flmalarla, 1996 y›l›nda Birleflmifl Milletler Çevre
Program›’n›n (United Nations Environmental Program) verdi¤i “500 Roll of Honour Çevre
Ödülü”nü ald›. 2001 y›l›nda ise WWF Türkiye taraf›ndan “Alt›n Panda” ile ödüllendirildi.
Böylece, 1995’ten bu yana yaln›zca 16 kurulufla lay›k görülen ödül, ilk kez bir Türk flirketine
verildi. 

Caz, Garanti’ye çok yak›fl›yor…
Garanti, kurum kültürünün cazdaki ekip çal›flmas› ve uyumla benzeflti¤ine inan›yor ve Garanti
Caz Yeflili slogan›yla caz müzi¤ine destek veriyor. 1998’den bu yana Uluslararas› ‹stanbul Caz
Festivali’nin ana sponsorlu¤unu, her ay Babylon’da gerçeklefltirilen bir caz konserinin sponsorlu¤unu
üstleniyor. Ayr›ca, Ankara Müzik Festivali’nin gösteri sponsorlar› aras›nda yer al›yor. 

Garantililer e¤itime destek veriyor…
Garanti çal›flanlar› ve dostlar›n›n katk›lar›yla oluflturulan Denizy›ld›zlar› Projesi, 1998 y›l›nda
bafllat›ld›. Proje kapsam›nda planlanan Denizy›ld›zlar› E¤itim Kurumlar›'ndan ilki, Denizy›ld›zlar›
1 ‹lkö¤retim Okulu, 1999 y›l›nda e¤itime aç›ld›. Dar›ca'da 6.030 m2 kapal› ve 6.300 m2’lik aç›k
alan üzerine kurulu, 32 derslikli Denizy›ld›zlar› 1 ‹lkö¤retim Okulu'nda 1.130 ö¤renci ö¤renim
görüyor. "Denizy›ld›zlar› Projesi", yoluna h›zla devam ediyor. Denizy›ld›zlar› 2'nin inflaat›n›n
tamamlanarak 2005-2006 E¤itim-Ö¤retim Y›l›'na haz›r olmas› için çal›fl›l›yor. 

Garanti’nin basketbola inanc› ve deste¤i büyüyor…
Garanti, 2001’den bu yana Basketbol A Milli Tak›m›’n›n ana sponsorlu¤unu yap›yor.
Basketbolun Türkiye’de genifl kitlelerin sporu haline gelmesi amac›yla, Türkiye Basketbol
Federasyonu’nun iflbirli¤iyle 12 Dev Adam Basketbol Okullar›’na da destek veriyor. Sporun
dostluk ve bar›fl için en etkili yollardan biri oldu¤una inanarak, NBA ve Birleflmifl Milletler’in
giriflimiyle bafllat›lan “S›n›r Tan›mayan Basketbol Kamp›”n›n sponsorlar› aras›nda da yer ald›. 



Garanti ulusal ve küresel sanat›n toplumla buluflmas›n›
hedefliyor.
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Garanti de "Toplum Gönüllüsü”…
Toplum Gönüllüleri, gençleri sosyal sorumluluk projelerine yönlendirerek, enerjilerini toplumsal
faydaya dönüfltürüyor. ‹htiyac› olan üniversite ö¤rencilerine burs olana¤› da sa¤layan Toplum
Gönüllüleri, gençleri duyarl› ve sorumluluk sahibi yetiflkinler olarak gelece¤e haz›rl›yor. 

Garanti, kendi kurumlar›n› yarat›yor…
Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi
‹stanbul izleyicisini güncel sanatla buluflturan sergi mekan› ve araflt›rma merkezi Platform
Garanti Güncel Sanat Merkezi, kap›lar›n› 2001 y›l›nda 7. Uluslararas› ‹stanbul Bienali
kapsam›nda açt›. Platform’da, bugüne kadar 24 sergi, 28 uluslararas› konferans, 9 video
gösterimi ve 5 atölye çal›flmas› 320.000’den fazla izleyicinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.
www.platform.garanti.com.tr

Osmanl› Bankas› Müzesi
Garanti, 2001 y›l›n›n sonunda Osmanl› Bankas› ile birleflirken, bankan›n miras›na sahip
ç›kaca¤›na dair verdi¤i sözü tuttu ve 9 ay gibi k›sa bir sürede Osmanl› Bankas› Müzesi’ni kurdu.
Osmanl› Bankas›’n›n Karaköy’deki tarihi binas›nda kurulan müze; kafeteryas›, kütüphanesi, arflivi,
sinemas› ve etkinlikleriyle alternatif bir kültür merkezi niteli¤i tafl›yor. Osmanl› Bankas› Müzesi
kendi projelendirdi¤i sergilere ev sahipli¤i yap›yor. Müzede, her Çarflamba Voyvoda Caddesi
Toplant›lar› ana bafll›¤› alt›nda müzik, ‹stanbul, iktisat tarihi, obje ve ritüel, ça¤dafl Türkiye tarihi
konulu toplant›lar düzenleniyor. Sinemaseverler, 2004 bafl›nda hizmete giren 46 kiflilik salonda,
yedinci sanat›n klasikleflmifl veya klasik olma yolundaki eserlerini izleme f›rsat› buluyor. 

Garanti Galeri (GG)
Geçmiflte “Garanti Sanat Galerisi” ad›yla hizmet veren ‹stanbul Beyo¤lu’ndaki mekan, tasar›m
konusunda dünyada tart›fl›lan de¤iflik kavramlara ve olgulara yer veriyor. fiehircilik, mimarl›k,
endüstri, grafik gibi tasar›m›n farkl› alanlar›ndan çok yönlü örnekler, GG’de yeni anlamlar
kazan›yor. GG’de gerçeklefltirilen sergilerde, insan-yap›-çevre-nesne iliflkileri, flehir, flehrin
tasar›m› ve mimari inceleniyor, estetik ve teknik bilginin ›fl›¤›nda tasar›m süreci sorgulan›yor.
Garanti Galeri’de bugüne kadar dünyan›n ve Türkiye’nin önde gelen sanatç›lar›n›n eserleri
11 sergiyle 82.000’den fazla izleyiciyle bulufltu. 

Garanti, bilginin gücüne inan›yor…
Garanti Anadolu Sohbetleri
Garanti, yerel sanayici ve yöneticilerle ekonomi ve bankac›l›¤›n önde gelen isimlerini bir araya
getirmek ve bölgesel çözümleri birlikte bulmak amac›yla Garanti Anadolu Sohbetleri’ni bafllatt›.
Dünya gazetesinin iflbirli¤iyle düzenlenen toplant›lar, bugüne dek Gaziantep, Bursa, Denizli,
Ordu, Diyarbak›r, Erzurum, Çanakkale, Konya, Antalya (2 kez), Kayseri, Çorum, Antakya,
Kahramanmarafl, Adana, Trabzon, Elaz›¤, Malatya, Kütahya ve Edirne olmak üzere toplam
19 ilde yaklafl›k 7.000’e yak›n kiflinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

Garanti D›fl Ticaret Toplant›lar› 
Türk flirketlerine uluslararas› pazarlarda yeni f›rsatlar yaratmak amac›yla bafllat›lan Garanti D›fl
Ticaret Toplant›lar›’nda bugüne kadar Çin, Rusya ve Romanya irdelendi. Ülkeler,
ekonomilerinden insanlar›na, ifl yap›fl flekillerinden potansiyellerine kadar pek çok alanda
mercek alt›na al›nd›. Kat›l›mc›lar›n talep ve beklentileri do¤rultusunda flekillenen toplant›lar›n
sonuncusunda, Çin perspektifinde bu kez tekstil sektörü ele al›nd›. 

2004’te Garanti D›fl Ticaret Toplant›lar› kapsam›nda Mevzuat Seminerleri düzenlemeye bafllad›.
‹stanbul’un yan› s›ra Trabzon ve Bursa’da gerçeklefltirilen toplant›larda, d›fl ticaret mevzuat›,
ödeme flekilleri ve akreditiflerle ilgili güncel bilgiler müflterilerle paylafl›ld›.



Garanti Finansal Hizmetler Grubu

Ticaret finansman› ve özel bankac›l›k alanlar›nda aktif;
yurt d›fl›ndaki en büyük Türk bankalar›ndan biri
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GarantiBank International N.V.
1990 y›l›nda Amsterdam'da faaliyete geçen GarantiBank International N.V. (GBI)'nin
2004 y›l sonu de¤erlerine göre toplam aktifleri 2,5 milyar ABD dolar›d›r.

224 çal›flan› bulunan GBI, Hollanda'n›n yan› s›ra Romanya ve Almanya'da da faaliyet
göstermektedir. Bankan›n iki ana ifl sahas›, uluslararas› ticaretin finansman› ve özel
bankac›l›kt›r. GBI'›n temel hedefi bu iki ifl alan›ndaki varl›¤›n› her geçen gün
güçlendirmektir.

Son üç y›lda banka, ifl portföyünün yap›s›n› önemli oranda de¤ifltirmifltir. 2004 y›l›nda
bankan›n arac›l›k etti¤i toplam d›fl ticaret hacmi, %65'lik bir büyüme kaydederek
5 milyar ABD dolar›na ulaflm›flt›r. Bu ifllemlerin %56'l›k bölümü, Türk olmayan
müflterilerle yap›lm›flt›r.

GBI, uluslararas› ticaretin finansman›nda bölgesel bir ihtisasa sahiptir. Banka, Karadeniz,
Hazar ve Akdeniz'i çevreleyen ülkeler aras›ndaki ticarette uzmanlaflm›fl; metal, demir
çelik hammaddeleri, tar›m ürünleri, kömür ve kimyasallar›n ticaretinde tercih edilen bir
çözüm orta¤› olmufltur. 

Bankan›n di¤er temel faaliyeti özel bankac›l›kt›r. 2004 y›l›nda GBI'›n yönetimindeki
toplam müflteri varl›klar› 700 milyon ABD dolar› seviyesine ulaflm›flt›r. Y›l boyunca özel
bankac›l›k müflteri kitlesi çeflitlenmifl; banka, özellikle Romanya, Rusya ve Türki
Cumhuriyetlerden yeni bireysel ve kurumsal müflteriler edinmifltir.

Uluslararas› kredi piyasalar›n›n etkin bir kat›l›mc›s› olan GBI, 2005 y›l›nda 75 milyon ABD
dolar› olan sendikasyon kredisinin maliyetini düflürerek 2005 y›l› fiubat ay›nda
100 milyon ABD dolar›na yükseltme baflar›s›n› göstermifltir.

GBI'›n, brüt kâr›, 2004 y›l›nda 33,8 milyon euro olurken bir önceki y›la göre %24 art›fl
kaydedilmifltir. Bankan›n, ayn› dönem için net kâr› %32'lik art›fl ile, 23,1 milyon euro
olmufltur.

FitchRatings Ocak 2005
Uzun Vadeli Borçlanma BB+ 
Görünüm pozitif



Rusya’da faaliyet gösteren az say›daki yabanc›
bankadan biri
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Garanti Bank Moscow (GBM)
Rus kurumsal müflterilerinin yan› s›ra, bu ülkede faaliyet gösteren Türk flirketlerine de
hizmet vermekte olan Garanti Bank Moscow (GBM) 1996 y›l›nda faaliyete bafllam›flt›r.
GBM’in 69 çal›flan› ve tek flubesi bulunmaktad›r.

GBM’in vizyonu, "Rusya'da en iyi kurumsal hizmeti sunan banka olmak"t›r. GBM, bu
vizyona uygun olarak piyasan›n sundu¤u olanaklar›, profesyonel yönetim yaklafl›m›,
Garanti’nin uluslararas› a¤› ile yaratt›¤› sinerji ve yenilikçi çözüm yaklafl›m› ile en iyi
flekilde de¤erlendirmeyi ve katma de¤er üretmeyi hedeflemektedir. 

Yaklafl›k 10 y›ll›k bir tecrübeye sahip olan banka, say›s› 630’a ulaflm›fl bulunan kurumsal
ve ticari müflterilerine zengin bir ürün ve hizmet yelpazesi ile hizmet sunmaktad›r.
Kurumsal ve ticari bankac›l›k kapsam›ndaki faaliyetlerini, kurumsal bazda Rus firmalar›
ve Rusya’da faaliyetlerini yürütmekte olan Türk ortakl› firmalar, ticari bankac›l›kta ise
Türkiye Rusya aras›ndaki ticaret ve hizmet ak›fl›nda önemli yeri olan orta ve küçük
ölçekli firmalar olarak iki ana dalda sürdürmektedir. Son y›llarda h›zla geliflen Türkiye’ye
yönelik turizm faaliyetleri çerçevesinde, Rusya’da ifl yapan Türk ortakl› turizm
iflletmelerine de hizmet sunmak GBM’in özel önem verdi¤i alanlar aras›ndad›r. 

GBM’de bireysel bankac›l›k faaliyetleri mevduat bankac›l›¤› ve transfer hizmetleri
çerçevesinde gerçeklefltirilmektedir. 2004 y›l›nda, Rus Mevduat Sigorta Program›’na
kabul edilen GBM, Izvestiya gazetesinin s›ralamas›nda, sermaye büyüklü¤ü aç›s›ndan ilk
100 büyük banka aras›nda gösterilmifltir. 

GBM’in UMS esaslar›na uygun olarak haz›rlanm›fl bilançolar›na göre, 2004 y›l› vergi
öncesi kâr› 4,4 milyon ABD dolar›, aktif büyüklü¤ü ise 157,1 milyon ABD dolar›
olmufltur. 

Rus Bankalar Birli¤i’nin bir üyesi olan GBM, Rusya'da faaliyet gösteren 41 yabanc›
bankadan biridir. 
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Garanti Yat›r›m
Ülkemizin önde gelen sermaye piyasalar› arac› kurumlar›ndan olan Garanti Yat›r›m
1991 y›l›nda faaliyetlerine bafllam›flt›r. Garanti Yat›r›m, kurumsal finansman ve sermaye
piyasalar› arac›l›k hizmetleri alanlar›nda yerli ve yabanc› müflterilerine hizmet
sunmaktad›r.

Kurumsal finansman, flirketin sektör lideri oldu¤u bir ifl alan›d›r. Garanti Yat›r›m flirket
birleflmeleri, sat›n almalar, halka arzlar ve özellefltirme ifllemlerinde 1991 y›l›ndan bu
yana say›s›z müflterisine hizmet sunmufltur. Kuruluflundan bugüne toplam 5 milyar ABD
dolarl›k kurumsal finansman ifllemini baflar›yla tamamlayan Garanti Yat›r›m'›n 2004
y›l›nda ald›¤› yetkilendirmelerin toplam tutar› 1,5 milyar ABD dolar›n› aflm›flt›r.

Arac›l›k hizmetleri Garanti Yat›r›m'›n di¤er ana iflkoludur. fiirket, 155 bine yak›n
müflteriye arac›l›k hizmeti sunmaktad›r. Güvenilir bir araflt›rma faaliyeti ile desteklenmifl
olan hisse senedi ifllemleri Garanti'nin yayg›n da¤›t›m a¤› ile müflterilere sunulmaktad›r.

Garanti Yat›r›m 2004 y›l›nda hisse senedi piyasas›nda 18,2 milyar YTL'lik ifllem hacmi ile
%4'lük pazar pay›na sahip olmufl; ifllem hacmi s›ralamas›nda 3. s›rada yer alm›flt›r.
Garanti Yat›r›m, müflterilerinin yan› s›ra Garanti Portföy ve Garanti Emeklilik ve Hayat’a
da ihtiyaç duydu¤u sermaye piyasalar› arac›l›k hizmetleri sunmaktad›r.

Garanti Yat›r›m'a 2003 ve 2004 y›llar›nda Euromoney taraf›ndan Türkiye'nin "En ‹yi
Arac› Kurumu" ödülü verilmifltir. 2004 y›l›nda flirket, Türkiye'nin önde gelen ekonomi
dergilerinden Capital taraf›ndan yap›lan anket çal›flmas›yla "Türkiye'nin En Be¤enilen
Arac› Kurumu"olarak de¤erlendirilmifltir.

Sürdürülebilir bir performans ve baflar› örne¤i olan Garanti Yat›r›m, 2004 y›l›nda ikincil
piyasa faaliyetlerinden 6,3 milyon YTL; portföy, fon yönetimi ve di¤er gelirlerinden
2,5 milyon YTL; kurumsal finansman faaliyetlerinden 1 milyon YTL ile gecikme ve kredi
faizlerinden 1,4 bin YTL olmak üzere 11,2 milyon YTL arac›l›k komisyonu geliri elde
etmifltir.

Türkiye’nin en iyi arac› kurumu
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Garanti Portföy
Ana hissedar› Garanti olan Garanti Portföy, 1997 y›l›nda ülkemizin ilk portföy yönetim
flirketi olarak faaliyete geçmifltir.

fiirketin bafll›ca faaliyet alan›n›, Garanti ve Garanti Yat›r›m’›n yat›r›m fonlar›n›n ve
Garanti Emeklilik ve Hayat’›n bireysel emeklilik fonlar›n›n yönetilmesi ile kurumsal ve
bireysel müflterilere portföy yönetimi hizmetinin verilmesi ve yat›r›m dan›flmanl›¤›
oluflturmaktad›r.

Garanti Portföy 2004 sonu itibar› ile, Garanti ve Garanti Yat›r›m’›n 16 yat›r›m fonu,
Garanti Emeklilik ve Hayat’›n 7 emeklilik fonu,18 kurumsal ve bireysel portföy ile
‹MKB'de kote olan Garanti Yat›r›m Ortakl›¤›'n› yönetmektedir. 

fiirketin yönetimindeki toplam fon büyüklü¤ü, 2004 y›l› sonunda, 2,2 milyar ABD
dolar›na ulaflm›flt›r. 2002 y›l›nda bafllayan portföy yönetim hizmeti, 2004 y›l›nda istikrarl›
geliflmesini devam ettirmifltir. Y›l sonu verilerine göre Garanti Portföy taraf›ndan
yönetilen toplam kurumsal ve bireysel portföy varl›klar› 118 milyon ABD dolar›d›r.

fiirket 2004 y›l›nda baflar›l› performans›n› sürdürmüfltür: Toplam komisyon gelirleri
78 milyon ABD dolar›na ulafl›rken Garanti Portföy’ün kâr› 6 milyon ABD dolar›na
yükselmifltir. 

Garanti Portföy, 2004 y›l sonu itibariyle yurt içi fon yönetimi piyasas›nda %11,5’lik
piyasa pay› ile 4. büyük flirket konumundad›r. 

Yönetimindeki toplam 2,2 milyar ABD dolar› ile
sektöründeki 4. büyük flirket



GARANT‹ YILLIK RAPOR 2004 

Garanti Leasing
64

Garanti Leasing
Garanti Leasing uluslararas› piyasalarda kredibilite, ulusal piyasada ise kaliteli hizmet
yaklafl›m› ile tan›nan bir flirkettir. 

Ülkemiz ekonomisinin temel tafl›n› oluflturan KOB‹’ler Garanti Leasing’in müflteri
kitlesinin önemli bir bölümünü oluflturmaktad›r. Garanti Leasing, 2004 y›l›nda %36'l›k
art›fl ile 4.119 yeni finansal kiralama ifllemi gerçeklefltirerek; 342 milyon ABD dolar›
ifllem hacmine ulaflm›fl ve %12'lik pazar pay› ile sektörde ikinci s›raya yerleflmifltir. 125
kiflilik bir ekip ile hizmet sunmakta olan flirket, kara ulafl›m araçlar›, ifl makineleri, tekstil
makineleri, imalat makineleri, büro malzemeleri, bas›n yay›n ekipmanlar› ve gayrimenkul
gibi mal ve ekipman yat›r›mlar›n› leasing yoluyla finanse etmektedir. Garanti Leasing, ifl
makinas›, CNC tezgah› ve çeflitli imalat makinas› satan firmalarla iflbirli¤ine girmifl ve
sat›c› leasingi sahas›nda kendisine önemli bir yer edinmifltir. 

Kurumsal yönetime, fleffal›¤a, hesap verilebilirli¤e ve etik de¤erlere s›k›ca ba¤l› olan
Garanti Leasing, uluslararas› kredi derecelendirme flirketlerince de¤erlendirilen ilk ve tek
kredi notuna sahip Türk leasing flirketidir. 

fiirketin uluslararas› kredibilitesinin di¤er bir temel göstergesi yurt d›fl› piyasalardan
do¤rudan borçlanabilme yetkinli¤idir. Garanti Leasing, 2004 y›l›nda WLB (30 milyon
ABD dolar› tutar›nda 1 y›l vadeli sendikasyon kredisi), Kuveyt Türk (28 milyon ABD
dolar› tutar›nda 2 y›l vadeli murabaha sendikasyonu kredisi) ve HSBC (30 milyon ABD
dolar› tutar›nda 2 y›l vadeli murabaha sendikasyonu kredisi) gibi uluslararas› banka ve
finans kurumlar›ndan krediler sa¤layarak müflterilerine kulland›rm›flt›r. Ayn› y›l içinde
Dünya Bankas›, Garanti Leasing’e belirlenmifl kriterleri uygun müflterilere kulland›r›lmak
üzere 25 milyon ABD dolarl›k 6 y›l vadeli bir kredi limiti tahsis etmifltir. Bu program
kapsam›nda müflterilere gerçeklefltirilen kredi kulland›r›m tutar› 17 milyon ABD dolar›na
ulaflm›fl durumdad›r. Di¤er önemli uluslararas› kredi kurulufllar›ndan IFC taraf›ndan
sa¤lanan 5 y›l vadeli 10 milyon ABD dolar› tutar›nda kredi ve FMO taraf›ndan sa¤lanan
5 y›l vadeli 10 milyon euro tutar›ndaki kredi, fiirket'in uluslararas› arenada elde etti¤i
baflar›y› göstermektedir. 

Leasing'de müflteri iliflkileri yönetimi kavram›n› baflar›yla uygulayan Garanti Leasing,
pazarlama ve sat›fl odakl› bir flirkettir. Garanti’nin yurt çap›na yay›lm›fl flube a¤›n›
etkinlikle kullanan flirket, 2004 y›l› toplam ifllemlerinin %62’sini Banka’n›n sat›fl ekibiyle
birlikte gerçeklefltirmifltir.

2004 y›l›nda da Garanti Leasing, 456 milyon YTL toplam aktif büyüklü¤ü ile ülkemizin
en büyük leasing flirketlerinden biridir. 

FitchRatings Ocak 2005
Uzun Vadeli Borçlanma BB- 
Görünüm dura¤an

Garanti Leasing, %12 pazar pay› ile sektörün en h›zl›
büyüyen flirketlerinden
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Garanti Factoring 
1990 y›l›nda kurulan Garanti Factoring ülkemizin en eski faktoring flirketlerinden biridir.
fiirketin %34,81’lik hissesi ‹MKB Ulusal Pazar›nda ifllem görmektedir. 

Tüm pazarlama faaliyetlerini riski tabana yayma stratejisi ile flekillendiren Garanti
Factoring, 2004 y›l›nda 282 milyon ABD dolar› yurt içi ve 101 milyon ABD dolar› yurt
d›fl› olmak üzere toplam 383 milyon ABD dolarl›k faktoring ifllem hacmi
gerçeklefltirmifltir. fiirket %4,4 pazar pay›na sahiptir. fiirket 2004 y›l› faaliyetlerinin
sonunda UFRS baz›nda 505 bin YTL kâr kaydetmifl, toplam aktifleri ise 110 milyon
YTL'ye ulaflm›flt›r. 

Ülkemizin kredi notuna sahip tek faktoring flirketi olan Garanti Factoring ayn› zamanda
iki uluslararas› faktoring organizasyonuna - IFG (International Factors Group) ve FCI
(Factors Chain International) - üye olan tek Türk faktoring flirketidir.

Kurumsal yönetim ilkelerinin s›k› bir takipçisi ve uygulay›c›s› olan Garanti Factoring
ayn› zamanda teknik altyap›s›, insan kayna¤› ve sektöründeki engin bilgi birikimi ve
deneyimi ile de seçkin bir kurumdur. 

FitchRatings Ocak 2005
Uzun Vadeli Borçlanma BB- 
Görünüm dura¤an

Garanti Factoring, IFG ve FCI’a üye olan tek Türk
faktoring flirketi
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Garanti Sigorta
Hayat d›fl› ve sa¤l›k branfllar›nda faaliyet gösteren Garanti Sigorta, banka sigortac›l›¤›n›n
Türkiye’deki en baflar›l› uygulay›c›s›d›r. Sektör ve müflteri ihtiyaçlar› göz önünde
bulundurularak gelifltirilmifl zengin bir ürün gam› ile hizmet veren Garanti Sigorta,
banka sigortac›l›¤›nda %24 pazar pay› ile sektör lideridir. fiirket, toplam say›s› 350.000’i
aflan müflteri kitlesine, nakliyattan mühendisli¤e, kazadan yang›na kadar farkl›l›k
gösteren branfllarda ve sa¤l›k sigortalar›nda hizmet sunmaktad›r. 

Garanti Sigorta, 2004 y›l›nda pazarlama ve sat›fl odakl› politikalar›n›n etkin kullan›m›n›n
bir sonucu olarak baflar›l› bir performans kaydetmifltir. fiirketin prim üretimi, 2004
y›l›n›n sonunda %42,8’lik büyüme ile 171 milyon YTL'ye ulaflm›flt›r. Branfllar baz›ndaki
pazar pay› incelendi¤inde, Garanti Sigorta’n›n, mühendislik branfl›nda %10,37 ile 4.,
nakliyat branfl›nda %6,65 ile 6., ferdi kazada %5,91 ile 7., yang›n branfl›nda %4,36 ile
9. ve kaza branfl›nda %2,12 ile 15. s›rada yer ald›¤› görülmektedir. 

Tüm branfllar baz›nda Garanti Sigorta, %3,28’lik pazar pay› ile Türkiye sigortac›l›k
sektörünün 9. büyük flirketidir (2003 y›l›nda 10.). fiirketin teknik kâr› 2004 y›l›nda %91
büyüme ile 28 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir.

Garanti’nin yan› s›ra, grup d›fl› bankalar ile de iflbirli¤i yapan Garanti Sigorta ayn›
zamanda karfl›l›kl› verimlilik ve sayg› esas›na dayal› acente ve brokerlik iliflkilerine de
sahiptir. Dünyan›n önde gelen reasürans firmalar› ile çal›flan Garanti Sigorta’n›n
“dan›flmanl›k hizmeti veren, sadakat yaratan flirket olmak” vizyonu sektördeki
konumunu her geçen gün pekifltirmesini ve büyümesini sürekli k›lmas›n› sa¤lamaktad›r.

Garanti Sigorta, %24 pazar pay› ile banka sigortac›l›¤›n›n
Türkiye’deki lideri
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Garanti Emeklilik ve Hayat
1992 y›l›nda kurulan Garanti Sigorta Hayat A.fi., 2002 y›l›nda bireysel emeklili¤i hizmet
kapsam›na alarak yeniden yap›lanm›fl, Hazine Müsteflarl›¤›’ndan al›nan izinle, 27 Ekim
2003 tarihinden itibaren hayat sigortac›l›¤› ile birlikte bireysel emeklilik sektöründe de
faaliyet göstermeye bafllam›flt›r. Al›nan izin do¤rultusunda fiirketin ad› Garanti Hayat
Sigorta A.fi.’den Garanti Emeklilik ve Hayat A.fi.’ye dönüflmüfltür.

Vizyonu “Garanti” ismini emeklilik sektöründe ve banka sigortac›l›¤›nda marka yapmak
olan Garanti Emeklilik ve Hayat, banka sigortac›l›¤› uygulamas›n›n ülkemizdeki en etkin
ve verimli örneklerinden birini oluflturmaktad›r. fiirketin öncelikli hedef pazar›n›, ana
da¤›t›m kanal› olan Garanti’nin müflterileri oluflturmaktad›r.

fiirket 2004 y›l›nda bireysel emeklilik alan›nda baflar›l› bir performans göstermifl, 37.000
bireysel emeklilik sözleflmesi sat›fl› gerçeklefltirerek 30 milyon YTL fon büyüklü¤üne
ulaflm›flt›r (Kaynak: 3 Ocak 2005 - EGM). Bu sonuçlara göre, Garanti Emeklilik ve Hayat,
kat›l›mc› say›s› aç›s›ndan 3., yönetilen fon büyüklü¤ü bak›m›ndan 5. s›rada
bulunmaktad›r.

fiirket 2004 y›l›nda hayat sigortac›l›¤› branfl›nda 13.427 adedi yat›r›m ürünü (birikimli
hayat, tek primli hayat sigortalar›); 259.278 adedi risk ürünü (kredi hayat, ihtiyari hayat,
y›ll›k hayat sigortalar›) olmak üzere toplam 272.705 hayat sigortas› poliçesi sat›fl›
gerçeklefltirerek 32,9 milyon YTL prim üretimi sa¤lam›flt›r. Bu üretimlerin sonucunda
Garanti Emeklilik ve Hayat 2004 y›l›nda bireysel emeklilik ve hayat sigortac›l›¤›nda katk›
pay› ve prim üretimi baz›nda bir önceki y›la göre %96 büyüme gerçeklefltirmifltir.

Bu sonuçlar, Garanti ile verimli iflbirli¤i sonucunda, daha fazla müflteriye do¤rudan
sigorta ürünleri ile ulafl›ld›¤›n› göstermektedir. 1999 y›l›nda 8 kifli olan sat›fl ekibi 2003
y›l›nda 110’u portföy yöneticisi olmak üzere toplamda 140 kifliye ulaflm›flt›r. Bireysel
emeklilikte hedeflenen pazar pay›na ulaflmak amac› ile 2004 y›l›nda sat›fl ekipleri
kademeli olarak büyümeye devam etmifl ve 2005 y›l› içinde 190 kifliye ulaflmas›
planlanm›flt›r. 2005 y›l› için farkl› da¤›t›m kanallar›n›n kullan›lmas› ve yeni referans
kaynaklar› yarat›lmas› amac› ile çal›flmalara bafllanm›flt›r; bu do¤rultuda pazarda daha
etkin rol almak ve sat›fllar›n art›r›lmas› hedeflenmektedir. 

Garanti Emeklilik ve Hayat, etik kurallara ba¤l› ifl yaklafl›m›, verimlili¤i ve müflteri
odakl›l›¤› ile potansiyelini kullanan, bunu sonuçlar›na yans›tan ve sektöre yön veren
flirketlerden biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Garanti Emeklilik ve Hayat, etik kurallara ba¤l› ifl
yaklafl›m›, verimlili¤i ve müflteri odakl›l›¤› ile sektöre yön
veren flirketlerden biri



GARANT‹ YILLIK RAPOR 2004 

Garanti Ödeme Sistemleri
68

GÖSAfi, kredi ve banka kart› pazar›n›n lideri ve kredi kart›
pazar›n›n en h›zl› ürün gelifltiricisi

Garanti Ödeme Sistemleri
1999 y›l›nda kurulan Garanti Ödeme Sistemleri A.fi. (GÖSAfi), ülkemiz kredi ve banka
kart› pazar›n›n lider hizmet sa¤lay›c›s›d›r. GÖSAfi'›n %99,92'si Garanti'nin ifltirak
portföyünde yer almaktad›r.

Kredi kart› pazar›n›n en h›zl› ve etkin ürün gelifltiricisi olan GÖSAfi, Garanti'ye kart
programlar› (çip bazl› çok markal› ve ortak markal›), ticari kartlar, sanal kartlar, iflyeri
pazarlama ve e-ticaret hizmetleri de sunmaktad›r.

Son y›llarda ortaya koydu¤u sürdürülebilir büyüme performans› ile ülkemizde oldu¤u
kadar Avrupa liginde de liderli¤e oynayan Bonus Card ile Shop&Miles, GÖSAfi'›n
Garanti için gelifltirmifl oldu¤u ve halen yönetim hizmeti sundu¤u kart programlar›n›n
en bafl›nda gelmektedir.

GÖSAfi, kredi ve banka kart› alanlar›nda teknolojiyi kullan›m› ve gelifltirdi¤i ürün ve
hizmet yenilikleri ile gerek ulusal gerekse uluslararas› pazarda be¤eni ve takdir
toplamaktad›r.

2004 y›l sonunda GÖSAfi'›n 4,2 milyon kredi kart›, 2,6 milyon debit kart ve 110 bin
POS ile arac›l›k etti¤i toplam kart ifllem hacmi 8,5 milyar ABD dolar› ve toplam üye iflyeri
hacmi 8 milyar ABD dolar› olmufltur.

BKM, VISA, MasterCard Europe’da servis sa¤lay›c›s› lisans›na sahip olan GÖSAfi, baz›
finans kurulufllar›na da hizmet vermektedir. fiirketin 2004 y›l sonunda toplam aktifleri
3.063 milyon ABD dolar›na ulafl›rken, net kâr› 625 bin ABD dolar› olarak kaydedilmifltir.
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Finansal hizmetler, perakendecilik ve otomotiv
sektörlerine teknoloji sahas›nda ifl gelifltirme, güvenlik,
uygulama, sistemler, operasyon ve network uygulamalar›

Garanti Teknoloji
Garanti Teknoloji; Garanti, ifltirakleri ve Do¤ufl Grubu’nun teknoloji hizmet
sa¤lay›c›s›d›r. 

Teknoloji alan›ndaki bilgi birikimi ve müflteri odakl› yaklafl›m›, Garanti Teknoloji’nin
müflterileriyle ifl iliflkileri gelifltirmesindeki en temel de¤erlerini oluflturmaktad›r. 
fiirket, müflterilerine ortak çözümler sunabilmek ve müflteri odakl› platformlar
kurabilmek amac›yla her türlü teknolojik ifl birli¤ine aç›kt›r. 

Garanti Teknoloji’nin etkin bir organizasyon yap›s› ve ifl süreçleri vard›r. Bu özelli¤i,
flirketin a¤›rl›kl› olarak tasar›m, operasyon ve kullan›c› destek alanlar›na odaklanmas›n›
sa¤lamaktad›r. 506 kiflilik bir ekibe sahip olan Garanti Teknoloji bankac›l›k, finansal
hizmetler, perakendecilik ve otomotiv sektörlerine teknoloji sahas›nda ifl gelifltirme,
güvenlik, uygulama, sistemler, operasyon ve network uygulamalar› sunmaktad›r. 

fiirket, 245 kiflilik yaz›l›m gelifltirme ve analist ekibi ile, bireysel ve ticari bankac›l›k ile
kredi kartlar›, yat›r›m bankac›l›¤›, sigortac›l›k, leasing, faktoring ve di¤er finansal
hizmetlere komple yaz›l›m ve teknoloji çözümleri sunmaktad›r. 

Tüm bu hizmetler, 7 gün 24 saat kesintisiz iflleyecek flekilde tasarlanm›fl; di¤er taraftan
çok kanall› müflteri iliflkileri yönetimi ve süreç-evrak yönetimi modülleri ile de entegre
edilmifltir. 

Garanti Teknoloji,
• 11.300 Windows 2003 ve XP kiflisel bilgisayar, 
• 1.400 adet Windows 2000 ve Windows 2003 server,
• 50 adet Unix sistem,
• saniyede 6.592 talimat iflleyebilen merkezi ifllem ünitesi,
• 30,6 terabyte disk kapasitesi ve
• %99,9’luk sistem güvenilirli¤i ile 

ülkemizin bir numaral› özel teknoloji hizmet sa¤lay›c›s›d›r. 

Garanti Teknoloji taraf›ndan yönetilmekte olan ulusal çapl› iletiflim altyap›s› kesintisiz
dial-up ve uydu ba¤lant›s› ile desteklenmektedir. Bu altyap› üzerindeki veri, video ve ses
iletiflimi 114.000 POS, 1.020 ATM ve nakit döngüsü altyap›lar›yla gerçeklefltirilmektedir. 

2004 y›l sonu verilerine göre Garanti Teknoloji’nin aktif toplam› 12,2 milyon YTL,
toplam sat›fllar› 18,9 milyon YTL, net kâr› ise 632 bin YTL olmufltur.
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1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan› 
Bankam›z 31.12.2004 tarihinde sona eren faaliyet döneminde afla¤›daki aç›klamalar paralelinde Sermaye Piyasas› Kurulu
taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uymakta ve bu ilkeleri uygulamaktad›r. Söz konusu faaliyet döneminde
Bankam›z kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde faaliyet raporu ve internet sitesinin kapsam›n› zenginlefltirmifl, pay
sahiplerinin daha fazla bilgiye daha h›zl› eriflimi için çal›flmalara bafllam›flt›r. Pay sahipleri May›s 2005 itibariyle internet
sitemizden daha kapsaml› bir flekilde yararlanabilecek, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesindeki faaliyetlerimiz de bu sitede yer
alacakt›r.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹ 

2. Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi
Bankam›zda pay sahipli¤i haklar›n›n takibini kolaylaflt›rmay› teminen “Genel Muhasebe Müdürlü¤ü ‹fltirakler ve Hissedarlar”
servisi bulunmaktad›r. Bankam›zda ayr›ca yabanc› yat›r›mc› ve pay sahipleriyle iliflkileri yöneten ve “Kurumsal Strateji, ‹fl
Gelifltirme ve Yat›r›mc› ‹liflkileri” birimi bünyesinde faaliyet gösteren Yat›r›mc› ‹liflkileri servisi bulunmaktad›r.

Genel Muhasebe Müdürlü¤ü ‹fltirakler ve Hissedarlar Servisi
Faks no: (0212) 216 6421
Ad› Soyad› Unvan› Telefon no E-posta adresi
Ayd›n fienel Genel Muhasebe Birim Müdürü (0212) 318 1910 AydinS@garanti.com.tr
Sevgi Demiröz Yönetmen (0212) 318 1945 SevgiD@garanti.com.tr
Ülkü S›ng›n Yetkili (0212) 318 1946 UlkuSi@garanti.com.tr

Yat›r›mc› ‹liflkileri Servisi 
Faks no: (0212) 216 5902
Ad› Soyad› Unvan› Telefon no E-posta adresi
Funda Güngör Kurumsal Strateji, ‹fl Gelifltirme ve (0212) 318 2350 FundaGun@garanti.com.tr

Yat›r›mc› ‹liflkileri Birim Müdürü
Hale Tunaboylu Yönetmen (0212) 318 2359 HaleTu@garanti.com.tr
Olca Erdost Yönetmen (0212) 318 2354 OlcaE@garanti.com.tr
Asl› Su Yönetmen (0212) 318 2357 AsliSu@garanti.com.tr

‹fltirakler ve Hissedarlar servisinin bafll›ca görevleri, Bankam›z›n genel kurul toplant›lar›n› düzenlemek, sermaye art›r›m ifllemlerini
gerçeklefltirmek, sermaye art›r›m›ndan do¤an bedelsiz hisse senedi haklar›n›n kulland›r›lmas›n› sa¤lamak, Bankam›z ifltiraklerinin
sermaye art›fl› ve genel kurul toplant›lar›na kat›lma ifllemlerini gerçeklefltirmek ve Servise gelen sorular› yan›tlamakt›r.

Kurumsal Strateji, ‹fl Gelifltirme ve Yat›r›mc› ‹liflkiler birimi bünyesinde bulunan Yat›r›mc› ‹liflkileri servisinin bafll›ca görevleri ise,
mevcut ve potansiyel yabanc› yat›r›mc›larla iliflkileri düzenlemek, pay sahiplerini geliflmeler hakk›nda düzenli olarak
bilgilendirmek, sorular›n› yan›tlamak, Banka’y› tan›t›c› sunumlar haz›rlamak, bilgilendirme toplant›lar› ve yurt d›fl› tan›t›m
toplant›lar› düzenlemek ve bunlara düzenli olarak kat›lmakt›r. Birim, faaliyetleri çerçevesinde 2004 y›l›nda toplam 10 yabanc›
yat›r›mc› konferans›na kat›lm›fl ve 291 yat›r›mc›yla münferit toplant›lar yap›lm›flt›r. Bunlar›n yan›s›ra, ayda ortalama 250 civar›nda
yat›r›mc›dan gelen sorulara telefon ve e-posta arac›l›¤›yla yan›t verilmifltir. Servisin amac› yöneltilen her soruya zaman›nda ve
eksiksiz yan›t vermek; Banka’y› en iyi ve en do¤ru flekilde temsil etmek ve tan›tmakt›r.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
‹fltirakler ve Hissedarlar servisine sermaye art›r›m ve genel kurul toplant› dönemlerinde konularla ilgili olarak ortalama 150-200
telefon gelmektedir. Ayr›ca, geçmifl dönem sermaye art›r›mlar› ile ilgili pay da¤›t›m ifllemlerinin nas›l yap›ld›¤›na dair flubelerimiz
ve hissedarlar›m›zla ayda yaklafl›k 200 telefon görüflmesi gerçeklefltirilmektedir. 31.12.2004 tarihinde sona eren faaliyet
döneminde e-posta ve yaz›l› olarak Bankam›z faaliyet raporlar›, sahip olunan Garanti Bankas› hisse senetlerinin durumlar› ve
vefat eden hissedarlar›m›z›n varislerinin yapt›¤› baflvurular do¤rultusunda hisse ile ilgili senetlerin paylaflt›rma ifllemleri hakk›nda
30’a yak›n yaz›l› baflvuru yap›lm›fl; konularla ilgili yan›tlar muhataplar›na yaz›l› olarak verilmifltir. 

Yat›r›mc› ‹liflkileri servisinde, telefon ve e-posta yoluyla gelen ayl›k ortalama 250 soru yan›tlanmakta, ayr›ca ayda ortalama
25-30 mevcut veya potansiyel yat›r›mc›yla ve banka analistleriyle birebir toplant›lar düzenlenerek Banka’yla ilgili tüm sorular
cevapland›r›lmaktad›r. 
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Garanti Bankas›’n›n kapsaml› bir Yat›r›mc› ‹liflkileri internet sitesi bulunmaktad›r. Banka hakk›nda genel tan›t›m bilgileri içeren bu
site, ayn› zamanda, Garanti Bankas›’n›n dönemsel olarak yay›nlanan mali tablolar›n›, Banka’da meydana gelen geliflmelere ait
duyurular›, Banka’y› tan›tan elektronik sunumlar› ve s›kça sorulan sorulara yan›tlar› sunmaktad›r.

Dönem içindeki pay sahipli¤i haklar›ndaki de¤iflikliklerle ilgili ‹MKB’ye özel durum aç›klamalar› yap›lmaktad›r.

Özel denetçi atanmas› bireysel bir hak olarak Bankam›z ana sözleflmesinde düzenlenmemifl olup, bu döneme kadar Bankam›za
özel denetçi tayini konusunda iletilen bir talep olmam›flt›r.

4. Genel Kurul Bilgileri
Genel kurul toplant›s› Yönetim Kurulu taraf›ndan al›nan karar ile gerçekleflir. Toplant› ile ilgili detay bilgiler pay sahiplerine
gazete ilanlar›yla bildirilir ve toplant› medyaya kapal› olarak yap›l›r. Toplant›ya kat›l›m baflvurular› toplant›n›n son gününe kadar
yap›labilmektedir. 

Genel kurul öncesi Banka’n›n Bilanço, Kâr-Zarar tablolar› ve faaliyet raporu haz›rlanarak toplant›dan 15 gün önce tüm
flubelerde, genel müdürlükte ve internet sitesinde yay›nlanmaktad›r. 

Genel kurul toplant›lar›nda zaman zaman pay sahipleri taraf›ndan sorular sorulup, öneriler verilmektedir. Talepler Türk Ticaret
Kanunu’nda belirlenmifl usul ve ilkeler çerçevesinde de¤erlendirilmekte, sorular yan›tlanmakta, öneriler ise genel kurulun
onay›na sunulmaktad›r. Yeterli nisapla onaylanmas› halinde öneriler karar haline gelmektedir. Genel kurul tutanaklar› ‹fltirakler
ve Hissedarlar servisinde pay sahiplerine aç›k tutulmaktad›r. 

Gayrimenkul al›m ve sat›m›, kiralanmas› gibi önemli nitelikteki kararlar Bankam›z ana sözleflmesi gere¤i Yönetim Kurulu karar› ile
gerçekleflmektedir. 

Kanun gere¤i Bankam›z›n ihraç etmifl oldu¤u hisse senetlerinden 206 adet hamiline hisse senedi hariç di¤er tüm hisse senetleri
nama yaz›l›d›r. Nama yaz›l› hisselerin Bankam›z pay defterine kayd› için bir süre öngörülmemifltir. 

Genel kurula kat›l›m›n kolaylaflt›r›lmas› amac›yla genel hükümler çerçevesinde toplant›ya davet ilan yoluyla yap›lmaktad›r. Genel
kurul tutanaklar› özel durum aç›klamas› format›nda kamuoyuna aç›klanmaktad›r. 

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Bankam›z oy hakk›nda imtiyaz bulunmamaktad›r. Bankam›z›n hakim hissedar›n›n kontrolündeki flirketler genel kurulda oy
kullanmaktad›rlar. Az›nl›k paylar› yönetimde temsil edilmemektedir. Bankam›z ana sözleflmesinde birikimli oy kullan›m›na yer
verilmemifltir.

6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
Bankam›z›n 370 adet kurucu hissesi bulunmakta ve bu hisseler da¤›t›labilir kâr›n %10’una hak kazanmaktad›rlar. 

Bankam›z, kâr› bünyesinde muhafaza ederek iç kaynaklardan sermaye art›r›m› gerçeklefltirmek suretiyle, hissedarlar›na bedelsiz
hisse senedi vermek yönünde bir politika izlemektedir. 

7. Paylar›n Devri 
Bankam›z esas sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan hükümler bulunmamaktad›r.
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BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

8. fiirket Bilgilendirme Politikas› 
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II. Bölüm madde 1.2.2.’de belirtildi¤i flekilde yay›nlanm›fl bir bilgilendirme politikas› bulunmamakla
birlikte, Bankam›z›n Yat›r›mc› ‹liflkileri servisi mevzuatla belirlenen konular d›fl›nda banka ve sektör analizinde yard›mc› olaca¤›na
inan›lan bilgileri yat›r›mc›larla düzenli toplant›lar yaparak ve internet sitesindeki ilgili sunum ve özel durum aç›klamalar›yla
hissedarlar›na eflit ve fleffaf flekilde duyurmaktad›r. 

Do¤ru ve zaman›nda bilgi ak›fl›n› teminen her çeyrek itibariyle aç›klanan mali tablolara iliflkin bir sunum haz›rlanmakta, Yat›r›mc›
‹liflkileri servisi arac› kurulufllar taraf›ndan düzenlenen yat›r›mc› toplant›lar›na kat›larak Banka ve sektördeki geliflmeleri
tart›flmakta ve ilgili her türlü soru ve talebi günlük bazda telefon ve e-posta yoluyla yan›tlamaktad›r.

9. Özel Durum Aç›klamalar›
SPK düzenlemeleri uyar›nca 2004 y›l› içerisinde yap›lan 66 adet Özel Durum Aç›klamas› bulunmaktad›r. Y›l içinde SPK
düzenlemeleri uyar›nca yap›lan özel durum aç›klamalar› için SPK veya ‹MKB taraf›ndan ek aç›klama istenmemifl, tüm özel
durumlar zaman›nda aç›klanm›flt›r. 

Baz› Özel Durum Aç›klamalar›n›n ‹ngilizce tercümeleri yabanc› yat›r›mc›lara, ABD’de ihraç edilmifl depo sertifikalar›m›zla ilgili
olarak Bank of New York’a ve Londra Borsas›’na gönderilmektedir. Önemli aç›klamalar için Yat›r›mc› ‹liflkileri internet sitesinde
bir bölüm ayr›lm›flt›r. 31.12.2004 tarihinde sona eren dönemde Banka hisse senetlerinin Londra borsas›nda kote olmas›
durumundan dolay› 15 adet Özel Durum Aç›klamas› yap›lm›fl, bu özel durumlar yurt içinde de duyurulmufltur.

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
‹nternet sitesi arac›l›¤›yla bilgilendirme yapmaya uzun y›llard›r devam etmekte olan Bankam›z›n Türkçe ve ‹ngilizce olarak
haz›rlanm›fl iki ayr› internet sitesi bulunmaktad›r. Türkçe olarak haz›rlanm›fl internet sitesine www.garanti.com.tr adresinden,
‹ngilizce olarak haz›rlanm›fl internet sitesine ise www.garantibank.com adresinden ulafl›labilir. 

‹nternet sitelerimizde Bankam›z hakk›nda genel bilgiler ile birlikte bankac›l›k, kredi kartlar›, yat›r›m, sigorta, leasing, emeklilik,
e-ticaret alanlar›nda sundu¤umuz ürün ve hizmetler hakk›nda detayl› bilgiler sunulmakta, ayr›ca internet flubemizde bankac›l›k
ifllemleri yapma imkan› bulunmaktad›r. ‹ngilizce olarak haz›rlanm›fl internet sitemizde Yat›r›mc› ‹liflkileri bölümü alt›nda hisse ile
ilgili ayr›nt›l› bilgiler (listeleme ve kote bilgileri, hisse performans›na iliflkin finansal data, sermaye art›r›mlar›, geçmiflteki temettü
oranlar›, analist raporlar›, yabanc› yat›r›mc›lara yönelik “Stockwatch” isimli ayl›k bültenler, son durum itibariyle ortakl›k ve
yönetim yap›s›, Bankam›z›n BDDK ve UMS’na göre periyodik mali tablo ve raporlar›, çeflitli sunumlar, kurumsal bilgiler, y›ll›k
faaliyet raporlar›, özel durum aç›klamalar›, makroekonomik data ve s›kça sorulan sorular bafll›¤› alt›nda flirkete ulaflan bilgi
talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplardan oluflan derleme bilgiler) bulunmaktad›r. ‹lgili di¤er bafll›klar›n internet
sitemize konulmas› ile ilgili çal›flmalar tamamlanm›fl olup, halen devam etmekte olan tasar›m yenileme projesinin
tamamlanmas›yla birlikte kamuya sunulacakt›r.

11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas› 
fiirketin gerçek kifli nihai hâkim pay sahibi/sahiplerine iliflkin olarak dolayl› ve karfl›l›kl› ifltirak iliflkilerinden ar›nd›r›lmak suretiyle
kamuya herhangi aç›klama yap›lmamaktad›r.

Banka’n›n nihai hakim hissedar› halen kamuoyunun bilgisi dahilinde olan bir husustur. Ayr›ca aç›klama yap›lmas›n›
gerektirmeyecek kadar kamuoyunda bu hususa iliflkin bilinirlik mevcuttur.

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas› 
Mevcut yasal düzenleme içeriden ö¤renebilecek durumda olan kiflilerin her münferit olayda ayr› ayr› belirlenmesini
gerektirdi¤inden içeriden ö¤renebilecek durumda olan kiflilerin listesi kamuya duyurulmamaktad›r. 
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BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Bankam›z ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme ilgili konularda ‹MKB’ye
yap›lan Özel Durum Aç›klamalar›, gazete ilanlar›, toplant›lara kat›l›m, sorulan sorular› yan›tlama yoluyla ve internet sitemiz
arac›l›¤›yla yap›lmaktad›r. 

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m› 
Menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m› konusunda yasal düzenlemelere paralel olarak düzenleme yap›lmas› prensibi
benimsenmifltir.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Garanti'nin insan kayna¤›na bak›fl›n›n temelinde insana yat›r›m ilkesi yer al›r. Tüm geliflmelerin arkas›nda insan beyni oldu¤unun
bilinciyle genç ve yarat›c› beyinleri sürekli aram›za katmak, e¤itmek ve gelifltirmek, çal›flanlara yeteneklerini gösterebilecekleri
ortamlar sa¤lamak, f›rsatlar sunmak, baflar›lar›n› görmek ve ödüllendirmek tüm sistemimizin temel yap› tafllar›n› oluflturur. 

Garanti'nin insan kaynaklar› politikas›n›; insana önem ve öncelik vermek, sürekli yat›r›m yapmak; e¤itimler için gerekli kayna¤›
ay›rmak; kurum içinden yükselmeye öncelik tan›mak, bu amaçla programlar uygulamak, insan kaynaklar› sistemleri gelifltirmek;
aç›k iletiflim ortam›n›n öncülü¤ünü yaparak kat›l›mc›l›¤› sa¤lamak; adil ve objektif tutum sergilemek; uluslararas› standartlarda
uygulamalar gelifltirmek fleklinde özetleyebiliriz. 

Bu çerçevede, ‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü’nün misyonu, "Örgütün ifl hedeflerine ulaflma sürecinde etkin ‹nsan Kaynaklar›
Politikalar› uygulayarak stratejik bir rol üstlenmektir. ‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü bu amaçla Bankam›z "Etik De¤erleri"
çerçevesinde, Banka ifl hedeflerini bilmek; iflkollar›na ve sahaya yak›n olmak; do¤ru göreve do¤ru kifliyi yerlefltirmek için objektif
ölçme ve de¤erleme araç ve yöntemleri uygulamak; Banka stratejileri do¤rultusunda insan kaynaklar› uygulamalar› gelifltirmek;
çal›flanlar›m›z›n motivasyonlar›n› art›r›c› çal›flmalar yapmak; çal›flanlar›m›za kendilerini ifade edebilmeleri için aç›k iletiflim
ortamlar› yaratmak; çal›flanlara yetkinlik, bilgi, beceri, ihtiyaç ve beklentileri do¤rultusunda “kariyer dan›flmanl›¤›” yapmak; kiflisel
geliflim için gerekli e¤itimlerin al›nmas›n› sa¤lamak ilkeleriyle hareket eder.

Çal›flanlarla iliflkileri yürütmek amac›yla son 5 y›ld›r "Çal›flanla ‹liflkiler ve Kurum ‹çi ‹letiflim" fonksiyonlar›ndan sorumlu olmak
üzere bir yap›lanma mevcuttur. Banu Parlar (Yönetmen) ve Müge Esmersoy (Yetkili) s›fatlar›yla bu sorumlulu¤u yürütmektedirler.

Tüm kurum içi yükselmeler ve görevler aras› geçifller için standart kriterler (deneyim, görevde çal›flma süresi, performans,
yetkinlik de¤erlendirmesi, s›nav, mülakat vb) oluflturulmufl ve fleffaf bir yaklafl›mla Kariyer Haritalar› kapsam›nda tüm kuruma
ilan edilmifltir. Çal›flanlar›m›z seçtikleri kariyer yoluna göre yönlendirilmekte ve desteklenmektedir. 

Ücret sistemimiz göreve göre ücretlendirme sistemidir. Benzer ifli yapan kifliler benzer ücret almaktad›r. Görevler, o görevin
gerektirdi¤i yetkinlikler, tafl›d›¤› risk, yönetilen kifli say›s› gibi objektif kriterlerle puanlanmakta ve ücretlendirilmektedir.
Performans sistemi ise hedeflere ve bunlar›n gerçeklefltirilmesine ba¤l› olarak performans› ölçmekte ve EVA (Economic Value
Added/Ekonomik Katma De¤er) finansal baflar› metri¤ine göre çal›flanlar›m›za baflar› primi ödenmektedir. 

Bu ve benzeri sistematik yaklafl›mlar sonucunda çal›flanlar›m›zdan ayr›mc›l›k konusunda herhangi bir flikayet gündeme gelmemektedir.

16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler 
Bankam›zda müflteri memnuniyetini sa¤lamak ve devaml› k›lmak amac›yla kurulmufl bir Müflteri Memnuniyeti birimi
bulunmaktad›r. Birimin fonksiyonlar›, müflteri memnuniyetini sa¤lamak, müflteri ba¤l›l›¤› ve sadakatini en yüksek seviyede
tutmak; müflterilerimizin telefon, internet, mektup, faks yoluyla iletmifl oldu¤u tüm Bankam›z, Garanti Sigorta, Garanti Emeklilik
ürün ve hizmetleri ile ilgili flikayetlerini almak, mümkünse an›nda, de¤ilse gerekli araflt›rmalar› yaparak ya da ilgili birim/flube/
bölgeden görüfl alarak en k›sa sürede ve kalite standartlar›na uygun olarak çözümlenmesini sa¤lamak, flikayetin
çözümlenmesine yönelik araflt›rma sonucunu takip ederek müflteriyi bilgilendirmek, iletilen tüm flikayetlerin veri taban›na giriflini
yaparak veri taban›n› sürekli güncel tutmak ve gelifltirmek, etkin yönetilmesini sa¤lamak, veritaban›nda biriken bilgilerden
raporlar üreterek ilgili taraflar ve çal›flanlarla paylaflmak, veritaban›na kay›t edilen ayn› tip sorunlar› tespit ederek ilgili süreçlerin
iyilefltirilmesine yönelik önleyici faaliyetler için girdi sa¤lamak ve müflterilerden gelen takdir ve teflekkür mesajlar›n› ilgili taraflarla
paylaflmak, flube ve çal›flanlar için ödül ve teflvik sistemi kurmak ve izlemektir.



GARANT‹ YILLIK RAPOR 2004 

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu
74

17. Sosyal Sorumluluk
Misyonunu bankac›l›k hizmetleriyle s›n›rl› tutmayan Bankam›z, ekonomideki geleneksel rolüne ek olarak, topluma katt›¤› de¤eri
sürekli ve belirgin bir biçimde art›rma ilkesiyle hareket etmektedir. Ticari faaliyetlerinde gözetti¤i bu unsuru, destek verdi¤i
kültür, sanat, e¤itim, spor ve çevre gibi alanlara da yans›tmakta; sponsorluk faaliyetlerinin yan› s›ra kendi kurumlar›n› oluflturarak
deste¤inin sürekli olmas›n› sa¤lamaktad›r.

Garanti Bankas›, toplumun yaflam kalitesini art›rmak ve sürdürülebilir k›lmak için, projeleri desteklemenin yan› s›ra aktif rol de
üstlenmektedir. Bu kapsamda e¤itim, spor ve çevre projelerinde yerel yönetimlerle çal›fl›rken, yer ald›¤› uluslararas› kültür sanat
projeleriyle Türkiye'nin tan›t›m›na katk›da bulunmaktad›r. Garanti Bankas›, kurum de¤erleri aras›nda sayd›¤› toplumun geliflimini
destekleme ilkesiyle yer ald›¤› projeleri, bünyesindeki tüm kurumlar›n sinerjisiyle yürütmektedir. Bankam›z›n toplumsal paylafl›m
projeleri ve 31.12.2004 tarihinde sona eren faaliyet döneminde gerçeklefltirilen proje ve aktiviteler hakk›nda detayl› bilgi, Y›ll›k
Raporun 58. sayfas›nda yer almaktad›r. 

BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU

18. Yönetim Kurulu’nun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler 
Yönetim Kurulu üyeleri içinde icrac› üyeler Ergun Özen ve Süleyman Sözen; icrac› olmayan üyeler ise Ferit Faik fiahenk,
Sincar Toker, A. Can Verdi, Muammer Cüneyt Sezgin ve Ahmet Kamil Esirtgen’dir. Yönetim Kurulu Baflkan› Ferit Faik fiahenk,
Genel Müdür Ergun Özen’dir. 

Bankam›z Yönetim Kurulu’nda ba¤›ms›z üye bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu yasal düzenlemelere paralel olarak gerekli
nitelikleri haiz kiflilerden oluflmaktad›r.

Yönetim Kurulu üyelerinin flirket d›fl›nda baflka görev veya görevler almas›n›n belirli kurallara ba¤lan›p ba¤lanmad›¤› ve/veya
s›n›rland›r›l›p s›n›rland›r›lmad›¤› hususunda Türk Ticaret Kanunu’na uygun düzenlemeler benimsenmifltir. 

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 
Bankam›z›n Yönetim Kurulu üye seçimi, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer
alan niteliklerle örtüflüp Bankalar Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden seçilmektedir.

20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Vizyonumuz Avrupa’da en iyi banka olmakt›r. Misyonumuz ise etkinli¤imiz, çevikli¤imiz ve örgütsel verimlili¤imizle
müflterilerimize, hissedarlar›m›za, çal›flanlar›m›za, topluma ve çevreye katt›¤›m›z de¤eri sürekli ve belirgin bir biçimde art›rmakt›r.
Vizyon ve misyonumuz Bankam›z›n ‹ngilizce ve Türkçe internet sitelerinde kamu bilgisine sunulmaktad›r. Ayr›ca gerek Yönetim
Kurulu gerekse Bankam›z üst yönetimi yaz›l› ve sözlü medya arac›l›¤›yla yapt›klar› görüflme, röportaj ve di¤er yay›nlar ile misyon
ve vizyonumuzu kamuya duyurmaktad›rlar. Bankam›z›n stratejik hedeflerine Y›ll›k Raporun 7. sayfas›nda yer verilmektedir.

Stratejik hedefimiz, disiplinli büyüme, sürdürülebilir kârl›l›k, müflteri odakl›l›k, operasyonel verimlilik, yayg›n ve alternatif da¤›t›m
kanallar›n›n verimli kullan›m›, sa¤l›kl› risk yönetimi, ileri teknolojik altyap›n›n devaml› gelifltirilmesi, özenli insan kaynaklar›
politikalar› ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum prensiplerini uygulayarak uzun dönemli, sürdürülebilir bir büyüme ve
hissedarlar›m›z, müflterilerimiz, çal›flanlar›m›z ve toplum için devaml› de¤er yaratmakt›r. Söz konusu stratejik hedefler
çerçevesinde Banka’n›n bütçesi ve k›sa, orta ve uzun vadeli ifl planlar› oluflturulmakta, hedef gerçekleflme raporlar› haftal›k
bazda izlenmekte, her üç ayda bir Banka üst yönetimi ayr› ayr› flube ve bölge müdürlükleriyle hedef gerçekleflmelerine iliflkin
performans toplant›lar› düzenlemektedir. Ayr›ca stratejik hedeflere yönelik fiili gerçekleflmeler Bankam›z›n yönetim bilgilendirme
ve raporlama (MIS) altyap›s›, sistemler ve ekranlar vas›tas›yla da anl›k olarak izlenebilmektedir.

21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
‹ç denetim ve risk yönetim politika ve stratejilerini oluflturmak ve ifllerli¤ini kontrol etmek, nihai olarak Yönetim Kurulu
fonksiyonlar› aras›nda yer almaktad›r. Buna uygun olarak, iç denetim faaliyetlerini yürüten Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, ‹ç kontrol
faaliyetlerini yürüten ‹ç Kontrol Merkezi ve risk yönetim faaliyetlerini yürüten Risk Yönetim Müdürlü¤ü do¤rudan Yönetim
Kurulu’na ba¤l› olarak çal›flmaktad›r.

Söz konusu fonksiyonlar› yerine getiren birimler, erkler ayr›l›¤› prensibine uygun olarak yap›land›r›lm›fl olup, icrac› faaliyetlerden
ba¤›ms›z bir flekilde çal›flmakta ve raporlamalar›n› do¤rudan Yönetim Kurulu’na yapmaktad›r.
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Söz konusu yap›lanma, düzenleyici otorite olan BDDK’n›n 08.02.2001 tarih 24312 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan tebli¤i
gere¤idir ve Banka organizasyonu içerisindeki yeri afla¤›daki gibidir:

Teftifl Kurulu ve ‹ç Kontrol Merkezi bulgular› ve Risk Yönetim ç›kt›lar› do¤rudan ‹ç Denetim ve Risk Yönetiminden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesine raporlanmakta, ayr›ca iki ayl›k periyotlarla toplanan denetim komitesinde ve üst düzey risk komitesinde
de de¤erlendirilmekte ve aksiyonlar planlanmaktad›r.

Yönetim Kurulu’na ba¤l› olarak görevlerini ifa eden risk komiteleri:
• Üst Düzey Risk Komitesi
• Banka Risk Komitesidir.

Yönetim Kurulu

‹fi KOLLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Teftifl Kurulu

Operasyon
Hizmetleri

Bireysel
Bankac›l›k &

‹nsan Kaynaklar›

Hazine ve
Yat›r›m

Bankac›l›¤›

Ticari
Bankac›l›k

Küçük ve Orta
Boy ‹flletmeler

Finansal Kurumlar
& Kurumsal
Bankac›l›k

Hukuk
Hizmetleri

Yönetim
Hizmetleri

Destek
Hizmetleri

Krediler

Risk Yönetimi

‹ç Kontrol Merkezi

Genel Müdür

YÖNET‹M KURULU
‹Ç DENET‹M VE R‹SK YÖNET‹M‹NDEN

SORUMLU Y.K. ÜYES‹

ÜST DÜZEY R‹SK KOM‹TES‹

BANKA R‹SK KOM‹TES‹

OPERASYONEL
R‹SK

KRED‹ R‹SK‹P‹YASA R‹SK‹

BANKA ÜST YÖNET‹M‹

Alt Komiteler

BilgilendirmeDelegasyon ve ‹zleme

BilgilendirmeDelegasyon ve ‹zleme

Veri ve Bilgi Paylafl›m›

Risk Yönetimi ile ilgili strateji ve politikalar›n paylafl›m›

Risk politika ve stratejilerini izleme ve denetleme

Üst Düzey Risk Komitesi taraf›ndan ifl kolu baz›nda belirlenen 
stratejilerin uygulanmas› konusunda eflgüdüm sa¤lanmas›
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Üst Düzey Risk Komitesi (ÜDRK)
BDDK’n›n 08.02.2001 tarih 24312 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan tebli¤ esaslar›na göre tesis edilmifl olan komite, ‹ç Denetim
ve Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Aktif Pasif Komitesi Baflkan›, Kredi Komitesi Baflkan› ve Banka Risk
Komitesi Baflkan›ndan oluflmakta ve iki ayl›k periyotlarla toplanmaktad›r.

Komite,
• Banka’n›n risk yönetimi konusundaki misyon ve risk yaklafl›m›n› belirlemek, Yönetim Kurulu onay›n› almak,
• Misyon ve risk yaklafl›m› ile uyumlu risk yönetim strateji ve politikalar›n› haz›rlamak, Yönetim Kurulu onay›n› almak,
• Banka genelinde ortak risk yönetimi kültürünün oluflturulmas›n› sa¤lamak,
• Belirlenen risk politikalar›n›n uygulanmas›n› periyodik olarak izlemek ve mevcut süreçlerin gözden geçirilerek gerekli

de¤iflikliklerin yap›lmas›n› sa¤lamak,
• Risk Yönetim Grubunun, Yönetim Kurulu ile eflgüdümünü sa¤lamak,
fonksiyonlar›n› yerine getirmektedir. 

Banka Risk Komitesi
BDDK’n›n 08.02.2001 tarih 24312 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan tebli¤ esaslar›na göre tesis edilmifl olan komite, ÜDRK’ne
ba¤l› olarak çal›flmakta, piyasa riski komitesi baflkan›, kredi riski komitesi baflkan› ve operasyonel risk komitesi baflkan›ndan
oluflmakta ve iki ayl›k periyotlarla toplanmaktad›r.

Komite;
• Mevcut çal›flmalar dahilinde Banka’n›n risklilik düzeyi, risk baz›nda sermaye da¤›l›m› konular›nda ÜDRK’ni bilgilendirmekte,
• Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan Risk Yönetimi strateji ve politikalar› do¤rultusunda, Banka içi uygulamalar› izlemekte,

gerekli de¤iflikliklerin yap›lmas›n› sa¤lamakta ve ÜDRK’ni bilgilendirmekte,
• Risk Yönetimi konusundaki muhtelif çal›flma gruplar›n›n çal›flmalar›n› yönlendirmekte ve koordine etmekte, kendisine

raporlama yapmakta olan piyasa riski komitesi, kredi riski komitesi ve operasyonel risk komitesi çal›flmalar›n› izlemekte ve
koordine etmektedir.

Denetim Komitesi
Varl›¤›na iliflkin herhangi bir yasal düzenleme olmamas›na ra¤men, Bankam›zca kurumsal yönetim prensiplerine verilen önem
gere¤ince tesis edilmifl olan komite, biri ‹ç Denetim ve Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere üç
Yönetim Kurulu Üyesi, ‹ç Kontrol Merkezi Müdürü, Teftifl Kurulu Baflkan› ve Baflkan Yard›mc›s›ndan oluflmakta ve iki ayl›k
periyotlar ile toplanmaktad›r. 

Komite, iç kontrol ifllevinin yerine getirilmesi konusunda, sistemin iflleyiflini, Teftifl Kurulu ve ‹ç Kontrol Merkezinin faaliyetlerini,
iç ve d›fl denetimlerde kapsanacak risk alanlar›n›, yönetime sunulan bilgilerin do¤rulu¤unu ve güvenilirli¤ini, Banka’n›n usul ve
düzenleyici hükümlere, politika ve prosedürlere uyumunu düzenli olarak de¤erlendiren ve bu konularda Yönetim Kurulu’na bilgi
veren ve dan›flmanl›k yapan bir fonksiyona sahiptir.

‹ç Kontrol sistemi, Yönetim Kurulu’nun, faaliyetlerin mevzuata ve iç düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve
raporlama sisteminin bütünlü¤ünü, güvenirlili¤ini ve bilgilerin zaman›nda elde edilebilirli¤ini her seviyedeki personeli taraf›ndan
uyulacak ve uygulanacak sürekli kontrol faaliyetlerinden ve bunlara iliflkin mekanizmalar›n bütününden oluflmaktad›r.
Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, Bankalar Kanunu baflta olmak üzere yasal düzenlemeler ve Banka yönetmeliklerine uygun biçimde,
Banka’n›n günlük faaliyetlerinden ba¤›ms›z olarak, iç kontrol ve risk yönetim sistemleri baflta olmak üzere Banka’n›n tüm faaliyet
ve birimlerini kapsayacak flekilde sistematik denetimler yapmaktad›r.

‹ç Kontrol Merkezi, Banka içerisinde sa¤l›kl› bir iç kontrol ortam›n›n oluflturulmas›n› ve koordinasyonunu, Banka faaliyetlerinin,
yönetim stratejisi ve politikalar›na uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir flekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde
yürütülmesini, hesap ve kay›t düzeninin bütünlü¤ünü ve güvenilirli¤ini, veri sistemindeki bilgilerin zaman›nda elde edilebilirli¤ini
sa¤lamaktad›r. Bu kapsamda, görevlerin fonksiyonel ayr›l›¤›, yetki ve sorumluluklar›n paylafl›m›, mutabakat düzeninin kurulmas›
ve maruz kal›nan risklerin tan›mlanmas› ve izlenmesi yönünde altyap›lar oluflturulmaktad›r.

Risk Yönetim Sistemi, Yönetim Kurulu’nun, Banka’n›n gelecekteki nakit ak›mlar›n›n ihtiva etti¤i risk-getiri yap›s›n›, buna ba¤l›
olarak faaliyetlerin niteli¤ini ve düzeyini izlemek, kontrol alt›nda tutmak ve gerekti¤inde de¤ifltirmek amac›yla uygulamaya
koydu¤u standart belirleme, bilgilendirme, standartlara uygunlu¤u tespit etme, karar alma ve uygulama sürecine iliflkin
mekanizmalar›n tümünü oluflturmaktad›r.
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Banka’n›n faaliyetlerinden kaynaklanan tüm risklerin bir arada ölçüldü¤ü ve ifltirak risklerinin de dikkate al›narak yönetildi¤i,
mevzuatla uyumlu entegre bir risk yönetimi sistemi kurmak ve bu sisteme dayal› olarak Bankam›z›n de¤erini maksimize edecek
optimum risk-getiri-sermaye dengesini kurmaya dönük bir yap›y› Banka genelinde oluflturmak Risk Yönetimi Müdürlü¤ü
fonksiyonlar›ndand›r.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
fiirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar›na flirket esas sözleflmesinde 18-26. maddelerde aç›k bir
flekilde yer verilmektedir.

23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu toplant› gündemi esas olarak genel müdürün görüflme talep etti¤i hususlar ile Yönetim Kurulu üyelerinden
herhangi birinin gündeme ilave edilmesini istedi¤i konulardan oluflmaktad›r. 

Yönetim Kurulu en az ayda iki kez toplanmakta, toplant› günleri y›lbafl›nda bütün üyelere sirküle edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri aras›nda ve genel müdürlükle iletiflimi sa¤lamak üzere bir sekreterya kurulmufl bulunmaktad›r. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin do¤al olarak her konuda farkl› görüfl, aç›klama ve bu konuda kararlara flerh düflme imkan›
bulunmaktad›r. 

Bankam›z Yönetim Kurulu’nda yasal düzenlemelere paralel olarak ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r. 

24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Banka Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde Banka’yla ifllem yapma ve rekabet yasa¤›n›n uygulan›p uygulanmamas›,
Yönetim Kurulu üyelerinin Banka’yla ifllem yapmalar› ve rekabet etmeleri halinde bundan dolay› oluflabilecek ç›kar çat›flmalar›na
iliflkin konularda, Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddelerine paralel düzenlemeler benimsenmifltir.

25. Etik Kurallar
Banka Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenmifl bir kurumsal yönetim ilkeleri bütünü bulunmamakla birlikte, Bankam›z›n kurumsal
yönetim ilkeleri ve etik de¤erlere verdi¤i önem paralelinde Banka çal›flanlar›n›n davran›fllar›n›, ifl iliflkilerini düzenlemek amac›yla
‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü taraf›ndan belirlenmifl bir Etik ‹lkeler El Kitab› ve bu konuda yay›nlanm›fl bir duyuru bulunmaktad›r. 

Etik ‹lkeler el kitab›nda Banka kaynaklar›, iliflkiler, risk, f›rsat eflitli¤i ve sorumluluklar ve cinsel taciz konular›nda etik ilkelere yer
verilmekte, etik ilkelere uygun çal›flma ortam›n›n yarat›lmas›nda yöneticilerin sorumluluklar› belirtilmekte ve etik ilkelere ayk›r›
davran›fllarda Banka disiplin kurulunun yetkili oldu¤u cezalar aç›klanmaktad›r. Kitapta yer verilen etik ilkelere ayk›r› davran›fllar,
yasalara, toplumun ve Banka’n›n de¤er yarg›lar›na ters düflen; çal›flanlar›n, müflterilerin haklar›n› ihlal eden; Banka’n›n operasyon
maliyetini yükseltip, verimlili¤i düflüren tüm faaliyetleri kapsamaktad›r. Bankam›z›n inanc›, toplam kalite anlay›fl›m›z›n, do¤ruluk,
dürüstlük ve sayg› temeline dayal› insan kaynaklar› politikam›z›n çal›flma prensiplerimizin ve etik ilkelerimizin ödünsüz
uygulanmas›yla gerçekleflece¤idir.

Etik ‹lkeler El kitab›na ek olarak, vazgeçilmez de¤erlerimiz gerek tüm çal›flanlar›m›za aç›k intranet sitemizde gerekse kamuya aç›k
internet sitemizde duyurulmaktad›r. Ayr›ca, Bankam›z müflteri odakl›l›k felsefesi paralelinde ilke ve de¤erlerini Müflteri
Memnuniyeti Anayasas› kitapç›¤› alt›nda toplayarak bunu tüm çal›flanlar›n›n ve müflterilerinin bilgisine sunmufltur.

26. Yönetim Kurulu’nda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Bankam›z Yönetim Kurulu kurumsal yönetim prensiplerine verilen önem gere¤ince denetim komitesini oluflturmufltur. Varl›¤›na
iliflkin herhangi bir yasal zorunluluk olmamakla birlikte, Yönetim Kurulu taraf›ndan icran›n faaliyetlerini denetlemek, Banka ve
yat›r›mc›lar›n ç›karlar›n› daha etkin bir flekilde korumak amac›yla tesis edilmifl olan komite, nihai ve birinci derece sorumluluk
Yönetim Kurulu’nda olmak üzere 2001 y›l›ndan itibaren etkin bir flekilde çal›flmaktad›r. 

Denetim komitesinin kurulufl ve iflleyifli ile ilgili detayl› bilgiye bu raporun 21. maddesinde yer verilmektedir.

27. Yönetim Kurulu’na Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine sa¤lanan huzur hakk› genel kurul toplant›s›nda belirlenir. Ayr›ca flirketin herhangi bir Yönetim Kurulu
üyesine ve yöneticilerine borç, kredi ve flahsi kredi ad› alt›nda kredi ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemifltir.
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Ocak
13 Ocak Tüprafl özellefltirmesinde en yüksek teklifi

1,3 milyar ABD dolar›yla Efremov Kautschuk GmbH

- Zorlu Holding konsorsiyumu verdi.

14 Ocak Dünya Bankas›, KOB‹'lerin ihracatlar›na

yard›m etmek amac›yla, sermaye ve yat›r›m deste¤i

olarak kulland›r›lacak olan 303,1 milyon ABD

dolarl›k ikinci ‹hracat Finansman› Arac›l›k Kredisi'ni

(EFIL II) onaylad›.

20 Ocak Türk Liras›’ndan 6 s›f›r at›lmas›n› öngören

yasa tasar›s›, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Para

Birimi Hakk›ndaki Kanun Tasar›s›, yeni para

biriminin ad›n› "Yeni Türk Liras›" olarak belirledi.

Y›ll›k Enflasyon (TÜFE) (%) 16,2

TL/ABD Dolar› 1.337.001

Referans Faiz Oran› (%) 26,09

‹MKB-100 Endeksi 17.259

fiubat
6 fiubat 2003 y›l›nda Türkiye'ye gelen 13.701.419

yabanc› ziyaretçi, toplam 9.676,6 milyon ABD

dolar› harcama yapt›. Turist say›s›, bir önceki y›la

göre %6, harcama tutar› ise %7 oran›nda artt›.

11 fiubat Özellefltirmede 2003 y›l› bafl›ndan

itibaren 2,2 milyar ABD dolar› düzeyinde uygulama

yap›ld›¤› ve toplam 248 milyon ABD dolar›

düzeyinde nakit girifli sa¤land›¤› bildirildi.

Y›ll›k Enflasyon (TÜFE) (%) 14,3

TL/ABD Dolar› 1.321.306

Referans Faiz Oran› (%) 23,95

‹MKB-100 Endeksi 18.889

Mart
2 Mart Türkiye ihracatta ilk kez 50 milyar ABD

dolar› s›n›r›n› aflt›.

3 Mart ‹malat sanayiinde verimlilik %17 artt›, reel

ücretler %15 geriledi. 

Tek haneli enflasyona ulafl›ld›. Y›ll›k enflasyon

toptan eflyada %9,14 oldu.

4 Mart Devlet Bakan› Ali Babacan, Avrupa Yat›r›m

Bankas›'ndan (AYB) sa¤lanan kredi ile KOB‹'ler için

250 milyon euroluk bir altyap› yat›r›m kayna¤›n›n

sa¤land›¤›n› bildirdi.

8 Mart Standard & Poors, Türkiye'nin uzun vadeli

Türk Liras› notunu B (+)'dan BB (-)'ye yükseltti.

Ekonomik görünümü de, dura¤andan pozitife

ç›kartt›.

15 Mart Dünya Bankas› Baflkan› James

Wolfensohn, Türkiye'nin yat›r›m için mükemmel bir

yer oldu¤unu söyledi.

Y›ll›k Enflasyon (TÜFE) (%) 11,8

TL/ABD Dolar› 1.310.219

Referans Faiz Oran› (%) 21,78

‹MKB-100 Endeksi 20.191

Nisan
3 Nisan Enflasyon Mart ay›nda TEFE'de %2,10,

TÜFE'de ise %0,89 olarak aç›kland›. Y›ll›k enflasyon

TEFE'de %7,97, TÜFE'de %11,83 oldu.

15 Nisan KKTC Bakanlar Kurulu, Annan plan›n›n

K›br›s'›n iki taraf›nda da referanduma sunulaca¤› 24

Nisan'› referandum tarihi olarak resmilefltirdi.

16 Nisan IMF'nin ‹cra Direktörleri Kurulu,

Türkiye'nin Yedinci Gözden Geçirme program›n›

tamamlayarak 495 milyon ABD dolarl›k yeni kredi

dilimini serbest b›rakt›.

24 Nisan K›br›s’ta referandum yap›ld›. K›br›sl›

Rumlar, BM taraf›ndan savunulan ve K›br›sl› Türkler

taraf›ndan kabul edilen bar›fl plan›n› reddetti.

Y›ll›k Enflasyon (TÜFE) (%) 10,2

TL/ABD Dolar› 1.417.299

Referans Faiz Oran› (%) 24,26

‹MKB-100 Endeksi 18.023

May›s
6 May›s Asr›n projesi olarak nitelendirilen

Marmaray Projesi’nde Asya ile Avrupa'y› denizin

alt›ndan birbirine ba¤layacak demiryolu bo¤az tüp

geçifli inflaat›n›n sözleflmesi imzaland›.

12 May›s BDDK, Yeni Bankalar Yasa Tasar›s›

Tasla¤›'n› tamamlad›.

18 May›s D‹E'nin aç›klad›¤› rakamlara göre y›l›n ilk

üç ay›nda, geçen y›l›n ayn› dönemine göre ihracat

%25,5 artarken, ithalattaki art›fl %40,7 oldu.

Y›ll›k Enflasyon (TÜFE) (%) 8,9

TL/ABD Dolar› 1.492.017

Referans Faiz Oran› (%) 27,67

‹MKB-100 Endeksi 17.081

Temel Göstergeler

15/10/03-04/02/04 05/02/04-16/03/04 17/03/04-07/09/04
Gecelik Faiz Oran› (%) 26 24 22

Enflasyon:
Makroekonomik ve
kurumsal temellerde
gerçeklefltirilen çal›flmalar,
Türk ekonomisinin
dezenflasyon sürecinden
kârl› ç›kmas›n› ve
enflasyonun 1970’li y›llar›n
bafl›ndan beri görülmeyen
tek haneli rakamlara
inmesini sa¤lam›flt›r.

IMF: Gözden geçirme ve
müzakere sürecinin
sonucunda, 2004 y›l› Aral›k
ay›n›n ortas›nda Türkiye 10
milyar ABD dolar› taze
kayna¤› da içeren, 3 y›ll›k
yeni bir stand-by program›
için IMF ile görüfl birli¤ine
varm›flt›r.

Rating: IMF ile 3 y›ll›k yeni
bir stand-by program› için
anlaflma zemini oluflurken,
Standard and Poor’s 17
A¤ustos 2004’te Türkiye’nin
uzun vadeli döviz cinsinden
kredi notunu bir kademe
yukar› çekmifltir.

Gecelik faiz: Merkez
Bankas› gecelik faizi y›l
içinde her biri 200 baz
puan olmak üzere dört kez
afla¤› çekmifl ve gecelik
borçlanma oran› %26’dan
%18’e gerilemifltir.

Döviz kuru: Dezenflasyon
stratejisine ba¤l› olarak
makroekonomik temellerde
yaflanan iyileflme ile AB ve
IMF’den gelen iyi haberler,
2004 y›l›nda döviz
piyasas›n›n dinamiklerini
kuvvetlendirmifl ve ABD
dolar›/TL paritesinin 1,35
milyon seviyesinin alt›na
düflmesini sa¤lam›flt›r. 
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Haziran
3 Haziran Y›ll›k enflasyon tek haneli rakama düfltü.

TEFE %9,56, TÜFE %8,88 oldu.

22 Haziran BM Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter

Kofi Annan'›n K›br›sl› Türklere yönelik izolasyonun

kald›r›lmas› ça¤r›s›nda bulundu¤u raporunu

görüflmeye bafllad›.

8. Gözden Geçirme kapsam›nda IMF heyetiyle

Ankara'da sürdürülen görüflmeler tamamland›.

30 Haziran ‹lk çeyrekte büyüme beklenilenin

üstünde:%12,4. Y›l›n ilk çeyre¤inde GSMH cari

fiyatlarla 79.442,9 trilyon TL, 1987 y›l› sabit

fiyatlar›yla 27,3 trilyon TL oldu.

Y›ll›k Enflasyon (TÜFE) (%) 8,9

TL/ABD Dolar› 1.480.911

Referans Faiz Oran› (%) 27,73

‹MKB-100 Endeksi 17.968

Temmuz
3 Temmuz D‹E, Haziran ay› itibariyle ayl›k

enflasyonun TEFE'de %1,05, TÜFE'de %0,13

azald›¤›n› aç›klad›. Haziran ay› itibariyle y›ll›k bazda

ise TEFE %10,53, TÜFE ise %8,93 oran›nda artt›.

30 Temmuz Y›l›n ilk yar›s›nda ihracat %31,8 art›flla

28,6 milyar ABD dolar› olurken, ithalat %47,3

artarak 45,4 milyar ABD dolar›na ç›kt›. Bu

geliflmeyle d›fl ticaret aç›¤› %84'lük art›flla 16,8

milyar ABD dolar›na ulaflt›.

IMF, 8. Gözden Geçirme'nin ard›ndan 661 milyon

ABD dolarl›k kredi dilimini serbest b›rakt›.

Y›ll›k Enflasyon (TÜFE) (%) 9,6

TL/ABD Dolar› 1.462.654

Referans Faiz Oran› (%) 26,51

‹MKB-100 Endeksi 19.381

A¤ustos
17 A¤ustos S&P Türkiye'nin yerel para cinsi

notunu BB'ye, yabanc› para notunu BB -'ye

yükseltti.

Y›ll›k Enflasyon (TÜFE) (%) 10,0

TL/ABD Dolar› 1.502.122

Referans Faiz Oran› (%) 25,22

‹MKB-100 Endeksi 20.218

Eylül
3 Eylül Türk bankac›l›k sisteminin toplam aktifleri,

Haziran sonu itibariyle 275 katrilyon TL (186 milyar

ABD dolar›) oldu.

8 Eylül Merkez Bankas›, gecelik borçlanma faiz

oran›n› %22’den %20'ye, borç verme faiz oran›n›

ise %27'den %24'e düflürdü.

30 Eylül Moody's, Türkiye'nin yerel ve yabanc›

para cinsinden notunu yükselterek B3 seviyesinden

B2'ye ç›kard›.

Y›ll›k Enflasyon (TÜFE) (%) 9,0

TL/ABD Dolar› 1.497.349

Referans Faiz Oran› (%) 24,33

‹MKB-100 Endeksi 21.954

Ekim
5 Ekim Dünya Bankas›'ndan 20 milyon ABD dolar›

kredi ve  7 milyon ABD dolar› hibe olmak üzere

toplam 27 milyon ABD dolar› sa¤lanmas›na iliflkin

anlaflmalar imzaland›.

Y›ll›k Enflasyon (TÜFE) (%) 9,9

TL/ABD Dolar› 1.470.153

Referans Faiz Oran› (%) 22,52

‹MKB-100 Endeksi 22.890

Kas›m
27 Kas›m Türkiye'nin y›lbafl›ndan bu yana yapt›¤›

d›fl borç ödeme tutar› 17,1 milyar ABD dolar›n›

buldu.

29 Kas›m Türkiye, Ocak-Ekim döneminde, 50,6

milyar ABD dolarl›k ihracat, 78,2 milyar ABD

dolarl›k ithalat yapt›.

Y›ll›k Enflasyon (TÜFE) (%) 9,8

TL/ABD Dolar› 1.426.013

Referans Faiz Oran› (%) 24,29

‹MKB-100 Endeksi 22.486

Aral›k
14 Aral›k Türkiye ve IMF yeni program üzerinde

anlaflt›. IMF'den kullan›lmas› düflünülen kaynak

10 milyar ABD dolar› seviyesinde.

17 Aral›k Türkiye'nin AB üyeli¤inde dönüm

noktas›n› oluflturan tarihi karar aç›kland›. AB

Dönem Baflkan› Hollanda'n›n Baflbakan› Jan Peter

Balkenende, Türkiye ile üyelik müzakerelerine

3 Ekim 2005'te bafllanabilece¤ine karar verdiklerini

söyledi. Sonuç bildirgesinde, "bu tarih öncesi

Ankara Anlaflmas›'n›n ek protokolü, K›br›s dahil

tüm yeni üyelerle imzalanmal›. Müzakerelerde

hedef tam üyelik ama sonuç garantisi yok. Üyelik

2014'ten önce mümkün de¤il. Baflar›s›zl›k halinde

Türkiye'nin AB'yle ba¤lar›n›n korunmas›na

çal›fl›lacak" ibareleri yer ald›.

Y›ll›k Enflasyon (TÜFE) (%) 9,3

TL/ABD Dolar› 1.336.300

Referans Faiz Oran› (%) 20,29

‹MKB-100 Endeksi 24.972

08/09/04-19/12/04 20/12/04-10/01/05 11/01/05-08/02/05 09/02/05-08/03/05 09/03/05-
20 18 17 16,5 15,5

‹MKB: Olumlu
makroekonomik öngörüler
ile piyasa oyuncular› ‹MKB-
100 endeksini zorlayarak
29 Aral›k 2004 tarihinde
24.972’lik rekor seviyeye
ulafl›lmas›n› sa¤lam›fllard›r.
Endeksin y›l baz›ndaki art›fl›
ise %34 olmufltur. 

Büyüme: Makroekonomik
ve kurumsal reformlar
Türkiye ekonomisinin son
üç y›lda genel büyüme
trendinin üstüne ç›kmas›n›
sa¤lam›flt›r. Güçlü
makroekonomik temeller
GSY‹H büyümesini
hükümetin %5’lik
beklentisinin de üstüne
ç›kararak %8’lere tafl›m›flt›r.

D›fl ticaret: 2004 y›l›nda
Türkiye’nin d›fl ticareti bir
rekor daha k›rarak 160
milyar ABD dolar›
seviyesine ulaflm›flt›r. 

Cari aç›k: Cari aç›k, d›fl
ticaretteki rekor seviyelerin
akabinde GSMH’nin
%5,1’ine ulaflarak 15,5
milyar ABD dolar›na
yükselmifltir.

Mali denge: Reform
sürecinin de yard›m›yla,
mali politikalar 2003’te
oldu¤u gibi 2004 y›l›nda da
program hedeflerini
aflm›flt›r. Bunun sonucunda,
konsolide bütçe aç›¤›n›n
GSMH’ya oran›, 2004 için
hedeflenen %11,1’lik
seviyenin alt›nda ve %7,1
olarak gerçekleflmifltir. Bu
seviye, 1990’lardan bu
yana en düflük orand›r.



Bilançonun Tahlili

GARANT‹ YILLIK RAPOR 2004 

Bilançonun Tahlili
80

(Tüm tablolar enflasyona göre düzeltilmifl ve tablolarda bin YTL olarak ifade edilen rakamlar kullan›lm›flt›r.)

Bankam›z›n 59. 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:

%5,84'ünü Nakit De¤erler ve Merkez Bankas›, Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllar ile Para Piyasalar›,

%40,34’ünü Mali Plasmanlar,

%39,26’s›n› Ticari Plasmanlar,

%5,92’sini ‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klar›m›z,

%4,89’unu Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl›klar,

%3,75’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
2004 y›l› sonundaki genel likiditemiz:

Nakit De¤erler ve Merkez Bankas› 1.290.931 

Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllar 243.594 

Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler (Net) 275.822 

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler (Net) 5.381.060 

Zorunlu Karfl›l›klar 1.332.985 

8.524.392 

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

likidite kaynaklar› genel mevduat›m›z›n %48,40’›n› oluflturmaktad›r.

PLASMANLAR
Aktifimizin %79,60’›n› oluflturan Genel Plasmanlar›m›z›n toplam› 20.908.653 bin YTL'dir.

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

2004
Mali Plasmanlar 10.595.566 

Ticari Plasmanlar 10.313.087 

20.908.653

T‹CAR‹ PLASMANLARIMIZ
Ticari Plasmanlar›m›z 10.313.087 bin YTL'ye ulaflm›flt›r.

Ticari Plasmanlar›m›z›n;

6.809.026 bin YTL'sini K›sa Vadeli Krediler,

3.504.061 bin YTL'sini Orta ve Uzun Vadeli Krediler oluflturmaktad›r.
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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.

2004
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler (Net) 275.822 

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler (Net) 5.381.060 

Zorunlu Karfl›l›klar 1.332.985 

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler (Net) 3.605.699 

10.595.566

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 ve Di¤er Menkul K›ymetlerden 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› 431.826 bin YTL olup, %56,40 oran›nda, 243.537 bin YTL 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 544.559 bin YTL'dir.

MUHTEL‹F ALACAKLAR
Bu hesab›m›zda görülen 37.932 bin YTL çeflitli ifllemler dolay›s›yla geçici nitelik tafl›yan borç kay›tlar›ndan oluflmufltur.

‹fiT‹RAKLER
Y›l sonu itibariyle ‹fltiraklerimiz toplam› 159.640 bin YTL 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› 29.333 

b) Di¤er Ticari ‹flletmeler 125.283 

c) Di¤er Mali ‹fltirakler 5.024 

159.640 

BA⁄LI ORTAKLIKLAR
Y›l sonu itibariyle Ba¤l› Ortakl›klar›m›z›n toplam› 1.394.851 bin YTL 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 287.886 

b) Turizm Ortakl›klar› 458.418 

c) Di¤er Ticari ‹flletmeler 368.114 

d) Di¤er Mali Ortakl›klar 280.433 

1.394.851 
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MADD‹ VE MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Bilançomuzda 1.285.203 bin YTL bakiye gösteren Menkuller, Gayrimenkuller ve Elden Ç›kar›lacak K›ymetler ile Maddi Olmayan

Duran Varl›klardan oluflan sabit de¤erlerimizin da¤›l›m› flöyledir:

2004
Menkuller ve Özel Maliyet 239.497 

Gayrimenkuller 532.019 

Elden Ç›kar›lacak K›ymetler 492.820 

Maddi Olmayan Duran Varl›klar 20.867 

1.285.203 

AKT‹F‹N GENEL DA⁄ILIMI
2004 %

Nakit De¤erler ve Merkez Bankas› 1.290.931 4,91 

Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler (Net) 275.822 1,05 

Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllar 243.594 0,93 

Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler (Net) 5.381.060 20,49 

Krediler 10.501.376 39,98 

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler (Net) 3.605.699 13,73 

‹fltirakler (Net) 159.640 0,61 

Ba¤l› Ortakl›klar (Net) 1.394.851 5,31 

Zorunlu Karfl›l›klar 1.332.985 5,07 

Muhtelif Alacaklar 37.932 0,14 

Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar› 544.559 2,07 

Maddi Duran Varl›klar (Net) 1.264.336 4,81 

Maddi Olmayan Duran Varl›klar (Net) 20.867 0,08 

Di¤er Aktifler 214.265 0,82 

26.267.917 100,00 

PAS‹F
Bilançomuzun pasifinde görülen kalemlerin;

%67,05’ini Mevduat,

%13,51’ini Yurt içi ve yurt d›fl› Banka ve Kurulufllardan Al›nan Krediler,

%3,71’ini Para Piyasalar›,

%3,66’s›n› Muhtelif Borçlar, Di¤er Yabanc› Kaynaklar, Ödenecek Vergi-Resim-Harç ve Primler, Finansal Kiralama Borçlar› (Net),

Faiz ve Gider Reeskontlar› ve Karfl›l›klar,

%12,07’sini Özkaynaklar›m›z 

%100,00’ünü oluflturmaktad›r.
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MEVDUAT
Bilanço toplam›n›n %67,05’ini oluflturan mevduat hesaplar› bakiyemiz y›l sonu itibariyle 17.612.241 bin YTL'ye ulaflm›flt›r.

2004
Bankalararas› Mevduat 641.921

Tasarruf Mevduat› 3.781.136 

Resmi Kurulufllar Mevduat› 10.857 

Ticari Kurulufllar Mevduat› 3.235.771 

Di¤er Kurulufllar Mevduat› 318.008 

Döviz Tevdiat Hesab› 9.617.844 

K›ymetli Madenler Depo Hesaplar› 6.704 

17.612.241 

ALINAN KRED‹LER
Bu hesab›n bilanço bakiyesi 3.547.746 bin YTL olup, yurt d›fl› ve yurt içi bankalar ve kurulufllardan ald›¤›m›z

kredileri ifade etmektedir.

FA‹Z VE G‹DER REESKONTLARI
Bu hesab›n bakiyesi 167.088 bin YTL olup, y›l sonu itibariyle mevduat ve al›nan krediler, repo ifllemleri ve benzeri di¤er

hesaplara tahakkuk ettirilen faiz ve gider reeskontlar›n› ifade etmektedir. 

ÖDENECEK VERG‹, RES‹M, HARÇ VE PR‹MLER
Bu hesab›n bilanço bakiyesi 43.651 bin YTL olup, tahakkuk ettirilmifl ve henüz ödenmemifl vergileri ifade etmektedir.

MUHTEL‹F BORÇLAR
Nakit karfl›l›klar ve sair bloke hesaplar›ndan oluflan bu hesab›n bakiyesi 71.032 bin YTL'dir.

KARfiILIKLAR
Vergi Karfl›l›¤›, Genel Kredi Karfl›l›klar›, K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› ve Di¤er Karfl›l›klar› oluflturan bu hesab›n bakiyesi 129.899 bin

YTL'dir.

D‹⁄ER YABANCI KAYNAKLAR
Bu hesapta görülen 522.742 bin YTL geçici nitelikte di¤er hesap bakiyelerinden oluflmaktad›r.

ÖZKAYNAKLARIMIZ
Pasifimizin %12,07’sini teflkil eden Ödenmifl Sermaye, Sermaye Kâr Yedekleri ve Kâr’dan oluflmakta olan özkaynaklar›m›z

3.169.324 bin YTL'ye ulaflm›flt›r.
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PAS‹F‹N GENEL DA⁄ILIMI
2004 %

Mevduat 17.612.241 67,05 

Para Piyasalar› 974.456 3,71 

Al›nan Krediler 3.547.746 13,51 

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

Fonlar 0 0,00 

Muhtelif Borçlar 71.032 0,27 

Di¤er Yabanc› Kaynaklar 522.742 1,98 

Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Prim 43.651 0,17 

Finansal Kiralama Borçlar› (Net) 29.738 0,11 

Faiz ve Gider Reeskontlar› 167.088 0,64 

Karfl›l›klar 129.899 0,49 

Özkaynaklar 3.169.324 12,07

26.267.917 100,00

KÂR VE ZARAR HESAPLARI
Bankam›z›n 01.01.2004 - 31.12.2004 dönemi Kâr Zarar Cetveli, paran›n sat›nalma gücüne (enflasyona) göre düzenlenmifltir.

3.048.946 bin YTL olan Faiz Gelirlerimizin %47,48’i Kredilerden, %47,52’si Menkul De¤erlerden, %2,04’ü Zorunlu

Karfl›l›klardan, %1,86’s› Di¤er Faiz Gelirlerinden, %1,06’s› Bankalardan Al›nan Faizlerden, %0,04’ü Para Piyasalar› ‹fllemlerinden

Al›nan Faizlerden elde edilmifltir.

1.761.159 bin YTL olan Faiz Giderlerimizin %81,52’si Mevduata Verilen Faizlerden, %10,97’si Para Piyasalar› ‹fllemlerine Verilen

Faizlerden %7,27’si Kullan›lan Kredilere Verilen Faizlerden ve %0,24’ü Di¤er Faiz Giderlerinden oluflmaktad›r.

Net Faiz Gelirlerimiz, 1.287.787 bin YTL'ye ulaflm›flt›r.

Faiz D›fl› Gelirlerimizin %8,31’i Sermaye Piyasas› Kârlar›ndan, %67,98’i Al›nan Ücret ve Komisyonlardan, %5,19’u Ba¤l› Ortakl›k

ve ‹fltiraklerden Al›nan Kâr Paylar›ndan, %5,92’si Kambiyo Kâr›ndan, %0,11’i Temettü Gelirlerinden ve %12,49’u Di¤er Faaliyet

Gelirlerinden oluflmaktad›r.

Faiz D›fl› Giderlerimizin, %11,24’ü Verilen Ücret ve Komisyonlardan, %21,45’i Kredi ve Di¤er Alacaklar Karfl›l›¤›ndan, %54,75’i

Di¤er Faaliyet Giderlerinden, %0,77'si Net Parasal Pozisyon Zarar›ndan ve %11,79'u Vergi Karfl›l›¤›ndan oluflmaktad›r.

Bankam›z 2004 y›l›n› 450.549 bin YTL kârla kapatm›flt›r.

KÂRIN DA⁄ITIMI
Bankam›z 59. Hesap Y›l›'n› 450.549 bin YTL kârla kapatm›flt›r.

Oluflan kârdan yasal karfl›l›klar›n ayr›lmas›ndan sonra kalan bakiye kâr›n fevkalade ihtiyatlara aktar›lmas›n› siz say›n ortaklar›m›z›n

onay›na sunuyoruz.

Kâr 450.549 

1- %5 Kanuni Yedek Akçe 22.527 

2- Ola¤anüstü Yedek Akçe 428.022 

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 2004 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 Banka’n›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

2004 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
(Enflasyona göre düzeltilmifl bin YTL) 31.12.2004

I. NAK‹T DE⁄ERLER VE MERKEZ BANKASI 1.290.931 
1.1 Kasa 62.013 
1.2 Efektif Deposu 127.515 
1.3 T.C. Merkez Bankas› 1.098.449 
1.4 Di¤er 2.954 
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE⁄ERLER (Net) 275.822 
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 275.264 
2.1.1 Devlet Tahvili 253.444 
2.1.2 Hazine Bonosu 20.469 
2.1.3 Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri 1.351 
2.2 Hisse Senetleri -   
2.3 Di¤er Menkul De¤erler 558 
III. BANKALAR VE D‹⁄ER MAL‹ KURULUfiLAR 243.594 
3.1 Bankalar 243.594 
3.1.1 Yurt ‹çi Bankalar 101.920 
3.1.2 Yurt D›fl› Bankalar 141.674 
3.1.3 Yurt D›fl› Merkez ve fiubeler -   
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)  5.381.060 
5.1 Hisse Senetleri 67.915 
5.2 Di¤er Menkul De¤erler 5.313.145 
VI. KRED‹LER  10.501.376 
6.1 K›sa Vadeli 6.809.026 
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 3.504.061 
6.3 Takipteki Krediler 431.826 
6.4 Özel Karfl›l›klar (-) 243.537 
VII. FAKTOR‹NG ALACAKLARI -   
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DE⁄ERLER (Net) 3.605.699 
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3.563.814 
8.1.1 Devlet Tahvili 3.563.814 
8.1.2 Hazine Bonosu -   
8.1.3 Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri -   
8.2 Di¤er Menkul De¤erler 41.885 
IX. ‹fiT‹RAKLER (Net)  159.640 
9.1 Mali ‹fltirakler 5.024 
9.2 Mali Olmayan ‹fltirakler 154.616 
X. BA⁄LI ORTAKLIKLAR (Net) 1.394.851 
10.1 Mali Ortakl›klar 568.319 
10.2 Mali Olmayan Ortakl›klar 826.532 
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 1.332.985 
XIV. MUHTEL‹F ALACAKLAR 37.932 
XV. FA‹Z VE GEL‹R TAHAKKUK VE REESKONTLARI 544.559
15.1 Kredilerin 164.054 
15.2 Menkul De¤erlerin 287.241 
15.3 Di¤er 93.264 
XVI. MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.264.336 
16.1 Defter De¤eri 2.035.216 
16.2 Birikmifl Amortismanlar (-) 770.880 
XVII. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 20.867 
17.1 fierefiye -   
17.2 Di¤er 70.539 
17.3 Birikmifl Amortismanlar (-) 49.672 
XVIII. D‹⁄ER AKT‹FLER  214.265 

AKT‹F TOPLAMI 26.267.917
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PAS‹F KALEMLER
(Enflasyona göre düzeltilmifl bin YTL) 31.12.2004

I. MEVDUAT  17.612.241 
1.1 Bankalararas› Mevduat 641.921 
1.2 Tasarruf Mevduat› 3.781.136 
1.3 Resmi Kurulufllar Mevduat› 10.857 
1.4 Ticari Kurulufllar Mevduat› 3.235.771 
1.5 Di¤er Kurulufllar Mevduat› 318.008 
1.6 Döviz Tevdiat Hesab› 9.617.844 
1.7 K›ymetli Madenler Depo Hesaplar› 6.704 
II. PARA P‹YASALARI 974.456 
2.1 Bankalararas› Para Piyasalar›ndan Al›nan Borçlar -   
2.2 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Al›nan Borçlar 199.650 
2.3 Repo ‹fllemlerinden Sa¤lanan Fonlar 774.806 
III. ALINAN KRED‹LER 3.547.746 
3.1 T.C. Merkez Bankas› Kredileri -   
3.2 Al›nan Di¤er Krediler 3.547.746 
3.2.1 Yurt ‹çi Banka ve Kurulufllardan 197.565 
3.2.2 Yurt D›fl› Banka, Kurulufl ve Fonlardan 3.350.181 
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  71.032 
VII. D‹⁄ER YABANCI KAYNAKLAR 522.742 
VIII. ÖDENECEK VERG‹, RES‹M, HARÇ VE PR‹MLER 43.651 
IX. FAKTOR‹NG BORÇLARI -   
X. F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLARI (Net) 29.738 
10.1 Finansal Kiralama Borçlar› 35.647 
10.2 Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri (-) 5.909 
XI. FA‹Z VE G‹DER REESKONTLARI 167.088 
11.1 Mevduat›n 91.248 
11.2 Al›nan Kredilerin 37.235 
11.3 Repo ‹fllemlerinin 14.017 
11.4 Di¤er 24.588 
XII. KARfiILIKLAR 129.899 
12.1 Genel Karfl›l›klar 65.512 
12.2 K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 12.570 
12.3 Vergi Karfl›l›¤› 1.488 
12.4 Sigorta Teknik Karfl›l›klar› (Net) -   
12.5 Di¤er Karfl›l›klar 50.329 
XIII. SERMAYE BENZER‹ KRED‹LER -   
XIV. ÖZKAYNAKLAR 3.169.324
14.1 Ödenmifl Sermaye 1.200.000 
14.2 Sermaye Yedekleri 1.378.646 
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 141.218 
14.2.4 Yeniden De¤erleme Fonu 9.143 
14.2.5 Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl› 5.737 
14.2.6 Di¤er Sermaye Yedekleri -   
14.2.7 Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark› 1.222.548 
14.3 Kâr Yedekleri 102.982 
14.3.1 Yasal Yedekler 26.337 
14.3.2 Statü Yedekleri -   
14.3.3 Ola¤anüstü Yedekler 71.416 
14.3.4 Di¤er Kâr Yedekleri 5.229 
14.4 Kâr veya Zarar 487.696 
14.4.1 Geçmifl Y›llar Kâr ve Zararlar› 37.147 
14.4.2 Dönem Net Kâr ve Zarar› 450.549 

PAS‹F TOPLAMI 26.267.917 
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GEL‹R VE G‹DER KALEMLER‹
(Enflasyona göre düzeltilmifl bin YTL) 31.12.2004

I. FA‹Z GEL‹RLER‹  3.048.946 
1.1 Kredilerden Al›nan Faizler 1.447.641 
1.1.1 TP Kredilerden Al›nan Faizler 1.105.284 
1.1.1.1 K›sa Vadeli Kredilerden 1.073.882 
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 31.402 
1.1.2 YP Kredilerden Al›nan Faizler 335.426 
1.1.2.1 K›sa Vadeli Kredilerden 114.986 
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 220.440 
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Al›nan Faizler 6.931 
1.1.4 Kaynak Kullan›m Destekleme Fonundan Al›nan Primler - 
1.2 Zorunlu Karfl›l›klardan Al›nan Faizler 62.300 
1.3 Bankalardan Al›nan Faizler 32.455 
1.3.1 T.C. Merkez Bankas›’ndan 6.007 
1.3.2 Yurt ‹çi Bankalardan 8.184 
1.3.3 Yurt D›fl› Bankalardan 18.264 
1.4 Para Piyasas› ‹fllemlerinden Al›nan Faizler 1.139 
1.5 Menkul De¤erlerden Al›nan Faizler 1.448.668 
1.5.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden 232.658 
1.5.2 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 686.237 
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erlerden 529.773 
1.6 Di¤er Faiz Gelirleri  56.743 
II. FA‹Z G‹DERLER‹  1.761.159 
2.1 Mevduata Verilen Faizler 1.435.694 
2.1.1 Bankalararas› Mevduat›na 68.522 
2.1.2 Tasarruf Mevduat›na 753.690 
2.1.3 Resmi Kurulufllar Mevduat›na 249 
2.1.4 Ticari Kurulufllar Mevduat›na 372.308 
2.1.5 Di¤er Kurulufllar Mevduat›na 54.608 
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplar›na 186.219 
2.1.7 K›ymetli Maden Depo Hesaplar›na 98 
2.2 Para Piyasas› ‹fllemlerine Verilen Faizler 193.246 
2.3 Kullan›lan Kredilere Verilen Faizler 127.990 
2.3.1 T.C. Merkez Bankas›’na - 
2.3.2 Yurt ‹çi Bankalara 28.820 
2.3.3 Yurt D›fl› Bankalara 86.555 
2.3.4 Yurt D›fl› Merkez ve fiubelere - 
2.3.5 Di¤er Kurulufllara 12.615 
2.4 ‹hraç edilen Menkul K›ymetlere Verilen Faizler - 
2.5 Di¤er Faiz Giderleri  4.229 
III. NET FA‹Z GEL‹R‹ (I-II) 1.287.787 
IV. NET ÜCRET VE KOM‹SYON GEL‹RLER‹ 554.659 
4.1 Al›nan Ücret ve Komisyonlar 777.226 
4.1.1 Nakdi Kredilerden 55.178 
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 63.075 
4.1.3 Di¤er 658.973 
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (222.567)
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen (26.548)
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen (324)
4.2.3 Di¤er (195.695)
V. TEMETTÜ GEL‹RLER‹ 1.208 
5.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden - 
5.2 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 1.208 
VI. NET T‹CAR‹ KÂR/ZARAR 162.814 
6.1 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr/Zarar› 94.967 
6.1.1 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr› 413.537 
6.1.1.1 Türev Finansal Araçlardan Kârlar 202.453 
6.1.1.2 Di¤er 211.084 
6.1.2 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Zarar› (-) 318.570 
6.1.2.1 Türev Finansal Araçlardan Zararlar 178.418 
6.1.2.2 Di¤er 140.152 
6.2 Kambiyo ‹fllemleri Kâr/Zarar› 67.847 
6.2.1 Kambiyo Kâr› 4.227.068 
6.2.2 Kambiyo Zarar› (-) 4.159.221 
VII. D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹RLER‹ 142.792 
VIII. FAAL‹YET GEL‹RLER‹ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 2.149.260 
IX. KRED‹ VE D‹⁄ER ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-) 424.759 
X. D‹⁄ER FAL‹YET G‹DERLER‹ (-) 1.084.484 
XI. FAAL‹YET KÂR/ZARARI (VIII-IX-X) 640.017 
XII. BA⁄LI ORTAKLIKLAR VE ‹fiT‹RAKLERDEN KÂR/ZARAR 59.324 
XIII. NET PARASAL POZ‹SYON KÂRI/ZARARI (15.292)
XIV. VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII) 684.049 
XV. VERG‹ KARfiILI⁄I (-) 233.500 
XVI. VERG‹ SONRASI OLA⁄AN FAAL‹YET KÂR/ZARARI (XIV-XV) 450.549 
XVII. VERG‹ SONRASI OLA⁄ANÜSTÜ KÂR/ZARAR -
17.1 Vergi Öncesi Ola¤anüstü Net Kâr/Zarar -
17.1.1 Ola¤anüstü Gelirler -
17.1.2 Ola¤anüstü Giderler (-) -
17.2 Ola¤anüstü Kâra ‹liflkin Vergi Karfl›l›¤› (-) -
XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII) 450.549 

H‹SSE BAfiINA KÂR/ZARAR (1,000 TL nominal için tam TL olarak) 375 
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