
TIIRKIYE GARANTI BANKASI 
ANONIM SIRKETPNiN 30 MART 2017 TARIH1NDE 

YAPILAN OLACAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAtI 

Ttirkiye Garanti Bankasi Anonirn Sirketi'nin 2016 pima ait Olagan Genel Kurul Toplantsi 
30.03.2017 tarihinde saat 10:00'cla Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Besilctas - 
Istanbul adresinde, T.C. Istanbul Valiligi Ticaret 11 MtidtirItigirntin 29.03.2017 tarih ye 23800637 
sari' yanlanyla gorevlendirilen Gtimrtik ye Ticaret Bakanligt Temsilcileri Metin Yoney ve Devrim 
Demircan'tun gtSzetiminde yarnImistir. 

Toplantlya ait cagn; ilgili mevzuat ye Esas Sozlesme'de ongortildtigti gibi gilndemi de ihtiva edecek 
sekilde 08.03.2017 tarihli ye 9279 sari' Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ye 08.03.2017 tarihli 
Sabah 	ve 	Hilrriyet 	Gazetelerinde, 	Banka' mn 	www.garanti.com.tr 	ve 
www.garantiyatirimciiliskileri.com  adresindeki intemet sitelerinde, Kamuyu Aydinlatma Platformu 
ye Merkezi Kart Kurulusu A.S.'nin Elelctronik Genet Kurul Sistemi ye e-Sirket Bilgi Portali'nda, 
ilan ye toplant gunleri bade olmak tizere toplantidan tie hafta Once ilan edilmek suretiyle stiresi 
ieinde yamlmistr. 

Turk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5 ye 6. fikralan geregince Banka'mn Elelctronik Genel 
Kurul hazirliklan yasal ditzenlemelere uygun olarak yerine getirilmis olup Genel Kurul Toplantisi 
fiziki ye elelctronik ortamda es zamanli olarak baslatilmistr. Elelctronik Genel Kurul Sistemi'ni 
kullanmak there Omer Cirkin gorevlendirilmistir. 

Banlca Deneteisi ye topluluk deneteisi olarak Aids Bagimsa Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali 
Mtlsavirlik A.S. (KPMG) temsilcisi Murat Alsan ye Merih Koeum toplantida hazir bultuunustur. 

Haw Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Banka'mn toplam 4.200.000.000.-Ttirk Liras' cilcanlmis 
sermayesine tekabtil eden 420.000.000.000 adet hissenin icerisinde 58.958,72 Ttirk Liras' min 
asaleten, 3.498.984.035,06 Turk Liras' payin vekaleten olmak there toplam 3.499.042.993,78 Tiirk 
Liras' parn toplantida temsil edildigi, bu paylar icerisinde 1.403.176.878,50 Turk Liras' olan parn 
tevdi eden temsilcileri tarafindan temsil edildigi ye bOylece gerek 	mevzuat gerekse Esas 
Sozlesme' de On gortilen asgari toplant nisabinm mevcut oldugu 

Toplant, Banka Esas Sozlesmesi'nin 34'iincU maddesi ve Genel Kurulun calisma Esas ve Usulleri 
Haklunda le Yonerge uyannca Yonetim Kurulu Uyesi/Genel Mtidtir All Fuat Erbil tarafindan 

Toplant Baskanhgenin olusturulmasma geeirilerek, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
temsilen ihsan Can Argon tarafindan tarafindan verilen tinerge okundu ye oya sunuldu. 

Verilen onerge geregince Toplant Baskanligena Avni Aydin Dilren'in seeilmesi, 3.499.042.993,78 
Turk Liras' parn olumlu oyuyla, oy eolduguyla kabul edildi. 

Toplant Baskam, oy toplama memuru olarak ihsan Can Argon'u, tutanak yazmani olarak Gizem 
O 	Duygu Selvi'yi gorevlendirdi. 

2-) 2016 pima ait YOnetim Kurulu faaliyet raporunun olcunmasi, muzakeresi haldcmdaki glindem 
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maddesine geeildi. Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul tarihinden tie hafta Once, Banka'nm Internet 
sitesinde, Kamuyu Aydinlatma Platformu ve Merkezi Kart Kurulusu A.S.'nin Elelctronik Genel 
Kurul Sisteminde ve e-$irket Bilgi Portalenda Ortaklann incelemesine sunulmasi sebebiyle Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A'yi temsilen Ihsan Can Argon tarafindan Faaliyet Raporu'nun 
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olcunmu§ kabul edilerek oylamaya gecilmesi hususunda verilen onerge oylamaya sunuldu. Oylama 
sonucu 39.601.098 - Turk Liras' min olumsuz oyuna karsilik 3.459.441.895,78 Turk Lirast paym 
olumlu oyuyla, Merge oy cokluguyla kabul edildi. 

Oylamaya sunulan 2016 pima ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu 39.629.447,80 Ttirk Liras' 
papn olumsuz oyuna Icarstlik 3.459.413.545,98 Turk Liras' min olumlu oyuyla, oy cokluguyla 
kabul edildi. 

2016 yIll Bagrimstz Denetci Raporu okunarak Ortaldannuza bilgi verildi. 

Aynca 3 Kasun 2016 tarihinde gerceklestirilen olagantistii genel kurul toplantsmda, bagunsiz dis 
denetim firmasi ve topluluk denetcisi olarak 2017 ph icin Aids Bagunsiz Denetim Ve Serbest 
Muhasebeci Mali Milsavirlik A.$.'nin (KPMG) secilmis oldugu hususunda ortaldantmza bilgi 
verildi. 

2016 plum alt finansal tablolann okunmast mtizakeresi ye tasdiki halclunda gundem maddesine 
gecildi. Finansal tablolann Genel Kurul toplant tarihinden iic hafta Once Banka'run internet 
sitesinde, Kamuyu Aychnlatma Platfonnu, Merkezi Kapt Kurulusu A.$.'nin Elektronik Genel Kurul 
Sistemi ve e-$irket Bilgi Portalenda, kanuni silresi icinde Ortaklartn incelemesine sunulmasi 
sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 	temsilen II-Ban Can Argon tarafindan verilen 
onerge tizerine finansal tablolann okunmus kabul edilmesi oylamaya sunuldu. YamIan oylama 
sonucunda, 162.594.884.- Turk Liras' paym olumsuz oyuna karstlik 3.336.448.109,78 Ttirk Liras' 
pap.' olumlu oyuyla, onerge oy cokluguyla kabul edildi. Baskan tarafindan Finansal tablolann ozeti 
olcutularak miizakeresine gecildi. Mtizalcere sonucu Genel Kurul'un onapna sunuldu. 

2016 ph Finansal tablolan, yapilan oylama sonucu 162.605.180,80 .- Turk Liras' papn olumsuz 
opum karstlik 3.336.437.812,98 Turk Liras' paym olumlu oyuyla, oy cokluguyla kabul edildi. 

Yenetim Kurulu Oyeligi gorevleri devam eden flyelerin 2016 yth faaliyetlerinden dolap ibralan 
oylamaya sunuldu. Yaptlan oylama sonucunda, 145.797.037,80.- Turk Liras' paym olumsuz oyuna 
karstlik 3.353.245.955,98 Turk Liras" paym olumlu oyuyla, Y6netim Kurulu tlyeleri oy cokluguyla 
ibra edildiler. 

Yonetim Kurulunca haztrlanan Bankamizin 2016 hesap yllt Bilanco Kan'run dagittmi hususunda 
teklif, Genel Kurul'un onayma sunuldu. 2016 plinda olusan 5.070.549.118,13 Turk Liras' kaan 
Hanka Esas Sozlesmesrnin 45. maddesine gore asagidaki sekilde dagifilmast, dagMlacak 
1.250.000.000.- Turk Liras' nakit brut tement1 bedelinin, 24 Nisan 2017 tarihinde dagaumna 
baslarulmasi, konuyla ilgili islemlerin Genel MticIona tarafindan yUrutulmesi hususlart Genel 
Kurul'un onapna sunuldu. 

4116y1.4SARDAO!TIM_TABLOSU - (Turk Liras u) 

(VERDI SONRASQ DONEM KARI 5,070,549,118.13 

A - 1.Tertip Kanuni Yedek Akce ( TTX 519/1 ) 0.00 

B - Odenrrie Sern-eyeye GOre %5 Orannda lik Kar Pay, 210,000,000.00 

C- Ota§anUst5 Yedek Akce % 5 243,027,455.91 

D-kinci Kar Pap 1,040,000,000.00 

2. Tertip Kanuni YedekAkce(TTK 519/2) 104,000,000.00 

Bankada bralutmasizorunki di§er tenter (KVK 5/1/e ve 
LOksenturg Servet Vergisi) 227,611,427.90 

D. Ola§anOstti Yedek Akce 3,245,910,234.32 

r 



YamIan oylama sonucunda, 2016 yill Katamin yukandalci sekilde datitilmast, dagmlacak 
1.250.000.000.- TUrk Lirast nakit brut temettil bedelinin, 24 Nisan 2017 tarihinde dagnmuna 
baslantlmast 18.053 - Turk Lirast paym olumsuz orma karsiltk 3.499.024.940,78 Turk Lirast paym 
olumlu oyuyla, oy cokluguyla kabul edildi. 

Aynca, 2016 yilt Kaetrun dagthlmayan lusmma Riskin olarak Ortaklannuza asagglaki sekilde bilgi 

"Bankacthk Diizenleme ye Denetleme Kurulu 'nun (BDDK) Sermaye Koruma ye DOnglisel Sermaye 
Tamponlarina lliskin YOnetmelik hilkiimleri uyarinca, bankalartn kar dagttzmna iliskin szmrlamalarz 
belirleme yeddsi BDDK'ya aittir. Bu nedenle 2016 ythnda Bankamzzca elde edilen kann 
dagztzlabilmesi (cin BDDK'ya basvurularak izin ahnmzsttr. Kanuni yedek akceler ve Banka 
taraftndan tasarrufu zorunlu fonlar ayrzldzktan sonra, BDDK'nzn uygunlugunu miiteakip yaptlan kar 
dagituninzn ardmdan ortaklara dagurmt yapilmayan dOnem kazanct, Bankanm Ozkaynaklarunn 
guçiu bir selcilde (dame ettirilmesi, siirekli gelisimi ve Vicki sennaye yaptsznzn korunmast, siirekli 
kar dathlabilir durumda tutulmasz, uzun vadede daha yiiksek ve istikrar1z kar payz dattilmasznz 
saglamak amaczyla ye Bankantn operasyonel islemleri ile genel isletme faaliyederinde kullandmak 
(lure, Olagantistir Yedek Ake hesabma aktanizr." 

Giindemin gOrtisillmesi strasmda Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A5n temsilen ihsan Can 
Argon tarafmdan tinerge verildi. Verilen Onerge dogrultusunda, Banka'run Yonetim Kurulu 
Uyelerine verilen ayhk 4.000.-TUrk Lirast net huzur halckunn aynen devam etmesi, Yonetim Kurulu 
Uyelerinin Banka'da muayyen bir gores,  tistlenmeleri halinde bu Uyeler ile Bagtmstz Yonetim 
Kurulu Uyeleri'neyamlacak Odemelerin Kurumsal YOnetim Ilkeleri geregince YOnetim Kurulu'nca 
yetkilendirilecek Ucretlendirme Komitesi tarafindan tespit edilmesi ye 2018 plinda yamlacak 
olagan genel kurul toplantisma kadar Odenecek olan toplam ileret icin net 21.000.000- Turk Liras' 
tist suur belirlenmesi hususlan Genel Kurul'un onayma sunuldu. Yarnlan oylama sonucu sOz konusu 
huzur halal ye Ucret belirlemesi 178.556.912,80.-TUrk Lirast paym olumsuz oyuna karsthk 
3.320.486.080,98 Turk Liras' paym olumlu oyuyla, oy cokluguyla kabul edildi. 

Sermaye Piyasast Kurulu'nca dlizenlenen Kurumsal Yonetim Ilkelerinin 4.6.2 numaralt ilkesi 
geregince, Yiinetim Kurulu 13yelerinin ye Idari Sorumlulugu Bulunan YOneticilerin Ucretlendirme 
esaslan haklanda Ortaklanmiza asagicialci sekilde bilgi verildi. 
Bankamm tarafindan mevzuat uyarznca turn cahsanlanna yOnelik bir ficretlendirme politikasz 
olusturulmus ye ilan ediirnitir. Adil, performans ve basarz odakh bir licretlendirme politikasz 
yarattlnushr. Bankamzz Ucretlendirme Politikasz onaylanchgz sekli ile uygulanmzstzr. Periyodik 
olarak gozden gecirilmektedir. Bankanuz rum personeline samil iicretlendirme politikasz dzsznda yine 
mevzuata uygun olarak iicretlendirme komitesi idari gOrevler listlenen Yonetim Kurulu Uyeleri ile 
Ust Dilzey Yoneticilerin alacaklan iicret ye primlere iliskin behrledigi sadece kar ile bagh olmaycm 
politikalannz uygulamaya devcrm etmis ve cesitli araliklarla gozden gecirmistir. Yerel mevzuat ve 
uluslararasz uygulamalara paralel olarak 	politika uygulanmaya devcrm edilmistir. 

Yonetim Kurulu uyeleri ve list dirzey yOneticiler de dahil olmak :Imre Banka cahsanlanna, 2016 
yzhnda saglcman menfaatlere 	olarak mall tablolarda yet alan toplam personel gideri rakamz 
icerisindek( %13, 75 'Ilk hum turn calzsanlann performanslarzna baglz olarak yaptlan prim ve 
degisken iicret Odemelerinden kaynaklanmaktadtr. 

2016 y111 icerisinde Banka tarafindan Kurum ve Kuruluslara yamlan toplam 18.265.088.- TL 
tutanndalci bag's haklunda Ortaklara bilgi verildi. 

Ayrica BanIcacilik Mevzuati ye Sermaye Piyasast Kurulu dtIzenlemeleri cercevesinde 2017 plinda 
yamlan bagislara i1ikin Ust stmnn belirlenmesi ile ilgili olarak Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
S.A'yi temsilen ihsan Can Argon tarafmdan verilen Onerge oylamaya sunuldu. Yamlan oylama 
sonucunda, emerge uyannca, 5411 sayth Bankacilik Kanunu'nun 59. maddesinde belirlenen usul ve 
esaslar cercevesinde ye banka ozkaynaklannin binde dordtinti asmayacak sekilde Ust =inn 



BBVA e silci AN CAN ARGON 

TOPLANTI BASKANI 

TUTANAK YAZMANI 

belirlenmesi 34.456.837,80 Dirk Liras' paym olumsuz oyuna karsilik 3.464.586.155,98 Turk Lirast 
payin olumlu oyuyla, oy cokluguyla kabul edildi. 

10-)Yonetim Kuruiu Gyelerrne Bankacilik Kanunu htikUmleri saki' kalmalc kaychyla, Turk Ticaret 
Kanunu'nun 395 ye 396. maddeleri geregince izin verilmesi konusu oya sunuldu. Yap'Ian oylama 
sonucunda, 188.093.819 - Turk Lirasi paym olumsuz oyuna karsilik 3.310.949.174,78 Turk Lirasi 
paym olumlu oyuyla, oy colduguyla kabul edildi. 

11-) Sermaye Piyasasi Kurulu'nca dtizenlenen Kurumsal Yonetim ilkelerinin 1.3.6 ilkesi 
kapsaminda, yonetim kontroltinil elinde bulunduran pay sahiplerinin, yonetim kurulu tiyelerinin, 
idari sorumlulugu bulunan yoneticilerin ye bunlann e ye ikinci dereceye kadar kan ve sthri 
lustmlannm, Bankama veya bagh ortalchldan ile ctIcar catsmasma neden olabilecek onemli bir 
islem yapmachgt, Bankamizin veya bagh ortaklildannin isletme konusuna giren ticari i ttirtinden bir 

kendileri veya baskalan hesabma yapmadigt, aym tUr ticari iIerle ugrasan bir baska ortakhga 
sorumlulugu mum ortak stfattyla girmedigine i1ikin Ortalclannuza bilgi verildi. 

Gtindemde gortisiilecek baska madde kalmadtgindan Top'anti Baskam Gene! Kurul'a teselckik 
ederek toplantya son verdigini beyan etti. 

Kararlara red oyu kullanarak Toplant Baskanligena yazili muhalefet serhini sunan Ortak Ali Ihsan 
Giircan'm 	maddelerdeki muhalefet serhleri tutanaga ek yawl& 

isbu Genet Kurul Top'anti Tutanagi, toplant mahallinde tarafimadan tanzim ye imza edildi. 
30.03.2017 

BAKANLIK TEMSILCILERi  

MEIN YONEY DEVRIM DEMIRCAN 

YAZILI MUth&EFET SERIII SUNAN ORTAK 

AL! 1HSAN GORCAN 



ALI iHSAN GORCAN 

ONERGE-1 

1-Karin tamami OlaganustO Yedek Akge d 	da Isin. Banka bOnyesinde yeteri kadar kar yedegi 
var, sermaye yeterlilik rasyosu uygundur. 
2-Sayet bu t5nerim kabul edilmezse ret oyu verece 
3-Muhalefetin tutanaga gegirilmesini ve bir suretini tarafima verilmesini art ederim. 

All ihsan GORCAN 
Garanti Orta'di 
Oy adedi 1.805.309 
30.03.2017 

ONERGE-2 

1-%600 Bedelsiz potansiyeli derhal eritilsin, bedelsiz potansiyeli kar§iligi Qikarilmi§ Sermayeye 
eklensin. 
2-$ayet bu &left kabul edilmezse ret oyu verecegim. 
3-Muhalefetin tutanaga gegirilmesini ve bir suretini tarafima verilmesini art ederim. 

All ihsan GORCAN 
Garanti Orta§i 
Oy adedi 1.805.309 	 NN,3  
30.03.2017 

(MERGE-3 

1-Banka Yt5netim ve Denetimin de Birikimli Oy Sayesinde HaIke Agikliktan birer ki§i olsun. 
2-$ayet bu Onerim kabul edilmezse ret oyu verecegim. 
3-Muhalefetin tutanaga gegirilmesini ye bir suretini tarafima verilmesini art ederim. 

All ihsan SCAN 
Garanti Orta§i 1.805.309 
Oy adedi 

30.03.2017 

ONERGE-4 

1-Garantinin ismi BBVA-GARANTI olsun. Logonun BBVA'si Mavi ve/veya siyah — Garanti'si Ye§il 
olsun. 4 yaprakli yonca korunsun. 
2-Sayet bu Onerim kabul edilmezse ret oyu verecegim. 
3-Muhalefetin tutanaga gegirilmesini ye bir suretini tarafima verilmesini art ederim. 

Ali ihsan GORCAN 
Garanti On* 1.805.3 
Oy adedi 
30.03.2017 



All ihsan GORCAN 
Garanti On* 
Oy adedi 1.805.309 
30.03.2017 

ONERGE-7 

1-Diinyanin Ba§kenti olacak olsaydi Ba 
oldu Yenetim yen de Istanbul Finans m 
2-Sayet bu enerim kabul edilmezse ret o u 
3-Muhalefetin tutanaga gegirilmesini ye bir 

i kesinlikle Istanbul olurdu. BBVA, Garantinin hakim ortagi 
de (pima!! (Mesela Ata§ehir) 

ve cegim. 
tini tarafima verilmesini arz ederim. 

Ali ihsan GORCA 
Garanti Ortaot 
Oy adedi 1.805 
30.03.2017 

ONERGE-5 

1-Hissenin bugUnkil degeri 14.- TL o itidi. 
Olmama nedeni bedelsiz pay ve 	mesi, 
Az kar 
Kar payinda adaletsiz uygulama, 

Bundan sonra asla bir daha olmamali. 
24ayet bu Onerim kabul edilmezse ret oyu verecegim. 
3-Muhalefetin tutanaga gegirilmesini ye bir suretini tarafima verilmesini arz ederim. 

Ali ihsan GORCAN 
Garanti Orta§r 
Oy adedi 1.805.309 
30.03.2017 

ONERGE-6 

1-Garantinin §imdiye kadar aynlanlara Onemli yerler ba§ta olmak Uzere isim kisaca yaptiklan kisa 
OzgegmiVeri yazilip asilmall (Mesela Akin Onger, Ergun Ozen, Ali Ihsan Gerberi, Tank Binath gibi) 
2-$ayet bu Onerim kabul edilmezse ret oyu verecegim. 
3-Muhalefetin tutanaga gegirilmesini ve bir suretini tarafima verilmesini arz ederim. 

Ali ihsan GORCAN 
Garanti Ortadi 
Oy adedi 1.805.309 
30.03.2017 

ONERGE-8 

1-Garanti 22 Dalda Sponsorluk yapiyor, 	sp 
Mezan igin yapmali bunun igin kitap alarak katki 

rlukta Ankara'da yapilacak Kibris Sehitleri Anit 
Aral!, Gelirin tamami anit mezara bagt§ladik. 

2-Sayet bu t5nerim kabul edilmezse ret oyu verecegim. 
3-Muhalefetin tutanaga gegirilmesini ye bir suretini tarafima verilmesini arz ederim. 



ONERGE-9 

1-BBVA TUrkiye ye YOnetim Merkezini getirirse halen bulunan Garanti Genel MUcl0r1Ok Binasi Istanbul 
Beige MOdUrIllkleri Merkezi Olmall. 
2-$ayet bu &left kabul edilmezse ret oyu verecegim. 
3-Muhalefetin tutanaga gegirilmesini ye bir suretini tarafima verilmesini arz ederim. 

Ali ihsan GORCAN 
Garanti ON* 
Oy adedi 1.805.309 
30.03.2017 

ONERGE-10 

1-Kardan pay ayirma zamaninda, Banka MUdUr ye calisanlarina yerilmesi gereken oran %3 kadar 
olmali. Esas sOzlesmeye dahil edilmeli 
2-ayet bu Onerim kabul edilmezse ret oyu verecegim. 
3-Muhalefetin tutanaga gegirilmesini ve bir suretini tarafima verilmesini arz ederim. 

All ihsan GORCAN 
Garanti Orta0i 
Oy adedi 1.805.309 
30.03.2017 

ONERGE-11 

1 Banka Gene! MOdOranden, galisan memurlanna 
dahilinde Hakim Ortagirniz BBVA'nin Ispanyatclaki 
2-ayet bu Onerim kabul edilmezse ret oyu verece 
3-Muhalefetin tutanaga gegirilmesini ye bir suretini 

bir program kadar uygun pozisyonlardaki kiiierin 
Merkezine ziyarete getfirUlmesine. 
gim. 
tarafima verilmesini arz ederim. 

All ihsan GORCAN 
Garanti Orta9i 
Oy adedi 1.805.309 
30.03.2017 
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