
 

Garanti BBVA’dan ekonomiye  322 milyar TL katkı ile 

sürdürülebilir kalkınmaya destek 

 

 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın 

konsolide finansal tablolarına göre, 2019 yılı net kârı, 6 milyar 241 milyon 390 bin TL oldu. 

Aktif büyüklüğü 428 milyar 554 milyon 148 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye 

nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 321 milyar 964 milyon 117 bin 

TL’ye ulaştı. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları 

içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin %65’i mevduatlar ile 

fonlanıyor. Müşteri mevduat tabanı yıllık %15 büyümeyle 274 milyar 608 milyon 574 bin TL 

oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın konsolide sermaye yeterlilik oranı %17,8, 

özkaynak kârlılığı %12,4, aktif kârlılığı ise %1,5 seviyelerinde gerçekleşti.  

  

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “2019 yılını, gerek 

ekonomimiz, gerek sektörümüz, gerekse bankamız açısından beklentilerin üzerinde daha pozitif 

bir tablo ile tamamladık. Hem finansal hedeflerimiz hem de finansal olmayan performans 

göstergelerimiz açısından başarılı bir yıl oldu. 

 

Yılın ilk 9 ayında yaşanan düşük büyüme, faizlerin aşağı gelmesiyle yerini son çeyrekte ciddi bir 

artışa bıraktı ve özel sektör bankaları arasındaki liderliğimiz daha da güçlendi. Temel hedefin 

reel sektör olduğu genele yaygın büyümemizi, geniş müşteri tabanımız sayesinde mevduat 

artışıyla sağlıklı olarak destekledik. 

 

Yıllardır öncüsü olduğumuz, ilişki bankacılığı kaynaklı, müşteriye önem veren yaklaşımımızla 

2019 yılında da, TL kredilerde özel bankalar arasında lider konumumuzu koruduk. Önümüzdeki 

dönemde ise, sektör ortalamalarının üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Yatırım taleplerinde 

beklediğimiz artışın, bizlere bu hedefleri gerçekleştirmemizde büyük destek olacağını 

düşünüyoruz.  Sermayesini etkin kullanarak, ülkesine, müşterilerine ve hissedarlarına en yüksek 

değeri yaratan banka olmaya devam edeceğiz.” dedi. 

 

Müşteriler ve iş modeline yönelik sürekli yatırımların önemini vurgulayan Baştuğ, “Önümüzdeki 

dönemde de her zamanki gibi müşterilerimizin yanında olacağız. Sürdürülebilirlik konusunu hem 

bankamızın, hem iş modelimizin öncelikleri arasına alıp, bu konuda müşterilerimizi ve ülkemizi 

bilinçlendirme ve destekleme konusunu önceliklendireceğiz. Müşterilerimizin finansal sağlığını 

korumak için gerekli olan her türlü destek ve yardımı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. 

Doğru müşteriyi doğru ürünle destekleme stratejimizin faydasını gördüğümüzü ve önümüzdeki 

yıllarda da bunun bu şekilde süreceğini söyleyebilirim. Onların güvenilir ortağı olmak ve onlara 

danışmanlık sağlayabilmek konusunda çalışmalarımız sürecek. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize 

güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

 

 

 

 

 

Garanti BBVA’nın 31 Aralık 2019 yılına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe 

sunuma www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri 

web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.garantibbvayatirimciiliskileri.com/


 

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (31 Aralık 2019) 

 

Başlıca Bilanço Kalemleri 
Cari Dönem 

31.12.2019 

Önceki Dönem 

31.12.2018 

Değişim 

 

Toplam Aktifler     428,554,148         399,153,601  7.4% 

Krediler*     277,506,599         256,009,555  8.4% 

  -Canlı Krediler    259,207,022         243,460,849  6.5% 

  -Takipteki Krediler      18,299,577          12,548,706  45.8% 

Mevduat     277,277,325         244,237,777  13.5% 

Özsermaye       54,050,747           46,886,842  15.3% 

    
Başlıca Gelir Kalemleri 

Cari Dönem 

31.12.2019 

Önceki Dönem 

31.12.2018 

Değişim 

 

Net Faiz Geliri       20,673,425           20,876,933  -1.0% 

Operasyonel Giderler       10,309,076             8,768,985  17.6% 

  -Personel Giderleri        4,187,991            3,645,278  14.9% 

  -Diğer Faaliyet Giderleri        6,121,085            5,123,707  19.5% 

Net Ücret ve Komisyonlar        6,273,573             5,102,687  22.9% 

Net Kar        6,241,390             6,706,605  -6.9% 

 

 

 

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler 

 

 

 Ortalama aktif kârlılığı %1,5 oldu. 

 

 Ortalama özkaynak kârlılığı %12,4 seviyesinde gerçekleşti. 

 

 Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 321 milyar 964 milyon 

117 bin TL oldu.  

 

 Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %10,1, %10,3 ve 

%9,6 seviyesinde gerçekleşti. 

 

 Yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları %15 büyüdü ve pazar payı %10,5 

seviyesine geldi. 

 

 Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı %32’ye ulaştı.  

 

 Sermaye yeterlilik oranı %12,6 olan yasal limitlerin üzerinde %17,8 seviyesinde gerçekleşti 

 

 Donuk alacak oranı %6,8 seviyesinde gerçekleşti. 

 
 


