
Garanti BBVA 2021 Entegre Faaliyet Raporu

KURUMSAL YÖNETIM UYUM RAPORU

UYUM DURUMU

EVET KISMEN HAYIR MUAF ILGISIZ AÇIKLAMA

1.1. PAY SAHIPLIĞI HAKLARININ KULLANIMININ 
KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek 
nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın 
kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına 
sunulmaktadır.

X

1.2. BILGI ALMA VE INCELEME HAKKI

1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını 
zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.

X

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade 
edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş 
olmasını temin etmiştir.

X

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma 
imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet 
konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel 
kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek 
üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

X

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim 
kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların 
hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve 
denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.

X

 1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve 
yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir 
maddede yer verilmiştir.

X

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın 
menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak 
yapılmıştır.

X

1.4. OY HAKKI

 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını 
zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama 
bulunmamaktadır.

X

1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı 
bulunmamaktadır.

X

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren 
karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir 
ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.

X
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1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen 
göstermiştir.

X

1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin 
yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da 
tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede 
düzenlenerek genişletilmiştir.

X

1.5.2. sayılı ilkede önerilenin aksine Bankamız esas 
sözleşmesinde azlık haklarının sermayenin yirmide 
birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da 
tanınmasına dair bir hüküm bulunmamaktadır. 
Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay 
sahipleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 
411.maddesi uyarınca, yönetim kurulundan, 
yazılı olarak gerekçesini ve gündemi belirterek, 
genel kurulu toplantıya çağırma veya Genel Kurul 
zaten toplanacak ise, karara bağlanması istenen 
hususların gündeme eklenmesini talep etme hakkına 
sahiptir. Bu yönde bir talebin ulaşması durumunda 
Banka, azlık haklarının kullanımının kolaylaştırılması 
için azami özen göstermektedir.Bankamızın 
izlediği proaktif, şeffaf ve tutarlı iletişim stratejisi 
doğrultusunda bilgiye herkesin, her yerden eşit 
imkanlarla ulaşmasına azami özen gösterilmektedir. 
Tüm yatırım camiasının ihtiyaçlarına odaklanarak, 
dünyanın her yerinden yatırımcıların aradığı bilgiye 
kolayca ulaşabilecekleri Türkçe ve İngilizce olmak 
üzere iki dilde hazırlanan Yatırımcı İlişkileri web sitesi 
ve mobil uygulamaları ile güncel bilgiye sürekli erişim 
sağlanmaktadır. Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri 
web sitesinde, hisse senedi bilgileri, tanıtım amaçlı 
kurumsal bilgiler, dönemsel olarak yayımlanan mali 
tablolar ve faaliyet raporları, kurumsal yönetim, 
sürdürülebilirlik ve topluma değer katan projelerle 
ilgili bilgiler yer almaktadır. Kamuyu Aydınlatma 
Platformu aracılığıyla kamuya duyurulan Garanti 
BBVA hakkındaki gelişmelere ait Özel Durum 
Açıklamalarına da bu sitelerden ulaşılabilmektedir. 
Aynı zamanda temel ve pratik bilgileri içeren 
Yatırımcı Kiti ve tüm dokümanların bulunduğu 
İndirme Merkezi fonksiyonlarıyla her türlü kullanıcı 
ihtiyacına cevap vermektedir.

1.6. KÂR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım 
politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya 
açıklanmıştır.

X

1.6.2 - Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın 
gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul 
ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta 
asgari bilgileri içermektedir.

X

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın 
kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.

X

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay 
sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında 
denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.

X



Garanti BBVA 2021 Entegre Faaliyet Raporu

EVET KISMEN HAYIR MUAF ILGISIZ AÇIKLAMA

1.7. PAYLARIN DEVRI

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir 
kısıtlama bulunmamaktadır.

X

2.1. KURUMSAL INTERNET SITESI

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı 
kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri 
içermektedir.

X

2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin 
%5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin 
adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet 
sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.

X

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler 
Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca 
göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.

X

2.2. FAALIYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket 
faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin 
etmektedir.

X

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan 
tüm unsurları içermektedir.

X

3.1. MENFAAT SAHIPLERINE ILIŞKIN ŞIRKET POLITIKASI

3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, 
sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde 
korunmaktadır.

X

 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika 
ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde 
yayımlanmaktadır.

X

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik 
açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli 
mekanizmalar oluşturulmuştur.

X

3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar 
çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.

X
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3.2. MENFAAT SAHIPLERININ ŞIRKET YÖNETIMINE 
KATILIMININ DESTEKLENMESI

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya 
şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

X

3.2.1 sayılı ilkede önerilenin aksine çalışanların 
yönetime katılımı yazılı iç düzenlemelerde 
bulunmamakla beraber Banka'nın stratejik 
öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje 
ve çalışmalarda çalışanlara değerlendirme 
imkanı yaratılmakta ve kararlara katılımları 
gözetilmektedir. Çalışanlardan üst ve orta düzey 
yöneticiler 20 adet komite aracılığıyla karar 
mekanizmalarına katılmaktadır. 

3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran 
önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak 
üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.

X

3.3. ŞIRKETIN INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası 
ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet 
planlaması benimsemiştir.

X

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak 
belirlenmiştir.

X

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası 
bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler 
düzenlemektedir.

X

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer 
planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların 
bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.

X

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine 
ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili 
sendikaların da görüşü alınmıştır.

X

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm 
çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara 
duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.

X

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek 
ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan 
kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, 
eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet 
mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.

X

Taciz ve ayrımcılığın önlenmesi Garanti Bankası 
insan kaynakları politikasının önemli bir parçası 
olup, bu konulara ilişkin tüm önlemler Taciz ve 
Ayrımcılığı Önleme Rehberi aracılığıyla tüm 
çalışanların erişebileceği ortak alanda yer 
almaktadır. Gerçekleşen ihlallere yönelik şikayet 
bildirim hattı da bulunmaktadır.

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş 
sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını 
desteklemektedir.

X

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı 
sağlanmaktadır.

X
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3.4. MÜŞTERILER VE TEDARIKÇILERLE ILIŞKILER

3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve 
koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet 
göstermiştir.

X

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin 
taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu 
durum müşterilere bildirilmektedir.

X

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına 
bağlıdır.

X

3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır 
kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya 
yönelik kontrollere sahiptir.

X

3.5. ETIK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı 
belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde 
yayımlamıştır.

X

3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. 
Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler 
almıştır.

X

4.1. YÖNETIM KURULUNUN IŞLEVI

4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun 
vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk 
yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.

X

4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim 
kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak 
onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini 
ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya 
koymaktadır.

X

4.2. YÖNETIM KURULUNUN FAALIYET ESASLARI

4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay 
sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

X

4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık 
faaliyet raporunda açıklanmıştır.

X

4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve 
faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi 
oluşturmuştur.

X

4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair 
bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.

X

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel 
müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.

X

4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve 
kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını 
sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki 
anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle 
iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim 
komitesiyle yakın iş birliği içinde çalışmıştır.

X
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4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki 
kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak 
Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici 
sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

X

Banka ödenmiş sermayesi 4,2 milyar TL olup, 
Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri 
esnasındaki kusurları ile ilgili bireysel sorumlukları 
için 100 milyon EUR limit ile Yönetici Sorumluluk 
teminatı sağlanmıştır.

4.3. YÖNETIM KURULUNUN YAPISI

4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için 
asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak 
için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık 
olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu 
politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

X

08 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Yönetim 
Kurulu Çeşitlilik ve Uygunluk Politikası ile 2025 
yılının sonuna kadar Yönetim Kurulu’nun %25’inin 
kadın üyelerden oluşması hedeflenmektedir.

4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden 
en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 
5 yıllık tecrübesi vardır.

X

4.4. YÖNETIM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLI

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu 
toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.

X
Pandemi süreci nedeniyle fiziksel katılım sağlanan 
toplantılar asgaride tutulmuştur. 

4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla 
ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere 
gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.

X

4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı 
olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer 
üyelerin bilgisine sunulmuştur.

X

4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. X

4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde 
yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale 
getirilmiştir.

X

4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki 
tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta 
ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde 
hazırlanmaktadır.

X

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka 
görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu 
üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul 
toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

X

YK Üyelerinin şirket dışında aldığı görevler Genel 
Kurul'da ortakların bilgisine sunulmaktadır. 
Bankamızın YK Üyeleri hangi kuruluşlarda görev 
alabileceklerine ilişkin Bankacılık Mevzuatına uygun 
hareket etmektedir. Bankamızın iç düzenlemelerle 
yazılı olarak belirlediği bir sınırlandırma 
bulunmamaktadır.
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4.5. YÖNETIM KURULU BÜNYESINDE OLUŞTURULAN 
KOMITELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece 
bir komitede görev almaktadır.

X

Banka’nın Yönetim Kurulu üye sayısı ile komitelerin 
üye sayısı göz önüne alındığında, bir Yönetim 
Kurulu Üyesi, birden fazla komitede görev 
alabilmektedir. Öte yandan Kurumsal Yönetim 
İlkeleri'ne göre kurulması gereken tek komite 
Kurumsal Yönetim Komitesi'dir (Aday Gösterme 
Komitesi'nin fonksiyonlarıyla beraber). Kurumsal 
Yönetim Komitesi'nde üç yönetim kurulu üyesi 
bulunmaktadır. Diğer yönetim kurulu komiteleri 
(Risk, Kredi, Denetim ve Ücretlendirme) 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu’na göre kurulmuştur. 

4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü 
kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.

X

4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/
kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet 
raporunda yer verilmiştir.

X

4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor 
düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.

X

4.6. YÖNETIM KURULU ÜYELERINE VE IDARI 
SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETICILERE SAĞLANAN 
MALI HAKLAR

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir 
şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek 
üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi 
gerçekleştirmiştir.

X

4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi 
birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine 
kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen 
borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, 
üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında 
kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi 
teminatlar vermemiştir.

X

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet 
raporunda kişi bazında açıklanmıştır.

X

YK Üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan 
menfaatler Finansal Tablolarda gösterilmekte ve 
Genel Kurul Toplantısında Bankamızda muayyen bir 
görev üstlenen YK Üyeleri ile Bağımsız YK Üyelerine 
söz konusu yıl içinde ödenecek toplam ücretin üst 
sınırı ortakların onayına sunularak belirlenmektedir. 
Banka’nın cari dönemde ayrılanlara yapılan 
ödemeler dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin de dahil olduğu kilit yöneticilerine 
sağlanan/sağlanacak net ödeme tutarı 31 Aralık 
2021 itibarıyla 84,7 milyon TL’dir. Banka tarafından 
yönetim kurulu üyeleri de dahil kilit yöneticilere 
verilen ücretler ve sağlanan menfaatlerin kamuya 
açıklanması, BDDK’nın ücretlendirme politikalarına 
ilişkin niteliksel ve niceliksel açıklamaları hakkındaki 
düzenlemelerine tabi olduğundan, söz konusu ücret 
ve menfaatler toplu olarak belirtilmektedir.
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KURUMSAL YÖNETIM BILGI FORMU

1. PAY SAHIPLERI

1.1. PAY SAHIPLIĞI HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI AÇIKLAMALAR / ILGILI BAĞLANTILAR

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Garanti BBVA Yatırımcı ilişkileri 2021 yılında 23 yatırım konferansı ve 
roadshow’a katılarak toplam 385 toplantı gerçekleştirdi.

1.2. BILGI ALMA VE INCELEME HAKKI

Özel denetçi talebi sayısı

Yoktur. Garanti BBVA Esas Sözleşmesi’nde bireysel bir hak olarak özel 
denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olup, pay sahipleri, 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun 438. maddesi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu’nda 
düzenlenen bilgi alma veya inceleme hakkını daha önce kullanmış olmak 
koşuluyla, pay sahipliği haklarını kullanmak adına belirli olayların açıklığa 
kavuşturulması için özel denetim yapılmasını, gündemde yer almasa dahi 
genel kuruldan talep etme hakkına sahiptir. Bu döneme kadar Garanti 
BBVA'ya özel denetçi tayini konusunda iletilen bir talep bulunmamaktadır. 
Bu yönde bir talebin ulaşması durumunda Banka, söz konusu özel denetim 
hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması için azami özen gösterecektir.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı Yoktur.

1.3. GENEL KURUL

İlke 1.3.1 (ad) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP 
duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922298

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce 
olarak da sunulup sunulmadığı

Sunulmuştur. İlgili web site linki: 
Türkçe: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-
yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-
Toplantilari/452/0/0
 
İngilizce: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/en/corporate-
governance/Ordinary-General-Shareholders-Meetings/Annual-General-
Meeting/102/0/0

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya 
katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının 
bağlantıları

Bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili 
taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları 

Bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen 
yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları 

Bulunmamaktadır.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın 
yer aldığı bölümün adı

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/
detay/Bagis-ve-Yardim-Politikasi/449/1562/0

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının 
yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265119  

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen 
madde numarası

Esas sözleşme hükmü bulunmamakla beraber, Banka, Genel Kurul 
toplantılarına söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder. 
Nitekim genel kurul çağrısında bu davete açıkça yer verilmektedir.
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Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Genel Kurul toplantıları, ilgili mevzuatın öngördüğü mecra ve yerlerde pay 
sahiplerine açık tutulmakta olup, 2021 yılı içerisinde yapılan Genel Kurul 
toplantısında medya katılımı olmamıştır. Banka, Genel Kurul toplantılarına 
söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder.

1.4. OY HAKLARI

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları İmtiyazlı oy bulunmamaktadır.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı %49,85

1.5. AZLIK HAKLARI

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) 
genişletilip genişletilmediği

Hayır

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme 
maddesinin numarasını belirtiniz.

Esas sözleşme hükmü bulunmamaktadır.

1.6. KÂR PAYI HAKKI

Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/
detay/Kar-Dagitim-Politikasi/446/1559/0

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde 
bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul 
gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2020 hesap yılı  Bilanço Karına iliskin teklif 
31.03.2021 tarihli  Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile 
kabul edilmiştir. Bankamızın 2020 yılında vergi sonrası 6.238.002.719,48 
TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin ""Karın Taksimi"" başlıklı 
45. maddesine uygun olarak; ortaklarımıza nakit brüt 623.800.000,00 TL 
temettü dağıtılmasına, dağıtıma 5 Nisan 2021 tarihinde başlanılmasına,  
Banka'nın 2020 yılı içerisinde Muhasebe Standartları nedeniyle ""Geçmiş 
Yıl Kar Zararı"" kalemi içerisinde sınıflanan 196.447.659,62 Türk Lirası 
karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına  karar verilmiştir. 
Aşağıdaki linkte yer alan dokumanın 6. maddesinde konuya ilişkin açıklama 
yer almaktadır.  garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/2021-
03-31-Genel-Kurul-Tutanak.pdf

Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde 
ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926898

Genel kurul tarihi 31.03.2021

Genel kurul ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı gündemiyle 0

Pay sahiplerinin genel kurula katılma oranı 65,68045

Doğrudan temsil edilen payların oranı %0,001

Vekaleten temsil edilen payların oranı %99,999

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu 
ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer 
aldığı bölümün adı

Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim  >  
Olağan Genel Kurul Toplantıları 
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/
olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve 
bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve 
Yönetişim  >  Olağan Genel Kurul Toplantıları  
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/
olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf 
numarası

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/
olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine 
ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

858

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860336
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2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIKAÇIKLAMALAR

2.1. KURUMSAL INTERNET SITESI AÇIKLAMALAR

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde 
talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Ticaret sicili bilgileri: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > 
İletişim > Garanti BBVA
Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı: Garanti BBVA Yatırımcı 
İlişkileri web sitesi Anasayfa > Garanti BBVA Hakkında > Ortaklık Yapısı
İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi: İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Esas sözlesmesinin son hali: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi 
Anasayfa >Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Garanti BBVA Esas Sözleşmesi
Özel durum açıklamaları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa 
> Duyurular > Özel Durum Açıklamaları
Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web 
sitesi Anasayfa> Kütüphane
İzahnameler ve diger kamuyu aydınlatma belgeleri: Garanti BBVA Yatırımcı 
İlişkileri web sitesi Anasayfa > Duyurular > Özel Durum Açıklamaları
Genel kurul toplantı dökümanları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi 
Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Olağan Genel Kurul Toplantıları
Kâr dağıtım politikası: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > 
Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Politikalar > Kâr Dağıtım Politikası
Bilgilendirme politikası: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > 
Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Politikalar > Bilgilendirme Politikası
Şirket tarafından olusturulan etik kurallar: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri 
web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Politikalar > Garanti 
BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri
Sıkça sorulan sorular: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > 
SSS

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların 
%5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer 
aldığı bölüm

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/garanti-hakkinda/detay/
Ortaklik-Yapisi/346/1022/0

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Garanti BBVA’nın Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış iki ayrı web sitesi 
bulunmaktadır. Bunlar;
 
Türkçe web sitesi: www.garantibbva.com.tr 
İngilizce web sitesi: www.garantibbva.com.tr/en 
 
Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda web sitelerinde yer alması gereken 
ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda Garanti BBVA ve hisse senedi ile ilgili 
tüm diğer bilgilere Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinde Türkçe ve 
İngilizce olarak detaylı şekilde yer verilmektedir.
 
Türkçe yatırımcı ilişkileri web sitesi: www.garantibbvayatirimciiliskileri.com 
İngilizce yatırımcı ilişkileri web sitesi: www.garantibbvainvestorrelations.com

2.2. FAALIYET RAPORU

2.2.2. NUMARALI KURUMSAL YÖNETIM ILKESINDE
BELIRTILEN BILGILERIN FAALIYET RAPORUNDA YER ALDIĞI
SAYFA NUMARALARI VEYA BÖLÜM ADLARI

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri 
görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası 
veya bölüm adı

Bölüm: Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporlaması, 
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bölümü, Yönetim Kurulu başlığı

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa 
numarası veya bölüm adı

Bölüm: Komiteler ve Politikalar, Sayfa:57
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c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara 
katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Yönetişimimiz, Sayfa:48

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri 
hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporlaması, 
2021 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler bölümü

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin 
sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporlaması, 
2021 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler bölümü

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı 
kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan 
tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporlaması, 
Destek Hizmeti Alınan Kuruluşlar bölümü

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin 
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Finansal Raporu 
5.1.11.2 no'lu dipnotta bulunmaktadır. Rapora Garanti BBVA yatırımcı 
İlişkileri websitesi > Kütüphane > Finansal Raporlar ve Tablolar bölümünden 
ulaşılabilir.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel 
sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk 
faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

En iyi ve En Bağlı Takım (Sayfa 168), Sürdürülebilirlik (120), Finansal Sağlık 
(Sayfa 110) ve Daha fazla Müşteriye Ulaşma (Sayfa 136)

3. MENFAAT SAHIPLERI

3.1. MENFAAT SAHIPLERINE ILIŞKIN ŞIRKET POLITIKASI AÇIKLAMALAR

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı 
bölümün adı

Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa  >  Çevresel, Sosyal ve Yönetişim  >  
Politikalar  >  Çalışan Tazminat Politikası

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı 
kararlarının sayısı

130

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı Garanti BBVA Uyum Müdürlüğü (ilgili komite: Etik ve Doğruluk Komitesi)

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
“Garanti BBVA Etik Bildirim Hattı” 
etikbildirim@garantibbva.com.tr  / 0 216 662 5156

3.2. MENFAAT SAHIPLERININ ŞIRKET YÖNETIMINE KATILIMININ 
DESTEKLENMESI

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına 
katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber Banka'nın stratejik öncelikleri 
doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanlara değerlendirme 
imkanı yaratılmakta ve kararlara katılımları gözetilmektedir. 

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber Banka'nın stratejik öncelikleri 
doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanlara değerlendirme 
imkanı yaratılmakta ve kararlara katılımları gözetilmektedir. 

3.3. ŞIRKETIN INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde 
yönetim kurulunun rolü

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmakta olup, İcracı Yönetim Kurulu 
Üyesi Genel Müdür tarafından her yıl düzenli olarak takip edilmektedir.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı 
ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün 
adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

İnsan kaynakları beyanı ve İnsan kaynakları politikası Yatırımcı İlişkileri websitesinde 
yayımlanmıştır.  
İlgili bağlantılar: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-
yonetim/detay/Insan-Haklari-Beyani/705/2344/0 
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-
Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0
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Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Özellikli çalışanlar kapsamında plan bulunmakta olup Ücretlendirme Politikası 
içinde açıklanmıştır. 2021 yıl sonu itibarıyla Banka’da görev yapan özellikli çalışan 
sayısı 26'dır. Özellikli çalışanların değişken ücretlendirmelerinde “Bankalarda İyi 
Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber”deki ilkeler doğrultusunda hem 
nakit hem de nakit dışı(hisse senedine bağlı) araçlara dayalı ödeme yapılmaktadır. 
Özellikli çalışanların 2021 yılına ilişkin değişken ücretlendirmeleri kapsamında nakit 
dışı araçlara dayalı ödeme uygulamalarında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 
hisse senedi esas alınacaktır. Ücretlendirme Politikası bağlantısı: https://www.
garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/
Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi 
önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer 
aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

İnsan kaynakları politikası ile Etik ve Doğruluk ilkelerine Yatırımcı İlişkileri 
websitesinde yayımlanmıştır. İlgili bağlantılar:  
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-
Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0  
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/
Garanti-BBVA-Etik-ve-Dogruluk-Ilkeleri/444/1557/0

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket 
aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

Garanti BBVA, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarına 2013 yılında İnsan 
Kaynakları bünyesinde oluşturduğu İSG ekibini 2015 yılı itibarıyla İSG Yöneticiliği 
olarak konumlandırarak faaliyetlerine 42 kişilik (İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri 
Hekimleri, İşyeri Hemşireleri) kadrosuyla ülke çapında devam etmektedir. Türkiye’de 
bu büyüklükteki finans kuruluşları arasında bir ilke imza atarak, İSG yazılımını tüm 
lokasyonlarında kullanıma açmıştır ve risk değerlendirmesi, sağlık gözetimleri, 
eğitimler, İSG Kurulları, ramak kala, iş kazaları, meslek hastalığı süreçlerinin 
incelenmesi, önlemlerin koordinasyonu ve denetimi gibi faaliyetleri bu platform 
aracılığıyla takip etmektedir.  
 
İş Sağlığı ve Güvenliği’ni ulusal mevzuatın ötesinde dünyadaki en iyi uygulamaları 
örnek alarak hayata geçiren Garanti BBVA, 2021 yılında dünyanın İş Sağlığı ve 
Güvenliği'ndeki en saygın otoritelerinden biri olan British Safety Council tarafından 
da Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'ne layık görülmüştür.   
 
2021 yılında iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı 
kararı ise bulunmamaktadır.

3.5. ETIK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı 
bölümün adı

Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa  >  Kurumsal Yönetim  >  
Politikalar  >  Garanti BBVA Etik Ve Doğruluk İlkeleri

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun 
yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, 
çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Garanti BBVA, entegre faaliyet raporu yayınlamakta olup ayrı bir sürdürülebilirlik 
ya da kurumsal sosyal sorumluluk raporu yayınlamamaktadır. Finansal ve finansal 
olmayan tüm değer yaratımını, öncelik analizi, stratejik öncelikleri ve bu alanlardaki 
performansı çerçevesinde açıklamaktadır. Müşteri deneyiminden, çalışan 
memnuniyetine, dijital dönüşümden sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar 
geniş bir kapsamda ele alınan konular, risk yönetimi ve kurumsal yönetişim hakkında 
bilgiye entegre faaliyet raporundan ulaşılabilir. 
Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kütüphane > Entegre Faaliyet 
Raporları

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her 
türlü yolsuzlukla mücadele için alınan 
önlemler

Garanti BBVA Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yolsuzluk riski olan durumlarda 
Banka genelinde yolsuzluğu önlemek, tespit etmek ve raporlamayı teşvik etmek 
için alınması gereken aksiyonları düzenlemektedir. Buna ek olarak, Yolsuzluğun 
önlenmesine yönelik Bankamız ve bağlı iştiraklerinde "yolsuzlukla mücadele 
farkındalık programı" yürütülmektedir. Bu konuları kapsayan sınıf içi ve e-öğrenme 
eğitimleri tüm personele atanmaktadır.
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4. YÖNETIM KURULU - I

4.2. YÖNETIM KURULUNUN FAALIYET ESASLARI AÇIKLAMALAR

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, 
mevzuata uygun şekilde 19 Ocak 2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu’nun yapısı 
ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir. 5 Mart 2021 
tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu bu konuda bilgilendirilmiştir.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız 
uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu 
üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Bankamızın 31 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile ilgili mevzuat 
uyarınca, Denetim Komitesi’nin görüş, öneri, değerlendirme ve benzeri işlemlerine 
dayalı olmak üzere Risk Komitesi’ne devredilen “Risk Yönetimi” görevleri hariç, iç 
sistemler kapsamındaki görev ve sorumlulukların Denetim Komitesi’ne verilmesine 
karar verilmiştir. Bankamızın 31 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı 
kararı ile Sn. M. Cüneyt Sezgin'in yerine ilgili mevzuat uyarınca Uyum Biriminin 
fonksiyonlarından sorumlu olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Avni 
Aydın Düren'in atanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Bankamızın 3 Haziran 2021 
tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile ilgili mevzuat uyarınca, 31.05.2021 tarihi 
itibariyle KKTC Ülke Müdürlüğü İç Sistemler Sorumlusu görevinden ayrılan Sn. M. 
Cüneyt Sezgin’in yerine 31.05.2021 tarihi itibariyle göreve başlamak üzere Yönetim 
Kurulu Üyelerimizden Sn. Aydın Düren’in atanmasına karar verilmiştir.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili 
komitelere sunulan rapor sayısı

2021'de: 9

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin 
değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Bölüm: İç Sistemler Yönetişimi, Sayfa 196-198

Yönetim kurulu başkanının adı Süleyman Sözen

İcra başkanı / genel müdürün adı Recep Baştuğ

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi 
olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür ayrı kişilerdir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile 
şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan 
bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

KAP duyurusu bulunmamaktadır. 
 
Banka sermayesi 4,2 milyar TL olup, Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri 
esnasındaki kusurları ile ilgili bireysel sorumlukları için 100 milyon EUR limit ile 
Yönetici Sorumluluk teminatı sağlanmıştır.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını 
artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün 
adı

Banka kurum içinde cinsiyet eşitliğinin ve eşit temsilin sağlanması için farklı 
uygulamalar ve politikalara sahiptir. Farklı seviyleredeki kadın-erkek oranlarının 
takibi, iş ilanlarının ayrımcılıktan uzak bir şekilde hazırlanması, eğitim ve farkındalık 
programları, kadın liderliği eğitimleri ve mentorluk programı gibi uygulamaları 
hayata geçirmektedir. Banka ayrıca, kadınların üst yönetimde daha yüksek oranda 
yer bulmaları amacıyla Mart 2017’de hayata geçirilen Yüzde Otuz Kulübü Türkiye’de 
kurucu üyelerinden biridir. Garanti BBVA, cinsiyet eşitliği konusunda insan kaynağı, 
müşteriler ve toplum nezdinde yaptığı çeşitli uygulama ve çalışmalarla, dünya 
çapında 36 ülke ve bölgede 10 sektörden 230 şirketin bulunduğu Bloomberg 
Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne ard arda altı yıldır olan Türkiye’den tek şirket. 08 Temmuz 
2021 tarihinde yayımlanan Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Uygunluk Politikası ile 
2025 yılının sonuna kadar Yönetim Kurulu’nun %25’inin kadın üyelerden oluşması 
hedeflenmektedir.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı 2 kadın üye %18'lik dilimi temsil etmektedir.
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YÖNETIM KURULU ÜYESININ 
ADI/SOYADI

ICRADA 
GÖREVLI 
OLUP 
OLMADIĞI

BAĞIMSIZ 
ÜYE OLUP 
OLMADIĞI

YÖNETIM 
KURULUNA ILK 
SEÇILME TARIHI

BAĞIMSIZLIK 
BEYANININ 
YER ALDIĞI KAP 
DUYURUSUNUN 
BAĞLANTISI

BAĞIMSIZ 
ÜYENIN 
ADAY 
GÖSTERME 
KOMITESI 
TARAFINDAN 
DEĞERLENDIRILIP 
DEĞERLENDI-
RILMEDIĞI

BAĞIMSIZLIĞINI 
KAYBEDEN ÜYE 
OLUP OLMADIĞI

DENETIM, 
MUHASEBE 
VE/VEYA 
FINANS 
ALANINDA 
EN AZ 
5 YILLIK
DENEYIME 
SAHIP OLUP 
OLMADIĞI

Süleyman Sözen Hayır Hayır 29.05.1997 - Evet

Jorge Sáenz-Azcúnaga 
Carranza

Hayır Evet 24.03.2016 - Hayır Hayır Evet

Ergun Özen Hayır Hayır 14.05.2003 - Evet

Dr. M. Cüneyt Sezgin Hayır Hayır 30.06.2004 - Evet

Sema Yurdum Hayır Evet 30.04.2013 - Hayır Hayır Evet

Jaime Saenz De Tejada Pulido Hayır Hayır 2.10.2014 - Evet

Pablo Alfonso Pastor Muñoz Hayır Hayır 31.03.2021 - Evet

Recep Baştuğ Evet Hayır 6.09.2019 - Evet

Rafael Salinas Martinez 
de Lecea

Hayır Hayır 8.05.2017 - Evet

Aydın Düren Hayır Evet 17.06.2020 - Hayır Hayır Evet

Mevhibe Canan Özsoy Hayır Evet 4.04.2019
https://www.kap.org.tr/
tr/Bildirim/915195 

Evet Hayır Evet
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4. YÖNETIM KURULU - II

4.4. YÖNETIM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLI AÇIKLAMALAR

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan 
yönetim kurulu toplantılarının sayısı

2021 yılında 9 kez fiziken toplanmıştır.

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %79,4

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir 
portal kullanılıp kullanılmadığı

Evet

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 
toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

Ortalama 4-5 gün.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne 
şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında 
bilginin yer aldığı bölümün adı

Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim 
> Politikalar >Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran 
politikada belirlenen üst sınır

Bankacılık Mevzuatında belirlenen sınırlara uyulmaktadır.

4.5. YÖNETIM KURULU BÜNYESINDE OLUŞTURULAN KOMITELER

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer 
aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Bölüm: Komiteler ve Politikalar, Sayfa: 56-57

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun 
bağlantısı

Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı 
bulunmamakla beraber, Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi > Çeyresel, Sosyal 
ve Yönetişim > Komiteler bölümünde komitelerin sorumlulukları açıklanmıştır.

YÖNETIM KURULU 
KOMITELERININ 
ADLARI

BIRINCI SÜTUNDA 
“DIĞER” OLARAK 
BELIRTILEN
KOMITENIN ADI

KOMITE ÜYELERININ 
ADI SOYADI

KOMITE BAŞKANI 
OLUP OLMADIĞI

YÖNETIM KURULU ÜYESI 
OLUP OLMADIĞI

Kurumsal Yönetim Komitesi 
(Aday Gösterme Komitesinin 
fonksiyonlarıyla beraber)

Aydın Düren, Jorge Saenz 
Azcunaga Carranza, Sema 
Yurdum, Handan Saygın

Jorge Saenz Azcunaga 
Carranza

Handan Saygın dışında tüm üyeler 
YK üyesidir.



Garanti BBVA 2021 Entegre Faaliyet Raporu

4. YÖNETIM KURULU - III

4.5. YÖNETIM KURULU BÜNYESINDE OLUŞTURULAN KOMITELER-II AÇIKLAMALAR

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim 
komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz 
(sayfa numarası veya bölümün adı)

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/
Denetim-Komitesi/793/3242/0

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/
Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/
Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken 
saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Bankacılık mevzuatı kapsamında Kredi ve Risk Komiteleri hakkında bilgi için: 
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/Komiteler-
liste/Komiteler/416/0/0 

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin 
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz 
(sayfa numarası veya bölümün adı)

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/
Ucretlendirme-Komitesi/419/1505/0

4.6. YÖNETIM KURULU ÜYELERINE VE IDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETICILERE SAĞLANAN MALI HAKLAR

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans 
hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği 
sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Operasyonel Üstünlük

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan 
üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı 
bölümünün adı

Ücretlendirme politikası Yatırımcı İlişkileri websitesi "Çevresel, Sosyal ve Yönetişim" 
Başlığı altındaki politikalarda yayımlanmıştır. İlgili bağlantı:  
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/
compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm 
menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Bölüm: Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporlaması, 
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Mali Haklar

YÖNETIM KURULU 
KOMITELERININ 
ADLARI

BIRINCI SÜTUNDA 
“DIĞER” OLARAK 
BELIRTILEN
KOMITENIN ADI

ICRADA GÖREVLI
OLMAYAN
YÖNETICILERIN 
ORANI

KOMITEDE
BAĞIMSIZ
ÜYELERIN ORANI

KOMITENIN
GERÇEKLEŞTIRDIĞI 
FIZIKI TOPLANTI SAYISI

KOMITENIN FAALIYETLERI 
HAKKINDA YÖNETIM 
KURULUNA SUNDUĞU 
RAPOR SAYISI

Kurumsal Yönetim 
Komitesi (Aday 
Gösterme Komitesinin 
fonksiyonlarıyla 
beraber)

%75 %75 3, internet üzerinden 2

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Denetim-Komitesi/793/3242/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Denetim-Komitesi/793/3242/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/Komiteler-liste/Komiteler/416/0/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/Komiteler-liste/Komiteler/416/0/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Ucretlendirme-Komitesi/419/1505/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Ucretlendirme-Komitesi/419/1505/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0



