
TURICIYE GARANTI BANICASI 
ANONIM SIRICETPNIN 4 NISAN 2019 TARIIIINDE 

YAPILAN OLACAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAOI 

Ttirlciye Garanti Bankast Anonim Sirketi'nin 2018 yilma ait Olagan Genel Kurul Top(antis' 04/04/2019 
tarihinde saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Besiktas, Istanbul adresinde, T.C. 
Istanbul Valiligi Ticaret 11 MticItirltigif Min 03/04/2019 tarih ye 43197-813- 	sap]; yazilanyla • 
goreylendirilen Giimriik ye Ticaret Bakanligi Temsilcisi Sabire Elbtiken gizetiminde yapilmishr. 

Toplantiya ait cagn; ilgili mevzuat ve Esas Sozlesme'de OngOrtildtigti gibi gindemi de ihtiva edecek 
sekilde 07/03/2019 tarihli ye 9782 sayth Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ye 08/03/2019 tarihli Sabah ye 
Htirriyet Gazetelerinde, Banka'nm www.garanti.com.tr  ye www.garantiyatirimciiliskileri.com  adresindeki 
intemet sitelerinde, Kamuyu Aydmlatma Platformu ye Merkezi Karl Kurulusu A.S.'nin Elektronik Genel 
Kurul Sistemi ye e-Sirket Bilgi Portalenda, ilan ye toplanti gunleri haric olmak tizere toplantidan tic hafta 
Once ilan edilmek suretiyle stiresi iginde yaptImIstir. 

Turk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5 ye 6. fikralan geregince Banka'nin Elektronik Genel Kurul 
hazirliklan yasal diizenlemelere uygun olarak yerine getirilmis olup Genel Kurul Toplantist fiziki ye 
elektronik ortamda es zamanli olarak baslatilmistr. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak tizere 
Omer Cirlcin gorevlendirilmistir. 

Banka Denetgisi ye topluluk denetgisi olarak KPMG Bagimstz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali 
Mtisavirlik A.S. (KPMG) temsilcisi Alper Gtiveng toplanlida hazir bulunmustur. 

Haw Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Banka'nin toplam 4.200.000.000.-Ttirk Liras' cikartImis 
sermayesine tekabtil eden 420.000.000.000 adet hissenin igerisinde 19.621,87 Ttirk Liras" payin asaleten, 
3.607.791.980 Turk Liras' paym vekaleten olmak tizere toplam 3.607.811.601,87 Turk Liras' payin 
toplantida temsil edildigi, bu paylar igerisinde 1.514.091.980 'Dirk Liras' olan payin tevdi eden temsilcileri 
tarafindan temsil edildigi ye boylece gerek ilgili mevzuat gerekse Esas Sozlesme' de On gOrtilen asgari 
toplanti nisabmin mevcut oldugu anlasilmistm 

Toplanti, Banka Esas SozlesmesPnin 34' tinct 	 li 1.  maddesi ve Genel Kurulun casma Esas ye Usulleri 
Halclunda ig Y6nerge uyannca Yonetim Kurulu Uyesi/Genel Mild& Ali Fuat Erbil tarafindan acildt. 

Toplanti Baskanhgenin olusturulmastna gegirilerek, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yi temsilen 
ihsan Can Argon tarafindan verilen Merge okundu ye oya sunuldu. 

Verilen Emerge geregince Toplanti Baskanligena Avni Aydin Dtiren'in secilmesi, 200 Turk Liras' payin 
olumsuz oyuna karsilik 3.607.811.401,87 Ttirk Liras' payin olumlu oyuyla, oy gokluguyla kabul edildi. 

Toplanti Baskant, oy toplama memuru olarak ihsan Can Argon'u, tutanak yazmant olarak Gizem Duygu 
Selvi' yi girevlendirdi. 

2018 pima ait Yonetim Kurulu entegre faaliyet raporunun okunmast, miizakeresi halckmdaki gtindem 
maddesine gecildi. Entegre Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul tar ihinden tic halla Once, Banka'nin interne 
sitesinde, Kamuyu Aychnlatma Platformu ye Merkezi Kart Kurulusu A.S.'nin Elektronik Genel Kurul 
Sisteminde ye e-Sirket Bilgi Portalenda Ortaklann incelemesine sunulmast sebebiyle Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria 	temsilen ihsan Can Argon tarafindan Entegre Faaliyet Raporu'nun okunmus 
kabul edilerek oylamaya gecilmesi hususunda verilen (Merge oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 
127.542.905 Ttirk Liras' payin olumsuz oyuna karstlik 3.480.263.746,87 Turk Liras' payin olumlu oyuyla, 
emerge oy gokluguyla kabul edildi. 

Oylamaya sunulan 2018 pima ait Yonetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu 127.542.905 Turk Liras' payin 
olumsuz oyuna karst' 	480.263.746,87 Ttirk Liras' paym lumlu oyuyla, • goklu-uyla kabul edildi. 



2018 yth Bagimsiz Denetgi Raporu okunmasi haldandaki gtindem maddesine gegildi. Bagimsiz Denetgi 
Raporu'nun tamammm Genel Kum' tarihinden tig hafta Once, Banka'nin internet sitesinde, Kamuyu 
Aydinlatma Platformu ve Merkezi Kayrt Kurulusu A.S.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ye e-Sirket 
Bilgi Portalenda Ortaklann incelemesine sunulmast sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
temsilen Ihsan Can Argon tarafindan Bagimsiz Denetgi Raporu'nun sadece Ozet Gonis kismimn okunmasi 
hususunda verilen 6nerge oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 129.917.902 Turk Liras' paym olumsuz 
oyuna karsilik 3.477.888.749,87 Ttirk Liras' paym olumlu oyuyla, tinerge oy gokluguyla kabul edildi. 2018 
yili Bagimsiz Denetgi Raporu'nun Ozer Goths losmi okunarak Ortaklanmiza bilgi verildi. 

2018 pima au t finansal tablolann okunmasi milzakeresi ye tasdiki haldunda gtindem maddesine gegildi. 
Finansal tablolann Genel Kurul toplant tarihinden Ug hafla Once Banka'nin internet sitesinde, Kamuyu 
Aydinlatma Platformu, Merkezi Kayit Kurulusu A.S.'nin Elelctronik Genel Kurul Sistemi ye e-Sirket Bilgi 
Portall'nda, kanuni stiresi iginde Ortaldann incelemesine sunulmast sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria 	temsilen Isar' Can Argon tarafindan verilen tinerge iizerine finansal tablolann okunmus 
kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yaplan oylama sonucunda, 320.946.579 Tiirk Liras' paym olumsuz 
oyuna karsilik 3.286.860.071,87 Tiirk Liras' paym olumlu oyuyla, 6nerge oy gokluguyla kabul edildi. 
Baskan tarafindan Finansal tablolann ozeti okutularak mlizakeresine gegildi. Mtizakere sonucu Genel 
Kurul'un onayma sunuldu. 

2018 yth Finansal tablolan, yaplan oylama sonucu 320.946.579 Tiirk Liras' paym olumsuz oyuna kat-still( 
3.286.860.071,87 Turk Liras" paym olumlu oyuyla, oy golduguyla kabul edildi. 

Yonetim Kurulunca hazirlanan Bankamizin 2018 hesap yth Bilango Kan'na iliskin teklif, Genel 
Kurul'un onayma sunuldu. Bankacilik Kanunu, Sermaye Piyasast Kanunu ye ilgili thizenlemeler ile Banka 
Esas Stizlesmesi'nin 45. Maddesi ye Kar Dagthm Politikast gergevesinde, Banka'nin btlytime hedefleri, 
uzun vadeli stratejisi, ulusal ye uluslararast ekonomik gelismeler gozetilerek, 6.638.235.755,02 TL 
tutanndaki dagitilabilir net donem kannin dagitilmayarak Olagantistii Yedek Akgeler Hesabma 
alctanlmasma iliskin 2018 yili kar dagrnm sekline dair Yonetim Kurulu onerisi ye asagida yer alan Kar 
Da Min Tablosu Genel Kurul'un ona ma sunuldu. 

(VERGI SONRASI) DONEM KARI 6.638.235.755,02 

A - 1.Tertip Kanuni Yedek Akge ( UK 51911) 0,00 

B - Odenmio Sermayeye GOre %5 Oraninda Ilk Kar Pap 	• 0,00 

C - OlaganastO Yedek Akge % 5 331.911.787,75 

D-Ikinci Kar Paw 0,00 

2. Tertip Kanuni Yedek Akge(TTK 519/2) 0,00 

Bankada biralulmasi zorunlu diOer fonlar (KVK 5/1/e) 6.416.192,13 

D- Ola§anOsh) Yedek Akge 6.299.907.775,14 

Aynca, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fikrasmin (e) bendi uyannca ilgili mevzuatta 
belirtilen kosullann saglanmast nedeniyle Kurumlar Vergisi'nden istisna tutularak ozel fon hesabma 
aynlan 2.983.668,69 Turk Lirast tutar ile Banka'nm, 1 Ocak 2018 tarihi itibanyla TFRS 9 Finansal Araglar 
Standard' uygulamastna ilk gegisi nedeniyle olusan ve "Geçmi Yil Kar Zaran" kalemi igerisinde 
sunflanan 397.309.382,28 Dirk Liras' kann OlagantIstli Yedek Akgeler Hesalmna aktanlmast Genel 
Kurul'un onayma sunuldu. 



Yapilan oylama sonucunda, 2018 yth Kan= yukandaki sekilde kullamlmasi 6.574 Ttirk Liras' payin 
olumsuz oyuna karsilik 3.607.805.027,87 Tiirk Lirast payin olumlu oyuyla, oy 9okluguyla kabul edildi. 

Yonetim Kurulu Oyeligi gorevleri devam eden Oyelerin 2018 ph faaliyetlerinden dolayi ibralart 
oylamaya sunuldu. Yamlan oylama sonucunda, 130.906.953 Dirk Liras' payin olumsuz oyuna karstlzk 
3.476.867.294,87 Dirk Lirasi payin olumlu oyuyla, Yonetim Kurulu Oyeleri oy cokluguyla ibra edildiler. 

Esas Sozlesme'nin 18. Maddesi uyannca Yonetim Kurulu (lye sayistrun Genel Mild& harie 9'dan 10'a 
eikanlmasi ye Sermaye Piyasast Kurulu'nun Kurumsal Yonetim Ilkeleri cereevesinde, bagimstzlik 
kriterlerinde belirtilen gOrev stiresinin bakiye milddeti kadar bagimszz yonetim kurulu Oyesi olarak seeilen 
BeIlus Sema Yurdum'un bagnnsiz yOnetim.  kurulu ilyeligi sona erdiginden, olusturulan yeni Yonetim 
Kurulu Uyeligrne, diger Yonetim Kurulu Uyeleri'nin bakiye gOrev stireleri kadar gorev yapmak tizere 
secimi hususlannda Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 	temsilen Ihsan Can Argon tarafindan verilen 
Onerge hissedarlann onayma sunuldu. 

YamIan oylama sonucunda, YOnetim Kurulu tlye sayistmn Genel Mtidtir harie 9'dan 10'a cilcanlmasi ye 
BeIlus Sema Yurdum'un olusturulan yeni Y6netim Kurulu Oyeligrne, 

diger YOnetim Kurulu Uyeleri'nin bakiye gOrev stireleri kadar gOrev yapmak tizere seeilmesi 
1.012.082.349 Dirk Liras' payin olumsuz oyuna karstlik 2.595.721.560,87 Truk Lirast payin olumlu 
oyuyla, oy eokluguyla kabul edildi. 

Aynca, Sermaye Piyasast Kurulu'nca dtizenlenen Kurumsal YOnetim ilkelerinin 4.4.7. numarali ilkesi 
geregince, YOnetim Kurulu Uyesinin Bankamiz istirakleri, grup sirketleri, bagh ortakliklan, diger tizel 
sektOr sirketleri ve kurumlarda, antlan kurum ye sirketleri bilgi ye tecrilbelerinden yararlanchrmak amactyla 
gorev aldigi çeitli pozisyonlar halclunda Ortaklanmiza asagidaki sekilde bilgi verildi. 

Yonetim Kurulu tlyesi 	Soyadi 	 Banka Dismda Aldigi Giirevler 

BeIlus Sema Yurdum 
	 Garanti Bank S.A. Yonetim Kurulu Oyesi 

Sermaye Piyasast Kurulu'nun Kurumsal Yonetim ilkeleri eercevesinde, Sermaye Piyasast Kurulu 
tarafindan baptism Dye .adayligi konusunda olumsuz gortis bildirilmemis olan, Mevhibe Canan Ozsoy'un 
diger Yonetim Kurulu Uyeleri'nin bakiye gOrev slireleri kadar got-ay yapmak tizere bagimstz yOnetim 
kurulu Oyesi olarak seeimi hususunda Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yi temsilen ihsan Can Argon 
tarafindan verilen 6nerge hissedarlann onayma sunuldu. 

YapiIan .oylama sonucunda, 	 Mevhibe Canan Ozsoy'un diger Yonetim 
Kurulu Uyeleri'nin bakiye gorev stireleri kadar gOrev yapmak tizere bagunsiz y6netim kurulu tlyesi olarak 
seeilmesi 3.974.470 Dirk Lirast payin olumsuz oyuna karsilik 3.603.830.051,87 Ttirk Lirasi payin olumlu 
oyuyla, oy cokluguyla kabul edildi. 

Aynca, Sermaye Piyasast Kurulu'nca cllizenlenen Kurumsal Yonetim ilkelerinin 4.4.7. numarah ilkesi 
geregince, Yonetim Kurulu Oyesinin Bankamiz istirakleri, grup sirketleri, bagli ortakliklan, diger ozel 
sektOr sirketleri ye kurumlarda, anilan kurum ye sirketleri bilgi ye tecrtibelerinden yararlanchrmak amactyla 
gOrev aldigi çeitli pozisyonlar haklunda Ortaklanmiza asagidaki sekilde bilgi verildi. 
EE 

Yonetim Kurulu tyesi Adi-Soyadi Banka Dismda Aldigi Goreyler 

  



Mevhibe Canan ozsoy 

General Elektrik Ticaret ve Servis A.S. Yonetim Kurulu Baskani ve Genel 
Mticlin, Grid Solutions Enerji Endustrisi A.5. Yonetim Kurulu Uyesi, GE 
Enerji Endustri Ticaret ve Servis AS. Yonetim Kurulu Uyesi, Komet Enerji 
Sanayi ye Ticaret A.5. Yonetim Kurulu Uyesi, GE Renewable Enerji A.$. 
YOnetim Kurulu Uyesi, TUSAS Motor Sanayii A.5... Yonetim Kurulu Uyesi, 
Artesis Telcnoloji Sistemleri 	Yonetim Kurulu Uyesi, Sag Ilk ye Egitim 
Vakfl (SEV) Yonetim Kurulu Uyesi, Amerikan 5irketler Demegi Yonetim 
Kurulu 

  

TOrk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyannca, Banka'nm ye Banka'nm dahil oldugu sirketler 
toplulugunun bagimstz denetim hizmetinin 2019 yilint kapsayacak sekilde, is Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9, 
Levent-Istanbul adresinde bulunan, Istanbul Ticaret Sicil Mudurlugu nezdinde 480474 sicil numarast ile 
kayith, Bogazici Kurumlar Vergi Dairesi mtikellefi (Vergi No:5890269940), 0589-0269-9400-0013 Mersis 
numarah KPMG Bagnnsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Mlisavirlik A.S. (KPMG)' den temin 
edilmesi hususu Genet Kurul'un onayma sunuldu. Yawlan oylama sonucunda, 183.682.910 Turk Liras' 
paym olumsuz oyuna karsihk 3.423.857.890,87 Turk Liras' paym olumlu oyuyla, oy cokluguyla kabul 
edildi. 

Sermaye Piyasast Kurulu'nca dtizenlenen Kurumsal Y6netim ilkelerinin 4.6.2 numarah ilkesi 
geregince, YOnetim Kurulu Uyelerinin ye Idari Sorumlulugu Bulunan Yoneticilerin Ucretlendirme esaslan 
halckmda Ortaklarmuza asagtdaki sekilde bilgi verildi. 

Bankamzz tarafindan mevzuat uyartnca him cahsanlartna yeinelik bir iicrellendirme politikasz olusturulmus 
ye ilan edihnistir. Adil, performans ye basan odakiz bir ucredendirme politikast yaratzlmzsttr. Bankannz 
Ucredendirme Politikasz onayland0 sekli ile uygulanmzstir. Periyodik olarak gOzden gecirihnektedir. 
Bankamtz film personeline samil iicretlendirme politikasz dzsinda yine mevzuata uygun olarak 
ticretlendirme komitesi idari geirevler nsdenen YOnetim Kurulu Uyeleri ile Ust Daze)) YOneticilerin 
alacaklarz iicret ye primlere ii4ckin belirledigi sadece kar ile bagh olmayan politikalannz uygulamaya 
devam etmis ye cesidi arahklarla gezden gecirmistir. Yet-el mevzuat ye uluslararasz uygulamalara paralel 
olarak gel 4ctiriien politika uygulanmaya devam 

YOnetim Kurulu ityeleri ve list ditzey yoneticiler de dahil olmak nzere Banka calzsanlarzna, 2018 yzlznda 
saglanan menfaatlere iliskin olarak mail tablolarda yer alan toplam personel giderleri rakamz igerisindeki 

kzszm turn calzsanlarin performanslarzna bagh olarak yapzian prim ye degisken zicret 
odemelerinden kaynaklanmaktadtr. 

Gtindemin gortislilmesi strasmda Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 	temsilen ihsan Can Argon 
tarafindan (Merge verildi. Verilen Onerge dogrultusunda, Banka'run Yonetim Kurulu Uyelerine verilen 
aybk 4.000.-TUrk Liras' net huzur hakkmm aynen devam etmesi, Yonetim Kurulu Uyelerinin Banka'da 
muayyen bir giirev iistlenmeleri halinde bu tiyeler He Bagnnstz Yonetim Kurulu Uyeleri'ne yaptlacak 

I odemelerin Kurumsal Yonetim lkeleri geregince YOnetim Kurulu'nca yeticilendirilecek Ucretlendirme 
Komitesi tarafindan tespit edilmesi ye 2020 yilinda yapilacak olagan genel kurul toplantsma kadar 
tklenecek olan toplam ticret icin net 30.000.000- Tiirk Liras" tist snur belirlenmesi hususlan Gene! Kurul'un 
onayma sunuldu. Yaptlan oylama sonucu sea konusu huzur hakki ye ticret belirlemesi 1.279.234.588 Turk 
Lirasi paym olumsuz oyuna karsthic 2.328.489.942,87 Turk Liras' paym olumlu oyuyla, oy cokluguyla 
kabul edildi. 

2018 yth icerisinde Banka tarafindan Kurum ye Kuruluslara yaptlan toplam 11.605.437- TL tutanndaki 
bagis haldonda Ortaklara bilgi verildi. 

Aynca Bankacilik Mevzuatt ye Sermaye Piyasast Kurulu dtizenlemeleri cercevesinde 2019 yilinda 
yarnlacak bagtslara iIikin tist strum belirlenmesi ile ilgili olarak Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
temsilen Ihsan Can Argon tarafindan verilen (Merge oylamaya sunuldu. Yaptlan oylama sonucunda, (Merge 
uyannca, 5411 sayth Bankactlik Kanunu'nun 59. maddesinde belirlenen usul ye esaslar cercevesinde ye 
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TOPLANTI BA$KANI 

TUTANAK YAZMANI 

banka ozkaynaklannm binde dordiinli a§mayacak sekilde list sminn belirlenmesi 196.378.697 Turk Liras' 
paym olumsuz oyuna karsihk 3.411.353.510,87 Ttirk Liras' paym olumlu oyuyla, oy cokluguyla kabul 
edildi. 

Yonetim Kurulu Oyeleri'ne Bankacihk Kanunu htiktimleri sakh kalmak kaythyla, Turk Ticaret 
Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri geregince izin verilmesi konusu oya sunuldu. Yaplan oylama 
sonucunda, 122.663.894 TUrk Liras' paym olumsuz oyuna karsilik 3.485.145.754,87 Turk Liras' paym 
olumlu oyuyla, oy eokluguyla kabul edildi. 

Sermaye Piyasasi Kurulu'nca dtizenlenen Kurumsal Yonetim ilkelerinin 1.3.6 ilkesi kapsaminda, 
yonetim kontrollinii elinde bulunduran pay sahiplerinin, yonetim kurulu Uyelerinin, idari sorumlulugu 
bulunan yoneticilerin ye bunlarm e§ ye ikinci dereceye kadar kan ye sthri lusunlannin, Bankamiz veya 
bagh ortakhklan ile etkar cansmasma neden olabilecek onemli bir islem yapmadigma, Bankamizm veya 
bagh ortalchklannm isletme konusuna giren ticari is tilt-Linden bir ilerni kendileri veya baskalan hesabma 
yapmadtgma, aym tlir ticari islerle u'grasan bir baska ortakhga sorumlulugu suursa ortak sifattyla 
girmedigine ili§kin Ortaklanmiza bilgi verildi. 

GUndemde gortsiilecek ba§ka madde kalmadigmdan Toptaut' Baskam Genel Kurul'a teselddir ederek 
toplannya son verdigini beyan etti. 

Kararlara red oyu kullanarak Toplain' Ba§kanligf na yazdi muhalefet serhini sunan Ortak Ali thsan 
Giircan'm yazth ilgili maddelerdeki muhalefet serhleri tutanaga ek yapildt. 

1sbu Genel Kurul Toplanti Tutanagi, toplann mahallinde taratinuzdan tanzim ye imza edildi. 04.04.2019 

OY TOPLAMA MEMURU 

BBVA 
	

N CAN ARGON 

YAZILI M HALEF tSERHI SUNAN ORTAK 

ALi iHSAN GORCAN 



Oy a 
04 

ONE 	2 

Onerge Sahibi 
All ihs n GORE 
Oy 	i • 5'0,0 
04. 

ONERGE-1 

1-SPK Genelgesi uyarmca halka açik irketlerde birikimli oy vasttastyla Yonetim ye Denetim de bir kisi 
secilmesi ye kararlara katilmast tavsiye edilmistir. 
2-Bu Genel Kurulda birikimli oy vasttastyla birer kisinin yonetime denetime 'secilmesi konusunun oya 
sunulmastm istiyorum. Oylama yapilmaz ise Faaliyet Raporuna olumsuz oy verecegim ve muhalefet serhi 
koyacagim. 
3-Onergenin tutanaga gecilmesini, oylanmasint sonucun tutanaga gecilmesini ve bir suretinin taraftma 
verilmesini arz ederim. 
Onerge Sahibi 
All Ihn 	RI N 

1-$irketler Hukukuna gllre,,  Bagunstz halka açiksirketler Kar Dagitim Politikast bir sonraki faaliyet yth icin 
Genel Kurulda Oyelere net, anlasthr sekilde sunmast mecburi yllndedir. 
2-Acik, net ye anlasthr kar clap= politikast sllyle olur. "Sirketimi Ontimilzdeki yil, karm %20sini nakit, 
%3Ounu hisse senedi seklinde bedelsiz sunacaktir." Veya "Bu yil hicbir nakit, hicbir bedelsiz hisse 
dagitilmayacak" gibi 
3-$ayet Kar Dagitim Politikast bu sekilde genet Kurulda sunulmaz ise olumsuz oy verecegim ye muhalefet serhi 
koyacagim. 
4-Onergenin tutanaga gecilmesini, oylanmason sonucun tutanaga gecilmesini ye bir suretinin taraftma 
verilmesini arz ederim. 
Onerge Sahibi 
All ihsan 	CAN 
Oy aded 5 I  09 
04.04.20 

1-Garanti Bankast banyesinde yaklastk 30 Milyar TL kar yedegi vardir. Kardan bu yil Olagantistll Yedek 
ayrilmasina gerek yoktur. Olagantistll Yedek Akce ayrilmast, karin ax dagittlmast kOcllk yattrmict aleyhinedir. 
Ayrica 2018 kart da 6.7 milyar TL olup, dagoilan yoktur. BDDK'nm mlldahalesi kabul edilemez. 
2-$ayet bu yilda Olaganllstn Yedek Akceye kardan pay ayrtlacaksa ye 2018 kart dagoilmayacaksa Faaliyet 
Raporuna olumsuz oy verecegim. 
3-Onergenin tutanaga gecilmesini, oylanntastm sonucun tutanaga gecilmesini ye bir suretinin tarafima 
verilmesini an ederim. 

S 



ONERGE-4 

1-Garanti Bankasi Genel 	Wink binasi demode ve ymrannus gOrtinUm sergilemelctedir. BU bina simdilerde 
Atasehire tammall ye yeni bir mimari gOdinUm kazanmall yesil 4 yaprakh yonca ye siyah BBVA-GARANT1 
yazisi ile degisime ugramalichr. Yani BBVA+GARANTt btlytiklOgUne bu bina and< hitap etmiyor durumdadm. 
2-Bu bina Atasehiee tasuup, ultra modem bir yawya kavusturulmaz ise Faaliyet raporuna olumsuz oy 
verecegim. 
3-Onergenin tutanaga geçilmesini, oylanmasmi sonucun tutanaga gecilmesini ye bir suretinin tarafima 
verilmesini arz ederim. 
On 	e Sahibi 
All I n URCAN 
Oy adtti 	i019-  
04.14.  

ONERGE-S 

1-Garanti Bank 	dald sponsor olup yaklasik 12 milyon TL para ayirmalctadm Hangi dallarda sponsor 
olacagim da Gen Kurulda oylayip karar alrms degildir. Olarn oldu bittiye getirip kabul edin denmektedir. 
2-Ttirkiye 1919-1 2 yillannda istiklal Savasi I974'de Kibns Bans Harekati yasannus ye bu ugurda sehitler 
vermistir. 
Bu sehitler icin Ankara'da Aniz Mezar yapilmasi gundemdedir. Bu sehitlige Garanti Bankasi ya olayi Ostlenir 
veya btlyfik kardan nakit yard= yapar, bu konuda Garanti ek para ayirrnah veya sponsorluklann hangileri 
olacagmt Olagan Genel Kurulda oylamaluhr. 
3-Aksi halde olumsuz oy kullanacagnn. Onergenin tutanaga gecilmesini, oylanmasnu sonucun tutanaga 
gecilmesini ve bir suretinin tarafuna verilmesini arz ederim. 
Conerg Sah ibi 
All lhsj 	R N 
Oy ade 
04.04 

ONE 

1-Garan 	asl btlnyesinde dagitilmayan %800'e kadar bedelsiz potansiyel vardm. Bu bedelsiz potansiyel 
bekletile flicaret Hukuku bu bedelsiz potansiyelin derhal Genel Kurulda karar almaralc dagifilmasma amirdir. 
2-Bu bede 	otansiyel dagthlmaz ise Faaliyet raporuna olumsuz oy verecegim. 
3-Onergenin tutanaga gecilmesini, oylanmasim sonucun tutanaga gecilmesini ye bir suretinin tarafima 
verilmesini arz eder 
One rge 
All ihs 
Oy ade 
04.04.2 

1-Garanti 	i cikardmic sermayesi 4.2 Milyar.  TL'dir. Halbuki $irketler Hukukuna gore cikarilmic sermaye 

en az 28 Milyar TL otmalidir. „ 
2-Sermaye artirum 3 yilda bir yapilmasi gerekirken 10 yildir okanlmic sermaye hic degicmemektedir. 
3-Bu hall Genel Kurulda dtizeltilip cikarilmic sermaye artinlmaz ise olumsuz oy verecegim. 
4-onergenin tutanaga gecilmesini, oylanmasun sonucun tutanaga gecilmesini ye bir suretinin tarafima . 
verilmesini arz 	rim. 
One ge Sa bi 
All I 
Oy a 
04.04 



emerge S4qibi 

All ihsan 	RCAN 

Oy adedi 	09 

04.04.2019 

ONERGE-1 

it 

ONERGE-8 
1-Garanti Bankasi fist yonetiminde kadin sayisi 1 'dir. Halbuki dilnyadaki Osttin modem yonetimlerde kadin 
sayisi en az %40'clir. Sanki kadin garantide basarili olamaz gibi son derece yanlis bir imaj olusabilir. Halbuki 
kadinlann bulundugu (1st yonetim kan %56 daha fazla artirdigi tespit edilmistir. 
2-Kadin Ost yiMetici sayisi %33-%44 arasi artinlmaz ye Sn. Ebru Dildar Edin ye Sn. Didem Dincer Baser son 
derece basanli olup, yfinetim kuruluna secilmez ise Faaliyet Raporuna olumsuz oy verecegim. 
3-Onergenin tutanaga gecilmesini, oylanmasini sonucun tutanaga gecilmesini ve bir suretinin tarafima 
verilmes i arz ederim. 
it:Merge h bi 
Ali ihsan 

Oy adedi 

04.04.2019 

ONERGE-9 

1-Garantide yillardir olagantistil emegi gecen ye bugOn yasayan veya ebediyete gficenler vardir. Bir lcurul bu 
kisileri tespit etmeli ye bu kisilerin adlan yasahlmalidir. Mesela "Akin Ong& Izmir Garanti Bolge Width-14u", 
"Ergun Ozen Cok Maksath Ktfittlr Evi".. Cok Maksath Salon gibi mesela unlit ekonomist All film Gelberi gibi 
ki sizin icin mtikemmel islemler yapti,.Dogus grubu bas sorumlusu Tank Binath gibi ebediyete intikal etmis 
insanlann isimleri verilmelidir. 
2-Bu konularda Genet Kurul uygun bir karar alinmasi tavsiyesinde bulunmaz ise, motivasyonun eksik kalacagini 
ye bu konunun kara ye isletmeye olumsuz yansiyacagini dfistIndtlgtImden Faaliyet Raporuna olumsuz oy 
verecegim. 
3-etnergenin tutanaga gecilmesini, oylanmasini sonucun tutanaga gecilmesini ye bir suretinin tarafima 
verilmesini arz ederim. 

1-Kar'dan Banka"sajlsanlarina,  hic kimse ayirt edilmeksizin %2 oraninda pay ayrilmasini, zaman zaman basarili 
calisamn yurt disma gOnderilmesini ktIctik yattnmcidan da zaman zaman belli oranlarda Ispanya BBVA 
merkezini gormelerinin en azindan kura lie saglanmasmi, BBVA'nin 00E10 gormeleri ktictik ortagi da olumlu 
etkileyecegini dOstintlyorum. Bu meyanda on yildir genel kurula katilip onergeler veren 30 yillik garantili olan 
kisinin ispanyadaki BBVA merkezi dtisfinillemez glirmesi ye BBVA'yi anlatmasi cillstintIlmtlyorsa, 
2-Yukandaki sayilanlar Genel Kurulda got-4010p oylanmaz ise Faaliyet Raporuna olumsuz oy verecegim. 
3-Onergenin tutanaga gecilmesini, oylanmasini sonucun tutanaga gecilmesini ye bir suretinin tarafima 
verilmesini arz ederim. 
Onerge Sahibi 

All %sari 

Oy adedi 
04.04.2019 
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