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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“Garanti Bankası” veya “Garanti” 
veya “Banka”), Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı 
ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca 
belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine bağlıdır ve bu ilkelerin 
hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Garanti, faaliyet 
raporu ve web sitesini bu uyum çerçevesinde güncelleyip 
tüm paydaşlarının hizmetine sunmaktadır. Pay sahipleri 
sürekli güncel tutulan Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri web 
sitesinden kapsamlı bilgiye ulaşabilmekte, en son gelişmeler 
ve faaliyetler hakkında bilgi edinebilmekte, sorularını Yatırımcı 
İlişkileri Müdürlüğü’ne ve İştirakler ve Hissedarlar Servisi’ne 
yönlendirebilmektedir.

Garanti’nin, kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önemin bir sonucu 
olarak, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, 
uyulması zorunlu olmadığı hükme bağlanan ilkelere uyum durumu, 
bu raporda ilgili başlıklar altında açıklanmaktadır.

Banka’da kurumsal yönetim ilkelerine uyumun izlenmesi ve bu 
konuda iyileştirme çalışmalarında bulunulmasından sorumlu 
olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankaların Kurumsal 
Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ile Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından yayımlanan ve o dönem yürürlükte bulunan Seri: IV, 
No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde Şubat 2013 tarihinde 
kurulmuştur. Komite 2018 yılında tüm üyelerin katılımıyla 3 kez 
toplanmıştır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 
2018 yılında yürüttüğü çalışmaları etkin, yerinde, yeterli ve 
mevzuata uygun görmüştür. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 
faaliyetlerine ilişkin bilgiye Komiteler bölümünde detaylı 
şekilde yer verilmiştir.

Öte yandan Garanti, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde 
uyulması zorunlu kılınan tüm ilkelere 2018 yılı içinde uyum 
sağlamıştır.

DENETİM KOMİTESİ RAPORU

İlgili bilgiye faaliyet raporu sayfa 169’dan ulaşabilirsiniz.

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER

ORTAKLIK YAPISI

Şirketin Ortaklık yapısı ile ilgili bilgiye faaliyet raporu 
sayfa 19’dan ulaşabilirsiniz.

GENEL KURUL TOPLANTILARI
Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar 
doğrultusunda yapılmaktadır. Toplantı tarihi, yeri, gündem 
maddeleri ve benzeri bilgileri içeren Genel Kurul toplantı ilanı, 
Tebliğde belirtilen hükümler çerçevesinde usulüne uygun 
olarak mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşabilmek 
amacıyla Ticaret Sicili Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu            
(www.kap.gov.tr), e-YÖNET Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı 
İlişkileri (www.mkk.com.tr), e-ŞİRKET Şirketler Birliği Portalı 
(www.mkk.com.tr), e-GENEL KURUL Elektronik Genel Kurul 
Sistemi (www.mkk.com.tr), Banka web siteleri ve iki ulusal 
gazetede toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yayımlanır. 
Banka, Genel Kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın tüm 
menfaat sahiplerini davet eder. Toplantı öncesinde Bilanço, 
Kâr-Zarar tabloları ve faaliyet raporu ilgili mevzuatta belirtilen 
süreler içinde Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri web sitesinde, 
Genel Müdürlük’te ve tüm şubelerde pay sahiplerinin 
incelemesine sunulmaktadır. Genel Kurul Toplantısı’nda 
gündem maddeleri görüşülür ve hissedarların onayına sunulur. 
Pay sahipleri gündem maddeleriyle ilgili soru veya görüşlerini 
sunup, önerilerde bulunabilirler. Yöneltilen sorular, Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu’nda 
belirlenmiş usul ve ilkeler çerçevesinde değerlendirilir ve 
yanıtlanır. Öneriler ise Genel Kurul’un onayına sunularak; yeterli 
nisapla onaylanması durumunda karar haline gelir. Genel 
Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi toplantı günü 
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), e-Şirket Bilgi Portalı, 
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e-Genel Kurul Elektronik Genel Kurul Sistemi, Garanti Bankası 
Yatırımcı İlişkileri internet sitesi ve tescil sonrası Ticaret Sicil 
Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. 

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar süresi içerisinde 
yasal prosedüre uygun olarak yerine getirilmektedir. Anonim 
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 
Yönetmelik ile Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak 
Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri 
uyarınca, toplantıya elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de 
katılarak oy kullanabilmektedir. Buna ek olarak, depo sertifika 
sahipleri de Genel Kurul’da oy kullanma hakkına sahiptir ve 
oy kullanabilmektedir. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır 
bulunanlar listesi Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri web sitelerinde 
pay sahiplerinin incelemesine sunulur. Bu belgeler istenirse 
Hissedarlar ve İştirakler Bölümü’nden de temin edilebilir.

Garanti Bankası 01.01.2017-31.12.2017 dönemi Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 29 Mart 2018 tarihinde yapılmış olup, toplantı 
nisabı %84,06 olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurul toplantısına 
medya katılımı olmamıştır. Toplantıda bir hissedarımız 
muhalefet şerhi vererek Bankanın Esas Sözleşmesinde bulunan 
kârın tahsisi maddesinin değiştirilmesi, yüksek oranda nakit 
temettü ve/veya bedelsiz hisse verilmesi gibi taleplerde 
bulunmuştur. Hissedarımıza yasal otoritelerin öngördüğü 
oranda kârın dağıtıldığı, dağıtılmayan kısmın mevzuata uygun 
şekilde olağanüstü yedek akçe olarak ayrıldığı bilgisi verilmiştir.

Dönem içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumsuz 
oy vermeleri sebebiyle kararın genel kurula bırakıldığı bir işlem 
bulunmamaktadır.

2018 YILI İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 
HAKKINDA BİLGİ
Banka tarafından yıl içerisinde yapılan yardım ve bağışların 
toplam tutarı 11.605.437 TL’dir. Banka, topluma değer katma 
anlayışı ile ağırlıklı olarak, eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor 
alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, 
dernek veya vakıflara, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve 
yardım yapmakta olup Banka’nın kurumsal kimliğinin tanıtımı 
ve bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla da bağış 
yapılabilmektedir. 

Banka tarafından, dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların 
tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında da 
ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir.

2018 yılı bağışlarının tutarları ve yararlanıcıları aşağıdaki gibidir:

OY HAKLARI 
Pay sahiplerinin oy hakları ve bu hakların kullanımına ilişkin 
hükümler, Garanti Bankası Esas Sözleşmesi’nin 38’inci 
maddesinde yer almaktadır. Garanti Bankasının Genel Kurul 
Toplantılarında oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Banka’nın 
karşılıklı iştirak içerisinde olduğu şirket bulunmamakta olup, son 
Genel Kurul’da bu nedenle kullanılan oy yoktur.

KÂR PAYI HAKKI
Garanti Bankası’nın kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. 
Bankamız 31 Ocak 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği 
hükümlerine uyumluluğun artırılması ve dağıtılabilir kâr oranının 
%25’ten %30’a çıkarılarak yetkili kurumların onayı çerçevesinde 
dağıtılması amacıyla tadil edilen Kâr Dağıtım Politikası 29 Mart 
2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 
onaylanmış olup, KAP’ta ve Banka’nın internet sitesinde kamuya 
duyurulmuştur.

Banka’nın Kâr Dağıtım Politikası aşağıdaki gibidir:
“Bankamızın kâr dağıtımına ilişkin hususlar, Esas Sözleşme’nin 
45, 46 ve 47’nci maddelerinde detaylı olarak belirtilmiştir. 
Bu çerçevede, Bankamızın sektör içindeki hedeflerine 
yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde 
bulundurularak dağıtılacak temettünün nakit olarak ödenmesi 
ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların 
bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin 
belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesi 
ve dağıtım işlemlerinin mevzuatta öngörülen yasal sürelerde 
tamamlanması konularında karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Bankanın kâr dağıtım politikası, ulusal ve/veya global ekonomik 
şartlarda herhangi bir olumsuzluk bulunmaması ve 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu’nda yer alan Koruyucu Hükümler ile 

YARARLANICILAR TUTAR

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI  4.609.750   

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI  2.000.000   

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  1.500.000   

AYHAN ŞAHENK VAKFI         935.000   

MUHTELİF VAKIF, DERNEK, KİŞİ VE KURULUŞLAR 739.637  

ÜNİVERSİTELER VE EĞİTİM KURUMLARI         565.030   

DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI         500.920   

MUHTELİF KAMU KURUMLARI         500.000   

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI         255.100   

TOPLAM     11.605.437   
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belirlenmiş standart oranların hedeflenen seviyede olması 
koşuluyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 
uygunluğunu müteakip dağıtılabilir kârın %30’una kadar olan 
kısmının, nakit ya da hisse senedi olarak ortaklara dağıtılması 
yönündedir. Kanuni yedek akçeler ve Banka tarafından tasarrufu 
zorunlu fonlar ayrıldıktan sonra kalan dönem kazancından 
ortaklara dağıtımı yapılmayan tutarlar Olağanüstü Yedek Akçe 
hesabına aktarılır.

Ortaklara yapılacak kâr payı dağıtımına ilişkin teklif, Bankanın 
operasyonel performansı, finansman ihtiyacı, büyüme hedefleri 
ile Banka’nın tabi olduğu yasal düzenlemeler gözetilmek 
suretiyle Esas Sözleşme’nin 46’ncı maddesi uyarınca Yönetim 
Kurulu kararıyla Genel Kurul’un onayına sunulur.

Dağıtım kararı, Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanması halinde 
yürürlüğe girer ve alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma 
Platformu aracılığıyla kamuya bildirilir.”

29 Mart 2018 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda 2017 yılı kârının 
dağıtılması kararı alınmış olup, kâr dağıtımına 24 Nisan 2018 
tarihinde başlanmıştır. Kârın dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak 
Ortaklarımıza aşağıdaki bilgilendirme yapılmıştır.

“Kanuni yedek akçeler ve Banka tarafından tasarrufu zorunlu 
fonlar ayrıldıktan sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu’nun uygunluğunu müteakip yapılan kâr dağıtımının 
ardından ortaklara dağıtımı yapılmayan dönem kazancı, 
Bankanın sürekli gelişimi ve güçlü sermaye yapısının korunması, 
Banka’nın sürekli kâr dağıtılabilir durumda tutulması, uzun 
vadede daha yüksek ve istikrarlı kâr payı dağıtılmasını sağlamak 
amacıyla ve Bankanın operasyonel işlemleri ile genel işletme 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Olağanüstü Yedek Akçe 
hesabına aktarılır.”

MENFAAT SAHİPLERİ

MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ 
Menfaat sahipleri, özel tasarlanmış sistemler ve toplantılar 
aracılığıyla yönetime katılabilmektedir. Doğru ve güvenilir 
bilgi akışını teminen her çeyrek açıklanan mali tablolara ilişkin 
sunumlar hazırlayan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, bu sunumları 
web sitesi ve tablet uygulamaları aracılığıyla tüm paydaşlara 
duyurmakta ve organize ettiği canlı webcast- telekonferanslarla 
da soruları yanıtlamakta, ses kaydını ise yine bu halka açık 
kanallar üzerinden paylaşmaktadır.

Müşteri Deneyimi Destek Ekibi çeşitli kanal alternatifleri 
üzerinden müşterilerin şikayetlerini dinleyerek çözüm 
sağlamanın yanı sıra önerilerini de titizlikle değerlendirmektedir. 
Garanti Bankası müşterilerine, web sitesinde bulunan iletişim 
formu, 444 0 333 telefon kanalından sesli mesaj opsiyonu, sosyal 
medya platformları olan Garanti Facebook sayfası ve Twitter 
Garanti’ye Sor hesapları üzerinden şikayetlerini ve yönetime 
ilişkin görüşlerini her zaman iletme imkanı sunmaktadır. 

Ayrıca, müşterilerin, mevzuat ve sözleşmelerle korunan 
haklarının ihlali halinde, etkili ve süratli bir tazmin imkanı Bankaca 
sağlanmakta ve varsa oluşan zarar tazmin mekanizmalarının 
müşterilerce kullanılabilmesi için kolaylık gösterilmektedir.

Müşterilerin Şube, Çağrı Merkezi, Müşteri Deneyimi Destek 
Ekibi ve Dijital kanallardan aldığı hizmetlerin sonunda, geri 
bildirimlerini almak üzere; telefon, e-mail ve dijital kanallar 
aracılığıyla anket sunulmaktadır. Anket sonuçları titizlikle 
incelenmekte ve alınan geri bildirimler iyileştirme aksiyonlarına 
dönüştürülmektedir. Özellikle yeni ürün ve süreç değişikliklerinde 
müşterilerden alınan geri bildirimler hassasiyetle takip edilerek, 
süreçlerde düzenleme yapılması sağlanmaktadır.

Garanti, yatırımcıların beklentilerini, banka ve yönetim 
hakkındaki düşüncelerini “Algı Çalışması (Perception study)” 
ile tarafsız bir şekilde değerlendiriyor. Çalışmanın, üçüncü şahıs 
firmalar tarafından gerçekleştirilmesi, tarafsız ve şeffaf iletişimi 
destekliyor. Bu çerçevede yapılan analiz ile gelişim alanları 
irdeleniyor, aksiyon planları oluşturuluyor. 

Çalışanların karar mekanizmalarında aktif olmalarını sağlamak 
ve yenilikçi fikirlerden beslenmek üzere Garanti, diyalog 
kanallarını çift yönlü tutuyor. Çalışanların yönetime katılımı ile 
ilgili yazılı yönetmelikler bulunmamakla beraber Banka’nın 
stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve 
çalışmalarda çalışanlara değerlendirme imkanı yaratılmakta ve 
kararlara katılımları gözetilmektedir. 

Çalışan görüşlerini, intranet, çalışan bağlılığı araştırması ve 
çalışanın sesi platformu GONG gibi farklı kanalları sistematik 
olarak kullanarak çalışan memnuniyetini ve çalışan bağlılığını 
artırmayı hedefliyor.

Garanti, çalışanlarının iş-özel yaşam dengesi, performans 
yönetimi, ücret, eğitim ve gelişim olanaklarına ilişkin görüşlerini 
almak amacıyla her yıl Çalışan Bağlılığı Anketi yapıyor. 2018 
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yılında Çalışan Bağlılığı skoru %67 olarak gerçekleşti. 

360 Derece Değerlendirme ve Geri Bildirim süreci ile, 
çalışanlarımızın hem kendileri hem çalışma arkadaşları hem 
yöneticileri hem de birlikte çalıştıkları ekip üyeleri ile ilgili 
görüşlerini alarak, geri bildirim alma ve verme kültürünün 
yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Çalışanlarımız fikir ve önerilerini, Önersen, Gong, Atölye isimli öneri 
ve fikir platformları ile intranet portalındaki Sor/Paylaş bölümleri 
aracılığıyla iletiyor. “Önersen” platformu ile iletilen öneriler 2018 
yılında 1.133 olurken, bu önerilerden ikisi ödüllendirildi. 2007 
yılından bu yana 23.000’den fazla fikir bu kanalla iletildi. 2018’de İK 
uygulamaları ve çalışma ortamıyla ilgili çalışanların sesini duyuran 
GONG platformu ile de 674 fikir paylaşıldı.

Her yıl Genel Müdür ve icra ekibi, tüm çalışanları Müdürler 
Zirvesi ve Gelecek Toplantısı’nda bir araya getirerek Garanti’nin 
güncel durumunu ve bir sonraki yıla ilişkin strateji, hedef ve 
amaçlarını paylaşıyor.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sözen’dir. Yönetim Kurulu 
Başkanı’nın icrai görevi bulunmamakta olup, Yönetim Kurulu 
Üyeleri içinde icracı üye; aynı zamanda doğal üye olan Genel 
Müdür Ali Fuat Erbil’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ilişkin 
düzenlemeleri uyarınca, bankalar için bağımsız yönetim kurulu 
üye sayısı asgari üç olarak belirlenmiştir. Denetim komitesi 
üyeliği için görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri söz konusu 
düzenlemeler uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 
kabul edildiğinden, halihazırda Banka’nın Denetim Komitesinde 
başkanlık görevini üstlenen Jorge Saenz-Azcunaga Carranza ve 
aynı komitede üye olarak görev yapan Ricardo Gomez Barredo 
bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Öte yandan, Garanti’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği Olağan 
Genel Kurul Toplantısı’nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
açıklanan tüm bağımsızlık kriterlerini taşımakta olan Belkıs 
Sema Yurdum’un Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’ndeki bağımsızlık kriterlerinde belirtilen görev 
süresinin bakiye müddeti olan 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 
yeniden seçilmiştir. Sema Yurdum’un, bağımsızlık kriterlerini 

taşıdığına ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 29 Mart 
2018 tarihli raporu Yönetim Kurulu’na sunulmuş olup Yönetim 
Kurulu tarafından bağımsız üye adayı olarak Sermaye Piyasası 
Kurumu’na bildirilmesine karar verilmiştir.

2018 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sema Yurdum’un 
bağımsızlık beyanı aşağıdaki gibidir:

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM 
KOMİTESİ’NE,
Bankanız Yönetim Kurulu’nda, Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 
hükümleri uyarınca halihazırda “bağımsız üye” olarak görev 
yapmakta olduğumu, görev süremin 2018 yılında yapılacak ilk 
genel kurul tarihinde sona ermesi nedeniyle adı geçen Tebliğ 
uyarınca tekrar aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Banka’nın Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde altı yıldan 
fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,
b) Banka, Banka’nın yönetim kontrolü ya da önemli derecede 
etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Banka’nın yönetim kontrolünü 
elinde bulunduran veya Banka’da önemli derecede etki sahibi 
olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu 
tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve 
sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve 
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam 
ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya 
imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına 
sahip olunmadığını ve önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış 
olduğunu,
c) Son beş yıl içerisinde, başta Banka’nın denetimini 
(vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), 
derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak 
üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Banka’nın önemli 
ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, 
hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak 
(%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici 
pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
d) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim 
görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve 
tecrübeye sahip olduğumu,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam 
zamanlı olarak çalışmadığımı,
f) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,
g) Banka’nın faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, 
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Banka ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı 
koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak 
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki 
itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
h) Banka faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim 
görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde 
Banka işlerine zaman ayırabilecek nitelikte olduğumu,
i) Banka’nın veya Banka’nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran 
ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerde, bağımsız 
yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
j) Banka’nın Yönetim Kurulu’nda gerçek kişi olarak üyelik görevini 
yürüteceğimi ve bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olarak 
seçilen herhangi bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi 
beyan ederim.”

Öte yandan, 2018 faaliyet yılında, bağımsız yönetim kurulu 
üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya 
çıkmamıştır.

Garanti Bankası Yönetim Kurulu 10 üyeden oluşmakta olup 
2018 yılı içinde kadın üye sayısı 1’dir.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine, görev sürelerine ve 
görev dağılımına Faaliyet Raporu sayfa 105, 106 ve 107’den 
ulaşılabilir. Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin grup içi ve grup 
dışı aldıkları görevler, özgeçmişlerinde yer almaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 396. maddesi gereğince, Garanti 
Bankası Yönetim Kurulu Üyelerine, dönem içinde, Banka’nın 
işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya 
başkası hesabına yapabilmeleri veya aynı tür ticari işle uğraşan 
bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri için 
Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 
Banka Yönetim Kurulu, Banka’nın Esas Sözleşmesi ve ilgili 
mevzuat ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere 
Banka’nın en üst yönetim, temsil ve gözetim organıdır. 2018 
yılında Yönetim Kurulu, gerekli toplantı ve karar yeter sayısı 
sağlanarak 17 kez karar almıştır.

Garanti Bankası Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve 
Esasları dokümanına www.garantiyatirimciiliskileri.
com adresinde Kurumsal Yönetim > Politikalar başlığı 
altından ulaşabilirsiniz.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Ana Ortak Banka ve konsolidasyona 
tabi finansal kuruluşlarının (‘’Grup’’) ilişkili taraf işlemlerinden 
elde ettiği faaliyet gelirleri toplamı, Grubun faaliyet gelirleri 
toplamının %1,10’udur. Buna ilaveten, aynı tarih itibarıyla Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları ve Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak 
hazırlanmış finansal tablolarında, Grubun, ilişkili tarafların 
sermayelerindeki payları ile ilişkili taraflara sağlanan nakdi ve 
gayri nakdi kredi ve benzeri alacakların toplam bakiyesi yasal 
sınırların hesaplanmasında kullanılan konsolide özkaynağının 
%10’a yakındır ve bu tür risklerin sadece nakdi olanlarının 
toplam bakiyesi konsolide aktif büyüklüğünün %1,1’idir.

MALİ HAKLAR
Banka’nın internet sitesinde yayınlandığı üzere ilgili Bankacılık 
ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Banka 
çalışanlarına yönelik bir Ücretlendirme Politikası düzenlenmiş 
ve işbu politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 
Banka’nın Ücretlendirme Politikası uyarınca çalışanlarına adil, 
şeffaf, ölçülebilir, sürdürülebilir başarıyı özendiren ve Banka 
risk prensipleri ile uyumlu bir politika oluşturulmuştur. Sabit 
gelir ve değişken gelir kalemlerinden oluşan bir ücretlendirme 
yapısı öngörülmüştür. Ücretlendirme politikalarının gözden 
geçirilmesinden ve usulüne uygun yürütülmesinden 
Ücretlendirme Komitesi ve söz konusu komitenin yetkilendirdiği 
İnsan Kaynakları Birimi yetkilidir.

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 2018 itibarıyla 
95 milyon 317 bin 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.

Banka’nın Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilmektedir. 
Huzur hakkı bedeli, Genel Kurul Toplantısı’nda belirlenerek 
onaylanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenen huzur 
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hakkının yanı sıra 2018 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka’da 
muayyen bir görev üstlenmeleri halinde bu üyeler ile Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne yapılacak ödemelerin Kurumsal 
Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu’nca yetkilendirilen 
Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi, tespit edilen 
ve 2019 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar 
ödenecek olan toplam ücret için net 23.000.000 Türk lirası üst 
sınır belirlenmesi hususları kabul edilmiştir.

Öte yandan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel 
Müdür Yardımcılarından oluşan Üst Düzey Yöneticilere 
sağlanacak diğer mali haklar, BDDK tarafından yayımlanan 
Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik 
çerçevesinde kurulmuş olan Ücretlendirme Komitesi 
tarafından belirlenmektedir. Söz konusu Yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde, Ücretlendirme Komitesi tarafından, Avrupa 
Birliği düzenleme ve uygulamaları da dikkate alınarak Üst 
Düzey Yöneticilere yapılan ödemelerin şekli ve performansa 
dayalı ödemelerde dikkate alınan kriterler belirlenmiştir. 
Buna göre, Üst Düzey Yöneticilere, aylık maaş ödemelerinin 
yanı sıra Banka’nın ekonomik kârlılığı ve temel performans 
esaslarından oluşan objektif kriterler ile Üst Düzey Yöneticinin 
kişisel performansını esas alan sübjektif kriterler baz alınarak 
Ücretlendirme Komitesi tarafından belirlenen performansa 
dayalı ödemeler yapılmaktadır. Ücretlendirme Komitesi, 
yapılacak ödemelerin, Banka’nın sermaye yeterliliği oranını 
ve Banka’nın faaliyetlerinin devamını olumsuz etkilememesini 
sağlamaktadır. Ayrıca performansa dayalı ödemelerin bir kısmı, 
vadeli olarak ve taksitler halinde yapılmaktadır.

2018 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 
üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında 
Ortaklara aşağıdaki bilgilendirme yapılmıştır:

“Bankamız tarafından mevzuat uyarınca tüm çalışanlarına 
yönelik bir ücretlendirme politikası oluşturulmuş ve ilan 
edilmiştir. Adil, performans ve başarı odaklı bir ücretlendirme 
politikası yaratılmıştır. Bankamız Ücretlendirme Politikası 
onaylandığı şekli ile uygulanmıştır. Periyodik olarak gözden 
geçirilmektedir. Bankamız tüm personeline şamil ücretlendirme 
politikası dışında yine mevzuata uygun olarak ücretlendirme 
komitesi idari görevler üstlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst 
Düzey Yöneticilerin alacakları ücret ve primlere ilişkin belirlediği 
sadece kar ile bağlı olmayan politikalarını uygulamaya devam 
etmiş ve çeşitli aralıklarla gözden geçirmiştir. Yerel mevzuat 

ve uluslararası uygulamalara paralel olarak geliştirilen politika 
uygulanmaya devam edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler de dahil olmak 
üzere banka çalışanlarına 2018 yılında sağlanan menfaatlere 
ilişkin olarak mali tablolarda yer alan toplam personel 
gider rakamı içerisindeki %10,61’lik kısım, tüm çalışanların 
performansına bağlı olarak yapılan prim ve değişken ücret 
ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

Bankamız Bankacılık Mevzuatındaki sınırlamalara tabi olarak 
YK Üyelerine veya idari sorumluluğu olan yöneticilerine kredi 
kullandırabilmektedir. Öte yandan, Yönetim Kurulu Üyelerine 
ve Yöneticilerine Garanti Bankası tarafından kullandırılacak 
krediler, Bankacılık Kanunu’nun 50. maddesinde belirli bir 
çerçeve içinde kısıtlanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerine ve 
Yöneticilerine bu çerçeve dışında kredi kullandırılmamaktadır.

Ücretlendirme Komitesi ile ilgili detaylı bilgiye Faaliyet 
Raporu sayfa 139’dan ulaşılabilir.


