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1 Aç›l›fl, Baflkanl›k Divan›’n›n teflkili,

2 Baflkanl›k Divan›’na Ola¤an Genel Kurul Tutana¤›n›n imzalanmas› için yetki verilmesi,

3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlar›n›n okunmas› ve müzakeresi,

4 Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesaplar›n›n okunmas›, müzakeresi ve tasdiki ile Kâr 
Da¤›t›m›yla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüflülerek kabulü veya reddi,

5 Y›l içinde boflalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak üzere 
yap›lan atamalar›n onaya sunulmas›,

6 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

7 Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi,

8 Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakk› ve ücretlerinin tespiti,

9 Y›l içinde yap›lan ba¤›fllar›n ortaklar›n bilgisine sunulmas›,

10 Sermaye Piyasas› Kurulu’nun ilgili yönetmeli¤i uyar›nca Ba¤›ms›z D›fl Denetim 
Firmas›’n›n seçiminin onay›,

11 Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile ifl yapabilmeleri için, Bankalar Kanunu hükümleri
sakl› kalmak kayd›yla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335’inci maddeleri gere¤ince
izin verilmesi.

Ola¤an Genel Kurul Gündemi



Garanti Hakk›nda

1946 y›l›nda Ankara'da kurulan Garanti, Türkiye'nin en büyük 3. özel bankas›d›r.

Banka, 9.800'ü aflan çal›flan›, yurt içindeki 427, yurt d›fl›nda Lüksemburg, Malta ve
K›br›s'taki flubeleri ve fianghay, Londra, Cenevre, Moskova ve Düsseldorf temsilcilikleriyle
kurumsal, ticari, KOB‹ ve bireysel müflterilerine çok yönlü ve kaliteli finansal hizmetler
sunuyor.

Garanti, portföyündeki 10 finansal hizmet ifltiraki ile tam entegre finansal hizmetler
sunan bir bankad›r. ‹fltirakleri aras›nda yurt d›fl›nda yerleflik GarantiBank International
N.V. (Hollanda) ve GarantiBank Moscow (Rusya) da bulunuyor.

2005 y›l sonu itibariyle Garanti’nin toplam aktifleri 27,3 milyar ABD dolar›, kredi toplam›
12,7 milyar ABD dolar›; mevduat toplam› ise 17,7 milyar ABD dolar›d›r.

Garanti, müflterilerine sürekli olarak yeni ve yarat›c› ürünler sunuyor.

Büyüme stratejisini bireysel bankac›l›k ve KOB‹ bankac›l›¤›na yo¤unlaflt›ran Garanti,
müflteri odakl› hizmet yaklafl›m› ile müflterilerine sürekli yeni ve yarat›c› ürünler sunuyor.
Banka’n›n tarihi, ürün ve hizmetler anlam›nda, Türk ve dünya bankac›l›¤›nda “ilk” lerle
dolu.

Garanti’nin kredi kartlar›ndaki baflar›s› dünyaya örnek oluyor.

Kredi kartlar› Garanti’nin en baflar›l› oldu¤u ifl kollar›ndan biridir. 2000 y›l›n›n Nisan
ay›nda pazara sunulan, Türkiye'nin ilk çipli ve çok markal› kredi kart› program›
Bonus Card, befl y›l içinde dünya çap›nda be¤eni ve takdirle de¤erlendirilen, örnek
al›nan bir baflar› öyküsü oldu.

Garanti, alternatif da¤›t›m kanallar›ndan verdi¤i hizmetleri sürekli geniflletiyor.

Bugün Garanti'de, para çekme dahil tüm bankac›l›k ifllemlerinin %77'si alternatif da¤›t›m
kanallar› arac›l›¤›yla gerçeklefltiriliyor. Ça¤r› merkezi ile Türkiye'nin en büyükleri aras›nda
yer alan Garanti, internet bankac›l›¤›n›n da lideridir. Alternatif da¤›t›m kanallar›n›n etkin
kullan›m›, Garanti’nin verimli ve kârl› bir banka oldu¤una iflaret ediyor.

Garanti, toplumun yaflam kalitesinin yükseltilmesine de katk›da bulunuyor.

Garanti toplumsal sorumlulu¤unun bilinciyle, "topluma ve çevreye katt›¤› de¤eri, sürekli
ve belirgin bir biçimde art›rma”y› hedefliyor. Bu kapsamda kültür, sanat, e¤itim, spor,
çevre gibi konularda sponsorluk faaliyetleri yürütüyor; kültür-sanata deste¤ini uluslararas›
platformlara tafl›yor. Kendi kurumlar›n› oluflturarak, bu alandaki deste¤inin düzenli ve
sürekli olmas›n› sa¤l›yor.

T. Garanti Bankas› A.fi.’nin hisse senetleri ‹MKB (GARAN.IS) ve
Londra Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem görmektedir. Hissedarlara ait bilgi sayfas› için bkz. sayfa 163

Kurumsal Profil
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Garanti’nin Tarihçesinden Kilometre Tafllar›

1946 y›l›nda Ankara'da kurulan Garanti,

- 1983'te finans, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Do¤ufl Grubu'na 
kat›ld›.

- 1990 y›l›nda ilk halka arz›n› gerçeklefltirdi. Banka’n›n hisseleri ‹MKB’de ifllem görmeye
bafllad›.

- 1993'te Türkiye'de ilk defa yurt d›fl›na hisse ihrac› gerçeklefltiren kurum oldu.

- 2001’de Do¤ufl Grubu’nun di¤er bankac›l›k ifltiraki olan Osmanl› Bankas› ile birleflti.

- 2005’te ortakl›k yap›s›n› de¤ifltirdi; General Electric Co.’nun ifltiraki olan GE Consumer
Finance (GECF) Garanti’ye ortak oldu.

Garanti, Türkiye’nin lider bankalar›ndan biri olarak, 2006 ve sonras›nda da tüm
hissedarlar›, müflterileri ve çal›flanlar› için de¤er üretmeye devam edecektir.

Garanti’nin Ortakl›k Yap›s›

31 Aral›k 2004 - 31 Aral›k 2005 faaliyet dönemi içinde Do¤ufl Grubu’na ait Garanti
hisselerinin %25,50'si GE Araflt›rma ve Müflavirlik Ltd. fiti.'ne devredilmifltir. Garanti’nin
2005 y›l› faaliyet dönemi bafl› ve sonundaki ortakl›k yap›lar› afla¤›da verilmifltir.

Do¤ufl Holding A.fi.
Do¤ufl ‹nflaat ve Tic. A.fi.
Somtafl Tar›m ve Tic. A.fi.
Do¤ufl Yap› San. A.fi.
Do¤ufl Nakliyat ve Tic. A.fi.

Do¤ufl Grubu Toplam

Di¤er Ortaklar

Genel Toplam

Ortaklar

51,42
3,91
3,80
0,05
0,05

59,23

40,77

100,00

Pay (%)Nominal (YTL)

616.984.152,86
46.858.525,47
45.542.209,04

659.999,31
659.999,31

710.704.885,98

489.295.114,02

1.200.000.000,00

Hisse Adedi

1.233.968.305.716
93.717.050.934
91.084.418.072
1.319.998.614
1.319.998.614

1.421.409.771.950

978.590.228.050

2.400.000.000.000

31 Aral›k 2004

Do¤ufl Holding A.fi.
Do¤ufl ‹nflaat ve Tic. A.fi.
Do¤ufl Nakliyat ve Tic. A.fi.

Do¤ufl Grubu Toplam

GE Araflt›rma ve Müflavirlik Ltd. fiti.

Di¤er Ortaklar

Genel Toplam

Ortaklar

23,69
3,80
0,05

27,54

25,50

46,96

100,00

Pay (%)Nominal (YTL)

497.400.542,36
79.777,118,56
1.154.998,79

578.332.659,71

535.500.000,00

986.167.340,29

2.100.000.000,00

Hisse Adedi

49.740.054.236
7.977.711.856

115.499.879

57.833.265.971

53.550.000.000

98.616.734.029

210.000.000.000

31 Aral›k 2005



Bafll›ca Finansal Göstergeler

Gerçek bankac›l›k alan›nda

faaliyetlerini yo¤unlaflt›ran Garanti,

bilançosunda kredilerin pay›n›

sürekli art›r›rken menkul k›ymetlere

olan ba¤›ml›l›¤›n› azaltt›.

Bilançosunda TL pay›n› h›zla

büyüten Garanti, TL kredilerde

%84’lük büyüme kaydederek reel

sektöre olan deste¤ini h›zla

art›rmaya devam etti.

Sektörde en yüksek vadesiz

mevduat oran›na sahip olan

Garanti, 2005 y›l›nda TL vadesiz

mevduat oran›n› art›rmaya

devam etti.

Garanti sürdürülebilir kârl›l›k hedefi

do¤rultusunda, müflteri odakl›

stratejisi sonucu ola¤an bankac›l›k

gelirlerini 2005 y›l›nda %27,9

art›rarak 2,5 milyar YTL seviyesine

yükseltti.

2004 2005

5,8

35,2

40,0

8,2
5,9
4,9

8,2

30,0

46,4

9,7

3,9
1,8

Aktif Kompozisyonu
%

Duran varl›klar
‹fltirakler ve yat›r›mlar
Di¤er
Krediler
Menkul k›ymetler
Nakit de¤erler ve bankalar

TL Krediler*
milyon YTL

4.
97

8

9.
15

3

2004 2005

YP Krediler
milyon ABD dolar›

2004 2005

5.
65

8

3.
92

3

TL Mevduat
milyon YTL

7.
77

7

12
.5

44

2004 2005

YP Mevduat
milyon ABD dolar›

2004 2005

8.
27

1

7.
23

2

2004 2005

67,0

17,2

3,8

12,0

64,7

20,5

4,1

Pasif Kompozisyonu
%

Özkaynaklar
Di¤er
Al›nan krediler ve bankalar
aras› para piyasalar›
Mevduat

10,7

Net Ücret ve Komisyonlar/
Ortalama Aktifler
%

2004 2005

2,
4

2,
1

Net Ücret ve Komisyonlar/
Faaliyet Giderleri
%

2004 2005

54
,6

51
,2

1.815

738

95

1.340

555

Ola¤an Bankac›l›k Geliri
milyon YTL

Net sermaye piyasas› kâr/zarar›
Net ücret ve komisyonlar
Düzeltilmifl net faiz marj›

2004 2005
-6

2.546

1.990

*Takipteki krediler hariç
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Toplam Aktifler

Toplam Krediler

Toplam Gayrinakdi Krediler

Toplam Mevduat

Özkaynaklar

Ödenmifl Sermaye

Net Kâr/Zarar

Ortalama Aktif Getirisi (%)

Ortalama Özkaynak Getirisi (%)

Gider/Gelir (%)

Sermaye Yeterlilik Oran› (%)

Bin YTL

36.468.239
16.937.195
8.137.829

23.578.023

3.899.624
2.100.000

708.394

2,26
20,12
59,13
15,10

20052004

26.280.197

10.501.376

6.691.686

17.612.241

3.140.669

1.200.000

450.549

1,74

15,27

61,30

16,61

- Bireysel bankac›l›k, kredi kartlar› ve KOB‹ bankac›l›¤› baflta olmak üzere tüm ifl 
kollar›ndaki büyümesini sürdürmüfltür.

- Farkl› ifl kollar›ndaki pazar pay›n›, müflteri say›s›n› ve penetrasyonunu art›rm›fl, para
ve sermaye piyasalar›n›n etkin ve güçlü bir kat›l›mc›s› olmaya devam etmifltir.

- Y›l boyunca gerçeklefltirdi¤i sendikasyon kredileri ve yap›land›r›lm›fl finansman 
çal›flmalar› ile Türk bankalar› aras›nda en iyi koflullar› sa¤lam›fl ve referans kimli¤ini
güçlendirmifltir.

- Kredi kartlar› alan›ndaki büyümesini sürdürmüfltür. Müflteri memnuniyetini art›rmaya
yönelik yenilikçi ürün ve hizmet uygulamalar›na aral›ks›z devam etmifltir. 2000 y›l›nda
ilk defa piyasaya sundu¤u Bonus Card program› 5. baflar› y›l›n› kutlam›flt›r.

- Alternatif Da¤›t›m Kanallar›n›n etkinli¤ini art›rm›fl, baflta ATM'ler olmak üzere 
farkl› da¤›t›m kanallar›ndaki öncü uygulamalar› ile takdir ve be¤eni toplam›flt›r.

2005 Y›l›nda Garanti

Garanti, dezenflasyonist sürece

uyum çerçevesinde sürdürülebilir,

kaliteli gelir kaynaklar›n› sürekli ve

sektörün üzerinde art›r›rken

operasyonel verimlili¤ini de

iyilefltirdi.

Garanti’nin bu stratejisi aktif ve

özkaynak getirisine olumlu

yans›yarak kârl›l›k oranlar›n›n

s›ras›yla %2,26 ve %20,12

seviyesine ulaflmas›n› sa¤lad›.

Ortalama
Aktif Kârl›l›¤›
%

2004 2005

2,
26

1,
74

2004 2005

20
,1

2

15
,2

7

Ortalama
Özkaynak Kârl›l›¤›
%

Gider/Gelir Oran›
%

2004 2005

59
,1

3

61
,3

0



Garanti ve ifltirakleri tam entegre finansal
hizmetler sunan bir yap› ile hizmet vermektedir.

Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri
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Genel müdürlü¤ü Amsterdam’da bulunan GarantiBank International N.V.’nin faaliyet
alan› Hollanda, Romanya ve Almanya’y› kapsamaktad›r.
(Bkz. s. 63)

Bank International N.V.

Rusya’daki en iyi kurumsal bankac›l›k hizmetlerini sunan
GarantiBank Moscow, müflterilerine bireysel bankac›l›k hizmetleri de vermektedir.
(Bkz. s. 64)

Bank Moscow

Ülkemizin önde gelen sermaye piyasalar› arac› kurumlar›ndan biri olan Garanti Yat›r›m,
kurumsal finansman ve sermaye piyasalar› arac›l›k hizmetleri alanlar›nda yerli ve
yabanc› müflterilerine hizmet sunmaktad›r.
(Bkz. s. 65)

Yat›r›m

Türkiye’de kurulan ilk portföy yönetim flirketi olan Garanti Portföy, yönetimindeki
toplam fon büyüklü¤ünü 2,5 milyar ABD dolar›na yükseltmifltir.
(Bkz. s. 66)

Portföy

Yurt içi ve yurt d›fl› piyasalarda kaliteli hizmet anlay›fl› ve kredibilitesi ile tan›nan
Garanti Leasing, 2005 y›l›nda ulaflt›¤› 700 milyar ABD dolarl›k ifllem hacmi ile sektör
lideri konumundad›r.
(Bkz. s. 67)

Leasing

Ülkemizin en köklü faktoring flirketlerinden biri olan Garanti Factoring,
yüksek kalitedeki ürün ve hizmetlerini, Garanti’nin da¤›t›m kanallar›n› kullanarak
müflterilerine sunmaktad›r.
(Bkz. s. 68)

Factoring

Banka sigortac›l›¤›n›n Türkiye’deki en baflar›l› uygulay›c›s› ve lideri olan
Garanti Sigorta, 2005 y›l›n› sektörünün dokuzuncu büyük flirketi olarak tamamlam›flt›r.
(Bkz. s. 69)

Sigorta

Garanti Emeklilik ve Hayat, bireysel emeklilik ve hayat sigortac›l›¤› alanlar›nda Türkiye
çap›ndaki yayg›n müflteri kitlesine katma de¤eri yüksek ürün ve hizmetler sunmaktad›r.
(Bkz. s. 70)

Emeklilik

Kredi kart› pazar›n›n en h›zl› ve etkin ürün gelifltiricisi olan GÖSAfi, Garanti'ye kart
programlar›, ticari kartlar, sanal kartlar, üye iflyeri pazarlama ve e-ticaret hizmetleri
de sunmaktad›r.
(Bkz. s. 71)

Ödeme Sistemleri

Garanti Teknoloji, yarat›c› ve güncel teknolojik çözümleri, kesintisiz ifllem yetkinli¤i
ve altyap› güvenli¤i ile ülkemizin lider teknoloji hizmet sa¤lay›c›s›d›r.
(Bkz. s. 73)

Teknoloji

Ülkemizin en güçlü ve sayg›n gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar›ndan biri olan Garanti
GYO sektöründe kalite belgesine sahip ilk ve tek flirkettir.
(Bkz. s. 72)

GYO



Vizyonumuz, Misyonumuz,
Vazgeçilmez De¤erlerimiz ve Stratejimiz

Vizyonumuz:

Avrupa’da en iyi banka olmakt›r.

Misyonumuz:

Etkinli¤imiz, çevikli¤imiz ve örgütsel verimlili¤imiz ile müflterilerimize, hissedarlar›m›za,
çal›flanlar›m›za, topluma ve çevreye katt›¤›m›z de¤eri sürekli ve belirgin bir biçimde
art›rmakt›r.

Vazgeçilmez De¤erlerimiz:

- Müflterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli 
hizmet ile karfl›lamak temel hedefimizdir.

- Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyar›z ve bundan taviz vermeyiz.

- ‹yi ahlakl› bankay›z ve bankac›lar›z.

- Topluma, do¤al çevreye ve insanl›¤a yararl› olmak için azami çaba gösteririz.

- En büyük önemi insan beynine veririz ve sürekli insana yat›r›m yapar›z.

- Etkin ekip çal›flmas›na inan›r›z.

- Her düzeyde ve her boyutta aç›k iletiflime inan›r›z.

- Çal›flmalar›m›z› yarat›c› ve üretken k›lan "istek" enerjisine inan›r›z ve bunu 
sa¤lar›z.

- Bankam›zda çal›flan herkesin "kendi iflinin lideri" oldu¤una inan›r›z.

- Garanti'nin ortaya koydu¤u mükemmel örne¤in ülke ekonomisi genelinde 
örnek al›naca¤›na ve büyük katk›s› olaca¤›na inan›r›z.

Stratejimiz:

Sürekli de¤er yaratarak uzun vadeli sürdürülebilir büyüme kaydetmektir.

Stratejimizin Temel Yap›tafllar›:

Müflteriye odakl›l›k

- Yüksek ürün ve yenilikçi hizmet kalitesi

- Rakipsiz bir yetkinlik, deneyim ve uygulama yetisi

- Banka çap›nda üstün ifl süreçleri

- Müflteri memnuniyeti anayasas›

Teknolojik yenili¤in süreklili¤ine odakl›l›k

- ‹fl alanlar›yla entegre, sürekli geliflen, en iyi ve h›zl› teknolojik donan›m

- En güncel biliflim altyap›s›
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Sa¤lam insan kayna¤›na odakl›l›k

- ‹nsan kaynaklar›n›n yetkinlik ve verimlili¤inin sürekli gelifltirilmesi

- Performans bazl› teflvik sistemi

Disiplinli büyümeye odakl›l›k

- Gerçek bankac›l›k do¤rultusunda, sürdürülebilir ve kârl› bilanço büyümesi

- Güçlü aktif kalitesi

- Hedef piyasalara ve yayg›n müflteri taban›na ulaflmak için üstün hizmet ve da¤›t›m
yetkinlikleri

Sürdürülebilir gelir kaynaklar›na ve kârl›l›¤a odakl›l›k

- Yüksek getirili ürünlere ve kârl› ifl alanlar›na yo¤unlaflmak

- Faiz d›fl› gelirleri art›rmak

- Müflteri kaynakl› gelir yaratmaya önem vermek

- Fonlama maliyetini ve serbest sermayeyi sürekli olarak gelifltirmek

- Müflteri ba¤l›l›¤› yaratan ürün ve paketlere öncelik vererek, üst ve çapraz sat›fl 
f›rsatlar›n› gelifltirmek

Operasyonel etkinli¤e odakl›l›k

- Verimlilik art›fl›na odakl›l›k

- Maliyet ve gelir sinerjilerine odakl›l›k

Güçlü da¤›t›m kanallar›na odakl›l›k

- Yayg›n ve verimli flube a¤›

- Alternatif da¤›t›m kanallar›n›n etkin ve a¤›rl›kl› kullan›m›

Risk yönetimi ve denetimine odakl›l›k

- Uluslararas› standartlarda risk ölçümlemeleri

- Riskin getiri ile iliflkilendirilerek ekonomik sermayenin optimum da¤›l›m›n› sa¤layan
portföy baz›nda risk yönetimi

- Proaktif denetim sistemleri

Kurumsal yönetim ve sosyal sorumlulu¤a odakl›l›k

- Kurumsal yönetim, etik ve kurumsal de¤erlere ba¤l›l›k

- Toplum ve çevre için de¤er üretmeyi gözeten bir yaklafl›mla, toplumsal geliflim için
yüksek standartlar gelifltirmek ve bu alanda aktif bir rol oynamak

Y›ll›k Rapor  2005



Bafll›ca Rekabet Avantajlar›m›z

- Müflteri odakl›l›k

- En iyi teknolojik altyap›

- Güçlü da¤›t›m kanal› stratejisi

- Yetkin insan kayna¤›

- Güçlü marka ve sayg›nl›k

- Genifl flube a¤›

- En iyi müflteri iliflkileri yönetimi çözümleri

- Üstün veri ambar› ve yönetici raporlamas›

- Merkezilefltirilmifl operasyonlar

- Sektördeki en verimli flube a¤›

- Tüm ifl alanlar›nda öncü ve artmaya devam eden piyasa paylar›

Bafll›ca Rekabet Avantajlar›m›z ve Pazar Paylar›m›z

Tüm karfl›laflt›rmalarda y›lbafl› ve y›l sonu flube say›lar›n›n ortalamas› dikkate al›nm›flt›r.

Sektör

48
,2

fiube Bafl›na Aktifler
2005, milyon ABD dolar›

Garanti

70
,0

K›yas Grubu
Ortalamas›

53
,2

Sektör

18
,4

fiube Bafl›na Krediler
2005, milyon ABD dolar›

Garanti

32
,1

K›yas Grubu
Ortalamas›

21
,3

Sektör

30
,3

fiube Bafl›na Mevduat
2005, milyon ABD dolar›

Garanti

45
,3

K›yas Grubu
Ortalamas›

33
,3

Sektör

42
,6

fiube Bafl›na Getirili Aktifler
2005, milyon ABD dolar›

Garanti

62
,4

K›yas Grubu
Ortalamas›

46
,6



Dezenflasyonist süreç yönetiminde Garanti,

- Müflteri taban›n› yayg›nlaflt›r›rken ayn› zamanda müflteri bafl›na verimlili¤i art›r›yor;

- Üstün müflteri iliflkileri yönetim çözümleriyle çapraz sat›fllarda öncü;

- Yüksek teknolojik altyap›s› ile müflterilerine en yenilikçi ve en h›zl› hizmeti sunuyor;

- Reel ekonomiye katk›s›n› h›zla art›r›yor;

- Kredi portföyünü seçici ve kârl› bir yaklafl›m ile gelifltiriyor;

- Güçlü aktif kalitesine sahip;

- Sürdürülebilir gelir kompozisyonuna odakl›;

- Faaliyette bulundu¤u tüm iflkollar›nda pazar pay›n› art›rmaya devam ediyor.
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Toplam Aktifler

Toplam Krediler

TL Krediler

YP Krediler

Toplam Mevduat

TL Mevduat

YP Mevduat

Vadesiz Mevduat

Vadeli Mevduat

Kredi Kart› Say›s›

Debit Kart Say›s›

Kredi Kart› ‹fllem Hacmi

ATM Say›s›

Toplam D›fl Ticaret

‹hracat

‹thalat

Çek Tahsilat

Çek Ödeme

6,3

8,4

5,4

13,1

4,4

2,1

6,9

6,0

4,1

9,0

3,9

7,8

4,4

12,0

13,8

11,0

7,1

6,3

9,8

11,5

8,8

18,0

9,2

7,4

12,2

10,9

8,7

16,7

5,5

21,9

8,2

13,7

14,8

13,0

8,8

9,0

3,5

3,1

3,4

4,9

4,8

5,3

5,3

4,9

4,6

7,7

1,6

14,1

3,8

1,7

1,0

2,0

1,7

2,7

2000 Aral›k 2005 Aral›k Art›flPazar Paylar›m›z (%)



2005 Garanti’de Geliflmeler

Ocak 2005

Garanti, dünyada bir ilk olan CepBank’› müflterilerine
sundu. CepBank, Banka’n›n hesap veya ATM
müflterisi olmadan, k›sa mesaj ile h›zl› para
transferine olanak tan›yan yenilikçi bir üründür.

Garanti’nin Yaflam Evreleri Bankac›l›¤› yaklafl›m›
kapsam›ndaki üniversite bankac›l›¤› paketinde 4
farkl› seçene¤i ile kullan›ma sunulan, Türkiye’nin
ilk fleffaf ve bir taraf› yuvarlak kredi kart›  mc2

Bonus Card, MasterCard ile düzenlenen bas›n
toplant›s› ile tan›t›ld›.

Kredi kartlar›, POS’lar ve ATM’lerin EMV (Uluslararas›
Chip Standard›) çip geçifli %100 tamamland›.

Antalya Havaliman›’n›n duty free iflletmesinin iflletme
hakk›n› alan Unifree için 20 milyon Euro finansman
sa¤land›.

S&P, Garanti'nin B+ olan uzun vadeli kredi ve
mevduat notunu BB-‘ye yükseltti.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odas› ile Isparta Ticaret
ve Sanayi Odas› ile imzalanan kredi anlaflmalar› ile
sanayi ve ticaret odalar› ile olan iflbirli¤i genifllemeye
devam etti.

fiubat 2005

Garanti’nin Garanti24 ATM kartlar› Paracard’lar ile
de¤ifltirildi.

Yaflam Evreleri Bankac›l›¤› çat›s› alt›nda, üniversite
ö¤rencilerinin her türlü bankac›l›k ifllemini kolayl›kla
gerçeklefltirmesini sa¤layan üniversite bankac›l›¤›
ürün paketi Ünibank hayata geçirildi.

Çok kasal› ma¤azalarda ifllem süresini k›saltmak ve
maliyetleri düflürerek iflyeri memnuniyetini sa¤lamak
amac›yla IP (‹nternet Protokolü) POS’lar›n
kullan›m›na baflland›.

Moody’s, Garanti’nin B2 olan yabanc› para mevduat
notunun görünümünü dura¤andan pozitife
yükseltti.

Sanayi ve ticaret odalar› ile olan iflbirli¤inin co¤rafi
kapsam›, Bodrum Ticaret Odas›, Fethiye Ticaret
Odas›, Marmaris Ticaret Odas›, Kufladas› Ticaret
Odas›, Alanya Ticaret ve Sanayi Odas›, Manavgat
Ticaret ve Sanayi Odas›, Antalya Ticaret ve Sanayi
Odas› (geniflletme anlaflmas›) ve Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odas› ile var›lan anlaflmalarla büyüdü.

Mart 2005

Garanti, flirketlerin insan kaynaklar› uygulamas›n›n
kalitesini belgeleyen Investors in People (IIP-‹nsana
Yat›r›m Yapanlar) baflar› sertifikas›n› alan, ilk Türk
sermayeli flirket oldu. Bugüne kadar dünya çap›nda
20.000'in üzerinde flirket taraf›ndan benimsenen
IIP standard›yla, Garanti'nin flirket performans›n›n
çal›flanlar›na yapt›¤› yat›r›mlarla gelifltirildi¤i
belgelendi.

Sanayi ve ticaret odalar› ile iflbirli¤i, Edremit Ticaret
Odas›, ‹zmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i,
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odas› ile yap›lan
anlaflmalarla genifllemeye devam etti.

Nisan 2005

‹negöl Ticaret ve Sanayi Odas› ile iflbirli¤i anlaflmas›
imzaland›.

May›s 2005

Bireysel bankac›l›¤›n yeniden yap›land›r›lmas›
sonucunda, Aç›k Bankac›l›k flubeleri Garanti
flubelerine dönüfltürüldü. fiube hizmet modeli de
buna uygun olarak yeniden düzenlendi.

Türkiye’nin ilk çipli ve çok markal› kredi kart›
program› Bonus Card’›n beflinci y›l› kutland›.

Ankara Esenbo¤a Havaliman›’n›n 180 milyon ABD
dolarl›k yap-ifllet-devret modeliyle özellefltirilmesine
18 milyon ABD dolar› proje finansman› sa¤land›.

Garanti, 300 milyon ABD dolar› tutar›nda havale
ak›mlar›na dayal› seküritizasyon kredisi sa¤lad›. Söz
konusu ifllem MBIA taraf›ndan sigortaland›. ‹fllem
bir Türk bankas›n›n o ana kadar piyasada
gerçeklefltirdi¤i en düflük faizli seküritizasyon kredisi
olma özelli¤ini tafl›d›.

Rize Ticaret ve Sanayi Odas› ile iflbirli¤i anlaflmas›
imzaland›.

Haziran 2005

Garanti 280 milyon ABD dolarl›k sat›fl bedeli ile
y›l›n ilk büyük özellefltirmesi olan Eti Alüminyum’un
sat›fl›na 100 milyon ABD dolar› proje finansman›
sa¤lad›.

Müflterilere, her türlü ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya
yönelik olarak, konut teminat› karfl›l›¤›nda, 60 aya
varan vadelerde, uygun faiz ve yüksek limitli kredi
imkan› sa¤layan Bireysel Finansman Kredisi sunuldu.

Shop&Miles&club’dan sonra, üyelerine yurt d›fl›nda
da ayr›cal›klar sa¤layan Türkiye’nin ilk tasar›m kredi
kart› &club privé hizmete sunuldu.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odas›, Antakya Ticaret ve
Sanayi Odas›, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odas›,
Yalova Ticaret ve Sanayi Odas› ve Uluslararas›
Nakliyeciler Derne¤i (nakliye destek kredisi) iflbirli¤i
anlaflmalar› imzaland›.
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Temmuz 2005

Garanti, yabanc› ortakl› 100 milyon ABD dolarl›k
Park Hotel, Rezidans ve Al›flverifl Merkezi yat›r›m›na
45 milyon ABD dolar› finansman sa¤lad›.

Garanti, 24 ülkeden 71 bankan›n kat›ld›¤› 600
milyon Euro tutar›ndaki sendikasyon kredisine imza
att›. Söz konusu kredi, ABD dolar› baz›nda o ana
kadar bir Türk bankas›n›n imzalad›¤› en yüksek
miktardaki kredi oldu.

Oto bayilerinde kullan›lmak üzere “on-line kredi
baflvuru” sistemi hayata geçirildi. Bu sistem ile
müflterilere oto bayisinde kredi baflvurusunda
bulunma ve an›nda ön onay alma imkan› sunuldu.

A¤ustos 2005

Garanti, Vestel'in 2005 y›l›nda tekrar yenilenen
135 milyon ABD dolar› tutar›ndaki uluslararas›
akreditif sendikasyonuna kat›lan tek Türk bankas›
oldu.

Garanti’nin ana hissedar› Do¤ufl Grubu ile General
Electric Consumer Finance (GECF) aras›nda
Banka’da eflit ortakl›k prensipleri çerçevesinde
sürdürülen iflbirli¤i görüflmelerinde anlaflmaya
var›ld›.

Kredi kartlar›na yeni bir boyut getiren Türkiye’nin
ilk fleffaf kart› Bonus fieffaf kullan›ma sunuldu.

Mobil POS’larda yeni bir teknoloji olan GPRS
teknolojisi ile restoranlar gibi POS’un müflterinin
yak›n›na götürülmesini gerektiren durumlara etkin
çözüm üretildi.

Eylül 2005

Garanti Bankas›, 45 milyon Euro yat›r›m tutar› olan
ve 39,2 MW ile Türkiye'deki en yüksek kurulu güce
sahip rüzgar santrali unvan›na sahip Mare Manast›r
taraf›ndan 36 milyon Euro tutar›nda kredinin
finansman› için yetkilendirildi.

Garanti, 600 milyon ABD dolar› tutar›nda havale
ak›mlar›na dayal› seküritizasyon kredisi sa¤lad›. Söz
konusu ifllem Financial Guaranty Insurance Co.,
Financial Security Assurance, Assured Guaranty ve
Radian taraf›ndan sigortalanan 4 dilim ve 1 adet
sigortas›z dilimden oluflmaktad›r. Bu ifllemle Garanti,
farkl› risk profiline sahip sermaye piyasas›
yat›r›mc›lar›na ulaflarak, tek ifllemde yat›r›mc›lara
farkl› risk, vade ve fiyat seçenekleri sunan ilk Türk
bankas› oldu.

Türkiye’de ilk kez uygulanmaya bafllanan sahtecili¤e
karfl› SMS ile Uyar› Sistemi hayata geçirildi.

Ekim 2005

Kredi kart›yla yurt d›fl›nda Euro harcayan müflterilerin
kur fark›ndan etkilenmeden ödemelerini Euro olarak
yapabilmeleri için Euro ekstre uygulamas› bafllat›ld›.

Nakit avans çeken müflterilerin çektikleri nakit
avanslar› sabit taksitle ve uygun faiz oran›yla geri
ödeme imkân› sunan “Taksitli nakit avans”
uygulamas› bafllat›ld›.

T-POS, yüzlerce iflleme k›sa sürede provizyon alma
olana¤› sa¤layan GTS ad› ile yenilendi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odas›, Antalya Esnaf ve
Sanatkarlar Odas› ve Elaz›¤ Ticaret ve Sanayi Odas›
üyesi KOB‹’lere kredi kulland›r›m› konusunda
iflbirli¤ine gidildi.

Türk Hava Yollar›’n›n resmi kredi ve mil kart›
Shop&Miles beflinci y›l›n› kutlad›.

Kas›m 2005

Garanti, 6,5 milyar ABD dolar› sat›fl bedeli ile
Türkiye’de bugüne dek gerçeklefltirilmifl en büyük
tutarl› özellefltirme olan Türk Telekom'un sat›fl›nda,
1,4 milyar ABD dolar› tutar›ndaki teminat mektubu
sendikasyonuna düzenleyici olarak 335 milyon ABD
dolar› ile en yüksek tutardaki kat›l›m› gerçeklefltirdi.

Garanti, Star TV ‘nin TMSF’den sat›n al›nmas›
iflleminde Do¤an TV’ye 200 milyon ABD dolar›
sat›nal›m finansman› sa¤lad›.

Garanti, 525 milyon ABD dolar› tutar›nda havale
ak›mlar›na dayal› seküritizasyon kredisi sa¤lad›. Söz
konusu ifllem XL Capital Assurance ve CIFG
taraf›ndan sigortalanan 2 dilim ve sigortas›z 1
dilimden oluflmaktad›r. Bu ifllemle Garanti, bu tür
ifllemlere sigorta sa¤layan tüm ‘monoline’ sigorta
flirketleri ile çal›flm›fl oldu.

Garanti, Basel II’nin getirece¤i muhasebe ve
kurumsal yönetim standartlar› konusunda KOB‹’leri
bilgilendirmeyi ve olas› etkilerine karfl› çözüm
üretmeyi amaçlayan program› bafllatt›.

Sanayi ve ticaret odalar› ile iflbirli¤i, Didim Ticaret
Odas›, Karabük Ticaret ve Sanayi Odas›, Safranbolu
Ticaret ve Sanayi Odas›, Zonguldak Ticaret ve Sanayi
Odas›, Salihli Ticaret ve Sanayi Odas›, fianl›urfa
Ticaret ve Sanayi Odas›, Milas Ticaret Odas›, Düzce
Ticaret ve Sanayi Odas› ile var›lan anlaflmalarla
geliflmeye devam etti.

Aral›k 2005

22 Aral›k 2005 tarihinde Do¤ufl Grubu ile General
Electric Consumer Finance (GECF) aras›nda eflit
ortakl›k prensibi çerçevesinde stratejik ortakl›k
anlaflmas› imzaland›.  Anlaflmaya göre, GECF Garanti
Bankas›’n›n sermayesinin %25,5’ini 1.555 milyar
ABD dolar› karfl›l›¤›nda sat›n alarak Banka
yönetiminde Do¤ufl Grubu ile eflit ortakl›k hakk›na
sahip oldu. GECF, dünyan›n en büyük holding
flirketi olan General Electric Company (GE)’nin alt›
temel ifl kolundan biridir. GE, 675 milyar ABD
dolar›na yaklaflan aktif büyüklü¤ü, 350 milyar ABD
dolarl›k piyasa de¤eri ve çok az say›da kuruluflun
sahip olabildi¤i AAA kredi notuna sahiptir.

Garanti, ‹stanbul Atatürk Havaliman›’n›n 715 milyon
ABD dolarl›k proje finansman› kredisine
yetkilendirilmifl lider düzenleyici olarak 337,5 milyon
ABD dolar› ile ifltirak etti.

Garanti, Tüprafl’›n 4,1 milyar ABD dolar› bedel ile
özellefltirilmesi projesinde 5 bankan›n kat›l›m›yla
sa¤lanan toplam 1,8 milyar ABD dolarl›k finansmana
yetkilendirilmifl lider düzenleyici olarak 400 milyon
ABD dolarl›k en yüksek kat›l›m› sa¤lad›. Bu proje
Türkiye’de bir özel sektör giriflimine kulland›r›lan
en büyük kredi olma özelli¤ini tafl›maktad›r.

Garanti, 3 milyar ABD dolarl›k Erdemir
özellefltirmesine Oyak-Arcelor ortak giriflimine
düzenleyici olarak 300 milyon ABD dolar› tutar›nda
finansman sa¤lad›.

Garanti, bir Türk bankas›n›n o tarihe kadar
gerçeklefltirdi¤i en düflük maliyetli sendikasyon
kredisi olan 700 milyon ABD dolar› tutar›ndaki
krediyi ‹stanbul’da imzalad›.

KOB‹’lerin ihtiyaçlar›na yönelik tasarlanan ve
flirketlerin harcamalar›nda taksitli al›flverifl ve bonus
kazanma imkanlar› sa¤layan Bonus Business Card
piyasaya sunuldu.

ADSL hatt› üzerinden çal›flan yeni ADSL POS’lar ve
kablosuz a¤ üzerinden çal›flan Wi-Fi POS’larla ilgili
çal›flmalara baflland›. Bu uygulama ile ifllem
maliyetleri düflürülerek iflyeri memnuniyetinin
art›r›lmas› hedefleniyor.

Alia¤a Ticaret Odas›, Gebze Ticaret Odas› ve
Bergama Ticaret Odas› ile iflbirli¤i anlaflmalar›
imzaland›.

Moody’s Garanti’nin B2 olan uzun dönem yabanc›
para mevduat notunu B1’e yükselterek
görünümünü dura¤an olarak aç›klad›.



2005 Ödüller

Banka, 2005 y›l›nda da yurt içi ve yurt d›fl›nda

- Teknolojisi,

- Yenilikçi yaklafl›m›,

- Müflteriye verdi¤i önem,

- ‹fl yaklafl›mlar›,

- Sektöründeki konumu,

gibi alanlarda Türkiye’nin en iyileri aras›nda de¤erlendirilmifltir.

Capital Dergisi - Bankac›l›k sektörünün en be¤enilen flirketi

Garanti, Capital Dergisi taraf›ndan gerçeklefltirilen Türkiye’nin en be¤enilen flirketleri
araflt›rmas›nda üst üste beflinci kez “Bankac›l›k sektörünün en be¤enilen flirketi” seçildi.

Active Academy - Bireysel bankac›l›kta müflteri memnuniyeti ve d›fl ticaret katk›
ödülleri

Garanti, Active Academy’nin “Bireysel bankac›l›kta müflteri memnuniyeti ödülü”ne ve
"D›fl ticaret katk› ödülü"ne üst üste ikinci kez lay›k görüldü.

Investors in People (IIP-‹nsana Yat›r›m Yapanlar) baflar› sertifikas›

Garanti, flirketlerin insan kaynaklar› uygulamalar›n›n kalitesini belgeleyen uluslararas›
Investors in People (IIP-‹nsana Yat›r›m Yapanlar) baflar› sertifikas›n› alan ilk Türk sermayeli
flirket oldu.

Alt›n Örümcek - En iyi finansal servisler ödülü

garanti.com.tr, 2005 Alt›n Örümcek Web Yar›flmas›'nda finansal servisler kategorisinde
üst üste dördüncü kez birinci seçildi.

paragaranti.com, 2005 y›l›nda Alt›n Örümcek Web Yar›flmas›’nda finans kategorisinde
ikincilik, finansal servisler kategorisinde de üçüncülü¤e lay›k görüldü.

Global Finance - Türkiye'nin en iyi menkul takas ve saklama bankas›

Global Finance dergisi, Garanti Bankas›'n› üst üste üçüncü kez “Türkiye'nin en iyi menkul
takas ve saklama bankas›” seçti.

Mobimag - Dünyada y›l›n mobil hizmeti

CepBank, 2005 y›l›nda mobil telefon teknolojisi dergisi Mobimag taraf›ndan dünyada
y›l›n mobil hizmeti seçildi.
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Global Custodian - Saklama hizmetlerinde Türkiye’nin en iyi bankas›

Global Custodian dergisi, Garanti’yi üst üste dokuzuncu kez “Saklama hizmetlerinde
Türkiye’nin en iyi bankas›” seçti.

Global Finance - Türkiye'nin en iyi bireysel bankas›

Global Finance dergisi, Garanti’yi 2005 y›l›nda “Bireysel bankac›l›k alan›nda Türkiye'nin
en iyi bankas›” seçti.

Türkiye Halkla ‹liflkiler Derne¤i - Mini Bank: Y›l›n en baflar›l› halkla iliflkiler
çal›flmas›

Garanti, Türkiye Halkla ‹liflkiler Derne¤i taraf›ndan 2005’te dördüncüsü düzenlenen ve
9 dalda toplam 67 projenin kat›ld›¤› "4. Alt›n Pusula Halkla ‹liflkiler Ödülleri"nde Mini
Bank etkinlikleriyle jüri özel ödülünü ald›.

Ortak POS kullan›m› - EPCA / ECR ödülü

Garanti ve ‹fl Bankas›’n›n Aral›k 2004'te bafllatt›¤› ortak POS kullan›m› hizmeti, Avrupa
Ödemeler Dan›flmanl›k Birli¤i (European Payments Consulting Association - EPCA) ve
Avrupa Kart ‹nceleme Kuruluflu (European Card Review -ECR) taraf›ndan düzenlenen
ödemelerde mükemmeliyet yar›flmas›nda, sa¤lay›c› taraf›ndan gelifltirilmifl en yenilikçi
ve en geliflmifl ödeme sistemleri kategorisinde ikincilik ödülü ald›.

Global Finance - Türkiye'nin en iyi kurumsal internet bankas›

Global Finance dergisi, garanti.com.tr’yi 2005 y›l›nda Türkiye'nin en iyi kurumsal internet
bankas› seçti. Böylece Garanti, Global Finance taraf›ndan düzenlenmekte olan dünyan›n
en iyi internet bankas› yar›flmas›nda 2000 y›l›ndan bu yana beflinci kez üst üste ödül
alm›fl oldu.

Uluslararas› ödeme ifllemleri - DB, Citibank ve JP Morgan mükemmellik ödülleri

Garanti, gerçeklefltirdi¤i uluslararas› ödeme ifllemlerinde %100’e yaklaflan hatas›zl›k
oran› nedeniyle Deutsche Bank, Citibank ve JP Morgan taraf›ndan mükemmellik ödülüne
(Straight Through Processing Excellence Award) lay›k görüldü.

Garanti’nin geçmifl y›llarda alm›fl oldu¤u ödüllerin tam listesine www.garanti.com.tr adresinden ulafl›labilir.



Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj›

2005 Garanti’nin tarihinde bir dönüm
noktas›d›r.

Ortaklar›na, müflterilerine ve çal›flanlar›na
her zaman en iyiyi sunma gayreti içinde
olan Garanti, 2005 y›l›nda uzun vadeli
büyüme yol haritas›n› flekillendirecek
stratejik bir at›l›m gerçeklefltirmifltir.
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De¤erli Hissedarlar›m›z,

Bankam›z›n 60’›nc› Ola¤an Genel Kurul toplant›s›n› onurland›ran

de¤erli pay sahiplerimizi sayg›yla selaml›yor ve hepinize

hoflgeldiniz diyorum.

Bankam›z 2005 y›l› faaliyetlerinin de¤erlendirilmesi ve mali

tablolar›na geçmeden önce genel ekonomik durum ve Garanti

hakk›ndaki görüfllerimi sizinle k›saca paylaflmak istiyorum.

Türkiye ekonomisi geçen y›lda da  büyümesini sürdürmüfltür.

Ekonomik göstergelerin hemen tamam›nda hedefler afl›l›rken,

özellefltirme alan›nda kaydedilen sonuçlar y›la damgas›n›

vurmufltur. Pozitif seyreden genel ekonomik iklim, Türkiye’nin

uluslararas› imaj›n› pekifltirmifltir.

‹stikrar, iç piyasay› ve üretimi de canland›rm›flt›r. Di¤er taraftan

d›fl ticaret hacimlerinde yeni rekorlar k›r›lm›flt›r.

Türkiye’ye, ekonomisine ve kurumlar›na duyulan güven, yabanc›

sermayenin gerek özellefltirmeler gerekse özel sektör flirketleri

ile gerçeklefltirdi¤i ortakl›klar ve sat›n almalar çerçevesinde

rekor düzeyde kendini ifade etmifltir.

Y›ll›k Rapor  2005



Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj›

Türkiye uluslararas› iliflkilerindeki sa¤lam duruflunu sürdürmüfltür.

IMF ile iyi iliflkiler devam etmifl; AB ile üyelik müzakerelerinde

önemli bir aflama olan tarama süreci bafllam›flt›r.

Olumlu ekonomik konjonktürün sektörümüze olan pozitif

etkisi devam etmektedir.

2005 Garanti’nin tarihinde bir dönüm noktas›d›r.

Ortaklar›na, müflterilerine ve çal›flanlar›na her zaman en iyiyi

sunma gayreti içinde olan Garanti, 2005 y›l›nda uzun vadeli

büyüme yol haritas›n› flekillendirecek stratejik bir at›l›m

gerçeklefltirmifltir.

25 A¤ustos 2005 tarihinde Do¤ufl Grubu ve dünyan›n en

büyük flirketleri aras›nda gösterilen General Electric Company’nin

global tüketici finansman ifltiraki General Electric Consumer

Finance flirketi Garanti Bankas›’nda efl ortakl›¤a imza atm›fllard›r.

Bu güç birli¤i ve sinerji, taraflar›n rekabet üstünlükleri, ölçekleri,

kurumsal yönetim anlay›fllar›, bar›nd›rd›klar› içsel dinamikler

gibi özellikleri ile Türk ve bölgesel finans sektörlerinde Garanti’yi

çok daha güçlü noktalara tafl›yacakt›r.

Do¤ufl Grubu, kurumsall›¤›, teknolojisi, insan kayna¤›, yenilikçi

ve etik ifl anlay›fl›, sayg›n marka de¤eri ve bölgedeki iliflkileri

ile Türkiye Cumhuriyeti’nin örnek kurumlar›ndand›r. Bu ortakl›k

GE’nin s›nai alandaki eflsiz ve rakipsiz gücünün yan› s›ra tüketici

finansman› alan›ndaki küresel deneyimi, ölçe¤i ve gücüyle

birleflerek Garanti’ye yeni ufuklar açacakt›r.

Garanti, iki ortakl› bu yap›n›n kazand›rd›¤› özellikleri ile

Türkiye’nin yeni dönemde ekonomik anlamda ulaflt›¤› noktaya

hizmet edebilen, bölgede ve dünyada Türkiye’nin kazanm›fl

oldu¤u güveni pekifltiren bir güç olarak Türk halk›na,

yat›r›mc›s›na ve müflterisine de¤er katmaya devam edecektir.



Garanti’yi yak›n gelecekte Avrupa’da ve çevre ülkelerde at›l›m

halinde göreceksiniz. Yeni ortakl›k yap›m›z›n getirece¤i aç›l›mlar

ve bize kazand›raca¤› yeni itici güçler, çevre co¤rafyam›zda

bir süredir öngördü¤ümüz geniflleme stratejimizi, çok daha

h›zl› bir flekilde hayata geçirmemizi sa¤layacakt›r. Garanti,

özellikle Do¤u Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Ortado¤u

Bölgesi’nde etkin rol alacakt›r. Bu çerçevede üstümüze düflen

görev, Bankam›z›  yurtd›fl›nda büyüterek Türkiye’nin bilinirli¤ini

art›rmakt›r.

Özetle, Garanti büyümeye odakl›d›r. Siz ortaklar›m›za

taahhütlerimizi sürdürmek bizim için en temel görevdir. Bunu

gerçeklefltirmek için ihtiyac›m›z olan tüm bileflenlere sahibiz.

Geriye çal›flmak kal›yor. Garanti ailesi yetkindir, daha çok

çal›flmaya ve daha çok de¤er yaratmaya devam edecektir.

Kaydetti¤imiz ola¤anüstü mali performans›n yan› s›ra göstermifl

olduklar› profesyonel ve titiz yaklafl›m için tüm çal›flma

arkadafllar›ma teflekkür ederim.

De¤erli Hissedarlar›m›z,

2005 y›l› faaliyet raporumuzu ve mali tablolar›m›z› bilgi ve

onay›n›za sunmadan önce Bankam›za olan güveniniz için sizlere

teflekkür eder, sayg›lar›m› sunar›m.

Ferit F. fiahenk

Yönetim Kurulu Baflkan›
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Genel Müdür’ün Mesaj›

2005 y›l›, büyüme odakl› hedefimize
yön verecek yeni bir stratejik ortakl›k
gerçeklefltirdi¤imiz, baflar›larla dolu
bir y›l oldu.
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Bankam›z 2005 y›l›nda kurumsal tarihinin dönüm noktas›

niteli¤inde bir baflar› gösterdi

2005 y›l›nda bilançomuzla, müflterilerimizle ve çal›flanlar›m›zla

büyüdük. Gelirlerimizi sürekli ve kaliteli bir flekilde art›rd›k.

Dezenflasyonist süreci çok önceden görerek gerçeklefltirdi¤imiz

uyum haz›rl›klar› çerçevesinde bilançomuzu yeniden

yap›land›rmadaki baflar›m›z, gerçek bankac›l›k ve müflteri odakl›

stratejimiz ve mükemmel hizmet kalitemiz sonucu kârl›l›¤›m›z›

sürekli ve sa¤l›kl› bir flekilde yükseltmeye devam ettik. Sonuç

olarak, 2005 y›l› Garanti’nin kurumsal tarihindeki en üstün

performans›n gerçekleflti¤i, baflar›larla dolu bir y›l oldu. Bankam›z

36,5 milyar YTL ile tarihindeki en büyük bilanço büyüklü¤üne,

708 milyon YTL ile tarihindeki en yüksek net kâr rakam›na ve

1,6 milyar YTL ile en yüksek serbest sermaye seviyesine ulaflt›.

Artan ifl hacimlerimiz, büyüyen aktif toplam›m›z ve yükselen

kârl›l›¤›m›z, stratejimizin do¤rulu¤unu ve sürdürülebilirli¤ini

bir kez daha kan›tlad›.

GE Consumer Finance ile stratejik ortak olduk

2005 y›l›nda dünya devi General Electric Co.’nun (GE) ifltiraki

GE Consumer Finance (GECF) ile önemli bir stratejik ortakl›k

anlaflmas›na imza att›k. Bu stratejik at›l›m›, GE ile benzer

kurumsal de¤erlere ve yönetim ilkelerine sahip olmam›z›n yan›

s›ra nitelikli insan kayna¤›m›z, müflteri memnuniyeti odakl›

hizmet anlay›fl›m›z ve üstün performans›m›z sonucu

gerçeklefltirdik.

Ülkemizde ekonomik istikrar sürerken....

2005 y›l›nda devam eden yap›sal reformlar ve AB ile müzakere

sürecindeki olumlu geliflmeler istikrar ortam›na katk›da

bulunurken, Türkiye son dört y›ld›r kaydetti¤i baflar›l› ekonomik

performans› ile uzun vadede sürdürülebilir büyümeye odakl›

bir ekonomi oldu¤unu bir kez daha ortaya koydu.

Ekonomik istikrar, inflaat ve ticaret baflta olmak üzere reel

sektörde büyümeyi sa¤lad›; Gayri Safi Milli Has›la önemli oranda

yükseldi. Ekonomideki genel yat›r›m seviyesi kararl› bir art›fl

içinde. Yabanc› sermayenin Türkiye ekonomisine olan inanc›

da 2005 y›l›nda en yüksek seviyeye ulaflt›. Tüm bu geliflmeler,

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde de büyüyece¤inin habercisi.

....bankac›l›k sektöründe yeni dengeler olufltu

Ekonomik ve politik istikrar›n belirledi¤i yeni piyasa koflullar›,

bankac›l›k sektöründe köklü de¤iflikliklere yol açt›. Menkul

de¤erlerden kâr etme dönemi geride kal›rken, kredilendirme

önem kazand›; sektör bilançosunda kaynak da¤›l›m› bu

do¤rultuda ve büyük oranda de¤iflti. Dezenflasyonist sürece

paralel olarak sektörümüzde gerçek bankac›l›k önem kazand›.

Sektörde sermayedar yap›lar›nda görülmeye bafllayan de¤iflimin

sonucunda, 2005 y›l›nda artan say›da yabanc› yat›r›mc›, ortakl›k

kurma veya sat›n almalar fleklinde Türk bankac›l›k sektörüne

girdi.



Genel Müdür’ün Mesaj›

Dezenflasyonist süreci do¤ru yönetme yetkinli¤imiz...

Dezenflasyonist ortama geçifl sürecinde, düflen reel faizler ve

daralan kâr marjlar›na karfl›n, Garanti 2005 y›l›nda bilançosunu

do¤ru yönetmeye devam ederek tarihinin en yüksek de¤erlerine

ulaflt›.

Kâr›m›z›n, maliyet taban›m›z›n ve verimlili¤imizin yukar› yönlü

ve h›zl› hareketindeki en önemli itici güç ise, de¤iflim sürecini

yönetmede gösterdi¤imiz beceri oldu. Bankam›z, ekonomi ve

sektörde yaflanan geliflmeleri çok önceden öngördü ve yap›sal

de¤iflimini zaman›nda tamamlad›.

Banka, gelir kayna¤› anlam›nda menkul k›ymetler portföyünün

rolünü en aza indirdi ve son y›llardaki performans›yla kökleri

gerçek bankac›l›k faaliyetlerine dayanan, kaliteli ve yayg›n gelir

kaynaklar›n›n sürdürülebilirli¤ini tart›flmas›z bir flekilde ortaya

koydu.

...verimli ve kârl› ifl kollar›na ve sa¤l›kl› gelir kaynaklar›na

yo¤unlaflmam›za olanak sa¤lad›

Stratejimiz do¤rultusunda, getirisi yüksek aktiflere yo¤unlaflmay›

sürdürürken; yüksek hacimlerle çal›flma ilkemizi özenle uygulad›k

ve pazar paylar›m›z› art›rd›k. 5,5 milyonu aflan müflteri say›m›z

h›zla artmaya devam ederken, bireylere ve kurumlara

sundu¤umuz ürün ve hizmet hacimlerimiz büyüdü. Sonuç

olarak, liderli¤e yaklaflt›¤›m›z kredi kartlar›ndan tüketici

kredilerine, kurumsal, ticari ve KOB‹ kredilerinden proje

finansman›na ve mevduata kadar farkl› alanlarda Garanti,

piyasan›n üzerinde hacim ve pazar pay› büyümesi kaydetti.

Nakdi ve gayrinakdi krediler arac›l›¤›yla reel ekonomiye h›zla

artmaya devam eden deste¤imiz, 2005 y›l›nda %45,8 oran›nda

büyüyerek 25,1 milyar YTL’ye yükseldi. %61,3 oran›nda art›flla

16,9 milyar YTL seviyesinde gerçekleflen toplam nakdi

kredilerimizin bilanço içindeki pay› %46,4’e ulaflt›.

‹zledi¤imiz baflar›l› kredi politikas› sonucu canl› TL kredilerimiz

sektörün üzerinde %83,9 büyüyerek 9,2 milyar YTL’ye ulaflt›.

Kredilerdeki büyüme temel olarak bireysel kredilerden

kaynaklan›rken, KOB‹’ler de Garanti’nin yo¤unlaflmay› art›rd›¤›

bir di¤er ifl sahas› oldu ve Bankam›z›n ekonominin bu en önemli

kesimine deste¤i h›zla artmaya devam etti. Tüketici ve KOB‹

kredilerinin kredi portföyümüz içindeki pay› h›zla artarak

%59,1’e ulaflt›.

Müflterilerimizin Bankam›za duydu¤u güvenin bir ifadesi olan

mevduat›m›z; müflteri memnuniyeti odakl› hizmet kalitemiz,

genifl ve yenilikçi ürün yelpazemiz, etkin da¤›t›m kanallar›m›z

ve geniflleyen flube a¤›m›z sonucu 2005 y›l›nda %33,9

büyüyerek 23,6 milyar YTL’ye ulaflt›.

Tüm bu geliflmeler sonucu 2005 y›l›nda net kâr›m›z› bir önceki

y›la göre %57,2 art›rarak, ortalama özkaynak getirimizi

%20,12’ye (2004 sonunda %15,27), ortalama aktif getirimizi

ise %2,26’ya (2004 sonunda %1,74) yükselttik. Bu oranlar

hissedarlar›m›z için de¤er üretme ve üretilen de¤eri sürdürebilme

yetkinli¤imizi bir kez daha ortaya koydu.



Müflteriyi her fleyin merkezinde gören dünya

standartlar›nda hizmet anlay›fl›m›z sonucu rakiplerimizden

farkl›laflt›k

De¤iflen piyasa ve rekabet flartlar›nda de¤iflmeyen, Garanti’nin

müflteri odakl› hizmet anlay›fl›d›r. Müflteriyi her fleyin merkezinde

gören bu anlay›fl, hizmetin kalitesine inan›r ve koflulsuz müflteri

memnuniyetini hedefler. Bu yaklafl›m› çerçevesinde Bankam›z

uzun vadeli ve derinleflen müflteri iliflkileri kurmay› ilke edindi.

Garanti, bu hizmet anlay›fl›n›n Türkiye’deki en baflar›l›

uygulay›c›lar› aras›nda yer al›yor.

Hizmet a¤›m›z genifllemeye devam ediyor

Daha fazla müflteriye daha yayg›n hizmet sunabilmek amac›yla,

flube a¤›m›z› 2005 y›l›nda da geniflletmeye devam ettik ve

Bankam›z›n toplam flube say›s›n› 437’ye yükselttik. Bu h›zl›

büyümeye ra¤men, flube bafl›na aktifler, flube bafl›na krediler,

flube bafl›na mevduat gibi kriterlere göre bankac›l›k sektörünün

en verimli üyesi olmaya devam ediyoruz.

Topluma katt›¤›m›z de¤eri sürekli ve fark yarat›c› bir

yaklafl›mla art›r›yoruz

Toplum için üretme ve paylaflma çabalar› ile tan›nan Bankam›z,

22 Ocak 2005 tarihinde büyük bir gurur daha yaflad›. Garanti,

Londra’da bulunan Royal Academy of Arts‘da uluslararas›

kamuoyunun büyük takdir ve ilgisini toplayan “TÜRKLER: 600-

1600, Bin y›l›n yolculu¤u” adl› serginin kurumsal sponsoru

oldu. Bu çok baflar›l›, büyük projeye imza atm›fl olan tüm ekibe

teflekkür ederim.

Önümüzdeki dönemde sa¤l›kl› ve h›zl› büyümeyi

sürdürece¤iz

2006 y›l›nda büyümeye odaklanaca¤›z. Geliflmifl

teknolojimizden, nitelikli insan kayna¤›m›za, dünya

standartlar›ndaki hizmet kalitemizden, h›zla geniflleyen da¤›t›m

a¤›m›za kadar önümüzdeki dönemde Türkiye’deki büyüme

sürecini en iyi biçimde yönetecek platforma sahibiz.

Uzun vadeli sürdürülebilir büyüme esas›na dayanan stratejimizi

ve 2005 y›l›nda gerçekleflen ortakl›k anlaflmas› sonucu dünyan›n

en büyük flirketlerinden GE’nin deste¤ini arkam›za alarak,

sektördeki büyümeden en fazla faydalanacak bankalar›n

bafl›nda gelece¤imize inan›yorum. Müflteri kaynakl› fonlar›m›z›

büyütüp, daha fazla kredi vererek ülkemizin ekonomik

büyümesine daha fazla destek olmay›, özellikle bireysel ve

KOB‹ bankac›l›¤› olmak üzere tüm ifl alanlar›nda daha çok

müflteriye hizmet sunmay› hedefliyoruz.

Hissedarlar›m›za, müflterilerimize, çal›flanlar›m›za ve topluma

daha iyiyi sunabilmek için tüm gücümüzle çal›flmay›

sürdürece¤iz. Tüm Garanti ekibine 2005 y›l›ndaki baflar›lar›

için teflekkür ediyorum.

Sayg›lar›mla,

Ergun Özen

Genel Müdür

27

Y›ll›k Rapor  2005



Garanti’nin Yeni Stratejik Orta¤›

25 A¤ustos 2005 tarihinde aç›klanan ortakl›k kapsam›nda, General Electric Company’nin
uluslararas› alanda faaliyet gösteren finansal ifltiraklerinden GE Consumer Finance,
Garanti hisselerinin %25,5’lik bölümünü 1.555,5 milyon ABD dolar› karfl›l›¤›nda sat›n
alarak Do¤ufl Grubu ile eflit ortak konumuna gelmifltir. GE Consumer Finance ayr›ca
Do¤ufl Grubu’nun sahibi bulundu¤u kurucu paylar›n yar›s› olan 182 adet (%49,2)
Garanti kurucu hissesini de 250 milyon ABD dolar› karfl›l›¤›nda sat›n alm›flt›r.

Eflit ortakl›k anlaflmas› çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun 4 üyesinin Do¤ufl Grubu,
4 üyesinin GECF taraf›ndan önerilmesi ve 9. üye olan Genel Müdür’ün ise ortak kararla
belirlenmesi konusunda anlafl›lm›flt›r. Rekabet Kurulu taraf›ndan 11 Kas›m 2005 tarihinde
onaylanan hisse devri, BDDK taraf›ndan 22 Aral›k 2005 tarihinde onaylanarak
gerçekleflmifltir.

GE Consumer Finance

General Electric Company’nin alt› temel ifl kolundan biri olan GE Consumer Finance,
a¤›rl›kl› olarak bireylere ve perakendecilere finansal hizmetler sunan global bir finansman
flirketidir. Müflteri ihtiyaçlar›na uygun yenilikçi ürün ve hizmet sunum yetkinli¤iyle
tan›nan GE Consumer Finance; marka kredi kartlar›, tüketici kredileri, ipote¤e dayal›
konut kredileri, borç yap›land›rma hizmetleri, her türlü leasing ve kredi sigortas› gibi
genifl bir ürün yelpazesine sahiptir.

GE Consumer Finance, Arjantin’den Çek Cumhuriyeti’ne, Avustralya’dan Güney Kore’ye
kadar dünyan›n 50 ülkesinde faaliyet göstermektedir. fiirket, faaliyette bulundu¤u
ülkelerdeki 3.100’ün üzerinde flubesi, 185.000 nakit çekim noktas› ve 142.000 perakende
hizmet noktas› üzerinden 110 milyondan fazla müflteriye hizmet vermektedir.
General Electric Company’nin en büyük üçüncü ifl kolunu oluflturan GE Consumer
Finance’in toplam varl›klar› 2005 y›l sonu itibariyle 159 milyar ABD dolar›n›n üzerindedir.

General Electric Company ile gerçeklefltirilen ortakl›k Türkiye ve sektörümüz için önemli
bir kilometre tafl›d›r.

Do¤ufl Grubu’nun köklü de¤erleri, bölgesel gücü ve kurumsal yönetim alan›ndaki
yetkinlikleri, General Electric Company’nin global gücü ile birleflerek, Garanti’nin daha
da büyümesinde yeni bir itici güç olacakt›r. Yeni ortakl›k yap›s›, Garanti’nin ve GE
Consumer Finance’in bilgi birikimi ve güçlerini birlefltirerek bireysel bankac›l›k, kredi
kartlar› - ödeme sistemleri ve KOB‹ bankac›l›¤› baflta olmak üzere tüm ifl alanlar›nda
h›zl› aç›l›mlar›n ve büyümenin yaflanmas›na neden olacakt›r. Di¤er taraftan, Garanti,
GE Consumer Finance’in Do¤u Avrupa ve geliflmekte olan bölge ülkelerine odakl›
büyüme stratejisinde bir üs olarak rol alacakt›r.

Tüm bu aç›l›mlar, Garanti’nin lider bir kurum olarak büyümesini h›zland›racak, ölçe¤ini
ve marka de¤erini pekifltirecektir. Sa¤lanacak olan büyüme Türkiye ekonomisi için
oldu¤u kadar, pay sahipleri ve çal›flanlar için de artan oranda katma de¤er oluflturacakt›r.

Do¤ufl Grubu ve Garanti, Türkiye için örnek bir giriflime imza atm›fl olman›n gururunu
yaflamaktad›r.

GE Consumer Finance (GECF) Garanti’nin Orta¤› Oldu
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Kurumsal Bankac›l›k

Türkiye’de öncü

Garanti, Türkiye’de kurumsal bankac›l›¤› 1990’l› y›llar›n bafl›nda ayr› bir ifl kolu olarak
tan›mlayarak sektöre öncülük etmifltir. 1995 y›l›nda hizmete açt›¤› kurumsal flubelerle
bu alandaki yap›lanmas›na yeni bir boyut kazand›ran Garanti, bugün ülkemizde faaliyet
gösteren çokuluslu flirketlerin ve büyük ulusal firmalar›n öncelikli olarak tercih etti¤i bir
ifl orta¤›d›r.

Garanti, kurumsal bankac›l›ktaki gücünü, üstün hizmet kalitesinden, sayg›n kurumsal
kimli¤inden, etkin teknolojik altyap›s›ndan ve yeni ürün yaratmadaki becerisinden
almaktad›r.

2004 y›l› sonunda de¤iflen piyasa koflullar› karfl›s›nda kurumsal bankac›l›k hizmet sahas›
ve kapsam›, müflterilere daha sofistike, daha özel ve daha rekabetçi hizmet sunabilecek
flekilde yeniden tan›mlanm›flt›r. Garanti, kurumsal müflterilerine ürün ve hizmet sunumunu
biri Ankara’da ve üçü ‹stanbul’da olmak üzere toplam dört kurumsal flubesi arac›l›¤›yla
gerçeklefltirmektedir.

Rekor büyüme y›l›

Kurumsal bankac›l›kta önemli bir piyasa pay›na sahip olan Garanti, rekabet üstünlüklerini
2005 y›l›nda baflar› ile kullanm›fl ve bu ifl kolundaki güçlü konumunu pekifltirerek
müflterilerinin artan oranda ana bankalar› olmay› baflarm›flt›r.

Banka, kurumsal müflterilerinin artan finansman taleplerine müflteri odakl› ve yenilikçi
ifl yaklafl›m› kapsam›nda cevap vermifl; plasman ve ifllem hacimlerini art›rm›flt›r. Ayn›
dönemde, kurumsal müflterilerin Garanti’ye emanet ettikleri mevduatta da rekor oranda
büyüme görülmüfltür.

2005 y›l›nda;

- Banka’n›n kurumsal müflterilerine kulland›rd›¤› toplam nakdi krediler önceki y›la 
oranla %51,

- Gayrinakdi plasmanlar %46,

- Türk Liras› vadeli mevduatlar %177,

- Yabanc› para vadeli mevduatlar ise %68 oran›nda geliflim kaydetmifltir.

Tüm bu göstergeler, Garanti’nin kurumsal bankac›l›k alan›ndaki liderli¤ine iflaret
etmektedir.

Kurumsal bankac›l›¤›n Banka toplam ifl kolu bilançosundaki pay› ise %21’e yükselmifltir.
Kurumsal bankac›l›k nakdi kredilerde %24, gayrinakdi kredilerde %40, mevduatta ise
%15’lik paylara sahiptir.

Mevcut müflteriyle büyüme

Kurumsal bankac›l›k, yeni müflteri kazan›m›n›n en s›n›rl› oldu¤u ifl koludur. Bu temel
gerçekten hareket eden Garanti, bu alandaki stratejisini mevcut müflterileriyle iliflkilerini
derinlefltirme üzerine oluflturmufltur.

2005 Y›l› De¤erlendirmesi
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Garanti, müflterileriyle uzun vadeli iliflkiler kurmaya önem ve öncelik veren bir bankad›r.
Kurumsal bankac›l›k alan›ndaki stratejisi ve müflteri iliflkilerine bak›fl aç›s›, Banka’n›n bu
alandaki performans›n› sürdürülebilir k›lan temel etkenlerdir.

Banka'n›n kurumsal bankac›l›k portföyünde yer alan flirketler a¤›rl›kl› olarak otomotiv,
g›da, kimya, ilaç, dayan›kl› tüketim mallar›, petrol ürünleri, iletiflim hizmetleri, demir-
çelik, tekstil, finans, uluslararas› taahhüt ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Nakit yönetimi, d›fl ticaret finansman› ve proje finansman›nda liderlik

Garanti’nin nakit yönetimi, d›fl ticaret finansman› ve proje finansman› alanlar›ndaki lider
konumu, kurumsal bankac›l›ktaki pazar pay›n›n 2005 y›l›nda da artmas›nda önemli rol
oynam›flt›r.

Banka, nakit yönetimi hizmetleri kapsam›nda kurumsal müflterilerine ve onlar›n ticari
döngüsünde yer alan mal sa¤lay›c› ve da¤›t›c› firmalara genifl bir yelpazede teknolojik
çözümler sa¤lamaktad›r. Garanti’nin güvenilir, h›zl›, esnek ve düflük maliyetli tahsilat
ve kurumsal ödeme hizmetleri, say›s› her geçen gün artan bir müflteri kitlesince tercih
edilmektedir.

Garanti’nin d›fl ticaret finansman›ndaki uzmanl›¤›, müflterilerin ihtiyaçlar›na uygun özel
hizmet ve ürünlerin sunulmas›nda rekabet avantaj› sa¤lamaktad›r. Banka, ülkemizin
h›zla büyüyen d›fl ticaret ifllemlerine çok boyutlu, yap›land›r›lm›fl ürünleri ve etkin hizmet
anlay›fl›yla arac›l›k etmektedir.

Büyük özellefltirmelerin damgas›n› vurdu¤u 2005 y›l›nda Garanti, söz konusu yat›r›mlar›n
uzun vadeli finansman›nda yer alarak proje finansman›ndaki lider konumunu
güçlendirmifltir.

Do¤al bir müflteri kitlesi

Kurumsal bankac›l›k bünyesinde hizmet verilen firmalar›n çal›flanlar› Garanti için bireysel
bankac›l›k aç›s›ndan önemli bir müflteri kitlesi oluflturmaktad›r.

Banka, bireysel bankac›l›k ürün ve hizmetleri için do¤al bir müflteri kitlesi konumundaki
bu kiflilere, bireysel kredilerden kredi kart›na, mevduattan internet bankac›l›¤›na kadar
çeflitlilik gösteren farkl› ürün ve hizmetler sunmaya ve ifl hacimlerini art›rmaya devam
etmifltir.

Kurumsal bankac›l›kta yeni f›rsatlar

Garanti, 2006 ve sonras›nda da rekabet üstünlüklerini oluflturan köklü müflteri iliflkilerini,
yenilikçi yaklafl›m›n›, yüksek teknolojisini, uzman kadrosunu, hizmet kalitesini, genifl
ürün yelpazesini ve kurumsal yetkinliklerini kullanarak kurumsal bankac›l›¤›n farkl› ifl
alanlar›ndaki varl›¤›n› gelifltirecektir.

Garanti, Türkiye’de ekonomik geliflme ve istikrar›n devam›yla birlikte, kurumsal bankac›l›¤›n
geliflece¤ine, yabanc› sermayenin ülkemize gelmeye devam edece¤ine ve katma de¤eri
yüksek kurumsal bankac›l›k ürün ve hizmetlerine olan talebin artaca¤›na inanmaktad›r.

Özellefltirmeler, sat›n alma ve birleflmeler, halka arzlar önümüzdeki dönemlerde kurumsal
bankac›l›k ifl kolunda büyümeyi destekleyecek unsurlar olarak ön plana ç›kmaktad›r.
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Yeni konjonktürde kurumsal firmalar›n seküritizasyon, bono ihraçlar› gibi standart ticari
krediler d›fl›ndaki ürünlere talebinin artmas› ve türev ürün kullan›mlar›n›n yayg›nlaflmas›
beklenmektedir.

Garanti, rekabetin son derece yo¤un oldu¤u kurumsal bankac›l›k ifl sahas›nda sahip
oldu¤u deneyimi ve rekabet avantajlar› ile piyasan›n taleplerine en do¤ru ve en h›zl›
flekilde cevap vermeye ve kurumsal bankac›l›ktaki potansiyelini performansa dönüfltürmeye
devam edecektir.

Ticari Bankac›l›k

Büyüme devam ediyor

Ticari bankac›l›k, Garanti’nin lider oldu¤u bir di¤er ifl sahas›d›r.

Garanti 2005 y›l›nda da bu alandaki faaliyetlerini büyütmeye aral›ks›z devam etmifltir.
Y›l sonunda 10,2 milyar ABD dolarl›k toplam hacme ulaflan ticari bankac›l›¤›n Garanti’nin
bilançosu içindeki pay› %26 olmufltur.

Ticari bankac›l›k kapsam›nda Garanti, farkl› sektörlerde faaliyet gösteren ticari iflletmelere,
yan sanayi firmalar›na ve büyük kurumsal müflterilerin mal sa¤lay›c› ve bayilerine tüm
bankac›l›k ürün ve hizmetlerini sunmaktad›r.

2005 y›l›n›n bafl›nda hayata geçen yeni müflteri segmentasyonuna uygun olarak,
Garanti’nin ticari bankac›l›ktaki birincil hedefi, müflterileriyle iliflkilerini derinlefltirmek
ve müflterilerinin bankac›l›k ifllemlerinden daha fazla pay almakt›r.

Banka’n›n mevcut müflterileriyle artan ifllem hacimlerinin yan› s›ra, yeni aç›lan flubeler
ve yeni müflteri kazan›m› da, 2005 y›l›nda ticari bankac›l›k alan›nda kaydedilen büyümedeki
en önemli etkenler aras›nda yer alm›flt›r.

Rakamlarla ticari bankac›l›k

2005 y›l›nda,

- Ticari bankac›l›k müflteri say›s› %12, kredili müflteri say›s› ise %14 art›fl göstermifltir.

- Y›l sonu verilerine göre, Garanti’nin ticari bankac›l›k sahas›ndaki toplam kredi hacmi
(nakdi ve gayrinakdi) geçen y›la göre %47 artm›flt›r.

- Ayn› dönemde, Türk Liras› toplam› nakdi kredi hacmi %84, yabanc› para toplam 
nakdi kredi hacmi ise ABD dolar› baz›nda %57 oran›nda büyüme kaydetmifltir. 

- Yine ayn› dönemde ticari bankac›l›k, Garanti’nin nakdi ve gayrinakdi toplam kredi
hacminin %39’unu gerçeklefltirmifltir.

- Y›l sonu verilerine göre ticari bankac›l›k ifl kolunun Garanti’nin toplam 
mevduat›ndaki pay› ise %28’dir.

Bafll›ca sektörler

Garanti üretken olan, ekonomik geliflmeye katk›da bulunan tüm sektörlere aç›k bir
bankad›r.
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Garanti’nin ticari bankac›l›k bafll›¤› alt›nda aktif olarak çal›flt›¤› belli bafll› sektörlerde
2005 y›l›nda kaydetti¤i geliflmeler ve göstergeler afla¤›da özetlenmifltir.

Turizm

Ticari bankac›l›k alan›nda Garanti’nin en aktif oldu¤u sektörlerin bafl›nda turizm
gelmektedir.

Garanti, Ege ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösteren turizm hizmet ünitelerinin
ana bankas›d›r. Banka bu sektörde, havaliman› finansman›ndan (Antalya Havaliman›
– II. Terminal inflas›) otel finansman›na, sat›n almalardan, renovasyon ve geniflleme
yat›r›mlar›na kadar çeflitlilik gösteren konularda müflterilerine finansman olanaklar›
sa¤lamaktad›r.

Garanti 2005 y›l›nda turizm bölgelerinde gerçeklefltirilen otel ve havaliman› yat›r›mlar›na
350 milyon ABD dolarl›k finansman sa¤lam›flt›r.

Garanti, Türkiye’de turizm gelirlerine en çok arac›l›k eden bankad›r. 2005 y›l›nda Akdeniz
sahil kesiminde acenteler kanal›yla sa¤lanan turizm döviz girdisinin %53’ü Garanti
arac›l›¤›yla Türkiye’ye gelmifltir.

Gemi infla

Gemi infla sektörü, Garanti’nin destekledi¤i, artan oranda plasman yapt›¤› ve büyümeyi
öngördü¤ü bir di¤er sektördür.

Banka, gemi inflas›na oldu¤u kadar tersanelerin ihtiyaç duydu¤u yat›r›mlara da finansman
sa¤lamaktad›r. 2005 y›l›nda Garanti gemi infla sektörüne, 30 adet geminin inflas› için
360 milyon ABD dolar› ve 5 tersane için de 100 milyon ABD dolar› tutar›nda kredi
vererek toplam 460 milyon ABD dolar› finansman sa¤lam›flt›r.

F›nd›k

F›nd›k, y›ll›k 2 milyar ABD dolar›na yaklaflan d›fl sat›fl hacmi ile ülkemizin en önemli
ihracat sektörleri aras›nda yer almaktad›r.

Ülkemiz tar›m ürünlerinin ihracat›nda geleneksel olarak aktif bir rol üstlenen Garanti,
2005 y›l›nda da f›nd›k sektörüne finansman sa¤lamaya ve ülkemize gelen döviz girdisine
arac›l›k hizmetleri sunmaya devam etmifltir. Sektöre sa¤lanan toplam finansman tutar›
400 milyon ABD dolar› seviyesinde gerçekleflirken, f›nd›k d›fl sat›fl›ndan sa¤lanan döviz
girdisinin %30’u ülkeye Garanti’nin arac›l›¤›yla gelmifltir.

‹nflaat

2005 y›l›nda en büyük ivmenin yafland›¤› sektörlerin bafl›nda inflaat sektörü gelmifltir.
Geçti¤imiz y›l sektöre verilen kredilerde %65’lik bir art›fl yaflanm›fl, toplam kredi
kulland›r›m› 850 milyon ABD dolar›na ulaflm›flt›r. Bu büyümede en büyük pay› gayrimenkul
gelifltirme projeleri alm›fl; konut kredileri ile paket halinde sunulan bu proje kredileri,
Banka içi sinerji aç›s›ndan önemli aç›l›mlar sa¤lam›flt›r.
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Alt›n

Alt›n sektörü, Garanti’nin ticari bankac›l›k ifl kolunda aktif olarak çal›flt›¤› bir di¤er
sektördür.

Garanti, 2005 y›l›nda yaklafl›k 1 milyar ABD dolarl›k ihracat gerçeklefltiren alt›n sektörünün
yurda getirdi¤i döviz girdisinden ve kulland›¤› toplam kredilerden yaklafl›k %50 pay
alm›fl ve bu sektörün lider bankas› olmay› sürdürmüfltür.

Ticari bankac›l›kta Garanti fark›

Garanti’nin ticari bankac›l›k alan›ndaki uygulamalar› ve ürünlerindeki teknoloji yo¤un
ve yenilikçi yaklafl›m› müflterilerinin takdiri ve be¤enisini kazanmaktad›r. Ticari bankac›l›k
alan›nda sunulan katma de¤eri yüksek ve ça¤dafl ürünler, Banka’n›n müflterileriyle
iliflkilerinin çeflitlenmesine, müflterilerin daha fazla say›da ürün kullan›m›na ve yeni
müflteri kazan›m›na önemli katk›da bulunmaktad›r.

Ticari bankac›l›kta Garanti fark›n› yans›tan ürünler aras›nda do¤rudan tahsilat sistemleri,
smart kart ve Ortak Kart gibi uygulamalar say›labilir. Bu tip ürünler, Garanti’nin genifl
ulusal bayi a¤›na sahip ticari firmalar ile olan iliflkilerinin geliflmesinde anahtar rol
oynamaktad›r.

Garanti, gelifltirece¤i yeni ticari bankac›l›k ürünleri ile ülkemiz ekonomik hayat›n›n k›lcal
damarlar›n› oluflturan bayi teflkilatlar›n›n entegrasyonunda bankac›l›k ürün ve hizmetlerinin
daha çok yer almas›n› sa¤lamaya devam edecektir.

Geliflme devam edecek

2006 y›l›nda Garanti, ticari bankac›l›k alan›nda %25’lik büyüme hedeflemektedir.

Türkiye ekonomisinde yaflanan olumlu geliflmelerin, ülkemiz ticari kesiminin faaliyet
döngülerinde artan oranda canlanmaya yol açmas› beklenmektedir. Garanti’nin hedefi,
bu ekonomik büyüme ve canlanma sürecinde, mevcut ve potansiyel müflterilerden en
yüksek pay› alabilmektir. Banka bu hedefine, bir taraftan güçlü ve yayg›n sat›fl kadrosunun
sistemli faaliyetleri ile potansiyel müflterileri Garanti’ye kazand›rarak, di¤er taraftan ise
portföyündeki müflterilerle olan iflbirli¤ini art›rarak ulaflacakt›r.

Garanti bu hedefi do¤rultusunda, piyasay› ve müflterileri yak›ndan izlemektedir. Banka,
bu kapsamda, 2006 y›l›n›n bafl›nda sektördeki rekabet durumunu, hizmet kalitesini ve
mevcut müflterilerinin beklentilerini daha iyi tespit amac›yla bir pazar araflt›rmas›
gerçeklefltirecektir.

Banka, 2006 y›l›nda, enerji, f›nd›k, turizm, gemicilik, sa¤l›k, inflaat (al›flverifl merkezleri
ve konut projeleri baflta olmak üzere gayrimenkul gelifltirme projeleri) ve lojistik
sektörlerinde ticari bankac›l›k faaliyetlerinin yo¤unlaflaca¤›n› öngörmektedir. Yayg›n
hizmet a¤›, zengin ürün ve hizmet yelpazesi, ticari bankac›l›k alan›ndaki birikimi ve
finansal ifltirakleriyle yaratt›¤› sinerji, Garanti’nin, rekabetin artaca¤› ticari bankac›l›ktaki
en önemli itici güçlerini oluflturmaktad›r.



KOB‹ Bankac›l›¤›

2 milyon iflletme

Türkiye’de KOB‹ tan›m›na giren 2 milyona yak›n iflletme bulunmaktad›r.

Üretimden hizmete pek çok farkl› sektörde faaliyet gösteren KOB‹’ler, Türkiye ekonomisinin
omurgas›n› oluflturmakta ve önemli bir istihdam sahas› yaratmaktad›rlar. KOB‹’ler,
co¤rafi olarak da yayg›nl›k göstermekte, ülkemizin hemen her köflesinde ticari ve s›naî
faaliyette bulunmaktad›rlar.

KOB‹’ler, son dönemde, bankac›l›k sektörü için de önemli bir büyüme alan› haline
gelmifllerdir. Geliflmifl ülke ekonomilerinde yaflanan geliflmelere paralel olarak, iflletme
bankac›l›¤› Türkiye’de de önem kazanm›fl, KOB‹’ler bankac›l›k sektöründeki rekabetin
oda¤›nda yer almaya bafllam›fllard›r.

Türk bankac›l›k sektöründe ilk KOB‹ ifl kolu uygulamas›

Türkiye’de KOB‹ ifl kolunu ayr› bir segment olarak tan›mlayan ilk banka Garanti’dir.

Bugün Garanti, 1.000 kifliye yaklaflan uzman kadrosu ile KOB‹’lere özel ürün ve hizmet
paketleri sunmaktad›r.

Banka’n›n bu ifl kolundaki çal›flmalar›, 2005 y›l›nda da takdir toplamaya devam etmifl
ve Garanti, say›s› her geçen gün artan KOB‹ taraf›ndan “ana banka” olarak tercih
edilmifltir. Garanti, KOB‹ bankac›l›¤› alan›ndaki yenilikçi uygulamalar› ile sektörüne de
öncülük etmekte ve örnek oluflturmaktad›r.

Artan bilanço pay› ve 700 bine yaklaflan müflteri

KOB‹ bankac›l›¤›n›n Garanti’nin bilançosundaki pay› 2005 y›l›n›n sonunda %15’e
yükselmifltir. 2005 y›l›nda KOB‹ bankac›l›¤› alan›nda kaydedilen en çarp›c› geliflme
müflteri say›s›ndaki %49’luk art›fl olmufltur. Garanti, 2005 y›l› verilerine göre, Türkiye
çap›nda 633.086 adet KOB‹ müflterisine hizmet sunmaktad›r.

KOB‹’lerin Garanti’nin toplam kredilerinden ald›¤› pay 2005 y›l›n›n sonunda %21’e
ulaflm›flt›r.

2005 y›l›nda Anadolu’da ve organize sanayi bölgelerinde h›zla büyüyen flube a¤›,
Garanti’nin artan say›da KOB‹ müflterisine eriflmesindeki en önemli itici güçlerden birini
oluflturmufltur.

Dinlemek, anlamak ve desteklemek

Bu üç kelime Garanti’nin KOB‹ müflterilerine hizmet yaklafl›m›n› özetler.

Büyüklükleri, yönetim biçimleri, davran›fl flekilleri, ihtiyaçlar› ve bankalar›ndan beklentileri
anlam›nda ticari ve kurumsal müflterilerden farkl›laflan KOB‹’ler, kendilerine sadece ürün
satan de¤il, onlara her bak›mdan destek olacak bir banka aray›fl› içerisindedirler.

Garanti, KOB‹’lerin kendisine gelmesini beklemez. Garanti KOB‹’lerin yanlar›nda yer
al›r, onlar› dinler ve destekler. Bu hizmet anlay›fl›, Banka’n›n flubesinde KOB‹’ye hizmet
sunan müflteri temsilcisinin güler yüzlü yaklafl›m›ndan sektörel ürün paketlerinin içerdi¤i
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katma de¤ere kadar, banka-müflteri-hizmet zincirinin her aflamas›na özenli, dikkatli ve
dengeli bir flekilde yans›t›lm›flt›r.

Sektör paketleri

Garanti KOB‹’lere sektörel bankac›l›k yaklafl›m› çerçevesinde ürün ve hizmetler tasarlamakta,
gelifltirmekte ve sunmaktad›r. KOB‹’lerin ihtiyaçlar› faaliyet gösterdikleri sektörün üretim
ve ticaret döngülerine göre farkl›l›k göstermektedir. Bu yal›n gerçekten hareket eden
Garanti, KOB‹’lere yönelik 12 farkl› sektör paketi gelifltirmifltir.

Sektör paketleri, KOB‹’lerin faaliyet gösterdikleri sektörün koflullar›na uygun olarak
gelifltirilmifl vade yap›l› ve ödemesiz dönem seçenekli kredi ürünlerini ve ayn› zamanda
ifl koluna özel teminatlar› içermektedir. Sektörel farkl›laflt›rmaya dayal› ürün yaklafl›m›
Garanti’nin KOB‹’lerin ihtiyaçlar›na yönelik esnek çözümler üretmesine olanak sa¤lam›flt›r.
Banka, KOB‹’lere finansal deste¤in yan›nda, yönetsel ve teknik destek de götürmektedir.

2005 y›l›nda Garanti, turizm, tar›m, nakliye, sa¤l›k, otomotiv yan sanayi gibi birçok
farkl› sektöre yönelik ürün paketlerini 4.000 adet KOB‹ müflterisinin kullan›m›na
sunmufltur.

Banka, KOB‹’lere hizmetlerini sektörel bankac›l›k yaklafl›m› dahilinde gelifltirmeyi ve
daha fazla say›da KOB‹’nin ana bankas› olmay› hedeflemektedir.

Sanayi, ticaret ve meslek odalar› ile geliflen iflbirli¤i

Garanti, 2002 y›l›ndan beri ülkemizin çeflitli illerindeki ticaret, sanayi ve meslek odalar›
ile iflbirli¤i halindedir. Bu iflbirli¤i esas olarak, ticaret ve sanayi odalar›n›n üyesi olan
iflletmelerin cazip koflullarda kredilendirilmesini ve bankac›l›k ürün ve hizmetleri konusunda
bilinçlendirilmesini hedeflemektedir.

2005 y›l sonu itibariyle Garanti toplam 65 sanayi, ticaret ve esnaf odas› ile paket kredi
anlaflmas› imzalam›fl durumdad›r.

Banka, 2004 y›l›ndan itibaren farkl› meslek gruplar›n› temsil eden meslek odalar›yla da
iliflki kurmaya bafllam›flt›r. Bu kapsamda 26 ilin eczac› odalar› ile kredi anlaflmalar›
yap›lm›fl ve bu anlaflmalar çerçevesinde toplam 7.800 adet KOB‹’ye kredi kulland›r›lm›flt›r.

Kredi Garanti Fonu

Kredi Garanti Fonu (KGF), TOSYÖV, MEKSA, TOBB, TESK, KOSGEB ve T. Halk Bankas›
taraf›ndan kurulmufl, kâr amac› bulunmayan bir anonim flirkettir. KGF’nin amac›,
bankalarla kredi çal›flmalar›nda teminat gösterme s›k›nt›s› yaflayan KOB‹'lere çözüm
yaratmak, bankalardan kullan›lan kredilere verdi¤i garanti ve kefaletlerle teminat
sa¤lamakt›r.

Garanti, teminat sorunu yaflayan KOB‹ müflterilerine hizmet sunabilmek amac›yla KGF
ile bir anlaflma imzalam›flt›r. Banka, KGF ile anlaflma imzalayan ilk özel bankad›r. Garanti,
KGF ile olan iflbirli¤i kapsam›nda, yeni ifl kurmak veya iflini büyütmek isteyen KOB‹'lere,
KGF’nin kefaletiyle k›sa, orta ve uzun vadeli krediler kulland›rmaktad›r.

Garanti, bu çerçevede, 2006 y›l›nda önem kazanaca¤› öngörülen AB ile mali iliflkileri
yak›ndan takip ederek KOB‹’lere uygun finansman f›rsatlar› sunmaya devam edecektir.

35

Y›ll›k Rapor  2005



Müflteri ile birlikteli¤in somut örnekleri

Garanti müflterisiyle buluflmaya, onlar›n taleplerini sahada dinlemeye ve onlara bilgi
aktarmaya 2005 y›l›nda da devam etmifltir.

Bu çerçevede Garanti,

- Anadolu Sohbetleri dizi toplant›lar›na devam etmifltir. 2002 y›l›nda bafllayan bu 
çal›flma kapsam›nda 27 ilde düzenlenen toplant› say›s› 30’a ulaflm›fl, 10.000 KOB‹
temsilcisi ile fikir al›flveriflinde bulunulmufltur.

- 2005 y›l›nda “Basel II kriterleri ve yarataca¤› f›rsatlar” konulu dört bilgilendirme 
toplant›s› düzenlemifltir. Bu toplant›lar çerçevesinde Banka yetkilileri 1.000’den fazla
KOB‹’nin temsilcisi ile bir araya gelmifltir. Toplant›larda, Basel II risk yönetimi 
kriterlerinin KOB‹’lerin ticari faaliyetleri üzerine olas› etkileri, oluflturaca¤› tehditler
ve f›rsatlar gibi konular ele al›nm›flt›r.

- Ekonomist dergisiyle iflbirli¤ine giderek her ay›n ilk say›s›yla birlikte yay›nlanan KOB‹
Giriflim dergisini desteklemeye bafllam›flt›r. Dergi, KOB‹’lerin ihtiyaç duydu¤u temel
bilgi ve konulara yer verdi¤i gibi KOB‹’leri ilgilendiren yeniliklere de de¤inmektedir.

- Avea ve Microsoft’un iflbirli¤i ile KOB‹’lere faydal› bilgiler sunan Giriflimci Penceresi’ni
kullan›ma sunmufltur.

Garanti, ayn› zamanda, 2005 y›l›nda Devlet Planlama Teflkilat› taraf›ndan düzenlenen
KOB‹ Yüksek ‹htisas Komisyonu’na davet edilen ve komisyona kat›lan ilk özel bankad›r.

Özel, h›zl› ve pratik ürünler geliyor

Banka, 2006 ve sonras›nda da KOB‹’lerin ihtiyaç duydu¤u özel, h›zl›, pratik ürün ve
hizmet yelpazesini geniflletmeyi sürdürecektir.

Sahip oldu¤u teknolojik güç ve yetkinlikler, önümüzdeki dönemde Garanti’nin KOB‹
müflterilerine sundu¤u ürün ve hizmetleri gelifltirirken en önemli itici gücünü oluflturacakt›r.
Bugüne dek, müflterilerine en iyiyi ve en h›zl›y› en düflük maliyetle sunma sürecinde
teknolojiyi etkin kullanma becerisi ile farkl›laflan Garanti, 2006 y›l›ndan itibaren KOB‹’lere
yönelik çal›flmalar›nda teknolojiye daha fazla önem verecektir.

Bu kapsamda Banka, güncel ve kolay uygulan›r nakit ak›fl› idare program› GAN‹2’yi,
müflterilerin 7 gün 24 saat boyunca her türlü bankac›l›k bilgilerine ve kesintisiz deste¤e
ulaflabilecekleri 444 KOB‹ (5624) telefon hatt›n› ve güncel haberler ile sektörel bilgilere
ulaflabilecekleri ve on-line destek alabilecekleri KOB‹ Portal›’n› KOB‹ müflterilerinin
hizmetine sunacakt›r.

KOB‹’lere sadece bankac›l›k hizmetleri sunmakla kalmay›p, her türlü finansal ihtiyaçlar›na
yönelik projeler üretmek ve yönetim kalitelerini gelifltirmelerine katk›da bulunmak,
bugün oldu¤u gibi gelecekte de Garanti’nin hedefi olmaya devam edecektir.

Bu hedefi Garanti’yi, KOB‹ bankac›l›¤›n›n liderli¤ine tafl›yacakt›r.
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Bireysel Bankac›l›k

En genifl yelpazede hizmet verme yetkinli¤i

Garanti son 10 y›lda gerçeklefltirdi¤i büyük at›l›mlar›n sonucunda, toplumun tüm
kesimlerine bireysel bankac›l›k hizmetleri sunan bir bankaya dönüflmüfltür. Teknolojik
altyap›s›, insan kayna¤›, yayg›n flube a¤›, zengin ürün ve hizmetleri, do¤ru stratejileri,
Garanti’nin bireysel bankac›l›k alan›ndaki geliflimini ve baflar›s›n› sürekli hale getirmifltir.

Rakamlarla bireysel bankac›l›k

Garanti, 4,6 milyon bireysel müflteriye hizmet götürmektedir.

2005 y›l›n›n sonunda, bireysel bankac›l›¤›n Banka bilançosu aktifindeki pay› %41,1
olmufltur. Garanti’nin, kredi kartlar› hariç, bireysel müflterilerine kulland›rd›¤› toplam
kredi tutar› 2.520 milyon YTL’ye, bireysel kredilerin Banka’n›n toplam kredilerine oran›
ise %19,5’e ulaflm›flt›r. Di¤er taraftan, Garanti’deki toplam bireysel mevduat 9.165
milyon YTL olmufltur. Bu rakam Banka’n›n toplam mevduat›n›n %41,3’ünü temsil
etmektedir.

Banka’n›n ELMA hesab›n› kullanan müflteri say›s› 2005 y›l›nda %54 art›fl kaydederek
746.000’e ulaflm›flt›r. Bir di¤er nakit yönetimi ürünü olan Tek Hesap (kredili mevduat
hesab›) say›s› ise 603.000 adede yükselmifltir. Otomatik fatura ödemesi hizmetinden
faydalanan bireysel müflteri say›s› ise 593.000 olmufltur.

Bireysel kredilerde büyüme

2005 y›l›nda yüksek bir ivmeyle büyüyen tüketici kredileri pazar›nda Garanti, tüm kredi
ürünlerinde pazar pay›n› art›rmay› baflarm›flt›r. Garanti’nin bireysel müflterilerine
kulland›rd›¤› konut, tafl›t ve ihtiyaç kredileri 2005 y›l›nda %250 oran›nda hacim art›fl›
kaydetmifltir.

Konut kredilerinde Garanti fark›

Bankac›l›k sektörünün 2005 y›l›ndaki en dikkat çekici ürünü konut kredileri olmufltur.
Geliflmifl ekonomilerde “mortgage” olarak tan›mlanan, ipote¤e dayal› finansman
sistemine do¤ru cesur ad›mlar›n at›ld›¤› ülkemizde, konut talebinin h›zla artt›¤›
gözlenmektedir. Bu durum bankac›l›k sektöründe konut kredileri alan›ndaki rekabeti
tetiklemifl, di¤er taraftan düflen faiz oranlar› ve ekonomik istikrar ortam› bireylerin konut
kredilerine olan talebini art›rm›flt›r.

Garanti, müflterilerinin konut kredisi taleplerini en uygun koflullarda cevaplamaktad›r.
2005 y›l›nda Garanti’nin bireysel müflterilerine sundu¤u konut kredisi hacmi yaklafl›k
%400’lük art›fl göstermifltir.

Garanti, bankac›l›¤›n say›s›z alan›nda oldu¤u gibi, konut kredilerinde de yaklafl›m ve
hizmet fark›n› ortaya koymaktad›r. Banka, konut finansman›na yönelik olarak yurt d›fl›
piyasalardan uzun vadeli kaynak sa¤lad›¤› gibi, inflaat aflamas›nda finanse etti¤i konut
projelerine özel bireysel kredi kampanyalar› tasarlayarak proje bankas› olarak görev
almakta ve yurt çap›nda faaliyet gösteren kurumsal emlakç› zincirleri ile iflbirli¤i içinde
çal›flmaktad›r.
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Tafl›t ve ihtiyaç kredilerinde h›zl› büyüme

Tafl›t ve ihtiyaç kredisi ürünlerinde de Garanti, 2005 y›l› içinde yüksek oranda büyüme
kaydetmifltir.

Türkiye’nin önde gelen otomobil markalar›n›n distribütör ve bayileri ile yap›lan yak›n
iflbirli¤i sayesinde Garanti tafl›t kredilerindeki pazar pay›n› iki kat›na ç›karm›flt›r. Müflterilerin
oto bayilerinde yapt›klar› kredi baflvurular›n› an›nda de¤erlendiren ve ön onay sunan
“online kredi baflvuru sistemi” de Garanti’nin bu alandaki öncü uygulamalar›ndand›r.

Garanti, müflterilerine evlilik, ev tadilat›, do¤um, e¤itim, tatil gibi çeflitli ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaya yönelik ihtiyaç kredileri sunmaktad›r. 2005 y›l›nda gerçeklefltirilen baflar›l›
pazarlama ve reklam kampanyalar› ile ihtiyaç kredisinde %132’lik hacimsel büyüme
kaydedilmifltir. Banka 2005 y›l›nda gelifltirdi¤i bireysel finansman kredisi kapsam›nda,
müflterilerine ipotek teminat› karfl›l›¤›nda 60 aya kadar yüksek limitli ve kefilsiz ihtiyaç
kredisi sunmaya da bafllam›flt›r.

Bireysel mevduat art›yor

Garanti 2005 y›l›nda bireysel mevduat taban›n› yayg›nlaflt›rmaya ve büyütmeye devam
etmifl, rekabetin son derece yüksek oldu¤u mevduat piyasas›ndaki pay›n› art›rmay›
baflarm›flt›r.

Sa¤lanan bu büyümede yayg›nl›k, ölçek, kaliteli hizmet ve müflteri memnuniyeti önemli
rol oynarken, Garanti’nin güvenle özdefl markas› da, daha çok say›da bireyin bireysel
tasarruflar› için Banka’y› tercih etmesinde önemli bir etken olmufltur.

Maafl ödemeleri

Kamudan özel sektöre kadar genifl bir yelpazede ücretli çal›flanlara sunulan maafl
ödemesi hizmeti, müflteri ba¤l›l›k oran›n›n çok yüksek katsay›lara ulaflt›¤›, çapraz sat›fl
etkinli¤inin yüksek oldu¤u bir ifl alan›d›r.

2005 y›l sonu verilerine göre, Garanti yaklafl›k 537.000 kifliye maafl ödemesi hizmeti
sunmaktad›r.

Bireysel kredilerden fatura ödemelerine kadar çeflitlilik gösteren bankac›l›k ürünleri,
maafl ödemesi gerçeklefltirilen bireylere sunulmakta, her geçen gün say›s› artan
müflterilerin Garanti’nin hizmet anlay›fl› ve kalitesi ile tan›flmas› sa¤lanmaktad›r.

Yaflam evreleri bankac›l›¤›

Yaflam evreleri bankac›l›¤›, Garanti’nin müflterilerine sundu¤u ça¤dafl bir bankac›l›k
yaklafl›m›d›r. Misyonu, bireylere yaflamlar›n›n farkl› dönemlerinde ihtiyaç duyacaklar›
deste¤i sunmak olan yaflam evreleri bankac›l›¤›, Garanti’nin bireysel bankac›l›kta “farkl›l›k”
yaratt›¤› noktalardan sadece bir tanesidir.

Garanti, yaflam evreleri bankac›l›¤› kapsam›nda, müflterilerine insan yaflam›n›n üç farkl›
evresini hedefleyen bankac›l›k paketleri sunmaktad›r.
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Minibank

Son y›llarda ülkemizde en çok takdir toplayan bireysel bankac›l›k uygulamalar›n›n bafl›nda
gelen Minibank, Garanti’nin 0-12 yafl aras› çocuklara ve ailelerine yönelik bireysel
bankac›l›k ürün paketidir. Çocukluktan itibaren tasarrufu teflvik eder nitelikteki ürünlerle
zenginlefltirilmifl olan Minibank, e¤lenceli özellikleriyle de çocuklar›n büyük be¤enisini
kazanm›flt›r. 2005 y›l› sonunda Minibank müflteri say›s› 53.000 olmufltur.

g'bank

g'bank 12-18 yafl aras› gençlerin üye olabildi¤i, gençler için yat›r›m ve bankac›l›k ürünleri
sunan, gençleri düflünen ve onlar› bir araya getiren bir bankac›l›k uygulamas›d›r.

Ünibank

Garanti’nin üniversite gençli¤ini hedefleyen bankac›l›k program› Ünibank, kredi kart›ndan
yat›r›m hesab›na kadar çeflitlilik gösteren bir içeri¤e sahiptir. ‹fl hayat› öncesinde, üniversite
gençli¤i aras›nda bankac›l›k ürünlerini kullanma al›flkanl›¤›n› gelifltirmeyi hedefleyen
program, 2005 y›l›n›n sonunda 26.500 üyeye ulaflm›flt›r.

Garanti, Ünibank kapsam›nda, Türkiye’nin dört bir yan›na da¤›lm›fl 33 üniversite ile
çal›flmaktad›r. Banka’n›n Ünibank kapsam›ndaki bir di¤er projesi, Mu¤la Üniversitesi
için gerçeklefltirilen "campus card" çal›flmas›d›r. 2005 y›l›n›n son çeyre¤inde bafllat›lan
proje kapsam›nda, Mu¤la Üniversitesi’nde okuyan 15.000 ö¤renci ve 1.000 üniversite
çal›flan› için, üstünde e-cüzdan bulunan Bonus Kontör Card'lar kullan›ma aç›lm›fl ve
büyük be¤eni toplam›flt›r.

Banka, önümüzdeki y›llarda da yaflam evreleri bankac›l›¤› kapsam›ndaki çal›flmalar›n›
sürdürecek ve insan hayat›n›n farkl› evrelerini hedefleyen zengin ürün paketleri sunmaya
devam edecektir.

Bireysel emeklilik

Garanti, bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerini, ifltirak flirketi Garanti Emeklilik ve Hayat
ile gelifltirdi¤i iflbirli¤i kapsam›nda müflterilerine sunmaktad›r. Bireysel emeklilik ifl
kolunun, uzun vadeli tasarruf ve yat›r›m anlay›fl›n›n benimsenmesine paralel bir geliflim
göstermesi beklenmektedir. Bireysel emeklilik ifl sahas›nda, 2005 y›l›nda da cesaret
verici sonuçlar al›nmaya devam edilmifltir.

Banka, 2006 ve sonras›nda, bireysel emeklilik ürünlerini müflterilerine artan oranda
sunmaya devam edecektir.

Bireysel müflterilere tabana yayg›n hizmet

Garanti, bireysel bankac›l›¤a bak›fl aç›s›n› yeniden tan›mlam›fl ve ilgili organizasyonel
de¤ifliklikleri hayata geçirmifltir. 1999 y›l›nda Aç›k markas› ile bafllayan kitle bankac›l›¤›
çal›flmalar›, 2005 y›l›nda Bireysel Kitle Bankac›l›¤› ad› alt›nda yeniden yap›land›r›lm›flt›r.
Bu kapsamda, 400’e yak›n Garanti flubesinde yeni bir organizasyonel yap›lanmaya
gidilmifltir. Bu yeni yaklafl›m, ayn› zamanda, müflterilere farkl› ihtiyaç ve beklentileri
do¤rultusunda bankac›l›k ürün ve hizmetleri sunulmas›n› ve çapraz sat›fl etkinli¤inin
art›r›lmas›n› hedeflemifltir.
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Garanti’nin hizmet anlay›fl›nda ve flube organizasyonunda gerçeklefltirilen bu de¤ifliklikler,
Banka’n›n bireysel müflteri adedine, hacimsel büyümesine ve ürün etkinlik oranlar›na
h›zl› bir flekilde yans›maya bafllam›flt›r.

Garanti’nin hizmet a¤›

Garanti, bireylerin hayat›nda fark yaratan ürün ve hizmetlerini,

- Türkiye’nin 54 iline yay›lm›fl 427 yurt içi flubesi,

- 1.221 Garanti Paramatik’i

- ‹nternet fiubesi

- Ça¤r› Merkezi

kanal›yla vermektedir.

Ülkemizin en yayg›n flube a¤lar›ndan birine sahip olan Garanti, alternatif da¤›t›m
kanallar›n›n (ADK) gelifltirilmesi ve müflteriler taraf›ndan etkin biçimde kullan›lmas›na
da öncülük etmifltir. fiubesiz Bankac›l›k ad› alt›nda sunulan ADK uygulamalar›, müflterilere
h›z ve kolayl›k, Banka’ya ise ola¤anüstü bir maliyet avantaj› sa¤lamaktad›r.

Garanti yayg›n flube a¤›, üstün teknolojik altyap›s›, insan gücüne yapt›¤› yat›r›mlar ve
her alandaki müflteri odakl› ve yenilikçi anlay›fl› ile rakipleri aras›ndan s›yr›lmay› baflarm›flt›r.

Garanti, müflteri memnuniyetini ve uzun vadeli iflbirli¤ini gözeterek bireysel bankac›l›ktaki
istikrarl› büyümesini devam ettirecektir.

Garanti Masters Özel Birikim Yönetimi

2005 y›l› bafl›nda faaliyete geçen Garanti Masters Özel Birikim Yönetimi (ÖBY), üst gelir
grubu müflterilerine, özel tasarlanm›fl 9 flube arac›l›¤›yla finansal dan›flmanl›k hizmeti
ve farkl›laflt›r›lm›fl yat›r›m ürünleri ile tüm bireysel bankac›l›k ürünlerini sunmaktad›r.
Konular›nda uzmanlaflm›fl kadrolar›n hizmet verdi¤i ÖBY flubelerinde (Adana, Ankara,
Antalya, Bursa, ‹stanbul (4) ve ‹zmir), müflterilere sunulan yat›r›m önerileri kifliye özeldir
ve yat›r›mlar›n, müflterinin bireysel risk profiline uygun olarak yönlendirilmesi ve buna
paralel getirilerin art›r›lmas› hedeflenmektedir.

Rakamlarla ÖBY

Garanti’nin ÖBY hizmetinden yararlanan müflteri say›s› 2005 y›l›n›n sonunda 2.850’ye
ulaflm›flt›r. ÖBY ifl kolu toplam varl›k rakam› ise 1,5 milyar ABD dolar›n› aflm›fl durumdad›r.

Finansal planlama

Finansal planlama, kurumsal tavsiye ve yat›r›m dan›flmanl›¤› Garanti’nin ÖBY müflterilerine
sundu¤u en önemli hizmetler bütününü oluflturmaktad›r.

Finansal planlama, müflterinin finansal birikimleri, gelece¤e yönelik finansal hedefleri,
gelir ve giderleri göz önünde tutularak yap›l›r ve müflterilerin finansal hedeflerine
ulaflmalar›n› sa¤layacak en uygun yat›r›m plan› oluflturulur.
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ÖBY müflterileri, risk profilleri çerçevesinde dört farkl› s›n›fta de¤erlendirilmekte ve
kendileri için model portföyler oluflturulmaktad›r.

Özel ürünler

Garanti, ÖBY müflterilerinin model portföylere kolayl›kla ulaflabilmesi amac›yla her risk
grubu için farkl› tipte yat›r›m fonu (ÖBY A Tipi De¤iflken Fon, ÖBY B Tipi De¤iflken Fon,
ÖBY B Tipi Tahvil Bono Fonu ve ÖBY B Tipi Eurobond Fonu) oluflturmufltur.

2005 y›l›nda yap›lan bir di¤er çal›flma kapsam›nda ise, ÖBY müflterileri için Masters
yap›land›r›lm›fl mevduat ürünleri gelifltirilmifltir. Bu ürünler, müflterilerin Türk Liras› ve
döviz cinsinden birikimlerini, sabit faiz oran›n›n yan› s›ra, belirlenen bir finansal endeksin
vade süresince performans›na ba¤l› olarak, ek de¤iflken faiz sa¤layan hesaplarda
de¤erlendirebilmelerine imkân tan›maktad›r. 2005 y›l›nda ç›kar›lan GARBO endeks
fonlar› ve kifliye özel varl›k yönetimi, sunulan di¤er ürünler aras›ndad›r. Garanti, mevcut
ve hedef ÖBY müflterilerine yurt içi ve yurt d›fl› yat›r›m imkânlar› sa¤layan yeni ürünler
gelifltirmeye devam edecektir.

Kiflisellefltirilmifl, yenilikçi ve özellikli hizmet yaklafl›m›, Garanti Masters Özel Birikim
Yönetimi hizmetinin 2006 ve sonras›nda daha çok say›da mevcut ve potansiyel müflteri
taraf›ndan tercih edilmesini sa¤layacakt›r.

Ödeme Sistemleri/Kredi ve Banka Kartlar›

Avrupa’n›n en büyüklerinden biri

Türkiye ve dünyada kredi kartlar› ve ödeme sistemleri alan›nda “ilk” olan birçok
uygulamaya imza atan Garanti, 2005 y›l›nda ulaflt›¤› kredi kart› ifllem hacimleri ve kart
say›lar› ile Avrupa’n›n en büyük ilk 7 bankas› aras›nda yer alma baflar›s›n› göstermifltir.

2001 y›l›nda 1,8 milyon adet olan kredi kart› say›s›, 2005 y›l›n›n sonuna gelindi¤inde
5 milyon adede ulaflm›flt›r. Kredi kart› say›s›n› befl y›lda %315 büyüten Garanti, 2005
y›l›nda, sanal kartlar hariç tutuldu¤unda, Türkiye’nin en çok kredi kart›na sahip bankas›
konumuna yükselmifltir.

2005 y›l›nda Türkiye’de kredi kart› cirosunda en fazla pazar pay› alan banka Garanti’dir.
Banka’n›n kredi kart› pazar pay› y›l sonunda %21,9’a ulaflm›flt›r. Garanti lisans› alt›nda
piyasaya sunulan Denizbank Bonus Card’lar›n›n y›ll›k cirosu da dikkate al›nd›¤›nda,
Garanti, 2005 y›l›nda kredi kartlar› alan›nda en büyük iflyeri cirosunu kaydeden banka
olmufltur.

Garanti’nin kredi kart› alan›ndaki en önemli ifl ortaklar›n› oluflturan üye iflyerlerinin say›s›
da h›zla artmaktad›r. 2005 y›l›n›n bafl›nda 65.000 olan üye iflyeri say›s›, %51’lik art›flla
y›l sonunda 98.000’e, POS say›s› ise 160.000’e ulaflm›flt›r.

Banka’n›n toplam kredi kart› alacaklar› hacmi 3,1 milyar ABD dolar› olmufltur. Faiz d›fl›
gelir yaratma kabiliyeti aç›s›ndan büyük önem tafl›yan kredi kartlar›, 2005 y›l›nda
Banka’n›n komisyon gelirlerinin %55’ini sa¤lam›flt›r.

Garanti’nin kredi kartlar› alan›nda kaydetti¤i bu ola¤anüstü performans, do¤ru stratejilerin,
do¤ru bir ekip taraf›ndan mükemmel bir teknolojik altyap› ile sunulmas›n›n bir sonucudur.
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Bonus Card

Bonus Card, Garanti’nin en büyük kredi kart› program›d›r.

Son befl y›lda, ülkemizde ve Avrupa’da lansman› gerçeklefltirilen kredi kart› programlar›
aras›nda, marka de¤eri ve sürdürülebilir baflar›s› anlam›nda rakipsiz olan Bonus Card,
4,1 milyon üyesi, 98.000 üye iflyeri, 10,3 milyar ABD dolarl›k ifllem hacmi, farkl›laflt›r›lm›fl
ürün özellikleri ve uygulamalar› ile eflsiz bir kredi kart› program›d›r.

Garanti, 2005 y›l›nda Bonus ailesine Bonus Business ve Bonus fieffaf Card’› eklemifltir.
Banka’n›n KOB‹ müflterilerinin yo¤un talebi do¤rultusunda piyasaya sundu¤u Bonus
Business, kart sahibi çal›flanlar›n hesaplar›nda biriken bonuslar›n, tek bir flirket hesab›nda
toplanmas› ve toplu olarak kullanma olana¤› sa¤lamas›yla, Türkiye’de bir ilk olmufltur.

2005 y›l›nda gerçeklefltirilen bir di¤er yenilik ise Ünibank kapsam›nda sunulan üç köfleli
ve fleffaf tasar›m› ile mc2 Bonus Card’d›r. Gördü¤ü yo¤un ilgi üzerine bu kart›n benzer
bir tasar›m› Banka’n›n tüm müflterilerine Bonus fieffaf Card ad›yla sunulmaya bafllam›flt›r.

2005 y›l›nda Bonus Card kapsam›nda, yo¤un rekabetin hakim olmaya devam etti¤i bir
piyasada, gerek üye iflyerleri baz›nda gerekse genel olmak üzere toplam 350 farkl›
kampanya baflar›yla uygulanm›fl; müflterilere taksit, indirim, öteleme gibi farkl› ve cazip
teklifler sunulmufltur.

Bonus Card, Türkiye’de farkl› gelir ve yafl gruplar›ndan bireylere cazip teklifler sunan
ilk kredi kart› program›d›r. Program›n befl y›l içinde kaydetti¤i ola¤anüstü baflar›,
Garanti’nin kredi kartlar›nda öncü olmas›n› sa¤lam›flt›r.

Shop&Miles

Garanti’nin di¤er kredi kart› program› olan Shop&Miles, Türk Hava Yollar›’n›n resmi
kredi kart›d›r.

Shop&Miles üyeleri befl y›lda, 616.000 adet iç hat uçuflu ve 99.000 adet Avrupa uçuflu
ile 39.600 adet ABD uçuflu olmak üzere toplam 138.600 adet d›fl hat uçufluna karfl›l›k
gelen toplam 13,2 milyar de¤erinde uçufl mili kazanm›fllard›r.

Shop&Miles’›n toplam kart say›s› 2005 y›l›n›n sonunda 341.000’e ulaflm›flt›r. Türkiye’de
ilk kez al›flverifl millerine uçufl millerini ekleyerek; dünyan›n dört bir yan›nda yer alan
ve toplam say›s› 21 milyonu aflan VISA üye iflyerlerinde yap›lan harcamalardan mil
kazand›ran Shop&Miles, &club ve &club Privé uygulamalar›yla büyümeye devam
etmektedir.

Shop&Miles&club

&club, Shop&Miles'›n mil kazand›rma gibi özelliklerinin yan› s›ra üyelerine özel dan›flmanl›k
(concierge) hizmetleri sunan bir kredi kart›d›r.

Yeniliklerle tan›flmak, ilgi alanlar›na giren etkinliklerden haberdar olmak, yo¤un ifl
temposunun aras›nda sosyal hayat›n›, seyahat organizasyonlar›n› düzenlemek için
harcad›¤› zamandan tasarruf etmek isteyen müflterileri hedefleyen &club, 6 farkl› kart
tasar›m› ile müflterilere sunulmaktad›r.
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&club üyelerine özel haz›rlanan ayl›k ve haftal›k &club e-postalar›n›n yan› s›ra, &life
dergisi A¤ustos ay›ndan itibaren ayl›k olarak yay›nlanmaya bafllam›flt›r. &club, restorandan
gece kulübüne, ma¤azadan otele kadar yurt içinde 400’ü aflk›n ifl orta¤› ile kart
kullan›c›lar›na ayr›cal›kl› hizmetler sunmaktad›r.

&club Privé

&club Privé, uluslararas› çapta kiflisellefltirilmifl özel dan›flmanl›k hizmetleri talep eden
müflteriler için gelifltirilmifl bir kredi kart› program›d›r.

Kart tasar›m› Hüseyin Ça¤layan taraf›ndan haz›rlanan &club Privé, Türkiye’de bir sanatç›
taraf›ndan tasarlanm›fl ilk ve tek kredi kart› olma özelli¤ini tafl›maktad›r. &club Privé’nin
uluslararas› dan›flmanl›k hizmeti, müflterilere dünyaca ünlü seyahat ve e¤lence asistanl›k
flirketi Quintessentially-Londra iflbirli¤i ile verilmektedir.

51. Venedik Bienali’nin resmi sponsorlu¤unu üstlenen &club Privé, kullan›c›lar›na
dünyan›n her yerinde 6.000’i aflk›n firma, 30.000 ifl orta¤› ve 250.000 mekan bilgisi
ile ayr›cal›kl› hizmetler sunmaktad›r.

Phi Card

Ad›n› ünlü ‹talyan matematikçi Fibonaci’nin alt›n rasyosundan alan Phi Card, Garanti
Masters Özel Birikim Yönetimi müflterileri için tasarlanm›fl özel bir kredi kart›d›r.

Üye say›s›, alt›n rasyo olan 1.618 ile s›n›rl› tutulan Phi Card, üyelerine Quintessentially-
Londra iflbirli¤i ile özel dan›flmanl›k hizmeti vermektedir.

Paracard ve Bonus Kontör Card

Paracard, Garanti’nin ATM ve al›flverifl kart›d›r.

Garanti, 2005 y›l›nda Garanti24 ATM kartlar›n› Paracard ile de¤ifltirmifltir. Bu de¤iflim
program›, banka kartlar›n›n yaln›zca ATM’lerde de¤il, al›flverifllerde de kullan›lmas›n›
özendirmeyi hedeflemifltir. Paracard kullanan müflteri say›s› 2005 y›l›n›n sonunda 2,7
milyona ulaflm›flt›r. Paracard, müflterilerine sundu¤u al›flverifllerde bonus kazanma
özelli¤i ile be¤eni toplamaktad›r.

Garanti’nin banka kartlar›ndan bir di¤eri olan Bonus Kontör Card, 2005 y›l›nda en h›zl›
al›flverifl cirosu art›fl›n› kaydederek, 2 kat büyümüfltür. Yeni tasar›m› ile farkl›laflan ve
üniversitelilerin de hizmetine sunulan Bonus Kontör Card ve Paracard’›n %19,39’a
ulaflan toplam pazar pay›, Garanti’yi, banka kartlar› s›ralamas›nda ikinci s›raya yerlefltirmifltir.

Ticari kartlar

Garanti, VISA verilerine göre %30,2’ye eriflen pazar pay›, firma yap›s›na göre düzenlenmifl,
flirket ad›na çal›flanlarca yap›lan harcamalar›n güvenli ve kolay biçimde gerçeklefltirilmesine
olanak tan›yan ticari kart sistemiyle Türkiye’deki en yüksek ticari kart hacmine sahip
bankad›r.

Banka, Shop&Miles Business Card, Ortak Kart ve Corporate Card’›n ard›ndan 2005
y›l›nda KOB‹ müflterilerinin ticari kart ihtiyaçlar›n› gidermeyi hedefleyen Bonus Business
Card’› pazara sunmufltur.
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Sanal kartlar

‹nternet kullan›m›n›n giderek yayg›nlaflt›¤› Türkiye’de sanal kart pazar› h›zla büyümektedir.
‹nternet bankac›l›¤›n›n ve e-ticaret uygulamalar›n›n ülkemizdeki öncüsü ve lideri olan
Garanti, müflterilerine sanal kredi kartlar› sunmaktad›r.

Banka’n›n dört de¤iflik sanal kart program› mevcuttur. Bonus Card ve Shop&Miles’›n
sanal kredi kart› versiyonlar›na ek olarak, klasik VISA ve MasterCard’lar ile vadesiz
tasarruf hesab›ndan da sanal kart sunulmaktad›r.

Garanti E-ticaret

Garanti, Türkiye'de internet üzerinden ticaret yapmak isteyen sanal ma¤azalara en yeni
ve en etkin ödeme sistemi çözümlerini sunan bankad›r. Garanti, internette güvenli
al›flverifl imkân› sa¤layan sanal POS, sanal kart ve sanal kredi kart› uygulamalar›n› Garanti
Al›flverifl üzerinde baflar›yla birlefltirerek, gerek al›flverifl yapmak isteyenlere gerekse
internette ma¤aza açmak isteyen iflyerlerine e-ticaret platform hizmeti sunmaktad›r.
Garanti E-Ticaret ödeme altyap›s›n› kullanan üye ma¤aza say›s› 1.500'ün üzerindedir.

Garanti E-ticaret, 7/24 yard›m hatt›, özel e-ticaret birimi, yüksek ifllem kapasitesi, Türkçe
kullan›c› dostu web ara yüzü ve kolay kurulum özellikleriyle tercih edilmektedir.

Banka, Garanti Al›flverifl ile müflterilerine hiçbir teknik altyap› gerektirmeyen, 125’in
üzerinde üyenin oldu¤u bir portalda sat›fl imkân› sunmakta; kolay ma¤aza kurulumu,
asgari altyap› yat›r›m› ve güçlü ma¤aza yönetimi hizmetleri sa¤lamaktad›r.

Üye iflyerleri ile yak›n iliflkiler

Garanti, 2005 y›l›nda üye iflyeri cirosu baz›nda en yüksek pazar pay›n› alan banka
olmufltur. POS terminallerinde gerçeklefltirilen teknolojik yenilikler ve etkin pazarlama
uygulamalar› sonucunda Garanti’nin üye iflyeri cirosunda pazar pay›, bir önceki seneye
oranla %2,5 oran›nda artarak %21,66’ya yükselmifltir.

Garanti, 2005 y›l›nda POS hizmeti sundu¤u müflteri kitlesini birçok büyük ticari kurum,
al›flverifl merkezi ve bankay› da içine alarak geniflletmifltir.

Banka, bir di¤er proje ile POS altyap› yaz›l›m›n›, POS’lar›n internet tabanl› IP protokolü
ile çal›flmalar›na olanak sa¤layacak flekilde de¤ifltirmifltir. Bu de¤ifliklik POS ifllem
hacimlerinin h›zla artmas›nda ve üye iflyerlerinin POS maliyetlerinin düflmesinde önemli
rol oynam›flt›r.

2004 y›l›nda bafllayan ‹fl Bankas› ile ortak POS kullan›m› geliflerek devam etmektedir.
2005 y›l› bafl›nda ortak kullan›mdaki POS say›s› 15.000’e ulaflm›flt›r.

Yenilikçilik

Garanti’nin kredi kartlar›ndaki ve ödeme sistemlerindeki çeflitlendirilmifl ürün uygulamalar›,
2005 y›l›nda da devam etmifl, müflteri be¤enisinin ve memnuniyetinin artmas›nda önemli
rol oynam›flt›r.

Garanti, ödeme sistemleri ve kredi kartlar› alan›nda yürüttü¤ü projelerle kredi kartlar›
sektörüne yön vermekte, müflterilerine sundu¤u ürün ve hizmetlerin özelliklerini sürekli
olarak zenginlefltirmektedir. Banka’n›n 2005 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i belli bafll› çal›flmalara
iliflkin aç›klamalar afla¤›da verilmifltir.
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- Garanti, kredi kartlar›, POS ve ATM’lerinde EMV çip geçiflini %100 tamamlam›fl ilk
ve tek Türk bankas›d›r.

- EMV-Europay Master Visa çip sertifikasyonunu alan ilk Türk bankas› Garanti’dir. 
Banka, 2005 y›l›nda ATM’leri için de EMV sertifikasyonu alm›flt›r.

- Banka, 2005 y›l›nda, müflterilerinin talepleri do¤rultusunda Euro ekstre düzenlemeye
bafllam›flt›r. Bu uygulamas›yla Garanti, Türkiye’de ilk Euro ekstre düzenleyen banka
olmufltur.

- Kredi kartlar›ndaki sahtecili¤in önlenmesine yönelik Aristion yaz›l›m›, 2005 y›l›nda
gerçeklefltirilen önemli projelerden biridir. Esas olarak, müflterinin harcama kal›plar›n›n
d›fl›na ç›kt›¤› durumlarda devreye giren yaz›l›m, SMS yollamak suretiyle müflteriyi 
olas› bir sahtecili¤e karfl› uyarmaktad›r. Garanti müflterilerince be¤eni ile 
karfl›lanan bu uyar› sistemi kapsam›nda, günde ortalama 2.000 adet SMS üretilmekte
ve müflterilerin cep telefonlar›na yollanmaktad›r. SMS uygulamas›n›n ilk döneminde
259.000 YTL’lik sahtecilik tespit edilmifl, 401.000 YTL’lik sahtecilik ise engellenmifltir.

- Sabit taksit ve uygun faiz oran›yla geri ödeme imkân› sunan “Taksitli nakit avans”
uygulamas› bafllat›lm›flt›r.

- Portföy Yönetim ekibi kurularak, kart aktivasyonunu art›r›c› ve müflteri sadakatini 
güçlendirici farkl›laflt›r›lm›fl kampanyalar gerçeklefltirilmifltir.

- Ma¤aza-POS ödeme kanal› 12,3 milyon adet ifllemle 3,2 milyar YTL'lik ödeme 
gerçeklefltirerek, banka ödeme kanallar› aras›nda %27,7 ifllem adedi pay› ile birinci
s›rada yer alm›flt›r.

Garanti’nin ifltiraki olan Garanti Ödeme Sistemleri A.fi., Banka’ya kredi ve banka kartlar›
ile ödeme sistemleri alan›nda hizmet ve stratejik destek sunmaktad›r. Garanti Ödeme
Sistemleri, Denizbank’a da kredi kart› (Denizbank Bonus Card) ve ödeme sistemleri
alan›nda hizmet vermektedir.

Ülke s›n›rlar›n› aflmak

Garanti, kredi kartlar› ve ödeme sistemleri alan›nda çok güçlü bir bankad›r.

Banka’n›n bu gücü, Türkiye’de uzun y›llara dayanan tecrübe ve bilgi birikiminden,
ölçe¤inden, stratejilerinden ve entelektüel sermayesinden kaynaklanmaktad›r. Garanti,
bu gücünü pekifltirmeye ve markas›n› uluslararas› arenaya tafl›maya haz›rlanmaktad›r.
2006 y›l›, bu eksende, bir kilometre tafl› olacakt›r.



fiubesiz Bankac›l›k (Alternatif Da¤›t›m Kanallar› - ADK)

Müflteri memnuniyeti ve etkinlik için

Garanti, bankac›l›k sektöründe, ADK’lar› ve teknolojiyi, ürün ve hizmet sunum sürecine
mükemmel flekilde entegre etmifltir. Banka, son befl y›lda Türkiye ekonomisinde yaflanan
de¤iflimlere uygun olarak, köklü alt ve üst yap› projeleri tamamlam›flt›r. Bu projeler
kapsam›nda ça¤dafl ADK uygulamalar› önem kazanm›fl, müflteri memnuniyetini art›rmak,
maliyet taban›n› afla¤›ya çekmek, hizmet etkinli¤ini yükseltmek ve örgütün sat›fl
yetkinli¤ini art›rmak öncelikli hedefler aras›nda yer alm›flt›r.

Bugün, Garanti’nin müflterileri, nakit ifllemler dahil tüm karfl›laflt›r›labilir bankac›l›k
ifllemlerinin %77’sini ADK’lar üzerinden yapmaktad›rlar.

Bu oran, sektör ortalamas›n›n üzerindedir ve Garanti’nin elde etti¤i stratejik yetkinli¤in
temel göstergesidir.

fiubesiz Bankac›l›k

fiubesiz Bankac›l›k, Garanti’nin müflteriyi odak noktas›nda gören, ça¤dafl bankac›l›k
uygulamalar›na verdi¤i isimdir. Banka bu alanda, müflteriye zaman ve mekân s›n›rlamas›
olmaks›z›n kesintisiz hizmet sunma felsefesini benimsemifl ve Türkiye’de lider konumuna
yükselmifltir.

Garanti bankac›l›k ürün ve hizmetlerini, müflterilerine en uygun flekilde sunmay› amaçlar.
Bu amaca yönelik olarak Banka, gelifltirdi¤i ADK uygulamalar› ile müflterilerinin zaman
ve mekân s›n›rlamalar›ndan ar›nm›fl olarak özgür bir flekilde bankac›l›k ürün ve hizmetlerini
kullanmalar›na olanak tan›maktad›r.

2005 y›l›nda, fiubesiz Bankac›l›ktan faydalanan aktif müflteri say›s› 600.000’e yaklaflm›flt›r.
fiube kullanmayan fiubesiz müflteri say›s› ise, 400.000’e yaklaflm›flt›r.

Garanti’nin orta vadeli hedefi, fiubesiz Bankac›l›k aktif müflteri say›s›n› 1 milyona
ulaflt›rmakt›r.

ADK üzerinden gerçeklefltirilen ürün sat›fl› da h›zla artmaktad›r. 2005 y›l›nda, Banka’n›n
kredi kart› sat›fllar›n›n %45’i, fatura ödeme aboneliklerinin %27’si, sigorta ürünü
sat›fllar›n›n %14’ü ve bireysel kredi baflvurular›n›n %12’si ADK üzerinden gerçekleflmifltir.
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Stratejik hedef

Garanti, son y›llarda ADK’lar› etkin ve yo¤un kullanarak maliyet taban›n› kontrol alt›na
alma konusunda büyük bir baflar› göstermifltir.

Banka’n›n yeni ve güncellefltirilmifl ADK stratejisi, maliyet kontrolünün yan› s›ra, hizmet
sunum kalitesine, ürün sat›fl›na, müflterilerle iliflkileri derinlefltirmeye ve interaktif
pazarlamaya da odaklanm›flt›r.

‹nternet bankac›l›¤›

Son befl y›ld›r dünyan›n en iyi internet bankac›l›k uygulamalar› aras›nda gösterilen
Garanti internet flubesi, 2005 y›l›nda da müflteri ve ifllem say›lar›, kullan›m s›kl›¤› ve
ifllem hacimleri aç›s›ndan yeni rekorlara imza atarak aç›k ara fark ile liderli¤ini korumufltur.

Garanti’nin internet bankac›l›¤› alan›nda hizmet verdi¤i aktif müflteri say›s› 2005 y›l›nda
540.000’e ulaflm›flt›r. ‹nternet flubesi üzerinden gerçeklefltirilen ürün sat›fl› da h›zl› bir
flekilde artmaktad›r. 2004 y›l›nda ayl›k ortalama 50.000 olan ürün sat›fl›, 2005 y›l›nda
96.000’e yükselmifltir.

‹nternette, h›z ve güvenlik kavramlar›na özel önem veren Garanti, sanal bankac›l›k
uygulamalar›n› gelifltirmeye ve sat›fl yetkinliklerini art›rmaya devam edecektir.

fiifrematik: ‹nternet güvenli¤inde Garanti fark›

fiifrematik, 2005 y›l›nda müflterilerin hizmetine sunulan ve internet flubesi kullan›m›nda
eflsiz güvenlik sa¤layan, tek kullan›ml›k flifre üretme cihaz›d›r.

fiifrematik, Garanti’nin müflteri varl›klar›na ve ifllem güvenli¤ine verdi¤i önemin yeni ve
somut bir ifadesidir.

444 0 333 Alo Garanti

444 0 333 Alo Garanti, Garanti’nin ça¤r› merkezidir.

Bireylere ve flirketlere, para çekme hariç tüm bankac›l›k ifllemlerini kolay ve güvenli bir
ortamda gerçeklefltirme olana¤› sunan Alo Garanti, Banka’n›n sat›fl, sat›fl sonras› müflteri
hizmetleri ve müflteri iliflkileri yönetimi çal›flmalar›nda stratejik bir role sahiptir.

Ülkemiz finans piyasas›n›n en yüksek hizmet kalitesi, ürün-hizmet çeflitlili¤i ve sat›fl
etkinli¤ine sahip olan ça¤r› merkezi 480 çal›flan› ile 2005 y›l›nda 30,3 milyondan fazla
ça¤r›ya cevap vermifltir. Merkeze gelen ça¤r›lar›n %55’i IVR (otomatik sesli yan›t sistemi)
taraf›ndan cevaplanmaktad›r.

Banka, ça¤r› merkezini de ürün ve hizmet sat›fl›nda yo¤un olarak kullanmaktad›r.
2005’te Alo Garanti üzerinden gerçeklefltirilen y›ll›k ürün sat›fl› 350.000 adede yaklaflm›flt›r.
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Garanti Paramatik

Garanti’nin yurt geneline yayg›n 1.221 adet Paramatik’i bulunmaktad›r.

Paramatik’ler, zengin ve çok fonksiyonlu menüleri ile 2005 y›l›nda daha fazla müflteri
taraf›ndan tercih edilmifltir. Yat›r›lan paray› sayma ve an›nda hesaba geçirme özelli¤ine
sahip Süper Paramatik’ler yayg›nlaflmaya devam etmifl ve toplam say›s› 551’e ulaflm›flt›r.

Garanti, Paramatik’lerin karts›z ifllem menülerini çeflitlendirmektedir. ‹lk olarak 2004
y›l›nda kredi kart› ödeme seçene¤ini müflteriye sunan karts›z ifllem menüsü, 2005 y›l›nda
11 farkl› anlaflmal› kurumun fatura ödemelerini karts›z/müflteri hesaps›z gerçeklefltirme
olana¤› tan›yan yeni seçene¤i ile önemli bir ad›m daha kaydetmifltir. Fatura ödemelerinin
Banka giflelerinde yaratt›¤› y›¤›lmalar› ve operasyonel yükü önemli ölçüde azaltan bu
seçenek, Paramatik kullan›m oranlar›n› da art›rmaktad›r.

Bunlar›n yan› s›ra, Paramatik’lere bozuk para verme ünitesi eklenmeye bafllam›flt›r.
Özellikle karts›z ifllemlerde, müflteriye para üstünü nakit olarak ödeme imkân› tan›yan
bu ünite, halen 30 Paramatik’te kullan›mdad›r. Garanti, bozuk para verme ünitelerini,
2006 y›l›n›n ilk yar›s›nda tüm flube Paramatik’lerine kurmay› hedeflemektedir.

2005 y›l›nda Garanti’de kredi kart› ödemelerinin %36’s› (2004: %30) Paramatik’ler
üzerinden yap›lm›flt›r.

paragaranti.com

Banka’n›n hisse senedi, döviz, hazine bonosu ve yat›r›m fonu müflterilerine, yo¤un
içeri¤in yan›nda ‹MKB saniye endeksi ile döviz ve bono piyasalar›n›n anl›k takip olana¤›n›
sunan paragaranti.com, Garanti Bankas›’n›n yat›r›m portal›d›r. 15.000’den fazla kullan›c›s›
ve ayl›k 400.000 ziyaret adedi ile paragaranti.com, benzer hizmeti sa¤layan yat›r›m
portallar› aras›nda liderdir.

paragaranti.com, 2005 y›l›nda Alt›n Örümcek Web Yar›flmas›’nda “Finans” kategorisinde
ikincilik, “Finansal Servisler” kategorisinde de üçüncülü¤e lay›k görülmüfltür.

Garanti’nin stratejisi, paragaranti.com ile verilen hizmetleri derinlefltirmek, içerik çeflitlili¤ini
geniflletmek ve kiflisellefltirilebilir bir yap› ile müflterinin portaldan en etkili flekilde
yararlanmas›n› sa¤lamakt›r.

CepBank gelifliyor

CepBank, Garanti’nin mobil bankac›l›k alan›ndaki ilk uygulamas›d›r. Dünyada bir ilk
olan CepBank, 2005 y›l›nda 90.000 müflteri ve 160.000 iflleme ulaflm›flt›r. Kullan›c›lara,
Garanti’nin müflterisi olmaks›z›n, para transferi olana¤› sa¤layan CepBank, ayn› zamanda
Avea kontör yükleme, libero ve logizmo ödemelerine de imkân tan›maktad›r.

CepBank, 2005 y›l›nda, mobil telefon teknolojisi dergisi Mobimag taraf›ndan dünyada
y›l›n mobil hizmeti seçilmifltir.

Garanti’nin stratejik hedefi CepBank’› mobil bankac›l›k kanal› olarak konumland›rmak
ve zengin menüye sahip bir alternatif da¤›t›m kanal›na dönüfltürmektir. Bu kapsamdaki
faaliyetler tüm h›z›yla devam etmektedir.

Garanti, 2006 y›l›nda, müflterilerine mobil bankac›l›k alan›nda Türkiye’de “ilk” olacak
yenilikler sunmaya devam edecektir.
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Uluslararas› ‹liflkiler

Türkiye ekonomisine, müflterilerimize ve sektöre katk› devam ediyor

Garanti, yayg›n muhabir a¤› ve uluslararas› piyasalarda gelifltirmifl oldu¤u çok eksenli
ve güçlü ifl iliflkilerine sahip bir bankad›r. Karfl›l›kl› yak›n iflbirli¤i ile beslenen ve y›llar
içinde geliflen bu iliflkiler, Banka’n›n en önemli varl›klar›ndan biridir.

Banka, bu iliflkilerini 2005 y›l›nda da Türkiye ekonomisi, müflterileri ve bankac›l›k sektörü
için art› de¤ere dönüfltürmeye devam etmifltir. Garanti’nin 2005 y›l›nda yurt d›fl›ndan
sa¤lad›¤› rekor seviyedeki d›fl kaynak, Banka’n›n binlerce müflterisinin ekonomik
faaliyetine katk›da bulunmufltur. Di¤er taraftan, yurtd›fl› borçlanma çal›flmalar›nda faiz
ve komisyonlar dahil Garanti’nin eriflti¤i düflük maliyet seviyeleri, sektördeki di¤er büyük
oyuncular›n ayn› y›l içinde gerçeklefltirdikleri borçlanma faaliyetlerine referans
oluflturmufltur.

D›fl ticaret ifllem hacimleri büyüyor

Türkiye’nin toplam d›fl ticaret hacmi 2005 y›l›nda %13,4 artarak 186,8 milyar ABD
dolar›na ulaflm›flt›r. Ayn› y›l, ithalat 115,2 milyar ABD dolar›, ihracat ise 71,6 milyar ABD
dolar› olarak gerçekleflmifltir.

Garanti, müflterilerinin d›fl ticaret ifllemlerine katma de¤eri yüksek ve etkin hizmet
anlay›fl›yla arac›l›k etmektedir.

Garanti’nin d›fl ticaret ifllem hacimleri 2005 y›l›nda artmaya devam etmifltir. Banka’n›n
d›fl ticaretten ald›¤› toplam pay %13,7 olurken, ülkemiz ithalat›n›n %13’üne, ihracat›n›n
ise %15’ine Garanti arac›l›k etmifltir.

Sendikasyon kredileri

Garanti, 2005 y›l›nda uluslararas› para piyasalar›ndan iki sendikasyon kredisi sa¤lam›flt›r.

Temmuz 2005’te imzalanan ilk sendikasyon kredisi, bir Türk bankas›n›n o güne kadar
uluslararas› piyasalardan elde etti¤i en yüksek miktar olmufltur. 600 milyon Euro tutar›nda
ve bir y›l vadeli olarak sa¤lanan krediye 24 ülkeden 71 banka kat›lm›flt›r. Kredinin faiz
ve komisyonlar dahil toplam maliyeti Euribor+%0,85 olmufltur.

Aral›k 2005’te imzalanan ikinci sendikasyon kredisinde, Garanti bir Türk bankas›n›n
bugüne kadar sa¤lad›¤› en düflük maliyetli krediye imza atm›fl ve di¤er büyük Türk
bankalar›n›n borçlanmalar› için gösterge oluflturmufltur. 13 ülkeden 32 bankan›n
kat›l›m›yla sa¤lanan, bir y›l vadeli 700 milyon ABD dolar› tutar›ndaki kredinin faiz ve
komisyonlar dahil toplam maliyeti Libor+%0,575’dir.

Uluslararas› kurumsal yat›r›mc›lara farkl› seçenekler

Garanti, 2005 y›l›nda uluslararas› kurumsal yat›r›mc›lar› hedefleyen yap›land›r›lm›fl
finansman (seküritizasyon) çal›flmalar›n› sürdürmüfltür. Banka, gerçeklefltirdi¤i üç farkl›
seküritizasyon ifllemi sonucunda toplam 1.425 milyon ABD dolar› tutar›nda orta ve
uzun vadeli kaynak sa¤lam›flt›r.

May›s 2005’te imzalanan ilk seküritizasyon ifllemi Libor+%0,24 faiz oran›yla, Türkiye'de
gerçeklefltirilen en düflük faizli piyasa ifllemidir. Kredi anlaflmas› kapsam›nda Garanti
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sekiz y›l vadeli 300 milyon ABD dolar› tutar›nda kredi sa¤lam›flt›r. Kredi, MBIA Insurance
Corporation taraf›ndan sigortalanm›flt›r.

Eylül 2005’te tamamlanan ikinci seküritizasyon kredisi kapsam›nda Banka, befl dilimden
oluflan bir ifllemle yurt d›fl› sermaye piyasalar›ndan 600 milyon ABD dolar› tutar›nda
finansman sa¤lam›flt›r. Garanti, kredinin her dilimi için Moody's ve S&P'den farkl› kredi
notlar› alm›fl, Libor+%0,22 ile Libor+%1 aras›nda de¤iflen faiz oranlar›yla borçlanm›flt›r.
Seküritizasyon ifllemi, yat›r›mc›lara yedi ve sekiz y›ll›k vade seçenekleri ile sunulmufltur.

Bu ifllemle Garanti, farkl› risk profiline sahip sermaye piyasas› yat›r›mc›lar›na ulaflarak,
tek ifllemde yat›r›mc›lara farkl› risk, vade ve fiyat seçenekleri sunan ilk Türk bankas›
olmufltur.

‹fllemin bir di¤er özelli¤i ise, FGIC (Financial Guaranty Insurance Company), FSA (Financial
Security Assurance), AGC (Assured Guaranty Corporation) ve Radian (Radian Asset
Assurance) taraf›ndan sigortalanmas› olmufltur. Bu flirketlerden FGIC ve FSA Türkiye’de
ilk kez bir iflleme kat›l›rken, AGC ve Radian Türkiye'de ilk kez bir piyasa iflleminde yer
alm›fllard›r. ‹fllemin bu özelli¤i, Garanti’nin uluslararas› piyasalarda bu konudaki öncülü¤üne
iflaret etmektedir.

Kas›m 2005’te üçüncü seküritizasyon ifllemi kapsam›nda Garanti, yedi ve sekiz y›ll›k
vade dilimlerinde toplam 525 milyon ABD dolar› kredi sa¤lam›flt›r. Üç dilimden oluflan
ifllemin iki dilimi CIFG ve XLCA (XL Capital Assurance) taraf›ndan sigortalanm›flt›r.

Dünyada seküritizasyon ifllemlerine sigorta sa¤layan sekiz adet “monoline” sigorta flirketi
bulunmaktad›r. Garanti, 2005 y›l›nda tamamlad›¤› ifllemlerle birlikte tüm bu sigorta
flirketleriyle çal›flma baflar›s›n› gösteren ilk Türk bankas› olmufltur.

Yurt d›fl›ndaki Garanti

Garanti’nin yurt d›fl›nda iki bankac›l›k ifltiraki vard›r: GBI (GarantiBank International
N.V.) ve GBM (Garanti Bank Moscow). Her iki banka da, 2005 y›l›nda baflar›l›
performanslar›n› sürdürmüfl ve özellikle uluslararas› ticaretin finansman› alan›ndaki
etkinliklerini art›rm›fllard›r. GBI ve GBM hakk›nda detayl› bilgiler raporun 63. ve 64.
sayfalar›nda verilmifltir.

Garanti, 2005 y›l›nda KKTC’deki üçüncü flubesini Magosa’da hizmete açm›flt›r. Banka’n›n
ayr›ca Lüksemburg ve Malta’da flubeleri; fianghay, Londra, Cenevre, Moskova ve
Düsseldorf’ta temsilcilikleri bulunmaktad›r.

Para ve Sermaye Piyasalar›

Para ve sermaye piyasalar›na aktif kat›l›m

Garanti, 2005 y›l›nda da para ve sermaye piyasalar›n›n aktif bir kat›l›mc›s› olmufltur.

2005 y›l›nda Türkiye ekonomisine egemen olan istikrar, referans faiz oranlar›n›n düflük
seviyelerdeki dengesini korumas›n› sa¤lam›flt›r. Di¤er taraftan, bankac›l›k sektöründeki
rekabet artm›fl, kâr marjlar›ndaki daralma devam etmifltir. Böylesi bir ifl ortam›nda
Garanti, sahip oldu¤u ifl stratejileri, müflteriye özel gelifltirdi¤i çözümler ve hazine
operasyonlar›ndaki yetkinli¤i ile para ve sermaye piyasalar› ifllemlerindeki baflar›l› profilini
korumufl, ifllem hacimlerini reel olarak art›rm›fl ve müflterilerin ilk tercihi olmufltur.

2005 y›l›n›n para ve sermaye piyasalar› ifllemleri aç›s›ndan en belirgin özelliklerinden
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biri Garanti’nin müflterileri ad›na gerçeklefltirdi¤i ifllemlerdeki art›flt›r. Bu büyüme temel
olarak Banka’n›n flube say›s›ndaki art›fltan ve müflteri portföyündeki genifllemeden
kaynaklanm›flt›r.

Garanti, bireysel ve kurumsal müflterilerine yayg›n flube a¤›, internet ve telefon bankac›l›¤›,
ATM’ler ve yat›r›m merkezleri üzerinden ulaflarak para ve sermaye piyasalar› hizmetlerini
sunmaktad›r.

2005 y›l›nda, Garanti’nin

- tahvil bono piyasas› kesin al›m sat›m ‹MKB ifllem hacmi 61,8 milyar YTL olmufltur.

- tahvil bono piyasas› kesin al›m sat›m tezgah üstü ifllem hacmi 23,2 milyar YTL’ye 
ulaflm›flt›r.

- tahvil bono piyasas› kesin al›m sat›m pazar› toplam ifllem hacmi %51 artarak 85 
milyar YTL’ye ulaflm›flt›r.

- tahvil bono piyasas› kesin al›m sat›m pazar›nda ikinci s›raya yükselmifltir.

(2004 y›l›nda üçüncü)

- TL bono piyasas›nda müflteri ifllem hacmi %2 artarak 10,2 milyar YTL olmufltur.

- Eurobond müflteri ifllem hacmi, %36’l›k art›flla, 909 milyon ABD dolar›na yükselmifltir.

- toplam Eurobond ifllem hacmi %3 art›fl göstererek 7.014 milyon ABD dolar› 
seviyesinde gerçekleflmifltir.

Bu sonuçlar Garanti’nin para ve sermaye piyasalar›nda her geçen gün artan etkinli¤inin
en somut kan›t›d›r.

VOB’un ilk üyelerinden biri: Garanti

VOB (Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas› A.fi.), Türkiye'nin ilk vadeli ve opsiyon ifllemleri
borsas›d›r.

VOB’un hedefi vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile her türlü türev araçtan oluflan
sermaye piyasas› araçlar›n›n ifllem görece¤i piyasalar› oluflturmak ve gelifltirmektir.

Garanti, 4 fiubat 2005 tarihinde aç›lan VOB’un orta¤› ve ilk üyelerindendir. Banka,
2005 y›l›nda VOB’da gerçeklefltirilen 3.030 milyon YTL’lik toplam ifllem
hacminin�%31,59’unu gerçeklefltirmifltir.

Garanti, VOB’daki ifllemlerin yan› s›ra faiz ve dövizin baz al›nd›¤› swap, forward ve
opsiyon ifllemleri ile müflterilerin korunma ve spekülasyona yönelik ifllemlerine de arac›l›k
etmektedir. Banka, türev piyasalardaki faaliyetlerini gelifltirmeyi ve VOB’daki ifllem
hacimlerini h›zla art›rmay› öngörmektedir.

En iyi hizmet sa¤lay›c›

Garanti, müflteri beklentilerinin farkl›laflt›r›lm›fl para ve sermaye piyasas› ürünlerine
yöneldi¤i bir süreçte, en iyi hizmet sa¤lay›c› olmaya devam edecektir. Kurumsal
yetkinlikleri, ileri risk yönetimi ve takip sistemi, entegre hizmet platformu, uzmanlaflm›fl
kadrosu ve piyasa bilgisi Banka’n›n para ve sermaye piyasalar›ndaki sürekli baflar›s›n›n
en önemli itici güçleri olmaya devam edecektir.

51

Y›ll›k Rapor  2005



Proje Finansman›

Proje finansman›nda en iyi Türk bankas›

Garanti, 2005 y›l›nda proje finansman› ifllemlerindeki piyasa pay›n› art›rm›fl ve lider
konumunu güçlendirmifltir.

Banka, özel sektörden kamuya, kurumsal müflterilerinden ticari müflterilerine kadar
çeflitlilik gösteren bir yelpazede ve farkl› sektörlerden firmalara proje finansman› hizmetleri
sunmufltur. Garanti’nin güçlü mali yap›s›, proje finansman›ndaki iddias›n› desteklemekte,
büyük mebla¤l› finansman ihtiyaçlar›na kolayl›kla çözüm üretebilmesini sa¤lamaktad›r.

Rakamlar konufluyor

Ulusal ve uluslararas› pazarlarda, proje finansman› dal›nda Türkiye’nin en iyi hizmet
sa¤lay›c›s› olarak tan›nan Garanti, 2005 y›l›nda artan kredi bakiyesinin yan› s›ra piyasadaki
“en”lere imza atmay› sürdürmüfltür.

- ‹stanbul Atatürk Havaliman› - 715 milyon ABD dolarl›k proje finansman› kredisi, 
Türkiye’de bir özel sektör giriflimine kulland›r›lan en büyük kredi özelli¤ini 
tafl›maktad›r. Garanti bu krediye 337,5 milyon ABD dolar› ile ifltirak etmifltir.

- 6,5 milyar ABD dolarl›k sat›fl bedeli ile Türkiye’de bugüne dek gerçeklefltirilen 
en büyük tutarl› özellefltirme olan Türk Telekom'un sat›fl›nda, 1,4 milyar 
ABD dolar› tutar›ndaki teminat mektubu sendikasyonuna, Garanti 335 milyon ABD
dolar› ile en yüksek tutardaki kat›l›m› gerçeklefltirmifltir.

- Mare Manast›r, 39,2 MW ile Türkiye'deki en yüksek kurulu güce sahip rüzgar 
santrali projesidir. Garanti, bu projenin finansman› için gerekli olan 36 milyon Euro
tutar›ndaki krediyi sa¤lam›flt›r.

Garanti 2005 y›l›nda, a¤›rl›kl› olarak kamu ve özel sektörün altyap› ve enerji 
sektörlerindeki giriflimlerine finansman sa¤lam›fl; özellefltirme projelerinde yer alm›flt›r.

Garanti, bu kapsamda;

- Star TV‘nin sat›n al›nmas› iflleminde Do¤an TV’ye 200 milyon ABD dolar› sat›nal›m
finansman›n› tek bafl›na sa¤lam›flt›r.

- 280 milyon ABD dolarl›k sat›fl bedeli ile y›l›n ilk büyük özellefltirmesi olan Eti 
Alüminyum’un sat›fl› iflleminde 100 milyon ABD dolarl›k proje finansman› sa¤layarak
rol alm›flt›r.

- ATÜ Duty Free Hizmetleri’nin ‹stanbul, Atatürk Havaliman›’ndaki duty free kira 
sözleflmesine yönelik 40 milyon Euro tutar›nda proje finansman› kulland›rm›flt›r.

- Ankara Esenbo¤a Havaliman›’n›n yap-ifllet-devret modeliyle özellefltirilmesi ifllemine
15 milyon Euro proje finansman› sa¤layarak kat›lm›flt›r.

- Karadeniz Sahil Yolu'nun tamamlanmas›na yönelik olarak, Hazine’ye sa¤lanan 200
milyon ABD dolarl›k sendikasyon kredisine, 100 milyon ABD dolar› ile kat›lm›fl ve 
düzenleyici banka olarak görev alm›flt›r.

- Vestel'in 2005 y›l›nda tekrar yenilenen 135 milyon ABD dolar› tutar›ndaki uluslararas›
akreditif sendikasyonuna kat›lan tek Türk bankas› olmufltur.
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- Kroman Çelik’in haddehane yat›r›m› için SACE’den kulland›¤› 23 milyon Euroluk 
krediye harici garanti vermifltir.

- Mey ‹çki Sanayi’ne, Tekel Alkol özellefltirme ödemelerinin finansman› için sa¤lanan
60 milyon ABD dolarl›k ek krediye, 20 milyon ABD dolar› ile ifltirak etmifltir.

Garanti, uluslararas› sendikasyon kredileri pazar›n›n da aktif bir kat›l›mc›s›d›r.

Banka’n›n finansal kurumlar ile gelifltirmifl oldu¤u iyi iliflkileri ve yabanc› kurumlarca
Türkiye’de en çok tercih edilen ifl orta¤› kimli¤i, Garanti’nin uluslararas› sendikasyonlara
kat›l›mc› olarak davet edilmesi ve uygun bulunan ifllemlere kat›lmas›yla sonuçlanmaktad›r.

Banka, bu kapsamda, 2005 y›l›nda,

- Turkcell’in Ukrayna’da gerçeklefltirece¤i yat›r›m›n finansman› için düzenlenen 150
milyon ABD dolarl›k sendikasyona 75 milyon ABD dolar› ile kat›lm›flt›r.

- perakende sektörünün önde gelen firmas› Migros’a 50 milyon ABD dolar› tutar›nda
sendikasyon kredisi sa¤lam›flt›r.

2006 y›l›nda...

Garanti, proje finansman› faaliyetleri kapsam›nda müflterilerine finansman sa¤lamaya
devam edecektir. Banka, yetkilendirme alm›fl oldu¤u bir k›s›m büyük projenin 2006
y›l›nda kredi kulland›r›m aflamas›na geçece¤ini öngörmektedir.

Bu kapsamda Garanti,

- Erdemir’in özellefltirmesi için sa¤lanacak 1.620 milyon ABD dolarl›k sendikasyon 
kredisine 300 milyon ABD dolar› ile ifltirak edecektir.

- Tüprafl’›n özellefltirmesi için sa¤lanacak 1.800 milyon ABD dolarl›k sendikasyon 
kredisine 400 milyon ABD dolar› ile kat›lacakt›r.

- ‹zmir, Büyük Efes Oteli’nin özellefltirmesi çal›flmas›nda, 102 milyon Euro tutar›ndaki
sat›n alma bedelinin 82,5 milyon�Euroluk k›sm›n› sa¤layacakt›r.

- Traçim’in 100 milyon ABD dolarl›k çimento fabrikas› yat›r›m›na 80 milyon ABD 
dolarl›k proje finansman› sa¤layacakt›r.

- Gaziantep-fianl›urfa otoyolunun tamamlanmas›na yönelik olarak, Hazine'ye sa¤lanacak
olan 125 milyon ABD dolarl›k sendikasyon kredisinde 63 milyon ABD dolar› ile    
yer alacakt›r.

Portföy Yönetim Hizmetleri

Köklü ve deneyimli bir ifl orta¤›

Garanti, menkul k›ymet portföy yönetimi ve arac›l›k hizmetleri konular›nda ülkemizin
en köklü ve deneyimli kurumudur. Banka, yat›r›m hizmetlerini, flubelerinden ADK’lara
kadar çeflitlilik gösteren kanallardan müflterilerine sunmaktad›r.

Banka, menkul k›ymet portföy yönetimi ve arac›l›k hizmetleri sunum sürecinde, ifltirak
flirketleri Garanti Portföy ve Garanti Yat›r›m ile tamamlay›c› ve sinerjik bir iflbirli¤i içinde
çal›flmaktad›r.
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2005’te....

Yat›r›m bankac›l›¤› ve portföy yönetimi hizmetleri h›zl› geliflme kaydetmeye devam
etmifltir.

- Y›l sonu itibariyle Garanti’nin yat›r›m fonlar› piyasas›ndaki pazar pay› %11,3’tür.

- Banka’n›n, Garanti Portföy yönetimindeki fonlar›n›n büyüklü¤ü 2,5 milyar ABD 
dolar›na ulaflm›flt›r.

- Yat›r›m fonunu tercih eden müflteri say›s›ndaki art›fl %26’d›r.

‹fltiraklerle iflbirli¤i gelifliyor

Garanti, yat›r›m sürecinin farkl› evrelerinde ifltirak flirketi Garanti Portföy ile iflbirli¤i
halinde çal›flmaktad›r.

Türkiye’de kurulan ilk portföy yönetim flirketi olan Garanti Portföy ile gelifltirilen sinerji
2005 y›l›nda artmaya devam etmifltir. Yürütülen ortak pazarlama faaliyetleri sonucunda,
portföy yönetimi hizmetleri sunulan müflteri say›s› 47’ye ç›km›fl, yönetimdeki müflteri
portföylerinin toplam de¤eri 223 milyon ABD dolar›na ulaflm›flt›r. Garanti Portföy,
%20’lik piyasa pay› ile sektöründe üçüncü s›rada yer almaktad›r.

Menkul k›ymet arac›l›k hizmetleri alan›nda Banka, di¤er bir ifltirak flirketi olan Garanti
Yat›r›m ile iflbirli¤i içindedir. Türkiye’nin en seçkin menkul k›ymetler arac›l›k flirketlerinden
biri olan Garanti Yat›r›m’›n 2005 y›l›ndaki hisse senedi arac›l›k ifllem hacmi piyasa pay›
%4 olmufltur.

Uluslararas› Saklama ve Takas Hizmetleri

Servis kalitesinde süreklilik

Garanti, uluslararas› kurumsal yat›r›mc›lara Türkiye’de saklama ve takas hizmetleri
sunmaktad›r. Uluslararas› saklama ve takas hizmetleri alan›nda sürekli varl›k gösteren
tek Türk bankas› olan Garanti, uluslararas› kurumsal yat›r›mc›lar›n Türkiye’deki ana
hizmet sa¤lay›c›s›d›r. Banka, müflterilerine sa¤lad›¤› gizlilik kadar, h›zl› ve kaliteli hizmeti
ve iliflki yönetimi anlay›fl›yla da farkl›laflmakta ve bu alan›n en iyisi olarak
de¤erlendirilmektedir.

Garanti’nin sundu¤u kaliteli ve h›zl› servis, müflterileri taraf›ndan y›llard›r takdir
edilmektedir. Saklama bankac›l›¤›n›n en sayg›n yay›n organlar›ndan Global Custodian
taraf›ndan dokuzuncu kez “Saklama Hizmetlerinde Türkiye’nin En ‹yi Bankas›” seçilen
Garanti, bu alandaki sürekli baflar›s›n› bir kez daha ortaya koymufltur. Dünyan›n önde
gelen global saklama ve yat›r›m bankalar›ndan oluflan müflteri kitlesi, Garanti’yi dokuz
kategoriye da¤›lan 48 hizmet alan›n›n her birinde rakiplerinden daha yüksek notla
de¤erlendirmifltir. Banka, Global Finance taraf›ndan da son üç y›ld›r “En iyi saklama
bankas›” seçilmektedir.

Banka’n›n saklama ve takas hizmetleri, 2005 y›l›nda sermaye ve para piyasalar›nda
yaflanan olumlu konjonktürün de etkisiyle, büyük bir geliflme göstermifl; saklama bakiyesi
ve ifllem hacimleri önemli oranda artm›flt›r. 2005 y›l›nda, Banka’n›n pazar pay›, yurtd›fl›nda
yerleflik yabanc› yat›r›mc›lar›n ‹MKB’de ifllem gören hisse senetleri saklama bakiyesinin
%22’sine (tüm ‹MKB piyasas›n›n %14,5’i) ve portföylerinde bulundurduklar› D‹BS’nin
%35’ine ulaflm›flt›r.
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Garanti, ülkemiz kurumlar›n›n ve uluslararas› yat›r›mc›lar›n taraf oldu¤u büyük kurumsal
finansman ifllemlerine de saklama ve takas hizmetleri sa¤lamaktad›r. Banka, bu kapsamda,
yabanc› kurumsal yat›r›mc›larca yap›lan halka arzlarda ve blok sat›fl/ikincil halka arzlarda
hizmet vermektedir.

Banka, YTL’ye geçiflin ard›ndan hareketlilik kazanan Türk Liras› takas hizmetlerinde de
kaliteli ve h›zl› servis sunma anlay›fl›yla önemli bir büyüme kaydetmifltir. Bu alandaki
ifllemler, Banka’n›n günlük YTL para transferi hacminin 2/3’üne ulaflm›flt›r. Garanti, 64
yabanc› bankan›n YTL para transferlerini ve ödemelerini gerçeklefltirmektedir.

Garanti’nin faiz d›fl› gelirlerinde oldu¤u kadar mevduat hacminde de önemli bir yere
sahip olan saklama ve takas hizmetlerinin önümüzdeki y›llarda h›zla geliflmesi
beklenmektedir. Bu geliflmede, Banka’n›n kaliteli hizmet anlay›fl›, üstün teknolojik
altyap›s›, bilgi birikimi ve piyasalardaki etkin rolü kadar, sürekli geniflleyen ürün yelpazesi
de önemli rol oynayacakt›r.

Teknoloji ve ABACUS

Garanti: Teknoloji ile bankac›l›¤›n bulufltu¤u yer

Garanti, ülkemiz bankac›l›k sektöründe entegre teknolojinin öncü ve lider uygulay›c›s›d›r.
Banka’n›n eflsiz bir yetkinlikle yönetti¤i teknolojik altyap›s›, müflteri ifllemlerinin zaman›nda
ve hatas›z olarak gerçeklefltirilmesini sa¤lamaktad›r.

Garanti, ifl stratejilerini yarat›c›l›k, süreç odakl›l›k, verimlilik ve performans yönetimi ile
biliflim stratejilerine dönüfltürmüfl; teknolojiyle etkinleflmifl ve katma de¤erli hizmetler
yaratmay› baflarm›fl bir kurumdur.

Teknolojik liderlik yolunda yarat›lan de¤erler

Verimlilik

- Merkezileflme: Back office operasyonlar›, ürün gelifltirme, uzmanl›klar›n 
merkezileflmesi, servis alan-servis veren iliflkilerinin kurulmas›

- Dijitalleflme: Doküman yönetimi, görüntü ve ifl ak›fl teknolojileri, flube dijitalleflmesi,
katma de¤erli bilgi servisleri altyap›s› (MIS, CRM, Karar Destek)

Kanal Ba¤›ms›z Bankac›l›k

- Tüm kanallarda tek bir bankac›l›k altyap›s›

- Veri seviyesinde entegrasyon

- Banka servis zenginli¤inin tüm kanallarda sunumu

Müflteri ‹liflkileri Yönetimi – CRM

- Müflteri segmentasyonuna uyum

- ‹leri CRM teknolojileri

- Hedefli sat›fl yetkinli¤i
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Gerçek Zamanl› Yönetim Bilgi Sistemleri

- Performans tan›m›

- Vizyona yak›nl›k ölçümü

- Karar alma süreçlerine destek

Garanti, teknolojiyi;

- müflterilerinin de¤iflen ihtiyaçlar›n› kaliteli ve h›zl› flekilde cevaplamak,

- müflterileriyle olan iliflkilerini derinlefltirmek,

- kesintisiz ve güvenli hizmet sunmak,

- maliyet taban›n› sürekli yönetmek,

için kullanmaktad›r.

Garanti, zengin ürün ve hizmet yelpazesi, üstün hizmet kalitesi ve yarat›c› teknolojik
çözümler sunma becerisi ile kendini farkl›laflt›rm›fl ve bankac›l›kta “ilk”leri sunan kurum
olarak tan›nm›flt›r. Bu “ilk”ler aras›nda dünyadaki ilk GSM bankac›l›k uygulamas› olan
CepBank, ATM’lerden karts›z fatura ödeyebilme hizmeti, ATM’lerde bozuk (demir) para
ile ifllem yapabilme olana¤›, ilk EMV’ye dayal› çipli kart, ilk finansal veri ambar› ve üzerine
gelifltirilen ilk davran›flsal segmentasyon modeli, ilk çok fonksiyonlu internet flubesi
garanti.com.tr ve finansal internet portal› paragaranti.com gibi uygulamalar› saymak
mümkündür.

Gelecekte Garanti;

- Mobil: Her yerde ve her zaman

- ‹nteraktif: H›zl› ve kolay, müflteriyi gören, duyan ve anlayan

- Kiflisellefltirilmifl: Müflteriye özgü, esnek

bir banka olacakt›r. Garanti bu hedeflerine ulaflmak için güncel teknolojiye, kesintisiz
ifllem yetkinli¤ine ve altyap› güvenli¤ine sürekli yat›r›m yapacak ve teknolojik liderli¤ini
devam ettirecektir.

ABACUS: Garanti’nin merkezi operasyon ünitesi

Garanti, 2005 y›l›n›n sonunda %95’e ulaflan merkezileflme oran› ile ülkemiz bankac›l›¤›nda
“merkezi operasyon kavram›”n›n aç›k ara fark ile lideri konumundad›r. Banka, son befl
y›lda gerçeklefltirdi¤i at›l›mlar ile Türkiye çap›nda hizmet sunan, co¤rafi anlamda yayg›n
bir hizmet kurumuna dönüflmüfltür. Bugün ABACUS, 1.548 noktada, Garanti’nin
milyonlarca müflterisiyle buluflmas›n› ve 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermesini
olanakl› k›lmaktad›r.

ABACUS, 33’ü CDC sertifikal› (dünyan›n her yerinde geçerli d›fl ifllem yapma yetkisi)
uzman olmak üzere, toplam 752 kiflilik bir ekibe sahiptir. ABACUS, Garanti’nin

- tüm d›fl ticaret ifllemlerini,

- her tür kredi kullan›m›n›,

- EFT dahil tüm ödemelerini,
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- çek ve senet ifllemlerini,

- vesaik yönetimini,

- SWIFT ifllemlerini

yürütmekte; Banka genelinde nakit toplama ve da¤›t›m›n› kapsayan nakit destek
hizmetini gerçeklefltirmektedir.

ABACUS’ün çal›flmalar› Türkiye’de ve uluslararas› alanda takdir toplamaktad›r. Garanti,
2005 y›l›nda, ABACUS’ün uluslararas› ödeme ifllemlerinde %100’e yaklaflan hatas›zl›k
oran› ile Deutsche Bank, Citibank ve JP Morgan taraf›ndan verilen mükemmellik ödüllerini
(Straight Through Processing Excellence Award) alm›flt›r.

‹nsan Kayna¤›

Türkiye’nin en be¤enilen flirketi

Ba¤›ms›z anket ve araflt›rma sonuçlar›na göre Garanti, Türkiye’nin en be¤enilen flirketi
ve bankac›l›k sektörünün en çok tercih edilen iflverenidir. ‹nsan kayna¤› politikalar›n›
uzun vadeli bir bak›fl aç›s›yla yap›land›ran Garanti, hedeflerle yönetim, performans
de¤erlendirme, kariyer planlamas› ve çal›flanlar›na sundu¤u ifl ortam› ile dikkat çeken
bir kurumdur.

‹nsana yapt›¤› yat›r›m› IIP (Investors In People) sertifikas›yla belgeleyen, y›lda çal›flan
bafl›na ortalama dokuz gün e¤itim veren Garanti, ifle ald›¤› nitelikli insan gücünü ça¤dafl
ve güçlü insan kaynaklar› politikalar›yla desteklemektedir.

Rakamlarla Garanti’nin insan kayna¤›

2005 y›l sonu verilerine göre Garanti'de 9.803* kifli çal›flmaktad›r. Banka'n›n insan
kayna¤›, bir önceki y›la göre %16,21 art›fl kaydetmifltir.

‹nsan kayna¤›nda kaydedilen büyümenin temel nedeni, y›l içinde aç›lan yeni flubelerin
yaratt›¤› ihtiyaç ve artan ifl hacmidir. ‹fle al›mlar›n büyük bölümünü gifle asistan›, ça¤r›
merkezi asistan› ve flube sat›fl kadrolar› oluflturmaktad›r. Garanti 2005 y›l›nda, gelecekteki
sat›fl kadrolar›n› desteklemek ve yöneticilerini yetifltirmek amac›yla sat›fl aday›, yönetici
aday› ve müfettifl yard›mc›l›¤› programlar› kapsam›nda 160 kifliyi kadrosuna dahil etmifltir.

Y›ll›k ‹fllem Adetleri 

‹fllem Hacmi (ABD dolar›)

Merkezileflme Oran› 

Ortalama Ayl›k ‹fllem Say›s›

Kifli Bafl› Günlük Ortalama ‹fllem Say›s›

Toplam Personel

Kifli Bafl›na Verim Art›fl›

Personel Say›s› Art›fl›

Bafll›ca Göstergeler

38,7 milyon

348 milyar

%95

3.225.000

209

753

%9

%1

20052004

35,5 milyon

249 milyar

%95

2.958.333

193

745

%17

%2

*Garanti Bankas› çal›flanlar›
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EVA & SAT KAZAN

Garanti, çal›flanlar›n›n performanslar›n› somut biçimde ödüllendirmektedir. De¤iflken
gelirin önemi, Garanti çal›flanlar› aç›s›ndan giderek artmaktad›r. Banka’da sat›fl rakamlar›na
dayal› prim ödemelerinin toplam personel bütçesine oran›, son üç y›l içinde, s›f›r
seviyesinden %7,5'e yükselmifltir.

2002’den bu yana uygulamada olan EVA (Economic Value Added), kabul görmüfl bir
prim sistemidir ve sat›fl ekipleri için önemli bir motivasyon arac› olmufltur. Banka 2005’in
son çeyre¤inde ise, kitle bankac›l›¤›na yönelik yeni bir prim sistemi olan SAT KAZAN’›
uygulamaya bafllam›flt›r. SAT KAZAN ile, gifle kadrolar› dahil tüm kitle bankac›l›¤› sat›fl
ekipleri, satt›klar› ürünlerden prim almaya bafllam›flt›r.

Adil ve ölçülebilir prim modelleri Banka’n›n sat›fl hedeflerine katk›da bulunmakta ve
Garanti sat›fl kültürünün pekiflmesini sa¤lamaktad›r.�

Yönetici Gelifltirme Programlar›

Garanti, flube müdürü adaylar›na yönelik olarak De¤erlendirme ve Gelifltirme Merkezi
çal›flmalar›na 2005 y›l›nda da devam etmifltir.

2005 y›l› içinde, de¤erlendirilen flube müdürü adaylar›na ve mevcut flube müdürlerine,
ortaya ç›kan geliflim alanlar› do¤rultusunda Garanti Yönetim Akademisi e¤itim programlar›
ile destek verilmifltir. Garanti Yönetim Akademisi kapsam›nda atölye çal›flmalar›, film
izleme seanslar›, tart›flma gruplar› gibi aktivitelerle, ortak ö¤renme platformlar›
oluflturulmaktad›r. Garanti, uygulamakta oldu¤u ve ortalama bir y›la yay›lan bu programlar
kapsam›nda, flube müdürlü¤ü görevi öncesinde adaylar›n yönetim becerilerinin artaca¤›na
ve ortak bir yönetim kültürünün oluflaca¤›na inanmaktad›r. Banka, 2006 y›l›nda fiziki
büyümesine paralel olarak, De¤erlendirme ve Gelifltirme Merkezi ile Garanti Yönetim
Akademisi programlar›n› uygulamaya devam edecektir.

Personel Say›s›*

fiube Say›s›

fiube Bafl›na Personel Say›s›*

fiube ve Personel Say›lar› 2005200420032002

9.121

437

20,87

7.809

384

20,34

7.107

343

20,72

6.592

323

20,41

6.173

319

19,35

2001

*güvenlik görevlileri hariç
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Misyonunu bankac›l›k hizmetleriyle s›n›rl› tutmayan Garanti, ekonomideki geleneksel
rolüne ek olarak, topluma katt›¤› de¤eri sürekli ve belirgin bir biçimde art›rma ilkesiyle
hareket ediyor. Ticari faaliyetlerinde gözetti¤i bu unsuru, destek verdi¤i kültür, sanat,
e¤itim, spor, çevre gibi alanlara da yans›t›yor. Sponsorluk faaliyetlerinin yan› s›ra kendi
kurumlar›n› oluflturarak deste¤inin sürekli olmas›n› sa¤l›yor.

Garanti, toplumun yaflam kalitesini art›rmak ve sürdürülebilir k›lmak için, projeleri
desteklemenin yan› s›ra aktif rol de üstleniyor. Bu kapsamda e¤itim, spor ve çevre
projelerinde yerel yönetimlerle çal›fl›rken, yer ald›¤› uluslararas› kültür sanat projeleriyle
Türkiye'nin tan›t›m›na katk›da bulunuyor.

Garanti, kendi kurumlar›n› yarat›yor…

Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi

‹stanbul izleyicisini güncel sanatla buluflturan sergi mekan› ve araflt›rma merkezi Platform,
kap›lar›n› 2001 y›l›nda 7. Uluslararas› ‹stanbul Bienali kapsam›nda açt›. Bugüne kadar
pek çok sergi, atölye çal›flmas› ve konferansa ev sahipli¤i yapan Platform, kütüphanesi
ve sanatç› arfliviyle uluslararas› organizasyonlara Türkiye’den sanatç›lar› tan›tarak kaynak
görevi görüyor. Platform’da 2005 y›l›nda gerçeklefltirilen 8 sergi ve 18 konferans›
yaklafl›k 136.000 kifli izledi.

Osmanl› Bankas› Müzesi

Osmanl› Bankas›’n›n Karaköy’deki tarihi binas›nda kurulan müze; kütüphanesi ve
arflivinin yan› s›ra sergilerden toplant›lara, filmlerden bilimsel buluflmalara kadar
oluflturdu¤u kapsaml› etkinlik program›yla toplumun haf›zas›n› tazeliyor. 2005 y›l›nda
Osmanl› Bankas› Müzesi ve sinemas›ndaki 2 sergi, 94 toplant› ve ‹stanbul d›fl›ndaki
sergileri 60.000 kifli izledi.

Garanti Galeri (GG)

‹stanbul Beyo¤lu’ndaki mekan, tasar›m konusunda dünyada tart›fl›lan de¤iflik kavramlara
ve olgulara yer veriyor. fiehircilik, mimarl›k, endüstri, grafik gibi tasar›m›n farkl› alanlar›ndan
çok yönlü örnekler, GG’de yeni anlamlar kazan›yor. GG’de gerçeklefltirilen sergilerde,
insan-yap›-çevre-nesne iliflkileri, flehir, flehrin tasar›m› ve mimari inceleniyor, estetik ve
teknik bilginin ›fl›¤›nda tasar›m süreci sorgulan›yor. 2005 y›l›nda Garanti Galeri’deki 7
sergi ve 7 etkinli¤i 47.000 kifli izledi.

Garanti, kültür-sanata deste¤ini uluslararas› platformlara tafl›yor...

‹talya’da...

Garanti, dünyan›n önemli sanat olaylar›ndan Uluslararas› Venedik Bienali’ndeki Türkiye
Pavyonu’nda, sanatç› ve tasar›mc› Hüseyin Ça¤layan’a sponsor oldu. Türkiye Pavyonu’nu,
12 Haziran - 6 Kas›m 2005 tarihleri aras›ndaki bienal süresince çok say›da ziyaretçi
gezdi.

Toplumsal Paylafl›m Projeleri



Toplumsal Paylafl›m Projeleri

‹ngiltere’de...

Dünyan›n en sayg›n kurumlar›ndan Royal Academy of Arts'da (Londra), 22 Ocak-12
Nisan 2005 tarihleri aras›nda düzenlenen ve Türklerin sanatsal ve kültürel zenginli¤ini
konu alan TÜRKLER:�Bin Y›l›n Yolculu¤u, 600-1600 sergisinin ana sponsorlar›ndan biri
Garanti’ydi. Garanti ayr›ca, 363.000 kiflinin ziyaret etti¤i sergiyi, belgesel haline getirerek
bir kültür hizmeti gerçeklefltirdi.

Caz, Garanti’ye çok yak›fl›yor…

Kurum kültürünün cazdaki ekip çal›flmas› ve uyumla benzeflti¤ine inanan Banka, Garanti
Caz Yeflili slogan›yla caz müzi¤ine destek veriyor. 1998’den bu yana Uluslararas› ‹stanbul
Caz Festivali’nin ana sponsorlu¤unu üstleniyor.

Garanti’nin Basketbola Olan Deste¤i Devam Ediyor...

Garanti Bankas›’n›n Türk basketboluna deste¤i, 2001 y›l›nda Türkiye A Milli Erkek
Basketbol Tak›m› 12 Dev Adam’›n ana sponsorlu¤uyla bafllad›.

2002 y›l›nda, basketbolun çok daha genifl kitlelere yay›lmas›n› sa¤lamak ve basketbolun
altyap›s›na yat›r›m yapmak amac›yla, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun iflbirli¤iyle
bafllayan 12 Dev Adam Basketbol Okullar› projesine destek oldu. 4 y›lda 19.000’in
üzerinde ö¤renciye e¤itim verilen 12 DABO projesi, bugün Türkiye’de 47 ve KKTC’de
2 ilde devam ediyor.

Garanti Bankas› ayr›ca, 2005 y›l›ndan bu yana Türkiye A Milli Bayan Basketbol Tak›m›’n›n
sponsorlu¤unu da üstleniyor.

Garanti do¤ay› koruyor…

Garanti, 1992’den bu yana WWF Türkiye’nin (Do¤al Hayat› Koruma Vakf›) Türkiye’de
do¤an›n korunmas›na yönelik gelifltirdi¤i projelere destek oluyor.

Garanti de "Toplum Gönüllüsü”…

Garanti taraf›ndan desteklenen Toplum Gönüllüleri, gençleri sosyal sorumluluk projelerine
yönlendirerek, enerjilerini toplumsal faydaya dönüfltürüyor. ‹htiyac› olan üniversite
ö¤rencilerine burs olana¤› da sa¤layan Toplum Gönüllüleri, gençleri duyarl› ve sorumluluk
sahibi yetiflkinler olarak gelece¤e haz›rl›yor.

Garanti, bilginin gücüne inan›yor…

Garanti Anadolu Sohbetleri

Garanti, yerel sanayici ve yöneticilerle ekonomi ve bankac›l›¤›n önde gelen isimlerini
bir araya getirmek ve bölgesel çözümleri birlikte bulmak amac›yla 2002 y›l›nda bafllatt›¤›
Garanti Anadolu Sohbetleri’ne 2005 y›l›nda da devam etti. Dünya gazetesinin iflbirli¤iyle
düzenlenen toplant›lar, 2002’den bu yana Gaziantep, Bursa, Denizli, Ordu, Diyarbak›r,
Erzurum, Çanakkale, Konya, Antalya (3 kez), Kayseri, Çorum, Antakya, Kahramanmarafl,
Adana, Trabzon, Elaz›¤, Malatya, Kütahya, Edirne, Eskiflehir, Bodrum, Sakarya, Bolu,
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Van, Mardin, Samsun, Manisa olmak üzere toplam 27 ilde yaklafl›k 10.000’e yak›n
kiflinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

Basel II Kriterleri ve Yarataca¤› F›rsatlar

Garanti Bankas› 2005'te, Basel II�kriterleri hakk›nda KOB‹’leri bilgilendirmek, reel sektöre
21. yüzy›l›n ça¤dafl finansal uygulamalar›na entegre olmas›n› sa¤layacak bilgiler vermek
amac›yla bir toplant›lar dizisi bafllatt›. Garanti bu toplant›larla, Basel II’ye uyum sürecinde
yap›lmas› gerekenleri anlatmay›, f›rsatlar› aktarmay›, haz›rl›k sürecinin bafllat›lmas› için
harekete geçilmesini sa¤lamay› ve zihinlerde belirecek sorulara cevap vermeyi hedefliyor.�

Bonus Akademi

Perakende sektöründe rekabetin pazarlamada yo¤unlaflt›¤› gerçe¤inden hareketle
2002’de kurulan Bonus Akademi, Bonus Card’›n üye iflyerlerine yönelik konferans ve
e¤itimlerinden olufluyor. Dünyaca ünlü uzman ve yöneticilerin baflar› hikayelerini anlatt›¤›
konferanslara bugüne dek 12 konuflmac› davet edildi, 2.000’i aflk›n üye iflyeri yöneticisi
ve çal›flan›na birebir ulafl›ld›.

Garanti D›fl Ticaret Toplant›lar›

Garanti, Türk flirketlerine uluslararas› pazarlarda yeni f›rsatlar yaratmak amac›yla
gerçeklefltirdi¤i Garanti D›fl Ticaret Toplant›lar› kapsam›nda 2004’te Mevzuat Seminerleri
düzenlemeye bafllad›. Garanti’nin, d›fl ticaret mevzuat›, ödeme flekilleri ve akreditiflerle
ilgili güncel bilgileri müflterileriyle paylaflt›¤› toplant›lar, 2005 y›l›nda 9 oturumla devam
etti.

Garanti Masters Vergi Seminerleri

Garanti’nin makro ekonomideki geliflmeleri ve yeni vergi mevzuat› hakk›ndaki bilgileri
paylaflt›¤› Garanti Masters Vergi Seminerleri 2005 y›l›nda ‹stanbul, ‹zmir, Adana, Bursa,
Ankara ve Antalya’da düzenlendi.



Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri

Garanti, Türkiye ve yurt d›fl›nda
yerleflik bankac›l›k, leasing, faktoring,
yat›r›m bankac›l›¤›, portföy yönetimi hizmetleri,
genel sigortac›l›k, bireysel emeklilik,
gayrimenkul yat›r›m ortakl›¤› alanlar›nda
faaliyet gösteren finansal hizmetler
grubunun lideridir.



Genel müdürlü¤ü Amsterdam’da bulunan GarantiBank International N.V., Aral›k 1990’da

kurulmufl ve Nisan 1991’de faaliyete geçmifltir. 2005 y›l sonu verilerine göre toplam

aktifleri 2,8 milyon ABD dolar› olan Banka’n›n faaliyet alan› Hollanda, Romanya ve

Almanya’y› kapsamaktad›r.

Son alt› y›lda uygulad›¤› stratejilerinin bir sonucu olarak, faaliyet kompozisyonunu

baflar›l› bir flekilde çeflitlendiren GBI, 2005 y›l›nda 5,1 milyar ABD dolar› tutar›nda d›fl

ticaret ifllemine arac›l›k etmifltir. Son befl y›ld›r kesintisiz bir art›fl göstermekte olan

Türkiye d›fl› riskler, GBI’›n ifl portföyünün %55’ini oluflturmaktad›r. Banka’n›n d›fl ticaret

ifllemleri içinde en büyük pay› mal kredileri ve akreditifli ifllemler almaktad›r. GBI, d›fl

ticaret finansman›nda bölgesel bir uzmanl›¤a sahiptir. Banka’n›n co¤rafi etkinlik alan›

Karadeniz, Hazar ve Akdeniz ticaret yollar›n› kapsamakta; metaller, çelik hammaddeleri,

tar›m ürünleri, kömür ve kimyevi maddeler GBI’›n ihtisas sahibi oldu¤u bafll›ca mal

gruplar›n› oluflturmaktad›r.

GBI’›n bireysel bankac›l›k faaliyetleri, yüksek gelir grubundaki bireylere ve kurumsal

müflterilere sunulan yat›r›m bankac›l›¤› hizmetlerinden oluflmaktad›r. Banka’n›n bireysel

bankac›l›k müflteri taban› ve ürün gam› h›zl› bir geliflme içindedir. GBI, müflterilerine

Türk finansal enstrümanlar›n›n yan› s›ra di¤er tüm belli bafll› uluslararas› piyasa menkul

k›ymetlerini ve türev ürünlerini sunmaktad›r. Banka’n›n çeflitlendirme politikas›na paralel

olarak, müflterilerin co¤rafi da¤›l›m› çeflitlenmifl; Romanya, Rusya ve BDT ülkelerinden

yeni kurumlar ve yüksek gelir grubundan müflteriler GBI’›n portföyüne kat›lm›flt›r.

GBI, 2001 y›l›ndan bu yana uluslararas› sendikasyon ve seküritizasyon piyasalar›n›n aktif

bir kat›l›mc›s›d›r. Banka, Romen, Rus, Kazak ve Ukraynal› finans kurumlar› ve flirketler

için düzenlenen çok say›da sendikasyon ve seküritizasyon ifllemine kat›lm›flt›r.

Banka kullanmakta oldu¤u 100 milyon ABD dolar› tutar›ndaki sendikasyon kredisini

2006 y›l›n›n ilk çeyre¤inde geri ödemeyi ve daha yüksek tutarda yeni bir kredi ile ikame

etmeyi hedeflemektedir. Sa¤lanacak olan yeni kredinin, kat›l›mc› say›s› aç›s›ndan, GBI’›n

finansal kurumlar cephesindeki çeflitlendirme stratejisinde yeni bir kilometre tafl› olaca¤›

öngörülmektedir.

Ekim 2005’te Moody’s, GBI’›n uzun vadeli yabanc› para banka mevduat› kredi notunu,

yat›r›m notunun bir derece üstünde ve Baa2 olarak aç›klam›flt›r. Ayn› derecelendirme

flirketi, Banka’n›n k›sa vadeli yabanc› para mevduat› kredi notunu P-2 ve mali güç kredi

notunu ise C- olarak belirlemifltir. Elde edilen bu kredi notlar› GBI’›n uluslararas› ticaret

finansman› alan›ndaki öncü ve lider rolünü, finansal gücünü, geleneksel olarak düflük

seyretmifl olan kredi kay›plar›n›, güvenilir fonlama profilini ve sa¤lam kârl›l›¤›n› teyit

etmektedir.
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Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri

1996 y›l›nda Moskova’da faaliyete bafllayan GarantiBank Moscow (GBM), Rusya’da

faaliyet gösteren yabanc› sermayeli 41 bankadan bir tanesidir. GBM, Rus Tasarruf

Sigorta Sistemi’nin* bir üyesidir. GBM’in tek flubesi ve 76 çal›flan› vard›r.

fieffaf ortakl›k yap›s›, uzman yönetim kadrosu, Garanti’nin uluslararas› a¤›yla yaratt›¤›

sinerji ve 10 y›ll›k piyasa deneyimi, GBM’in sürdürülebilir büyümesinde önemli rol

oynamaktad›r. 2005 y›l sonu itibariyle GBM’in toplam aktifleri 2004 y›l sonuna göre

%43 oran›nda art›fl göstermifl ve 226 milyon ABD dolar›na ulaflm›flt›r. Banka’n›n vergi

öncesi kâr› ise, %89’luk art›flla 7,3 milyon ABD dolar› olarak gerçekleflmifltir.

GBM, Rusya’daki en iyi kurumsal bankac›l›k hizmetlerini sunmay› amaçlamaktad›r.

Banka’n›n kurumsal kredi portföyü y›l boyunca sürekli art›fl göstermifl ve çeflitlenmifltir.

GBM’in müflterilerine kulland›rd›¤› toplam nakdi krediler %90’›n üzerinde büyüyerek

93 milyon ABD dolar›na ulaflm›flt›r. Banka’n›n kurumsal ve ticari müflteri portföyü, Rus

pazar›nda faaliyet gösteren belli bafll› Türk giriflimcileri ve Rus ekonomisinin kilit

sektörlerinden flirketleri kapsamaktad›r. GBM, Rusya’da faaliyet gösteren Türk turizm

operatörlerine de bankac›l›k hizmetleri sunmaktad›r. Banka, bu kapsamdaki çal›flmalar›n›

gelifltirmek amac›yla ek hizmet noktalar› açmaktad›r.

GBM, Türkiye ve Rusya aras›ndaki para transferinde önemli yer tutan KOB‹’lere de

hizmet sunmaktad›r. Tabana yay›lm›fl bir müflteri kitlesine sahip olan bankan›n hizmet

sundu¤u vadeli ve vadesiz tasarruf hesab› sahibi bireysel müflteri say›s› 2005 y›l sonu

itibariyle 10.600’e yaklaflm›flt›r. Rusya’da Tasarruf Sigorta Sistemi’nin kuruluflu ve halk›n

bankac›l›k sektörüne olan güveninin artmas›, GBM’in büyümesinde rol oynayan di¤er

bir itici güç olmufl, Banka’n›n bireysel mevduat taban› 2005 y›l›nda %16 art›fl göstermifltir.

GBM’in güçlü uluslararas› ve yerel iliflkileri, Rus interbank› ve muhabir bankac›l›k

alanlar›ndaki ifl hacimlerinin art›fl›nda rol oynam›flt›r. Banka, toplam de¤eri 33,4 milyon

ABD dolar›na ulaflan ve a¤›rl›kl› olarak kamu, Rus finans kurumlar› ve flirketlerinin

tahvillerinden oluflan bir menkul k›ymet portföyüne sahiptir.

Banka tüm faaliyetlerinde özenli karfl›l›k ilkesini, eksiksiz risk analizini, kara paray›

aklamay› önleyici kurallar› ve müflterisini tan›ma yaklafl›m›n› ödünsüz olarak uygulamaktad›r.

*Aral›k 2005 itibariyle 1.205 aktif kredi kurumunun yer ald›¤› Rus bankac›l›k sisteminde, 931 banka Tasarruf

Sigorta Sistemi’ne kabul edilmifltir.
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1991 y›l›nda faaliyetlerine bafllayan Garanti Yat›r›m, ülkemizin önde gelen sermaye

piyasalar› arac› kurumlar›ndan bir tanesidir. Garanti Yat›r›m, kurumsal finansman ve

sermaye piyasalar› arac›l›k hizmetleri alanlar›nda yerli ve yabanc› müflterilerine hizmet

sunmaktad›r.

Kurumsal finansman alan›nda sektör lideri olan Garanti Yat›r›m, flirket birleflmeleri, sat›n

almalar, halka arzlar ve özellefltirme ifllemlerinde 1991 y›l›ndan bu yana say›s›z müflterisine

katma de¤eri yüksek hizmetler sunmufltur. fiirket, kuruluflundan bugüne toplam

7 milyar ABD dolarl›k kurumsal finansman ifllemini baflar›yla tamamlam›flt›r. Garanti

Yat›r›m'›n 2005 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i halka arz ve flirket sat›n alma ifllemlerinin toplam

tutar› ise 2,1 milyar ABD dolar›n› aflm›flt›r.

Garanti Yat›r›m'›n di¤er ana ifl kolu arac›l›k hizmetleridir. Güvenilir bir araflt›rma faaliyeti

ile desteklenmifl olan hisse senedi ifllemleri, Garanti'nin yayg›n da¤›t›m a¤› ile müflterilere

ulaflt›r›lmaktad›r. fiirket, 170.000’e yak›n müflteriye kaliteli ve h›zl› arac›l›k hizmetleri

sunmaktad›r.

Garanti Yat›r›m, 2005 y›l›nda hisse senedi piyasas›nda 21,6 milyar YTL'lik ifllem hacmi

ile %4'lük pazar pay›na sahip olmufltur. Garanti Yat›r›m, bireysel ve kurumsal müflterilerinin

yan› s›ra Garanti Portföy ile Garanti Emeklilik ve Hayat’a da ihtiyaç duydu¤u sermaye

piyasalar› arac›l›k hizmetlerini sunmaktad›r.

Euromoney, Garanti Yat›r›m'a 2003, 2004 ve 2005 y›llar›nda Türkiye'nin "En ‹yi Arac›

Kurumu" ödülünü vermifltir. 2005 y›l›nda ise flirket, Türkiye'nin önde gelen ekonomi

dergilerinden Capital’in okuyucular› aras›nda yapt›¤› ankette üst üste ikinci kez "Türkiye'nin

En Be¤enilen Arac› Kurumu" seçilmifltir.

Garanti Yat›r›m, sürdürülebilir performans›yla baflar›l› bir flirkettir. Garanti Yat›r›m, 2005

y›l›nda ikincil piyasa faaliyetlerinden 6,4 milyon YTL; portföy, fon yönetimi ve di¤er

gelirlerinden 2,8 milyon YTL; kurumsal finansman faaliyetlerinden 1,8 milyon YTL ile

hazine ifllemlerinden 3,6 milyon YTL olmak üzere toplam 14,6 milyon YTL arac›l›k

komisyonu geliri elde etmifltir.

GARANT‹ YATIRIM



Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri

1997 y›l›nda faaliyetine bafllayan Garanti Portföy, Türkiye’de kurulan ilk portföy yönetim

flirketidir. Portföy yöneticili¤i ve yat›r›m dan›flmanl›¤› yetki belgesine sahip olan Garanti

Portföy, 2005 sonu itibariyle Garanti Bankas›’n›n ve Garanti Yat›r›m’›n 18 yat›r›m fonunu,

Garanti Emeklilik ve Hayat’›n 10 emeklilik fonunu, ‹MKB’de kote edilmifl olan Garanti

Yat›r›m Ortakl›¤›’n› ve 47 kurumsal ve bireysel müflterinin portföyünü yönetmektedir.

fiirket, da¤›t›m a¤› olarak Garanti’nin flube ve alternatif da¤›t›m kanallar›n› etkin bir

biçimde kullanmaktad›r.

1997 y›l›nda %3,8’lik bir pazar pay›na sahip olan Garanti Portföy, 2005 y›l›n›n sonunda

pazar pay›n› %11,3’e; yönetimindeki toplam fon büyüklü¤ünü ise 2,5 milyar ABD

dolar›na yükseltmifltir.

Garanti Portföy, 2002 y›l›nda bafllad›¤› portföy yönetimi hizmetlerini gelifltirmeye devam

etmektedir. fiirket, bu alanda h›zl› bir büyüme kaydederek sektörün lider oyuncular›

aras›nda yer alm›flt›r. Garanti Portföy taraf›ndan yönetilen toplam kurumsal ve bireysel

portföy varl›klar› 2005 y›l sonunda 223 milyon ABD dolar› seviyesine ulaflm›flt›r.

Garanti Portföy, fiubat 2006’da Morgan Stanley Capital International ile MSCI Türkiye

endeksinin lisans hakk›n›n kullan›m› konusunda bir anlaflma imzalam›flt›r. Endeks,

Garanti’nin kuraca¤› ve Garanti Portföy’ün yönetece¤i ETF (borsa yat›r›m fonu) kapsam›nda

kullan›lacakt›r. ETF Fonu ile yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar, Türkiye’nin halka aç›k en büyük

flirketlerine yat›r›m yapabilecektir.

Garanti Portföy’ün yat›r›m felsefesi güvenli, güncel ve sa¤lam bir bilgi ak›fl›na

dayanmaktad›r. Yönetilen varl›klardaki yat›r›mlar bu bilgi ak›fl›na paralel olarak de¤iflik

komitelerde de¤erlendirilip risk/getiri varsay›mlar› esas›na göre yönlendirilmektedir.

Türkiye istikrarl› makroekonomik görünümü, AB’ye kat›l›m süreci ve IMF ile gelifltirdi¤i

baflar›l› iflbirli¤iyle geliflmekte olan ülkeler aras›nda özellikli ve öncelikli bir yere sahiptir.

Garanti Portföy de bu çerçevede, piyasan›n globalleflmesi ve portföy yönetimi alan›ndaki

öncülü¤ünü sürdürecektir.

GARANT‹ PORTFÖY
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Yurtiçi ve yurtd›fl› piyasalarda kaliteli hizmet yaklafl›m› ve kredibilitesi ile tan›nan Garanti

Leasing, 15. y›l›n› kutlad›¤› 2005 y›l›nda da birçok baflar›ya imza atm›flt›r. Garanti Leasing,

2005 y›l›nda 6.759 yeni finansal kiralama ifllemi gerçeklefltirmifl, toplam ifllem hacmini

700 milyon ABD dolar›na yükseltmifltir. fiirket, ifllem hacmindeki %16,4 ve sözleflme

say›s›ndaki %18,1’lik pazar paylar› ile sektörde lider konumdad›r. Bir önceki y›la göre

sözleflme say›s›nda %64, ifllem hacminde ise %105 oran›nda art›fl sa¤lanm›flt›r. Garanti

Leasing’in toplam aktif büyüklü¤ü 2005 sonu itibariyle 955 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r.

Garanti Leasing, müflterilerinin kara ulafl›m araçlar›, ifl makineleri, imalat makineleri,

tar›m makineleri, tekstil makineleri ve matbaa makineleri gibi mal ve ekipman yat›r›mlar›

ile gayrimenkul yat›r›mlar›n› leasing yoluyla finanse etmektedir. Da¤›t›m kanal› olarak

önceki y›llardan beri baflar›l› bir flekilde kullan›lan Garanti Bankas› flubelerine ek olarak

fiirket, ifl makineleri, CNC tezgahlar›, tar›m makineleri ve çeflitli imalat makineleri satan

seçkin sat›c› firmalarla iflbirli¤ine girmifl ve 2005 y›l›nda sat›fla yard›mc› leasing (vendor

leasing) sahas›ndaki etkinli¤ini art›rm›flt›r.

Garanti Leasing, yurt d›fl›nda kredibilitesi en yüksek Türk leasing flirketi olma unvan›n›

2005 y›l›nda da korumufltur. Bu kapsamda,

- fiirket, 2005 y›l›n›n May›s ay›nda, May›s 2004’te gerçeklefltirdi¤i ve Türkiye'de bir 

leasing flirketinin ald›¤› ilk sendikasyon kredisi olan 20 milyon ABD dolar› tutar›ndaki

ifllemi, ifllem tutar›n› 30 milyon ABD dolar›na yükselterek yenilemifltir.

- Yurt d›fl› borçlanma alan›nda geçmiflten bu yana "ilk"leri baflarm›fl olan Garanti 

Leasing, 2005 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i ifllemlerle Frans›z Kalk›nma Ajans› 

PROPARCO'dan, bankalar da dahil kredi alan ilk Türk flirketi olmufltur. 5 y›l vadeli 

ifllem, fiirket’in uluslararas› güvenilirli¤inin bir göstergesidir.

- Garanti Leasing 2005 y›l›nda, ABN Amro ve Citibank ile birer murabaha sendikasyonu

gerçeklefltirmifltir.

- Karfl›l›kl› ifllemlerle de ad›n› yurt d›fl›nda duyuran Garanti Leasing, Alman Kalk›nma

Bankas› DEG ve dünyada AAA kredi notuna sahip tek özel banka konumundaki 

Rabobank (Hollanda) ile kredi ifllemleri gerçeklefltirmifltir.

- KOB‹ finansman› konusundaki uzmanl›¤› ile tan›nan Garanti Leasing, KOB‹’lerin 

kullan›m›na sunulmak üzere, Avrupa Yat›r›m Bankas› (EIB) ile 6,5 y›l vadeli ve 20 

milyon Euro tutar›nda bir iflleme imza atm›flt›r.

Kurumsal yönetime, fleffafl›¤a, hesap verebilirli¤e ve etik de¤erlere önem veren Garanti

Leasing, uluslararas› kredi derecelendirme flirketlerince (Fitch Ratings ve S&P) kredi notu

ile de¤erlendirilen ilk Türk leasing flirketidir. Fitch Ratings, 2005 y›l›n›n bafl›nda, Garanti

Leasing’in uzun vadeli yabanc› para kredi notunu B+'dan BB-'ye; A- olan ulusal kredi

notunu ise Kas›m ve Aral›k aylar›nda birer kez olmak üzere önce A'ya, daha sonra da

A+’ya yükseltmifltir. fiirket S&P taraf›ndan da BB- / pozitif / B notlar›yla de¤erlendirilmifltir.

GARANT‹ LEASING
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1990 y›l›nda kurulan Garanti Factoring ülkemizin en köklü faktoring flirketlerinden

biridir.

fiirketin %34,81’lik hissesi ‹MKB Ulusal Pazar›nda ifllem görmektedir. Tüm segmentlerde,

yayg›n bir müflteri taban›na sahip olan Garanti Factoring, Garanti Bankas› da¤›t›m

kanallar›n›n verimli kullan›m› ile faktoring ürünlerini müflterilerine yüksek hizmet kalitesiyle

sunmaktad›r.

fiirket özellikle KOB‹’lere sa¤lad›¤› h›zl› ve esnek çözümlerle öne ç›karak müflteri odakl›

bir sat›fl stratejisi izlemektedir. fiirket mevcut faktoring ürünlerine ek olarak, kurumsal

firmalara mal ve hizmet veren KOB‹ ve ticari segmentlerdeki müflterilerin iflletme

sermayesi ihtiyaçlar›n› gidermede kullanabilecekleri tedarikçi finansman› ürününü

baflar›yla pazarlayarak daha genifl bir müflteri kitlesine ulaflmaktad›r.

Ülkemiz faktoring sektöründe yaflanan h›zl› büyümeye liderlik yapma hedefine paralel

olarak, 2005 y›l›nda gerçeklefltirilen yeniden yap›lanma süreci sonucu Garanti Factoring’in

ürün çeflitlili¤i ve verimlili¤i art›r›lm›fl, müflteri taban› yayg›nlaflt›r›lm›fl ve risk yönetimi

daha sa¤l›kl› hale getirilmifltir. Müflterilerin yer ald›¤› bafll›ca sektörler üretim, demir-

çelik, otomotiv, tekstil, g›da, inflaat ve yap› malzemeleri sektörleridir.

Garanti Factoring, 2005 y›l›nda toplam 680 milyon ABD dolarl›k faktoring ifllem hacmi

gerçeklefltirmifltir. fiirket 2004 y›l›nda %4 olan pazar pay›n› 2005 y›l›nda %6’ya ç›karm›flt›r.

2005 y›l› faaliyetlerinin sonunda 3,454 bin YTL kâr kaydetmifl, toplam aktifleri ise 357

milyon YTL'ye ulaflm›flt›r. fiirket 2006 y›l›nda 1 milyar ABD dolarl›k toplam ifllem hacmi

hedeflemektedir.

Ülkemizin kredi notuna sahip tek faktoring flirketi olan Garanti Factoring  (Fitch: BB-

/A+/Positive) ayn› zamanda iki uluslararas› faktoring organizasyonuna - IFG (International

Factors Group) ve FCI (Factors Chain International) - üyedir.

GARANT‹ FACTORING
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Hayat d›fl› branfl›nda faaliyet gösteren Garanti Sigorta, banka sigortac›l›¤›n›n Türkiye’deki

en baflar›l› uygulay›c›s› ve lideridir.

2005 y›l›nda Dünya Gazetesi taraf›ndan sektörünün en baflar›l› flirketi seçilen Garanti

Sigorta, banka da¤›t›m kanallar›n›n yan› s›ra, yurt çap›nda yayg›n acente ve broker a¤›

ile müflterilerine hizmet ve ürünlerini sunmaktad›r. Grup flirketleri ile s›k› iliflki içerisinde

olan Garanti Sigorta, firmalar ile sigorta konusunda önemli çal›flmalar yapmaktad›r.

2005 y›l›nda alternatif da¤›t›m kanallar› ile ciddi üretimler yap›lm›fl, 365 gün 24 saat

çal›flan Alo Garanti Sigorta müflteri memnuniyetinin artmas›nda önemli rol üstlenmifltir.

Garanti Sigorta 2005 y›l›nda büyüme, kârl›l›k ve pazar pay› rakamlar›nda büyük geliflme

göstermifltir. Türkiye sigorta sektörünün %22 oran›nda büyüdü¤ü 2005 y›l›nda, Garanti

Sigorta 299,7 milyon YTL ile %75’lik bir büyüme göstererek bu alanda lider olmufltur.

Büyümenin sürdürülebilir ve kârl› olmas› gerekti¤ini bilen Garanti Sigorta, 2005 y›l›n›

41milyon YTL teknik kâr ile kapatarak %46’l›k bir büyüme göstermifltir. Vergi öncesi

kâr, bir önceki y›la göre %140 büyüme göstererek 24 milyon YTL olmufltur.

2005 y›l›n› sektöründe dokuzuncu s›rada kapatan Garanti Sigorta, pazar pay›n› %3,4’ten

%4,7’ye yükseltmifltir. Yang›n, nakliyat, kaza ve ferdi kaza branfllar›nda pazar pay›,

toplam pazar pay›n›n üzerindedir. fiirket mühendislik ve kredi branfllar›nda ise sektör

lideridir.

Garanti Sigorta, 2005 y›l›nda yap›lan ihaleyi kazanarak Do¤al Afet Sigortalar› Kurumu’nu

(DASK) befl y›l boyunca idare etmeye hak kazanm›flt›r. DASK, 1999 depreminden sonra

kurulmufl, Zorunlu Deprem Sigortas› ile ülkemizin en önemli konular›ndan biri olan

depreme karfl› daha bilinçli ve haz›rl›kl› olma yönünde çal›flmalar›n› sürdüren bir kurumdur.

Uluslararas› reasürörler ile uzun y›llara dayal›, köklü iliflkileri olan Garanti Sigorta, Munich

Re, Swiss Re, Maphre Re, Endurance gibi firmalar ile yo¤un olarak çal›flmaktad›r. Garanti

Sigorta, ülkemizin en büyük reasürör firmas› olan Milli Re ile de yak›n iflbirli¤i içerisindedir.

Garanti Sigorta, yenilikçi bir yaklafl›mla flekillendirdi¤i ifl stratejileri, riski do¤ru alg›lama

ve fiyatlama yetene¤i, dengeli portföy yap›s›, yüksek teknolojisi ve maliyet bilinci ile

sektörde rakiplerinden ayr›lmaktad›r.

GARANT‹ S‹GORTA



Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri

Kuruluflu 1992 y›l›na dayanan Garanti Emeklilik ve Hayat, bireysel emeklilik ve hayat

sigortac›l›¤› alanlar›nda, Türkiye çap›ndaki yayg›n müflteri kitlesine, katma de¤eri yüksek

ürün ve hizmetler sunmaktad›r.

Garanti Emeklilik ve Hayat, 2005 y›l›nda hem hayat hem de bireysel emeklilik branfllar›nda

baflar›l› bir performans göstermifltir. fiirket, bireysel emeklilik planlar›n›n sat›fl›nda, toplam

56.551 adet sözleflme ile, 11 flirketin faaliyet gösterdi¤i sektörde y›l› ikinci olarak

tamamlam›flt›r. 31 Aral›k 2005 itibariyle, Garanti Emeklilik ve Hayat 68.859’i bireysel,

24.745’i grup sözleflmesi olmak üzere toplam 93.604 sözleflme say›s›na ve 99,5 milyon

YTL’lik fon büyüklü¤üne ulaflarak sektörün önemli oyuncular›ndan biri oldu¤unu

kan›tlam›flt›r.

fiirket, hayat sigortac›l›¤› branfl›nda ise, 357 adedi yat›r›m (birikimli hayat, tek primli

hayat sigortalar›), 541.242 adedi risk (kredi hayat, ihtiyari hayat, y›ll›k hayat sigortalar›)

olmak üzere toplam 541.599 hayat sigortas› poliçesi satarak 54,6 milyon YTL prim

üretimi sa¤lam›flt›r. Garanti Emeklilik ve Hayat, 2005 y›l›n›n sektör verileri ›fl›¤›nda, hayat

sigortac›l›¤›nda pazar pay›n› en çok art›ran flirket olmufltur.

Garanti Emeklilik ve Hayat, 2005 y›l›nda bireysel emeklilik ve hayat sigortac›l›¤›nda katk›

pay› ve prim üretimi baz›nda bir önceki y›la göre s›ras›yla %162 ve %58 büyüme

gerçeklefltirmifl ve toplam 139,7 milyon YTL’lik üretime ulaflm›flt›r.

1999 y›l›nda 8 kifli olan Garanti Emeklilik ve Hayat sat›fl ekibi, 2005 y›l›nda 234’ü portföy

yöneticisi olmak üzere toplam 299 kifliye yükselmifltir. fiirket, Garanti’nin yan› s›ra üç

banka ile yapt›¤› iflbirli¤i kapsam›nda Türkiye geneline yay›lm›fl banka flubelerini etkin

bir da¤›t›m kanal› olarak kullanmaktad›r. fiirket, bireysel emeklilik ve hayat sigortac›l›¤›

sektöründe hedefledi¤i pazar pay›na ulaflmak amac› ile sat›fl ekiplerini ve genel müdürlük

kadrosunu büyütmeye devam etmektedir.

Garanti Emeklilik ve Hayat, uluslararas› standartlarda kurumsallaflan ve tam müflteri

memnuniyetini esas alan yaklafl›m› ile sektörün ikinci büyük flirketi olarak faaliyetlerine

devam etmektedir.

GARANT‹ EMEKL‹L‹K VE HAYAT
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1999 y›l›nda kurulan Garanti Ödeme Sistemleri A.fi. (GÖSAfi), ülkemiz kredi ve banka

kart› pazar›n›n lider hizmet sa¤lay›c›s›d›r.

GÖSAfi'›n %99,99'u Garanti'nin ifltirak portföyünde yer almaktad›r. Kredi kart› pazar›n›n

en h›zl› ve etkin ürün gelifltiricisi olan GÖSAfi, Garanti'ye kart programlar› (çip bazl› çok

markal› ve ortak markal›), ticari kartlar, sanal kartlar, iflyeri pazarlama ve e-ticaret

hizmetleri de sunmaktad›r.

Shop&Miles ve son y›llarda ortaya koydu¤u sürdürülebilir büyüme performans› ile

ülkemizde oldu¤u kadar Avrupa liginde de liderli¤e oynayan Bonus Card, GÖSAfi'›n

Garanti için gelifltirmifl oldu¤u ve halen yönetim hizmeti sundu¤u kart programlar›n›n

en bafl›nda gelmektedir.

GÖSAfi, kredi ve banka kart› alanlar›nda teknolojiyi kullan›m› ve gelifltirdi¤i ürün ve

hizmet yenilikleri ile gerek ulusal gerekse uluslararas› pazarda be¤eni ve takdir

toplamaktad›r.

2005 y›l›nda GÖSAfi'›n, 5 milyon kredi kart›, 2,7 milyon banka kart› ve 162 bin POS

ile arac›l›k etti¤i toplam kart ifllem hacmi 17,9 milyar ABD dolar› ve toplam üye iflyeri

hacmi 17,8 milyar ABD dolar› olmufltur. GÖSAfi'›n 2005 y›l› sonunda toplam aktifleri

3,1 milyar ABD dolar›na ulaflm›flt›r.

GARANT‹ ÖDEME S‹STEMLER‹



Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri

1997 y›l›nda kurulan Garanti GYO, ülkemizin en güçlü ve sayg›n gayrimenkul yat›r›m

ortakl›klar›ndan biridir. Hisselerinin %49’u ‹MKB Ulusal Pazar›nda ifllem gören fiirket’in

portföy de¤eri 2005 sonunda 137,2 milyon YTL'ye ulaflm›flt›r.

Sektöründe ISO-9001-2000 serisi kalite belgesine sahip ilk ve tek gayrimenkul flirketi

olan Garanti GYO, baflta ‹stanbul olmak üzere metropol flehirlerde orta ve orta-üst gelir

grubuna hitap eden, belirli bir konsept yaklafl›m› olan, mimari olarak özgün ve finansal

olarak eriflilebilir konut gelifltirme projeleri ile düzenli, düflük riskli ve yüksek kira getirileri

sa¤layabilecek ticari gayrimenkullere ve gelifltirme projelerine yat›r›m yapmay›

hedeflemektedir.

fiirket, 2005 y›l›nda Maslak’ta ilk al›flverifl merkezi projesine bafllam›flt›r: Do¤ufl Power

Center. Proje, ülkemizdeki di¤er al›flverifl merkezlerinden, Türkiye’de ilk kez uygulanmakta

olan “power center” konsepti ile ayr›flmaktad›r. Projede otomotiv, mobilya, market,

tekstil, spor malzemeleri, ev aksesuarlar› ma¤azalar› ve tematik bir food court bölümü

planlanm›fl ve tüm markalar kendi içlerinde aktivitelerle desteklenerek interaktif sat›fl

deneyimi sunacak bir flekilde organize edilmifllerdir. 58.000 m2’lik inflaat alan›na sahip

olan proje, 33.000 m2 kiralanabilir alanda büyük ma¤aza alanlar›n› kullanan kirac›lardan

oluflan yayg›n bir kirac› portföyüne sahiptir. Yaklafl›k 30 milyon ABD dolar› yat›r›m

maliyeti olan projenin tamam› Garanti GYO taraf›ndan gelifltirilmifltir. Projenin Eylül

2006’da tamamlanmas› planlanmaktad›r.

Garanti GYO, 2006 y›l›n›n ortas›nda Bursa’da yeni bir al›flverifl merkezi, otel ve oto

showroom projesinin inflaat›na bafllamay› öngörmektedir. 91.000 m2 kapal› alana sahip

olacak ve 60 milyon ABD dolar›na mal olmas› öngörülen projede büyük bir spor merkezi

ile bir kongre merkezinin de yer almas› planlanmaktad›r.

2004 y›l› Eylül ay›nda inflaat›na bafllanan Ümraniye Çekmeköy’deki Evidea projesi, konut

sektöründe k›sa bir sürede marka olmufltur. 15 farkl› tip ve büyüklükte toplam 473

konuttan oluflan ve tamam› infla edilmeden sat›lan projenin 40 milyon ABD dolar›na

mal olmas› ve 2007 ortas›nda tamamlanmas› hedeflenmektedir. Yukar›dakilere ek

olarak Garanti GYO’nun portföyünde, Antalya’da 9.000 m2 büyüklü¤ündeki bir ofis

ve al›flverifl merkezi, Etiler’de Audi Showroom olarak kiralanan bir mülk ve Garanti’ye

kiralanm›fl bulunan Taksim ve Levent’teki mülkler de yer almaktad›r.

Garanti GYO, yurtd›fl›nda da yat›r›mlar›na devam etmektedir. fiirket, Romanya’da

3 milyon Euro sermaye ile kurulan GKY Real Estate Investments SA’n›n %50 hissesine

sahiptir. Bükrefl Voluntari bölgesinde 35.000 m2’lik bir arsaya yat›r›m yapm›fl bulunan

fiirket, 550 m2’lik bir ifl yeri binas›n›n al›m›n› da gerçeklefltirecektir.

GARANT‹ GAYR‹MENKUL YATIRIM ORTAKLI⁄I
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Garanti Teknoloji hizmet verdi¤i kurumlar için biliflim stratejileri gelifltirmekte, baflta

Garanti Bankas› olmak üzere ifltiraklerine ve Do¤ufl Grubu’na biliflim teknolojisi alan›nda

hizmet sunmaktad›r. fiirket, teknoloji dünyas›ndaki h›zl› geliflmeleri yak›ndan izleyerek,

ihtiyaca en uygun flekilde üretti¤i çözümleri katma de¤erli hizmetlere dönüfltürmekte,

de¤iflim ve kaliteyi yaratmakta, yönetmekte ve süreklili¤ini sa¤lamaktad›r.

fiirket, bankac›l›k ve finansal hizmetler baflta olmak üzere, otomotiv, inflaat, medya ve

turizm alanlar›nda faaliyet gösteren flirketlere; teknoloji altyap›s›, çeflitli platformlarda

uygulama yaz›l›m, entegrasyon, sistem yönetimi, güvenlik yönetimi, proje yönetimi,

varl›k yönetimi, süreç yönetimi, SLA (Service Level Agreement) yönetimi, internet

uygulamalar› ve elektronik posta hizmetleri sunmakta ve bu konularda dan›flmanl›k

hizmetleri vermektedir.

Garanti Teknoloji, hizmetleri kapsam›nda müflterilerinin altyap› ihtiyaçlar›na yerinde

destek vermekte, her türlü teknik sat›n alma ifllerini yürütmekte ve kullan›c› deste¤i

sa¤lamaktad›r. fiirket’in tüm hizmetleri, 7 gün 24 saat kesintisiz iflleyecek flekilde

tasarlanm›fl ve çok kanall› müflteri iliflkileri yönetimi ve süreç-doküman yönetimi sistemleri

ile entegre edilmifl durumdad›r.

Garanti Teknoloji;

- 13.500 Windows 2003 ve XP kiflisel bilgisayar,

- 715 adet Windows 2003 sunucu,

- 56 adet Unix sistem,

- saniyede 6.592 talimat iflleyebilen merkezi ifllem ünitesi,

- 32 terabyte disk kapasitesi ve

- %99,999’luk sistem güvenilirli¤i ile

ülkemizin bir numaral› özel teknoloji hizmet sa¤lay›c›s›d›r.

Garanti Teknoloji taraf›ndan yönetilmekte olan ulusal çapl› iletiflim altyap›s›, kesintisiz

dial-up ve uydu ba¤lant›s› ile desteklenmektedir. Bu altyap› üzerindeki veri, video ve

ses iletiflimi; 165.000 POS, 1.250 ATM ve nakit döngüsü altyap›lar›yla gerçeklefltirilmektedir.

Uygulama Yaz›l›m, Sistem ve ‹flletim, Network ve Müflteri Hizmetleri, Strateji ve Yönetim

Destek olarak dört ana faaliyet alan› baz›nda organize olan Garanti Teknoloji’de, 250

kiflilik yaz›l›m gelifltirme ve analist ekibi de dahil olmak üzere, konusunda uzman 520

kifli çal›flmaktad›r.

Biliflim sektöründe köklü ve güçlü bir konuma sahip olan Garanti Teknoloji, gelece¤ini

yeni aç›l›mlarla destekleyerek, konusunda öncü dünya kurulufllar›yla stratejik ifl ortakl›klar›

gerçeklefltirmekte; müflteri odakl› yaklafl›m›yla yeni platformlar yaratmak ve ortak

çözümler gelifltirmek üzere her türlü teknolojik iflbirli¤ine destek vermektedir.

Yaklafl›k 30 müflteriye hizmet sunan Garanti Teknoloji’nin 2005 y›l sonu verilerine göre

aktif toplam› 12,6 milyon YTL, toplam sat›fllar› 21,3 milyon YTL, net kâr› ise 624,4

bin YTL’dir

GARANT‹ TEKNOLOJ‹



Ocak
1 Ocak
Türk Liras›'ndan (TL) 6 s›f›r at›ld› ve Yeni Türk Liras›'na
(YTL) geçildi.

Kurumlar Vergisi %33'ten %30'a çekildi. Gelir vergisi
üst diliminde ise 5 puanl›k indirime gidildi. Baz› mal
ve hizmetlerde %18 olan KDV oran› %8 olarak yeniden
düzenlendi.

Akaryak›tta serbest fiyat dönemi bafllad›.

Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerde tekstil ithalat›
kotas› kalkt›.

13 Ocak
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B(+)'dan BB(-)'ye
yükseltti.

TÜFE (%)

YTL/ABD Dolar›

Referans Faiz Oran›-bileflik (%)

‹MKB-100 Endeksi

9,23

1,3295

19,18

27.330

fiubat
3 fiubat
D‹E, yeni sepete göre ilk enflasyonu aç›klad›. TEFE, ÜFE
ile de¤ifltirildi.

4 fiubat
Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas› (VOB) ‹zmir'de aç›ld›.

10 fiubat
TEB'in %84,25'ine sahip TEB Mali Yat›r›mlar A.fi'nin
%50'sini temsil eden hisseler, BNP Paribas'ya devredildi.

11 fiubat
Moody's, Türkiye'nin kredi notunun görünümünü
"dura¤an"dan "pozitif"e çevirdi.

14 fiubat
Hazine iç piyasada ilk kez 5 y›l vadeli tahvil ihraç etti.

TÜFE (%)

YTL/ABD Dolar›

Referans Faiz Oran›-bileflik (%)

‹MKB-100 Endeksi

8,69

1,2785

17,32

28.396

Mart
4 Mart
TÜPRAfi hisselerinin %14,76'l›k bölümü, Borsa Toptan
Sat›fllar Pazar›'nda sat›ld›.

10 Mart
JCR, Türkiye'nin kredi notunu B(+)'dan BB(-)'ye yükseltti.

TÜFE (%)

YTL/ABD Dolar›

Referans Faiz Oran›-bileflik (%)

‹MKB-100 Endeksi

7,94

1,3462

17,46

25.558

Nisan
12 Nisan
Ziraat ve Halk Bankas›'nda ortak yönetim sona erdi.

Fortis Bank, Do¤an Ailesi, D›flbank Mensuplar› Emekli
Sand›¤› ve D›flbank Mensuplar› Güvenlik Vakf› ile
D›flbank'›n %89,3 oran›ndaki hissesinin sat›fl›
konusunda anlaflma imzalad›.

18 Nisan
Petkim'in %34,5'lik bölümü halka arz edildi.

TÜFE (%)

YTL/ABD Dolar›

Referans Faiz Oran›-bileflik (%)

‹MKB-100 Endeksi

8,18

1,3844

18,35

23.592

May›s
9 May›s
Yap› Kredi Bankas›'n›n hisselerinin %57,4'ünün Koç
Finansal Hizmetler ve Koçbank Nederland'a sat›fl›
konusunda sözleflme imzaland›.

11 May›s
IMF ‹cra Direktörleri Kurulu, yaklafl›k 10 milyar ABD
dolar› tutar›ndaki kayna¤›n 12 eflit dilimde kullan›lmas›n›
öngören Türkiye'nin niyet mektubunu onaylad›.

25 May›s
Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatt›na ilk petrol
pompaland›.

TÜFE (%)

YTL/ABD Dolar›

Referans Faiz Oran›-bileflik (%)

‹MKB-100 Endeksi

8,70

1,3550

16,74

25.236

Haziran
15 Haziran
Dünya Bankas›, Türkiye'ye özellefltirme program›n›
desteklemek amac›yla verdi¤i 465,4 milyon ABD dolar›
tutar›nda krediyi serbest b›rakt›.

16 Haziran
Atatürk Havaliman› iflletme ihalesini 3 milyar ABD
dolarl›k teklifle kazanan TAV ile Devlet Hava Meydanlar›
‹flletmesi Genel Müdürlü¤ü DHM‹ aras›nda ihale
sözleflmesi imzaland›.

TÜFE (%)

YTL/ABD Dolar›

Referans Faiz Oran›-bileflik (%)

‹MKB-100 Endeksi

8,96

1,3337

16,00

26.957

Temmuz
1 Temmuz
Türk Telekom ihalesinde en yüksek teklifi, 6.550 milyon
ABD dolar› ile Oger Telecoms Ortak Giriflim Grubu
verdi.

4 Temmuz
D›flbank'›n ço¤unluk hisseleri, Fortis Bank'a devredildi.

7 Temmuz
Londra'da belediye otobüsleri ve metro istasyonlar›nda
eflzamanl› meydana gelen patlamalar, uluslararas›
piyasalarda sert hareketlerin yaflanmas›na neden oldu.

TÜFE (%)

YTL/ABD Dolar›

Referans Faiz Oran›-bileflik (%)

‹MKB-100 Endeksi

7,82

1,3212

16,16

29.615

AB: 3 Ekim 2005’te AB ile
müzakerelere baflland›. 34 ana
bafll›kta devam eden tarama
sürecinin 2006 y›l›nda
tamamlanarak; ana
müzakerelere geçilmesi
öngörülüyor.

Büyüme: Yat›r›m harcamalar›
ve tüketim talebinin canl›l›¤›n›
korudu¤u 2005 y›l›nda
büyümenin %5’lik hükümet
hedefinin üzerinde gerçekleflti¤i
tahmin ediliyor. Türkiye’nin son
4 y›lda kat etti¤i mesafe,
sürdürülebilir büyümeye
ulafl›lmas› aç›s›ndan kritik
öneme sahip.

Enflasyon: S›k› maliye ve para
politikalar› sonucunda TCMB,
son 4 y›lda oldu¤u gibi 2005
y›l›nda da enflasyonu hedefin
alt›nda tutmay› baflard›. TCMB
koflullar›n uygun hale gelmesiyle
birlikte, 2006 y›l›ndan itibaren
aç›k enflasyon hedeflemesi
sistemine geçilece¤ini aç›klad›.

Mali denge: 2006 y›l›ndan
itibaren 3 y›ll›k merkezi bütçe
sistemine geçilmesiyle birlikte
bütçenin fleffafl›¤› artt›. Türkiye,
2005 y›l›nda ilk kez, konsolide
bütçe aç›¤›n›n milli gelire oran›
aç›s›ndan Maastricht kriterini
yakalad›.

D›fl denge: ‹hracat hacmi 73,3
milyar ABD dolar›na, ithalat
hacmi ise 116,4 milyar ABD
dolar›na ulaflt›. D›fl ticaret hacmi
200 milyar ABD dolar›na
yaklafl›rken; artan d›fl ticaret
aç›¤› nedeniyle cari ifllemler aç›¤›
da geniflleyerek 23 milyar ABD
dolar›na yükseldi.

Makroekonomik De¤iflkenler

Gecelik Faiz Oran›-basit (%) 17,00 16,50 15,50 15,00 14,50 14,25

Ocak fiubat Mart Nisan May›s Haziran

2005 Türkiye’de Geliflmeler



A¤ustos
12 A¤ustos
Petrol fiyatlar› son y›llar›n en yüksek seviyesine ç›kt›.
Brent tipi petrolün fiyat› varil bafl›na 68 ABD dolar›n›
aflt›.

25 A¤ustos
Do¤ufl Holding, ‹MKB'ye gönderdi¤i aç›klamada,
Garanti Bankas›'n›n ç›kar›lm›fl sermayesinin %25,5'ine
tekabül eden hisse pay›n› General Electric Co.'nun
(GE) ifltiraki olan General Electric Consumer Finance'e
(GECF) satmak üzere bir hisse devir sözleflmesi
imzalad›¤›n› aç›klad›.

TÜFE (%)

YTL/ABD Dolar›

Referans Faiz Oran›-bileflik (%)

‹MKB-100 Endeksi

7,91

1,3473

16,22

30.908

Eylül
11 Eylül
TÜPRAfi'›n %51'lik bölümünün özellefltirilmesine iliflkin
nihai pazarl›k görüflmelerinde en yüksek teklifi 4.140
milyon ABD dolar›yla Koç-Shell grubu verdi.

16 Eylül
Galataport ihalesinde en yüksek teklifi, 3.538 milyon
euro ile Royal Caribbean Cruises Ltd'nin önderli¤indeki
konsorsiyum verdi.

28 Eylül
Yap› Kredi Bankas›'n›n %57,4'lük hissesi Koç Finansal
Hizmetler'e (Koç Grubu ile ‹talyan Uni Credito
%50-%50 ortak) devredildi.

TÜFE (%)

YTL/ABD Dolar›

Referans Faiz Oran›-bileflik (%)

‹MKB-100 Endeksi

8,00

1,3422

15,05

33.333

Ekim
3 Ekim
AB Konseyi, Türkiye ile müzakerelere bafllanmas›na
karar verdi.

4 Ekim
ERDEM‹R'in %46,12'lik bölümünün özellefltirilmesine
iliflkin ihalede en yüksek teklif 2.770 milyon ABD dolar›
ile Oyak'tan geldi.

18 Ekim
Maliye Bakan› Unak›tan, Türkiye’nin ilk 3 y›ll›k bütçesini
aç›klad›. 2006 Mali Y›l› Konsolide Bütçesi 174 milyar
340 milyon YTL olarak belirlendi.

TÜFE (%)

YTL/ABD Dolar›

Referans Faiz Oran›-bileflik (%)

‹MKB-100 Endeksi

7,52

1,3417

14,25

31.964

Kas›m
14 Kas›m
Türkiye'nin en büyük özellefltirmesi olan Türk
Telekom'da hisse devri tamamland›.

Vak›fbank, hisselerinin %21,89'unun halka arz›ndan
1.274 milyon ABD dolar› gelir elde etti.

29 Kas›m
Baflbakan Erdo¤an, 2006'dan itibaren kurumlar vergisi
oran›n›n %30'dan %20'ye, ücretliler d›fl›ndaki en
yüksek gelir vergisi oran›n›n ise %40’tan %35'e
çekilece¤ini aç›klad›.

TÜFE (%)

YTL/ABD Dolar›

Referans Faiz Oran›-bileflik (%)

‹MKB-100 Endeksi

7,61

1,3500

13,87

38.089

Aral›k
1 Aral›k
Avrupa Merkez Bankas›, faiz oranlar›n› çeyrek puan
art›rarak %2,25'e yükseltti.

2 Aral›k
Dünya Bankas›, Ülke Yard›m Stratejisi (CAS)
çerçevesinde, Türkiye'ye verece¤i yard›m›n vadesini bir
y›l art›r›rken, kredi miktar›n› da 6,6 milyar ABD dolar›na
ç›kard›.

6 Aral›k
Fitch, Türkiye'nin, BB(-) olan kredi notuna iliflkin
ekonomik görünümünü “dura¤an”dan “pozitif”e
yükseltti.

9 Aral›k
IMF ile yürütülmekte olan Stand-By Düzenlemesi'nin
1. ve 2. gözden geçirmeleri IMF ‹cra Direktörleri Kurulu
taraf›ndan onayland›. 1. ve 2. gözden geçirmelerin
tamamlanmas›yla yaklafl›k 1.6 milyar ABD dolar›
tutar›ndaki kredi dilimi serbest b›rak›ld›.

12 Aral›k
Maliye Bakan› Unak›tan, 59. Hükümet döneminde
yap›lan özellefltirmelerden 26.674 milyon ABD dolar›
gelir sa¤land›¤›n› bildirdi.

13 Aral›k
TMSF'nin sat›fla ç›kard›¤› Telsim, 4.550 milyon ABD
dolar› bedelle dünyan›n en büyük mobil
telekomünikasyon operatörlerinden ‹ngiliz Vodafone
Telekomünikasyon A.fi.'ne sat›ld›.

TMSF'nin ‹mar Bankas›'ndan kaynaklanan alacaklar›
nedeniyle sat›fla ç›kard›¤› Uzan Grubu ve medya grubu
ile Telsim'in sat›fl›ndan 6.152 milyon ABD dolar› elde
edildi¤i aç›kland›.

Federal Reserve, y›l boyunca gösterge faiz oranlar›n›
art›rd›. Y›l›n son toplant›s›nda, faiz oranlar› çeyrek puan
daha art›r›larak %4,25'e yükseltildi.

15 Aral›k
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B1'den Ba3'e
yükseltti.

22 Aral›k
25 A¤ustos tarihinde aç›klanan ortakl›k anlaflmas›
kapsam›nda, Garanti’nin %25,5’lik hissesi GECF’ye
devredildi.

30 Aral›k
Borsa, gün içinde 40.012 puanla yeni bir tarihi zirveye
yükseldi.

TÜFE (%)

YTL/ABD Dolar›

Referans Faiz Oran›-bileflik (%)

‹MKB-100 Endeksi

7,72

1,3418

13,83

39.778

Milli gelirin %6’s›n› aflan cari
ifllemler aç›¤›n›n finansman›nda
do¤rudan yabanc› sermaye
yat›r›m›n›n yan› s›ra finansal
piyasalara gösterilen ilgi de etkili
oldu.

Özellefltirme: Özellefltirme
ihalelerine gösterilen yo¤un
ilgiyle toplam özellefltirme geliri
25 milyar ABD dolar›n› aflt›.
Söz konusu rakam›n yaklafl›k
8,2 milyar ABD dolar› 2005
y›l›nda tahsil edildi.

Do¤rudan yabanc› sermaye
yat›r›m›: Yabanc› kurumlar›n
ortakl›k veya sat›n alma yoluyla
baflta finans sektörüne olmak
üzere ülkeye artan orandaki
girifllerinin yan› s›ra, kaydedilen
özellefltirme performans›n›n da
katk›s›yla, 2005 y›l›nda
do¤rudan yabanc› sermaye
yat›r›m› 8 milyar ABD dolar›na
yükseldi.

IMF: 2005 y›l›nda 3 y›ll›k yeni
bir stand-by program› imzaland›
ve yaklafl›k 10 milyar ABD
dolarl›k kredinin 12 dilimde
serbest b›rak›lmas› onayland›.
1. ve 2. gözden geçirmenin
tamamlanmas›yla birlikte, söz
konusu kredinin yaklafl›k
1,6 milyar ABD dolar› Hazine
Müsteflarl›¤›’n›n hesab›na geçti.

Rating: Fitch ve Moody’s
Türkiye’nin kredi notunu art›rd›.
Art›r›mda, AB ile müzakerelere
bafllanmas› ve IMF ile 3 y›ll›k
yeni stand-by anlaflmas›
imzalanmas›n›n yan› s›ra, borç
dinamiklerinde görülen iyileflme
ile s›k› maliye ve para politikalar›
da etkili oldu.

14,25 14,25 14,25 14,00 13,75 13,50

Temmuz A¤ustos Eylül Ekim Kas›m Aral›k
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BÖLÜM II YÖNET‹M VE KURUMSAL YÖNET‹M UYGULAMALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER



Yönetim Kurulu ve Denetçiler

Süleyman Sözen
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

1946. Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu.
Maliye Bakanl›¤›’nda hesap uzman›
olarak çal›flt›. 1981 y›l›ndan itibaren
özel sektörde, özellikle finans
kurulufllar›nda görevler üstlendi.
1997 y›l›ndan beri Do¤ufl Grubu’nun
ve Garanti’nin çeflitli ifltiraklerinin
yönetim kurulu üyesi ve baflkan›d›r.
Yeminli Mali Müflavir unvan›
bulunmaktad›r.

Dr. Ahmet Kamil Esirtgen
Yönetim Kurulu Üyesi

1945. ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi, Stanford Business School
(MBA) ve ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme
Fakültesi (doktora program›) mezunu.
Akademik kariyerinden sonra 1975
y›l›ndan itibaren çeflitli özel sektör
kurulufllar›nda çal›flt›. 1987 y›l›nda
Do¤ufl Grubu’na kat›ld› ve Finansman
Grup Baflkanl›¤› görevini üstlendi.
Garanti’nin baz› ifltirakleriyle, di¤er
baz› özel sektör kurulufllar›nda
yönetim kurulu üyesidir.

Dmitri Lysander Stockton
Yönetim Kurulu Üyesi

1964. North Carolina A&T State
University’den Muhasebe lisans
derecesi vard›r. ‹fl hayat›na GE’de
bafllam›fl ve Grubun çeflitli
flirketlerinde yönetici pozisyonunda
görev alm›flt›r. 2005 y›l›ndan beri
GE Consumer Finance’in Orta ve
Do¤u Avrupa Operasyonlar›ndan
Sorumlu Baflkan ve CEO’su görevini
yürütmektedir.

Richard Alan Laxer
Yönetim Kurulu Üyesi

1961. Skidmore College, ‹fl ‹daresi
Bölümü mezunu. GE Real Estate ve
GE Commercial Finance’deki 21 y›ll›k
deneyiminin ard›ndan 2000 y›l›nda
GE Commercial Finance, Asya Pasifik
Bölge Baflkan› olarak Gruba
kat›lm›flt›r. 2004 y›l›ndan bu yana GE
Commercial Finance, Kurumsal
Finansal Hizmetler Avrupa Bölgesi
Baflkan ve CEO’su görevindedir.

Ferit Faik fiahenk
Yönetim Kurulu Baflkan›

1964. Boston College, Pazarlama
ve ‹nsan Kaynaklar› Bölümü
mezunu. Harvard Business School
“Owner/President” Yönetici
Program›n› tamamlad›.
Garanti Yat›r›m’›n kuruculu¤unu
ve Baflkan Yard›mc›l›¤›n› yapt›.
Do¤ufl Holding CEO’lu¤u yapt›.
Do¤ufl Otomotiv’de Yönetim
Kurulu Baflkan› olarak görev ald›.

Do¤ufl Grubu Baflkan›d›r.



79

Y›ll›k Rapor  2005

Daniel Noel O’Connor
Yönetim Kurulu Üyesi

1959. University College Dublin,
Ticaret (lisans) ve Profesyonel
Muhasebe (MBA) bölümü mezunu.
1997 y›l›nda Woodchester Group’un
GE taraf›ndan al›nmas›yla Gruba
kat›lm›fl, CEO’su oldu¤u AFS
Europe’un 1999 y›l›nda GCF ile
birleflmesi sonucunda ortaya ç›kan
Avrupa’n›n tüketici finansman›ndaki
en büyük ba¤›ms›z kuruluflunun
Baflkan ve CEO’su görevini
üstlenmifltir.

Charles Edward Alexander
Yönetim Kurulu Üyesi

1953. Oxford University mezunu. 25
y›ll›k uluslararas› yat›r›m bankac›l›¤›
kariyerinin ard›ndan 1999 y›l›nda
GE’ye kat›lm›flt›r. Yürütmekte oldu¤u
GE Capital Europe Baflkanl›¤›’n›n yan›
s›ra 2001’de GE’nin ‹ngiltere’deki
National Executive’i seçilmifltir. Ayr›ca,
General Electric Capital Corporation
ve GE Capital Services, Inc.’in yönetim
kurullar›nda yer almaktad›r.

Dr. M. Cüneyt Sezgin
Yönetim Kurulu Üyesi

1961. Ortado¤u Teknik Üniversitesi,
‹flletme Bölümü, Western Michigan
University, ‹fl ‹daresi (MBA) ve ‹stanbul
Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi doktora
mezunu. Çeflitli özel sektör
bankalar›nda yöneticilik yapt›. Global
Association of Risk Professionals
Türkiye Bölge Yöneticisi, Risk
Yöneticileri Derne¤i Baflkan›’d›r. Ayn›
zamanda Garanti Sigorta, Garanti
Emeklilik ve Hayat, Garanti Factoring
ve Garanti Leasing flirketlerinde de
Yönetim Kurulu Üyeli¤ini
sürdürmektedir.

Ergun Özen
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel
Müdür

1960. New York State University
Ekonomi Bölümü ve Harvard Business
School Üst Düzey Yönetici Program›
mezunu. Türkiye Bankalar Birli¤i
Baflkan Vekili. Garanti Teknoloji ve
Garanti Ödeme Sistemleri Yönetim
Kurulu Baflkan›; Garanti Yat›r›m,
Garanti Portföy, GarantiBank
International, Garanti Bank Moscow,
Do¤al Hayat› Koruma Vakf›, ‹stanbul
Kültür Sanat Vakf›, Türk E¤itim
Derne¤i ve TÜS‹AD Yönetim Kurulu
Üyesi’dir.

Altan Reha Göksu
Denetçi

1936. ‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunu. Avukat olarak
çal›flt›. 1974 y›l›nda Do¤ufl Grubu’na
kat›ld›. Garanti Gayrimenkul Yat›r›m
Ortakl›¤›’nda Hukuk Müflaviri olarak
görev yap›yor.

Selahi ‹çtem
Denetçi

1941. Ankara ‹ktisadi ve Ticari ‹limler
Akademisi mezunu. 1963 y›l›ndan
itibaren özel sektörde çeflitli görevler
üstlendi. 1969 y›l›nda Do¤ufl
Grubu’na kat›ld›.



Üst Yönetim

1
Ergun Özen
Genel Müdür

Özgeçmifl bilgileri için lütfen sayfa 79’a
bak›n›z.

2
Kubilay Cinemre
Genel Müdür Yard›mc›s›
Hazine, Yat›r›m Bankac›l›¤› ve
Özel Birikim Yönetimi

1966. Bo¤aziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
lisans ve lisansüstü mezunudur. Yurt içi ve
yurt d›fl›nda çeflitli bankalarda yöneticilik
görevlerinde bulundu. Halen Garanti Yat›r›m,
Garanti Portföy ve Garanti Gayrimenkul
Yat›r›m Ortakl›¤›’nda Yönetim Kurulu
Üyesi’dir.

3
Tolga Egemen
Genel Müdür Yard›mc›s›
Finansal Kurumlar ve Kurumsal
Bankac›l›k

1969. Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Makina
Mühendisli¤i Bölümü mezunu. Çeflitli özel
sektör bankalar›nda yöneticilik görevlerinde
bulundu. Garanti Yat›r›m Yönetim Kurulu
Üyesi’dir.

4
Ali Fuat Erbil
Genel Müdür Yard›mc›s›
Bireysel Bankac›l›k ve Da¤›t›m Kanallar›

1968. Ortado¤u Teknik Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisli¤i Bölümü, Bilkent Üniversitesi
(MBA), ‹stanbul Teknik Üniversitesi Bankac›l›k
ve Finans Doktoras› mezunu. Çeflitli özel
sektör kurulufllar› ve bankalarda yönetici
olarak görev yapt›. Halen GÖSAfi ve Garanti
Portföy’ün Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

5
Hüsnü Erel
Genel Müdür Yard›mc›s›
Teknoloji ve Operasyon Hizmetleri

1952. ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik
ve ‹letiflim Mühendisli¤i Bölümü mezunu.
Çeflitli özel sektör kurulufllar› ve bankalarda
yönetici olarak görev yapt›. Halen GÖSAfi’ta
Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Teknoloji’nin
ise Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
Üyesi’dir.

6
Gökhan Erün
Genel Müdür Yard›mc›s›
‹nsan Kaynaklar›

1968. ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik
ve Haberleflme Bölümü ve Yeditepe
Üniversitesi ‹flletme Bölümü (MBA) mezunu.
Garanti Emeklilik ve Hayat’ta Genel Müdür
olarak görev yapt›. Garanti Sigorta ve Garanti
Emeklilik ve Hayat’ta Yönetim Kurulu
Üyesi’dir.

7
Turgay Gönensin
Genel Müdür Yard›mc›s›
Ticari Bankac›l›k

1962. Bo¤aziçi Üniversitesi ‹flletme Bölümü
mezunu. Çeflitli özel sektör bankalar›nda
yöneticilik görevlerinde bulundu. Garanti
Teknoloji, GÖSAfi ve GarantiBank
International’da Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

9
3

13
2

18 4 10 11 6
7

5
12
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8
Nafiz Karadere
Genel Müdür Yard›mc›s›
KOB‹ Bankac›l›¤›

1957. Ankara Üniversitesi, Uluslararas› ‹liflkiler
Bölümü mezunu. Çeflitli özel sektör
bankalar›nda üst düzey yönetici olarak görev
ald›. Halen Garanti Sigorta, GÖSAfi ve Garanti
Emeklilik ve Hayat’›n Yönetim Kurulu
Üyesi’dir.

9
Adnan Memifl
Genel Müdür Yard›mc›s›
Destek Hizmetleri

1955. ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi
lisans ve ayn› üniversitenin ‹flletme ‹ktisadi
Enstitüsü lisansüstü mezunu. Türkiye Bankalar
Birli¤i Finansal Yeniden Yap›land›rma Çal›flma
Grubu Baflkan› ve çeflitli grup flirketlerinin
Yönetim Kurulu Baflkan› ve Üyesidir.

10
Murat Mergin
Stratejik Planlama Baflkan›

1963. City University of New York, Ekonomi
ve Finans bölümleri mezunu. Çeflitli özel
sektör bankalar›nda yöneticilik görevlerinde
bulundu.

11
Dr. M. Cüneyt Sezgin
Yönetim Kurulu Üyesi
‹ç Denetim ve Risk Yönetimi Baflkan›

Özgeçmifl bilgileri için lütfen sayfa 79’a
bak›n›z.

12
Mehmet Sezgin
Garanti Ödeme Sistemleri A.fi.
Genel Müdür

1962. Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ‹flletme
Bölümü ve University of Massachusetts,
‹fl ‹daresi (MBA) mezunu. Çeflitli özel sektör
bankalar› ve MasterCard Europe’da çal›flt›.
Bankalararas› Kart Merkezi ve MasterCard
Europe Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

13
Ali Temel
Genel Müdür Yard›mc›s›
Krediler

1968. Bo¤aziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik
Mühendisli¤i Bölümü mezunu. Çeflitli özel
sektör bankalar›nda yöneticilik yapt›. Garanti
Leasing ve Garanti Factoring’de Yönetim
Kurulu Üyesi’dir.



Komiteler

KRED‹ KOM‹TES‹

Garanti Bankas› Yönetim Kurulu, Bankac›l›k Yasas›na uygun olarak kredi tahsis yetkilerinin belirli bir tutar›n›, Banka’n›n dört Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür’den oluflan Kredi Komitesine devretmifltir. 

Komite Üyeleri
Süleyman Sözen (Yönetim Kurulu Baflkan Vekili)
Dr. Ahmet Kamil Esirtgen (Yönetim Kurulu Üyesi)
Dmitri Lysander Stockton (Yönetim Kurulu Üyesi)
Richard Alan Laxer (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ergun Özen (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi)

Genel Müdürlü¤e, flubeler taraf›ndan yap›lan ve Genel Müdürlük kredi yetkisini aflan kredi tekliflerinden uygun bulunanlar haftada bir kez toplanan Kredi
Komitesi’ne sunulur. Kredi Komitesi, kendisine sunulan bu kredi tekliflerini inceler, kendi yetkisi dahilindekileri sonuçland›r›r, yetkisinin üzerinde olup
uygun buldu¤u kredi tekliflerini ise sonuçland›r›lmak üzere Yönetim Kurulu’na sunar.

R‹SK YÖNET‹M‹ KOM‹TELER‹

Üst Düzey Risk Komitesi (ÜDRK)
BDDK'n›n 08.02.2001 tarih 24312 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanan tebli¤i esaslar›na göre tesis edilmifl olan komite1, ‹ç Denetim ve Risk Yönetimi'nden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Aktif Pasif Komitesi Baflkan›, Kredi Komitesi Baflkan› ve Banka Risk Komitesi Baflkan›'ndan oluflmaktad›r.

Komite Faaliyetleri
• Banka'n›n risk yönetimi konusundaki misyon ve risk yaklafl›m›n› belirlemek, Yönetim Kurulu onay›n› almak,
• Misyon ve risk yaklafl›m› ile uyumlu risk yönetim strateji ve politikalar›n› haz›rlamak, Yönetim Kurulu onay›n› almak,
• Banka genelinde ortak risk yönetimi kültürünün oluflturulmas›n› sa¤lamak,
• Belirlenen risk politikalar›n›n uygulanmas›n› periyodik olarak izlemek ve mevcut süreçlerin gözden geçirilerek gerekli de¤iflikliklerin yap›lmas›n› sa¤lamak,
• Risk Yönetim Grubu'nun, Yönetim Kurulu ile eflgüdümünü sa¤lamaktan sorumludur.

Komite Üyeleri
Cüneyt Sezgin (‹ç Denetim ve Risk Yönetimi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi - Baflkan)
Süleyman Sözen (Yönetim Kurulu Baflkan Vekili)
Ergun Özen (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi)
Ebru Ogan (Banka Risk Komitesi Baflkan›)

Banka Risk Komitesi (BRK)
BDDK'n›n 08.02.2001 tarih 24312 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanan tebli¤i esaslar›na göre tesis edilmifl olan komite, Piyasa Riski Komitesi Baflkan›, Kredi
Riski Komitesi Baflkan› ve Operasyonel Risk Komitesi Baflkan›’ndan oluflmaktad›r.

Komite Faaliyetleri
• Mevcut çal›flmalar dahilinde Banka'n›n risklilik düzeyi, risk baz›nda sermaye da¤›l›m› konular›nda ÜDRK'y› bilgilendirmek,
• Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan Risk Yönetimi strateji ve politikalar› do¤rultusunda, Banka içi uygulamalar› izlemek, gerekli de¤iflikliklerin
yap›lmas›n› sa¤lamak ve ÜDRK'y› bilgilendirmek,
• Risk Yönetimi konusundaki muhtelif çal›flma gruplar›n›n çal›flmalar›n› yönlendirmek ve koordine etmek, fonksiyonlar›n› yerine getirmek, kendisine
raporlama yapmakta olan Piyasa Riski Komitesi, Kredi Riski Komitesi ve Operasyonel Risk Komitesi çal›flmalar›n› izlemek ve koordine etmekten sorumludur.

Komite Üyeleri
Ebru Ogan (Risk Yönetimi Müdürü - Baflkan)
Murat Anteplio¤lu (Bireysel Ürünler Risk ‹zleme Müdürü)
Osman Bahri Turgut (‹ç Kontrol Merkezi Müdürü)

(1) 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu’nu takiben yay›nlanacak yeni düzenlemelere paralel olarak de¤ifliklik yap›lmas› söz konusu olabilir.
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Di¤er Alt Komiteler
Banka'n›n ilgili birimleri ile bilgi ve görüfl al›flveriflini sa¤layarak risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin Banka içinde yerleflmesini desteklemek üzere Banka
Risk Komitesi'ne raporlayan ve birbirleri ile eflgüdüm içerisinde çal›flan piyasa, kredi ve operasyonel risk alt komiteleri tesis edilmifltir. Piyasa Riski Komitesi,
al›m-sat›m ifllemlerinden kaynaklanan piyasa riskini, vade uyuflmazl›¤›ndan kaynaklanan faiz riskini, likidite riskini ve al›m-sat›m portföyünün risk
limit/kullan›mlar›n› izleyerek, piyasa riskine maruz pozisyonlarda meydana gelen de¤ifliklikler konusunda bilgi ak›fl› sa¤lamaktad›r. Kredi Riski Komitesi,
kredi riskini ölçen modelin etkinli¤ini izleyerek kredi riski ölçüm sonuçlar›n› de¤erlendirir ve kredi riskine maruz pozisyonda meydana gelen de¤ifliklikler
konusunda bilgi ak›fl› sa¤lar. Operasyonel Risk Komitesi ise, operasyonel risklerin kontrolü, yönetimi ve al›nacak aksiyonlar›n takibine iliflkin faaliyetleri
yürütür.

Likidite Riski Yönetimi Komitesi (LRYK)

Komite Faaliyetleri
• Banka'n›n at›l YP likiditesini belirlemek, 
• Periyodik olarak likidite raporu ve erken uyar› sinyallerini takip etmek, 
• Banka'n›n içinde bulundu¤u stres seviyesini belirlemek, 
• Likidite krizi durumunda Banka'n›n likiditesini etkileyebilecek iç ve d›fl verileri izlemek, 
• Likidite kriz plan› ile paralel aksiyon plan›n›n uygulanmas›n› sa¤lamak, 
• Müflteri güveni, fonlama maliyeti ve önemli likidite art›rma stratejilerine iliflkin önlemleri belirlemek, 
• Komite kararlar›n›n uygulanmas›n› teminen Banka içi iletiflim ve koordinasyonu sa¤lamaktan sorumludur.

Komite Üyeleri
Ergun Özen (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi)
Cüneyt Sezgin (‹ç Denetim ve Risk Yönetimi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)
Kubilay Cinemre (Genel Müdür Yard›mc›s› - Hazine, Yat›r›m Bankac›l›¤› ve Özel Birikim Yönetimi)
Uruz Ersözo¤lu (Müdür - Hazine) 
Ebru Ogan (Banka Risk Komitesi Baflkan›)

Denetim Komitesi
Oluflturulmas›na dair herhangi bir yasal düzenleme olmad›¤› dönemde, kurumsal yönetim ilkelerine verilen önem gere¤ince Banka'da tesis edilen Denetim
Komitesi'nin üyelik yap›s›, Yeni Bankac›l›k Kanunu'nun bu konudaki düzenlemeleri do¤rultusunda de¤ifltirilmifl ve 2005 y›l› içerisinde komite üyelerinin
icrac› olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluflmas› sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca, komitenin görev ve sorumluluklar› da gözden geçirilmifl ve bunlar Bankac›l›k
Kanunu'na tam uyumlu hale getirilmifltir.

Komite Faaliyetleri
Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yard›mc› olan komite;
• Yönetim Kurulu ad›na Banka'n›n iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinli¤ini ve yeterlili¤ini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama
sistemlerinin Bankac›l›k Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde iflleyiflini ve üretilen bilgilerin bütünlü¤ünü gözetmek,
• Finansal raporlama ve kamuyu ayd›nlatmaya iliflkin Banka uygulamalar›n› gözetmek, 
• Yasa ve düzenlemelere uyum konular›nda Banka'n›n sistem, süreç ve faaliyetlerini gözden geçirmek, 
• Finansal, operasyonel ve faaliyet risklerine iliflkin al›nan tedbirlerin yeterlili¤ini de¤erlendirmek, 
• Konsolide denetime tâbi kurulufllar›n iç denetim ifllevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eflgüdümünü sa¤lamak
ile görevli ve sorumludur.



Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Bankam›z 2005 y›l›nda 36,5 milyar YTL ile tarihindeki en büyük bilanço büyüklü¤üne, 708 milyon YTL ile tarihindeki en yüksek net kâr rakam›na
ulaflman›n mutluluk ve gururunu yaflamaktad›r.

2005 y›l›nda AB ile müzakere sürecindeki olumlu geliflmeler ve devam eden yap›sal reformlarla birlikte, Türkiye'de istikrar ortam›n›n yerleflmesinde önemli
mesafe kat edilmifl, ülkemiz uzun vadede istikrarl› büyüyen bir ekonomi olma yolunda emin ad›mlarla ilerlemeye devam etmifltir. Siyasi ve ekonomik
istikrar›n, AB yolunda at›lan kararl› ad›mlar›n ve özellefltirmede sa¤lanan önemli baflar›lar›n sonucunda ülkemize giren do¤rudan yabanc› sermaye
miktar›nda 8,6 milyar ABD dolar›yla yeni bir zirveye ulafl›lm›flt›r. Enflasyon ve faiz oranlar› düflmeye, bankac›l›k ve inflaat sektörü baflta olmak üzere hemen
hemen tüm sektörler de büyümeye devam etmifltir.

Do¤ru bir öngörü ile, dezenflasyonist ortamdaki bankac›l›¤a y›llar öncesinden bilançosunda, ifl kayna¤›nda, ifl süreçlerinde ve stratejisinde yapt›¤›
de¤iflikliklerle haz›rlanm›fl olan Garanti, bu olumlu konjonktürden en çok faydalanan bankalardan biri olmufl ve faaliyet gösterdi¤i iflkollar›n›n hemen
hepsinde pazar pay›n› art›rm›flt›r. Garanti, toplam say›s› 5,5 milyonu aflan müflterilerine bankac›l›¤›n her alan›nda, 427 yurt içi flube ve 10 yurt d›fl› flube ve
temsilcili¤iyle hizmet sunmaktan gurur duymaktad›r.

Garanti, nakdi ve gayri nakdi krediler arac›l›¤›yla reel ekonomiye olan deste¤ini 2005 y›l›nda %45,8 art›rarak 25,1 milyar YTL'ye yükseltmifltir. Ayn›
dönemde %61,3 artarak 16,9 milyar YTL seviyesinde gerçekleflen nakdi kredilerin bilanço içindeki pay› %46,4'e ulaflm›flt›r. Tüketici ve KOB‹ kredilerinin
kredi portföyü içindeki pay› ise h›zla artarak %59,1'e yükselmifltir. 

Garanti, baflta konut kredileri olmak üzere tüketici kredilerinde 2005 y›l›nda yaflanan yüksek talep art›fl›n›, müflteri odakl› yaklafl›m›yla bilançosuna
yans›tm›fl, tüketici kredilerini 2004 y›l›na göre %359 gibi rekor düzeyde art›rarak 3,1 milyar YTL'ye, pazar pay›n› da 4,4 puan art›flla %11,3'e tafl›m›flt›r.
Kredi kart›ndaki büyüme trendini 2005 y›l›nda da sürdüren Garanti, kredi kart› alacaklar›n› bir önceki y›la göre %34,5 art›flla 3,8 milyar YTL'ye
yükseltirken, kredi kart› ifllem hacmi pazar pay›n› 1,9 puan art›flla %21,9'a yükseltmifltir. 

Garanti'nin Anadolu'da ve sanayi bölgelerinde h›zla büyüyen flube a¤› ve son y›llarda yo¤unlaflt›rd›¤› çabalar› sonucunda KOB‹ bankac›l›¤›nda müflteri say›s›
2004 y›l›na göre %49 art›flla 633.000'e ulaflm›flt›r. 2005 y›l sonu itibariyle KOB‹'lerin toplam krediler içerisindeki pay›, sektör ortalamas›n›n oldukça
üzerinde gerçekleflerek %21 seviyesine yükselmifltir. Garanti, gelifltirdi¤i birbirinden farkl› 12 sektör paketi, ülkemizin çeflitli illerindeki 65 sanayi, ticaret ve
esnaf odas› ile imzalanan paket kredi anlaflmalar›, teknolojideki üstünlü¤ünü kullanarak hizmete sundu¤u yarat›c› ürünler ve düzenledi¤i Anadolu
Sohbetleri gibi aktiviteler ile KOB‹'lerin “bizim bankam›z” diyecekleri banka olma yolunda 2005 y›l›nda da kararl› ad›mlarla ilerlemifltir. 

Garanti'nin toplam mevduat› 2004 y›l›na göre %33,9 art›flla 23,6 milyar YTL'ye yükselirken, pazar pay› 0,6 puan art›flla %9,5'e ulaflm›flt›r. Bankam›z
sundu¤u üstün hizmet kalitesiyle vadesiz mevduat›n› bir önceki y›la göre %25,0 art›rarak bu alandaki lider konumunu korumufl ve fonlama maliyetini
düflürmeyi baflarm›flt›r. 

Garanti, hacimlerde sergiledi¤i bu üstün performans›, sektörde yaflanan yo¤un rekabete ra¤men kârl› iflkollar›na odaklanarak elde etmifl; ürün ve hizmet
kalitesiyle sektörün üzerinde ve müflteri kaynakl› olarak büyüyerek 36,5 milyar YTL (27,3 milyar ABD dolar›) ile banka tarihindeki en yüksek aktif
büyüklü¤üne ulaflm›flt›r.

Garanti, düflük enflasyon ortam›nda daralan kâr marjlar›na karfl›, sürdürülebilir gelir kaynaklar›na, verimlili¤e ve ölçek ekonomisine odaklanm›flt›r. Daha çok
müflteriye ulaflmak için 2005 y›l›nda 53 adet flube açarak flube a¤›n› geniflletmesine karfl›n, flube bafl›na mevduat ve flube bafl›na kredi baz›nda di¤er büyük
rakipleri karfl›s›nda verimlilikte lider konumunu korumufltur. Sürdürülebilir faiz d›fl› gelir kaynaklar›n› gelifltirerek rakiplerinden farkl›laflan Garanti, kârl›l›¤›n›
sa¤l›kl› ve sürekli bir flekilde art›rmas› sonucu, 2005 y›l›nda elde etti¤i 708 milyon YTL (531 milyon ABD dolar›) net kâr ile tarihinde yeni bir rekora imza
atm›flt›r.

2005 y›l›, elde edilen üstün mali ve operasyonel baflar›lar›n yan› s›ra, Do¤ufl Grubu'nun dünyan›n en büyük flirketlerinden GE ile imzalad›¤› ortakl›k
anlaflmas›yla da tarihi bir dönüm noktas› olmufltur. Bu anlaflma ile General Electric Co.’nun finansal ifltiraklerinden GE Consumer Finance, Do¤ufl
Grubu'nun Garanti Bankas›'nda sahip oldu¤u %25,5 hissesini Banka'n›n tamam› için öngörülen 6,1 milyar ABD dolar› de¤er üzerinden eflit ortakl›k
prensipleri çerçevesinde sat›n alm›flt›r. Anlaflma uyar›nca baflkanl›¤›n› Ferit F. fiahenk'in yapmaya devam etti¤i 9 kiflilik Yönetim Kurulu'nun 4 üyesi GE
taraf›ndan yeniden atanm›flt›r.

Garanti modeline inanan, Bankam›z›n benimsedi¤i büyüme stratejilerini paylaflan ve uluslararas› düzeyde zengin bilgi birikimi ve deneyime sahip yeni
orta¤›m›z›n da katk›s›yla bir taraftan Türkiye'de sektör liderli¤i hedefimize emin ad›mlarla ilerlerken, di¤er taraftan yak›n co¤rafyam›zdaki yat›r›m
olanaklar›n› de¤erlendirerek bölgesel bir güç olmay› hedefliyoruz.

2005 y›l sonu itibariyle Garanti Bankas›'n›n BDDK düzenlemelerine uygun olarak haz›rlanan konsolide olmayan mali tablolar›na göre;

• Aktif büyüklü¤ü 36.468.239 bin YTL'ye ulaflm›flt›r.
• Toplam nakdi kredileri 16.937.195 bin YTL'ye ulafl›rken bilanço içerisindeki pay› %40,0'dan %46,4'e yükselmifltir.
• Takipteki krediler hariç Türk Liras› nakdi kredilerin toplam nakdi krediler içerisindeki pay› %48,3'den %54,8’e yükselmifltir.
• Türk Liras› mevduat›n toplam mevduat içindeki pay› %44,2'den %53,2'ye yükselmifltir. Türk Liras› vadesiz mevduat %61,0 artm›fl, vadesiz mevduat›n
toplam mevduat içindeki pay› ise %26,9 olarak gerçekleflmifltir.
• Özkaynaklar 3.899.624 bin YTL'ye ulafl›rken, kârl›l›ktaki art›fl ve baz› finansal olmayan ifltiraklerin ve gayrimenkullerin sat›fl› sonucunda serbest sermaye
2004 y›l sonunda 112.686 bin YTL'den 2005 y›l sonunda 1.598.195 bin YTL'ye yükselmifltir.
• 2005 y›l› net dönem kâr› %57,2 artarak 708.394 bin YTL'ye ulaflm›flt›r.
• Aktif kârl›l›¤› %1,74'ten %2,26'ya, özkaynak kârl›l›¤› ise %15,27'den %20,12'ye ç›km›flt›r.
• Sermaye yeterlilik oran› %15,10 olarak gerçekleflmifltir.
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‹ç Kontrol, ‹ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri ‹flleyiflinin 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Taraf›ndan De¤erlendirilmesi

2003-2004 y›llar›nda geçmifl y›l ortalamalar›n›n üzerinde büyüyen dünya ekonomisinde, ekonomik aktivite 2005 y›l›nda da canl› kalmaya devam etmifl,
uluslararas› piyasalarda likidite fazlas›n›n geliflmekte olan ülkelere akmaya devam etmesi Türkiye benzeri geliflmekte olan piyasalar aç›s›ndan son derece
olumlu bir tablo ortaya koymufltur. Türkiye ekonomisi söz konusu global geliflmeler ile birlikte, AB ile bafllayan müzakereler, h›z kazanan özellefltirme,
artan do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›, s›k› mali ve para politikalar› ve hayata geçirilen yap›sal önlemler sayesinde istikrara kavuflmaya bafllayan
ekonomik yap› çerçevesinde, 2005 y›l›nda di¤er geliflmekte olan piyasalara göre çok daha olumlu bir performans göstermifl, bu da piyasa araçlar›n›n
de¤erlerindeki dalgalanman›n ve di¤er risk faktörlerinin s›n›rl› kalmas›n› sa¤lam›flt›r.

Bankam›z›n 2005 y›l›nda maruz kald›¤› riskler de¤erlendirildi¤inde, piyasa riski taraf›nda faiz ve kur gibi piyasa faktörlerinde azalan dalgalanma nedeniyle
al›m-sat›m portföyüne iliflkin riske maruz de¤erin (RMD) düflük seyretti¤i bir dönem yafland›¤› gözlenecektir. Bilançonun aktif/pasif vade uyuflmazl›¤›
nedeniyle oluflan faiz riski taraf›nda ise, YP bilanço faiz riskinde önemli bir de¤iflme görülmezken, TL bilançoda konut kredilerinde artan hacim ve uzayan
vadelere ba¤l› olarak vade uyuflmazl›¤› ve faiz riski artm›flt›r. Ancak, bu art›fl›n s›n›rl› düzeyde olmas› yan› s›ra, faiz riski, uzun vadeli repo, faiz swaplar› ve
futures gibi piyasa enstrümanlar› ile hedge edilerek kontrol alt›nda tutulmufltur. Piyasa riski ile ilgili tüm geliflmeler Banka içinde oluflturulan mekanizmalar
sayesinde Üst Düzey Risk Komitesi, Aktif Pasif Yönetimi Komitesi ve risk yönetimi taraf›nda dikkatle izlenmektedir.

Bankan›n likidite riski, Hazine’nin günlük nakit ak›fl yönetimine ilave olarak, sektörde bir ilk uygulama olan ve uluslararas› uygulamalar çerçevesinde
oluflturulan “Likidite Riski Yönetimi Komitesi” vas›tas›yla da yönetilmektedir. Bu komite, likidite riski oluflturabilecek erken uyar› sinyallerini düzenli flekilde
izlemektedir.

2005 y›l› kredi riski aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde, kredi hacimlerinde, özellikle de perakende portföyünde yaflanan büyüme nedeniyle kredi risklerinin
göreceli olarak artt›¤› izlenmektedir. Bilançoda menkul k›ymet portföyünden kredi portföyüne do¤ru bir kay›fl yaflanmas› ve bu büyümenin de genifl bir
müflteri taban›na yay›lmas› beklentilere paralel bir geliflme olarak de¤erlendirilmelidir. Makro ekonomik olumlu geliflmeler ve piyasalardaki destekleyici
koflullar dikkate al›nd›¤›nda önümüzdeki dönemde de geliflmelerin bu yönde sürmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte kredi portföyündeki büyümeye
ba¤l› artan kredi riski, Bankam›z›n kredi tahsis sürecinde önemli bir yeri olan ve her y›l gözden geçirilen risk derecelendirme sistemi ve riskleri daha iyi
belirlemek ve yönetmek üzere yeniden yap›land›r›lan kredi tahsis süreci ve politikalar› sayesinde dikkatle takip edilmekte ve risk yönetimi taraf›nda da
izlenmektedir. 

Operasyonel riskler her y›l oldu¤u gibi Bankam›z›n 2005 y›l›nda da kontrol ve izlenmesine son derece önem verdi¤i bir konu olmufltur. Teftifl ve iç kontrol
ile birlikte ifl süreçleri içine yerlefltirilen oto kontroller kuvvetlendirilmifl ve etkinli¤i artt›r›lm›flt›r. Bankan›n tüm faaliyet alanlar›nda farkl› kanallar ile çeflitli
kontroller yap›lmaktad›r. ‹ç Kontrol Merkezi’ne ba¤l› iç kontrol elemanlar› ile hem birim hem de flubelerde yerinde denetim faaliyetleri
gerçeklefltirilmektedir. Teftifl çal›flmalar› ise, risk a¤›rl›klar› esas al›narak yap›lan önceliklendirmeler do¤rultusunda Bankan›n ifltirakleri, genel müdürlük
birimleri, bölge müdürlükleri ve flubelerinde, çeflitli denetim teknikleri kullan›larak risk-odakl› çal›flma anlay›fl› ile yürütülmektedir. Büyüyen flube a¤› ve
artan ifllem say›s› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda operasyonel risklerin düflük bir seviyede olmas› olumlu ve sevindirici bir durumdur. 

Bankam›zda 2003 y›l›ndan beri yürütülmekte olan Basel II’ye uyum çal›flmalar›, BDDK taraf›ndan 2008 y›l›nda uygulamaya geçilmesi hedeflenen Basel II’ye
uyum süreci ile paraleldir ve bu süreç için yap›lmas› gerekenler planland›¤› flekilde yürütülmektedir. Garanti, Türkiye Bankalar Birli¤i’nde oluflturulan ve
ülkemizi Basel II’ye uyum sürecine haz›rlayan komitelerde de aktif rol almakta, sektörde risk yönetimi standartlar›n›n geliflmesini, bankac›l›k sisteminin
topyekun performans› aç›s›ndan bir gereklilik olarak de¤erlendirmektedir.

Garanti’nin esas önceli¤i, Banka ve ifltiraklerinde riske dayal› bir yönetim anlay›fl› yerlefltirerek, faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin bir arada ölçüldü¤ü ve
yönetildi¤i, mevzuatla uyumlu entegre risk yönetimi sistemi ile Bankam›z›n de¤erini maksimize edecek optimum risk-getiri-sermaye dengesini sa¤lamakt›r.
Bankam›z bu yoldaki çal›flmalar›na önümüzdeki dönemde de devam edecektir. 

Dr. M. Cüneyt Sezgin
Yönetim Kurulu Üyesi 
‹ç Denetim ve Risk Yönetimi Baflkan›



‹fle Al›m ve Terfi Kriterleri

Banka’n›n eleman al›mlar›nda de¤erlendirmeler, görevin gerektirdi¤i nitelikler ve yetkinlikler üzerinden yap›l›r. Al›mlar yeni mezunlar ve deneyimli personel
olarak ikiye ayr›ld›¤›nda;
Yeni mezunlar için
• En az 2 y›ll›k veya 4 y›ll›k üniversite mezunu olmak,
• 27 yafl›n› aflmam›fl olmak,
• Askerli¤ini tamamlam›fl veya en az 2 y›l tecil ettirmifl olmak (erkek adaylar için),

Deneyimli adaylar için
• En az 2 y›ll›k veya 4 y›ll›k üniversite mezunu olmak,
• 32 yafl›n› aflmam›fl olmak,
• Askerli¤ini tamamlam›fl olmak (erkek adaylar için),

aranan ortak kriterler olarak özetlenebilir.

‹fle al›m sürecinde, görevin gerektirdi¤i yetkinlikleri ölçümlemek amac›yla afla¤›da belirtilen araçlar farkl› kombinasyonlarda kullan›lmaktad›r;

• Yetenek Testleri
• Yabanc› Dil Testleri
• Kiflilik Envanteri
• Grup Mülakat›
• Yetkinlik Bazl› Mülakatlar

Aday baflvurular› yaln›zca internet üzerinden (www.garanti.com.tr/garantilikariyer adresinden) al›nmakta ve sürece kat›lan tüm adaylara sonuç hakk›nda
olumlu ya da olumsuz bilgilendirme yap›lmaktad›r.

Kariyer Haritalar›; Banka’daki kariyer olanaklar›n› vurgulamak, kariyer planlamas› kapsam›nda yükselme, yatay geçifl ve görevler aras› geçifl kriterlerini
standart hale getirmek ve çal›flanlara kariyer dan›flmanl›¤› yapmak amac›yla Kariyer Haritalar› El Kitab› oluflturularak tüm çal›flanlarla paylafl›lm›flt›r. 

Kariyer Haritalar› El Kitab› ile geçifl yap›labilecek görevler, geçifl tipleri, geçifl kriterleri fleffaf ve standart olarak tan›mlanm›flt›r. Tan›mlanan bu geçifllerle
amaç kariyer planlamas› yaparken çal›flanlar›n seçeneklerini s›n›rlamak de¤il, görevler aras› geçifllerde genel e¤ilimleri paylaflmak ve bu e¤ilimler
do¤rultusunda yol göstermektir.

Kariyer F›rsatlar›; Garanti, üst pozisyonlar için yetiflmifl eleman ihtiyac›n› iç kaynaklar›ndan karfl›lamaktad›r. Terfilerde üst pozisyonlara geçmek için
performans ve deneyim kriterlerinin yan› s›ra gerekli durumlarda üst pozisyon için gerekli bilgi birikiminin ölçüldü¤ü yaz›l› s›navlar ve yeni görevle ilgili
yetkinlik bazl› mülakatlar yap›l›r. Özellikle sat›fl görevlerinde terfi edilecek pozisyonun bilgi ve becerisine ulaflmak için sertifikasyon programlar›n›
tamamlamak gerekir. 

Kariyer F›rsatlar› Program› ile çal›flanlar kendi kariyerlerine yön verme flans›na sahip olurlar. Kariyer F›rsatlar› Program›nda aç›k pozisyonlar tüm Bankaya
intranet arac›l›¤›yla duyurulur. Kariyer Haritalar› El Kitab›nda belirtilen kriterlere uyanlar kendi kariyerlerini flekillendirmek üzere Kariyer F›rsatlar›
Programlar›na baflvururlar. Önceden duyurulmufl konularda tüm baflvuranlara standart s›nav ve yetkinlik bazl› mülakatlar yap›l›r. S›nav ve mülakatlarda
baflar›l› olmalar›na ra¤men, olumlu aday say›s›n›n aç›k pozisyon say›s›ndan fazla olmas›ndan dolay› yerlefltirilemeyen çal›flanlar, ileriye dönük ihtiyaçlar için
de¤erlendirilmek üzere havuza al›n›rlar. 2005 y›l›nda gerçekleflen toplam 830 terfiden 520’si Kariyer F›rsatlar› Program› ile gerçekleflmifltir. 

KAR‹YER FIRSATLARI PROGRAMI 2001 2002 2003 2004 2005
Yay›nlanan Bülten Say›s› 7 14 22 36 48
Toplam Yükselme 22 362 191 244 520

Kariyer Dan›flmanl›¤›; Çal›flanlar›n kariyer geliflimlerine katk› sa¤lamak ve yönlendirmelerde bulunmak amac›yla ‹nsan Kaynaklar› sorumlular› her y›l birebir
görüflmeler ile kariyer dan›flmanl›¤› yapmaktad›r.

De¤erlendirme ve Gelifltirme Merkezi; fiube aç›l›fllar›na paralel olarak de¤erlendirme ve gelifltirme çal›flmalar›na devam edilmektedir. fiube Müdürü
adaylar›, De¤erlendirme ve Gelifltirme Merkezi çal›flmalar›na kat›larak yeni görevin gerektirdi¤i yetkinlikler baz›nda de¤erlendirilmektedir. Bu uygulamaya
kat›lmak için deneyim ve performans kriterleri ile yöneticilik potansiyeli gözönünde bulundurulur. Söz konusu süreçte 2005 y›l sonu itibariyle toplam 154
kifli fiube Müdürü olarak atanm›flt›r.
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Banka’n›n Dahil Oldu¤u Risk Grubuna ‹liflkin Aç›klanmas› Gereken Hususlar

Banka'n›n dahil oldu¤u risk grubuna iliflkin ifllemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmam›fl kredi ve mevduat ifllemleri ile döneme iliflkin
gelir ve giderler 

Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubuna ait kredilere iliflkin bilgiler:

Cari dönem:

Bankan›n Do¤rudan Risk Grubuna Dahil Olan
Banka’n›n Dahil Oldu¤u Risk Grubu (1) ‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klar ve Dolayl› Ortaklar› Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler
Krediler ve Di¤er Alacaklar Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi

Dönem Bafl› Bakiyesi 97.433 17.146 235.828 197.965 - -
Dönem Sonu Bakiyesi 25.967 15.818 309.170 157.954 - -

Al›nan Faiz ve Komisyon Gelirleri 3.358 119 9.330 1.485 - -

(1) Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20’nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.

Önceki dönem:
Bankan›n Do¤rudan Risk Grubuna Dahil Olan

Banka’n›n Dahil Oldu¤u Risk Grubu (1) ‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klar ve Dolayl› Ortaklar› Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler
Krediler ve Di¤er Alacaklar Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi

Dönem Bafl› Bakiyesi 158.647 30.599 376.268 334.387 - -
Dönem Sonu Bakiyesi 97.433 17.146 235.828 197.965 - -

Al›nan Faiz ve Komisyon Gelirleri 5.708 124 10.595 3.580 - -

(1) Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20’nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.

Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubuna ait mevduata iliflkin bilgiler:

Bankan›n Do¤rudan Risk Grubuna Dahil Olan
Banka’n›n Dahil Oldu¤u Risk Grubu (1) ‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klar ve Dolayl› Ortaklar› Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler
Mevduat Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem

Dönem Bafl› Bakiyesi 65.484 98.358 152.702 139.985 - -
Dönem Sonu Bakiyesi 165.859 65.484 1.396.643 152.702 - -

Mevduat Faiz Gideri 7.266 7.481 6.974 18.841 - -

(1) Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20’nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.

Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubu ile yapt›¤› vadeli ifllemler ile opsiyon sözleflmeleri ile benzeri di¤er sözleflmelere iliflkin bilgiler:

Bankan›n Do¤rudan Risk Grubuna Dahil Olan
Banka’n›n Dahil Oldu¤u Risk Grubu (1) ‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klar ve Dolayl› Ortaklar› Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler

Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
Al›m Sat›m Amaçl› ‹fllemler

Dönem Bafl› 222 161.005 680 - - -
Dönem Sonu - 222 4.272 680 - -

Toplam Kâr/Zarar - - 31 -82 - -
Riskten Korunma Amaçl› ‹fllemler

Dönem Bafl› - - - - - -
Dönem Sonu - - - - - -

Toplam Kâr/Zarar - - - - - -

(1) Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20’nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.

Banka'n›n dahil oldu¤u risk grubuna iliflkin bilgiler:
Taraflar aras›nda bir ifllem olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n Bankan›n dahil oldu¤u risk grubunda yer alan ve Bankan›n kontrolündeki
kurulufllarla iliflkileri:
Bankalar Kanunu'nun öngördü¤ü s›n›rlamalar hassasiyetle korunarak, ilgili taraf grubu ile iliflkilerde normal banka müflteri iliflkisi ve piyasa koflullar› dikkate
al›nmaktad›r. Banka'n›n aktiflerinin ve pasiflerinin ilgili risk grubunun hakimiyetinde kalmayacak tutarlarda ve toplam bilanço içinde makul say›lacak
seviyelerde bulundurma politikas› benimsenmifltir.

‹liflkinin yap›s›n›n yan›nda, yap›lan ifllemin türünü, tutar›n› ve toplam ifllem hacmine olan oran›n›, bafll›ca kalemlerin tutar›n› ve tüm
kalemlere olan oran›n›, fiyatland›rma politikas›n› ve di¤er unsurlar›:
Risk grubunun nakdi kredileri, Banka'n›n toplam nakdi kredilerinin %1,90'›, aktif toplam›n›n %0,87'sidir. Risk grubunun gayrinakdi kredileri Banka'n›n
toplam gayrinakdi kredilerinin %2,14'üdür. Risk grubu kurulufllar›n›n mevduatlar› Banka'n›n toplam mevduat›n›n %6,63'ünü oluflturmaktad›r. Risk grubu
kurulufllar› ile yürütülen ifllemlerde piyasa fiyatlar› uygulanmaktad›r.

Yap›lan ifllemlerin mali tablolara etkisini görebilmek için ayr› aç›klama yap›lmas›n›n zorunlu oldu¤u durumlar d›fl›nda, benzer yap›daki
kalemler toplam› tek bir kalem olarak:
Yoktur.

Özsermaye yöntemine göre muhasebelefltirilen ifllemler
‹lgili konu Y›ll›k Rapor'un 130. ve 131. sayfalar›nda yer alan 5.1.9 ve 5.1.10 no'lu ifltirak ve ba¤l› ortakl›klara ait dipnotlarda belirtilmifltir.

Gayrimenkul ve di¤er varl›klar›n al›m-sat›m›, hizmet al›m›-sat›m›, acenta sözleflmeleri, finansal kiralama sözleflmeleri, araflt›rma ve gelifltirme
sonucu elde edilen bilgilerin aktar›m›, lisans anlaflmalar›, finansman (krediler ve nakit veya ayni sermaye destekleri dahil), garantiler ve
teminatlar ile yönetim sözleflmeleri gibi durumlarda ifllemler 
Bankam›zla, grup flirketlerinden Garanti Yat›r›m Menkul K›ymetler A.fi., Garanti Sigorta A.fi., Garanti Emeklilik A.fi. aras›nda acentelik sözleflmeleri
bulunmaktad›r. Söz konusu acentelik sözleflmeleri gere¤i olarak, tüm flubelerimiz sigorta ürünlerinin müflteriye sat›lmas›na arac›l›k hizmeti vermektedir.
Bankam›z müflterilerinin menkul k›ymet al›m/sat›m›na arac›l›k hizmetleri ise ihtisas flubelerimizde (Yat›r›m Merkezi) verilmektedir.
Bankam›z ihtiyac› olan baz› menkullerin al›m› finansal kiralama yöntemiyle yap›lmaktad›r.



Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan› 
Garanti, 31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren faaliyet döneminde afla¤›daki aç›klamalar paralelinde Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan kurumsal
yönetim ilkelerine uymakta ve bu ilkeleri uygulamaktad›r. 

Söz konusu faaliyet döneminde Banka, kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde faaliyet raporu ve internet sitesinin kapsam›n› zenginlefltirmifltir.
Pay sahiplerinin daha fazla bilgiye, daha h›zl› eriflimi için gerekli çal›flmalara devam etmifltir. 

Pay sahipleri 2005 y›l› içinde tamamlanan tasar›m ve içerik çal›flmalar› sonucu Garanti'nin internet sitesinden daha kapsaml› bir flekilde yararlanmaya
bafllam›fllard›r. Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesindeki faaliyetler de bu sitede yer almaktad›r.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹ 

2. Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi 
Garanti'de pay sahipli¤i haklar›n›n takibini kolaylaflt›rmay› teminen Genel Muhasebe Müdürlü¤ü ‹fltirakler ve Hissedarlar servisi bulunmaktad›r. Banka'da
ayr›ca yabanc› yat›r›mc› ve pay sahipleriyle iliflkileri yöneten ve Kurumsal Strateji, ‹fl Gelifltirme ve Yat›r›mc› ‹liflkileri birimi bünyesinde faaliyet gösteren
Yat›r›mc› ‹liflkileri servisi de hizmet sunmaktad›r. 

Genel Muhasebe Müdürlü¤ü ‹fltirakler ve Hissedarlar Servisi
Faks no: (0212) 216 6421

Ad› Soyad› Unvan› Telefon No e-posta adresi
Sevgi Demiröz Yönetmen (0212) 318 1945 SevgiD@garanti.com.tr
Ülkü S›ng›n Yetkili (0212) 318 1946 UlkuSi@garanti.com.tr

Yat›r›mc› ‹liflkileri Servisi 
Faks no: (0212) 216 5902

Ad› Soyad› Unvan› Telefon No e-posta adresi
Handan Sayg›n Kurumsal Strateji, ‹fl Gelifltirme ve 

Yat›r›mc› ‹liflkileri Birim Müdürü (0212) 318 2350 HandanSay@garanti.com.tr
Hale Tunaboylu Yönetmen (0212) 318 2359 HaleTu@garanti.com.tr
Olca Erdost Yönetmen (0212) 318 2354 OlcaE@garanti.com.tr
O¤uz Aslaner Yönetmen (0212) 318 2358 OguzA@garanti.com.tr
Gülsevin Tuncay Yetkili (0212) 318 2356 GulsevinT@garanti.com.tr

‹fltirakler ve Hissedarlar servisinin bafll›ca görevleri, Garanti'nin genel kurul toplant›lar›n› düzenlemek, sermaye art›r›m ifllemlerini gerçeklefltirmek, sermaye
art›r›m›ndan do¤an bedelsiz hisse senedi haklar›n›n kulland›r›lmas›n› sa¤lamak, Banka'n›n ifltiraklerinin sermaye art›fl› ve genel kurul toplant›lar›na kat›lma
ifllemlerini gerçeklefltirmek; flubeler ve hissedarlar taraf›ndan hisse senedi ifllemlerinin yap›lmas› ve Garanti ile ifltirakleri hakk›nda gelen sorulara yan›t
vermektedir. 

Kurumsal Strateji, ‹fl Gelifltirme ve Yat›r›mc› ‹liflkileri birimi bünyesinde bulunan Yat›r›mc› ‹liflkileri servisinin bafll›ca görevleri ise, mevcut ve potansiyel
yabanc› yat›r›mc›larla iliflkileri düzenlemek, pay sahiplerini geliflmeler hakk›nda düzenli olarak bilgilendirmek, sorular›n› yan›tlamak, Banka'y› tan›t›c›
sunumlar haz›rlamak, bilgilendirme toplant›lar› ve yurt d›fl› tan›t›m toplant›lar› düzenlemek ve bunlara düzenli olarak kat›lmakt›r. 

Birim, faaliyetleri çerçevesinde 2005 y›l›nda toplam19 yabanc› yat›r›mc› konferans›na kat›lm›fl ve 395 yat›r›mc›yla münferit toplant›lar yap›lm›flt›r. Bunlar›n
yan› s›ra, ayda ortalama 275 yat›r›mc›dan gelen sorulara telefon ve e-posta arac›l›¤›yla yan›t verilmifltir. Servisin amac› yöneltilen her soruya zaman›nda ve
eksiksiz yan›t vermek; Garanti'yi en iyi ve en do¤ru flekilde temsil etmek ve tan›tmakt›r.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
‹fltirakler ve Hissedarlar servisine sermaye art›r›m ve genel kurul toplant› dönemlerinde konularla ilgili olarak ortalama 200-250 telefon gelmektedir. Ayr›ca,
geçmifl dönem sermaye art›r›mlar› ile ilgili pay da¤›t›m ifllemlerinin nas›l yap›ld›¤›na dair flubeler ve hissedarlar ile ayda yaklafl›k 200-250 telefon görüflmesi
gerçeklefltirilmektedir. 31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren faaliyet döneminde e-posta ve yaz›l› olarak Garanti'nin faaliyet raporlar›, sahip olunan hisse
senetlerinin durumlar› ve vefat eden hissedarlar›n varislerinin yapt›¤› baflvurular do¤rultusunda hisse ile ilgili senetlerin paylaflt›rma ifllemleri vb konularda
ortalama 40'a yak›n yaz›l› baflvuru yap›lm›fl; konularla ilgili yan›tlar muhataplar›na yaz›l› olarak verilmifltir.

Yat›r›mc› ‹liflkileri servisinde, telefon ve e-posta yoluyla gelen ayl›k ortalama 275 soru yan›tlanmakta, ayr›ca ayl›k ortalama 30-35 mevcut veya potansiyel
yat›r›mc› ve banka analistleriyle birebir ve/veya grup toplant›lar› düzenlenerek Garanti hakk›ndaki tüm sorular cevapland›r›lmaktad›r.

Garanti'nin Türkçe ve ‹ngilizce dillerinde haz›rlanm›fl iki ayr› yat›r›mc› iliflkileri internet sitesi bulunmaktad›r. 

• Türkçe yat›r›mc› iliflkileri sitesine http://www.garanti.com.tr/ana_sayfa/garantiyi_taniyin/yillik_raporlar.html 

• ‹ngilizce yat›r›mc› iliflkileri internet sitesine http://www.garantibank.com/investor_relations/ 

adreslerinden ulafl›labilmektedir. 
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Ad› geçen bu sitelerde Garanti'nin hisse senedi bilgileri, tan›t›m amaçl› kurumsal bilgileri, dönemsel olarak yay›nlanan mali tablolar› ve faaliyet raporlar›,
kurumsal yönetim ile ilgili bilgiler, Banka'y› tan›tan elektronik sunumlar ve Banka'da meydana gelen geliflmelere ait duyurular yer almaktad›r. 

Dönem içindeki pay sahipli¤i haklar›ndaki de¤iflikliklerle ilgili özel durum aç›klamalar› ‹MKB'ye yap›lmaktad›r.

Özel denetçi atanmas› bireysel bir hak olarak Banka'n›n Ana Sözleflmesi'nde düzenlenmemifl olup, bu döneme kadar Garanti'ye özel denetçi tayini
konusunda iletilen bir talep olmam›flt›r.

4. Genel Kurul Bilgileri
Genel kurul toplant›s›, Yönetim Kurulu taraf›ndan al›nan karar do¤rultusunda gerçekleflir. Toplant› ile ilgili detay bilgiler pay sahiplerine gazete ilanlar›yla
bildirilir, toplant› medyaya kapal› olarak yap›l›r. Toplant›ya kat›l›m baflvurular› toplant›n›n son gününe kadar yap›labilmektedir. 

Genel kurul öncesinde Garanti'nin bilanço, kâr-zarar tablolar› ve faaliyet raporu haz›rlanarak toplant› tarihinden 15 gün önce Banka'n›n tüm flubelerinde
ve genel müdürlükte haz›r bulundurulur ve ayn› zamanda Garanti internet sitesinde yay›nlan›r. 

Genel kurul toplant›lar›nda gündem maddeleri görüflülerek onaya sunulur. Zaman zaman pay sahipleri sorular yöneltir ve öneriler sunarlar. ‹letilen talep ve
görüfller, Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenmifl usul ve ilkeler çerçevesinde de¤erlendirilir, sorular yan›tlan›r, öneriler ise genel kurulun onay›na sunulur.
Yeterli nisapla onaylanmas› halinde, öneriler karar haline gelir. Genel kurul toplant› tutanaklar› ‹fltirakler ve Hissedarlar servisinde pay sahiplerinin
incelemesine aç›k tutulur. 

Gayrimenkul al›m ve sat›m›, kiralanmas› gibi önemli nitelikteki kararlar Garanti'nin Ana Sözleflmesi gere¤i Yönetim Kurulu karar› ile gerçekleflir. 

Kanun gere¤i Garanti'nin ihraç etmifl oldu¤u hisse senetlerinden 206 adet hamiline hisse senedi hariç di¤er tüm hisse senetleri nama yaz›l›d›r. Nama yaz›l›
hisselerin Banka'n›n pay defterine kayd› için bir süre öngörülmemifltir. 

Genel kurula kat›l›m› kolaylaflt›rmak amac›yla, genel hükümler çerçevesinde toplant›ya davet ilan yoluyla yap›l›r. Genel kurul toplant› tutanaklar› özel
durum aç›klamas› format›nda kamuoyuna aç›klanmaktad›r. 

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Garanti'de oy hakk›nda imtiyaz bulunmamaktad›r. 

Banka'n›n hakim hissedar›n›n kontrolündeki flirketler genel kurul toplant›s›nda oy kullanmaktad›rlar. Az›nl›k paylar› yönetimde temsil edilmemektedir.
Garanti'nin Ana Sözleflmesi'nde birikimli oy kullan›m›na yer verilmemifltir.

6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
Banka Ana Sözleflmesi’nin 45. maddesince kurucu hisse sahipleri, da¤›t›labilir kâr›n %10’u oran›nda nakit hak kazanmaktad›r.

Banka geçmifl y›llarda kâr›n› sermayeye ekleyerek hissedarlar›na bedelsiz hisse senedi olarak da¤›tm›flt›r. Banka, kâr›n›n da¤›t›m fleklini Ana Sözleflmenin
45. maddesi uyar›nca Yönetim Kurulu karar›yla Genel Kurul’a önerebilir.

7. Paylar›n Devri 
Garanti'nin Ana Sözleflmesi'nde pay devrini k›s›tlayan herhangi bir hüküm yoktur. 

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

8. fiirket Bilgilendirme Politikas› 
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II. Bölüm, madde 1.2.2.'de belirtildi¤i flekilde yay›nlanm›fl bir bilgilendirme politikas› bulunmamakla birlikte, Garanti'nin Yat›r›mc›
‹liflkileri servisi mevzuatla belirlenen konular d›fl›nda banka ve sektör analizinde yard›mc› olaca¤›na inan›lan bilgileri yat›r›mc›larla düzenli toplant›lar yaparak
ve internet sitesindeki ilgili sunum ve özel durum aç›klamalar›yla hissedarlar›na eflit ve fleffaf flekilde duyurmaktad›r. 

Do¤ru ve zaman›nda bilgi ak›fl›n› teminen her çeyrek itibariyle aç›klanan mali tablolara iliflkin bir sunum haz›rlanmakta ve bu sunum internet ve e-posta
yoluyla yat›r›mc›larla paylafl›lmakta, Yat›r›mc› ‹liflkileri servisi arac› kurulufllar taraf›ndan düzenlenen yat›r›mc› toplant›lar›na kat›larak Garanti ve sektördeki
geliflmeleri tart›flmakta ve ayr›ca günlük olarak ilgili her türlü soru ve talebi telefon ve e-posta yoluyla yan›tlamaktad›r.

9. Özel Durum Aç›klamalar›
SPK düzenlemeleri uyar›nca 2005 y›l› içerisinde 63 adet özel durum aç›klamas› yap›lm›flt›r. Y›l içinde SPK düzenlemeleri uyar›nca yap›lan özel durum
aç›klamalar› için SPK veya ‹MKB taraf›ndan ek aç›klama istenmemifl, tüm özel durumlar zaman›nda aç›klanm›flt›r. 

Baz› özel durum aç›klamalar›n›n ‹ngilizce tercümeleri, ABD'de ihraç edilmifl depo sertifikalar› kapsam›nda ve yabanc› yat›r›mc›lar› bilgilendirmek amac›yla,
Bank of New York'a ve Londra Borsas›'na gönderilmektedir. 

Önemli aç›klamalar için Yat›r›mc› ‹liflkileri internet sitesinde bir bölüm ayr›lm›flt›r. 31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren dönemde Banka hisse senetlerinin
Londra borsas›nda kote olmas› durumundan dolay› 15 adet özel durum aç›klamas› yap›lm›fl, bu özel durumlar yurt içinde de duyurulmufltur.
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10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
Garanti'nin Türkçe ve ‹ngilizce dillerinde haz›rlanm›fl iki ayr› internet sitesi bulunmaktad›r. 

• Türkçe internet sitesine www.garanti.com.tr 

• ‹ngilizce internet sitesine www.garantibank.com 

adreslerinden ulafl›labilmektedir. 

‹nternet sitelerinde, Banka hakk›nda genel bilgiler ile birlikte bankac›l›k, kredi kartlar›, yat›r›m, sigorta, leasing, faktoring, emeklilik, e-ticaret alanlar›nda
sunulan ürün ve hizmetler hakk›nda detayl› bilgiler yer almakta, ayr›ca internet flubesinde bankac›l›k ifllemleri yapma imkan› bulunmaktad›r. 

Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›rlanm›fl olan internet sitelerinde Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü alt›nda hisse ile ilgili ayr›nt›l› bilgiler (listeleme ve kote bilgileri,
hisse performans›na iliflkin finansal data, sermaye art›r›mlar›, geçmiflteki temettü oranlar›, analist raporlar›, yabanc› yat›r›mc›lara yönelik “Stockwatch” isimli
ayl›k bültenler, son durum itibariyle ortakl›k ve yönetim yap›s›, BDDK ve uluslararas› muhasebe standartlar›na göre haz›rlanm›fl periyodik mali tablo, rapor
ve sunumlar, bankac›l›k sektörü ve ekonomiye iliflkin geliflmeleri içeren sunumlar; kurumsal bilgiler, y›ll›k faaliyet raporlar›, özel durum aç›klamalar›,
makroekonomik data, kurumsal yönetim bilgileri ve ödüller) bulunmaktad›r. 

11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas› 
Banka'n›n gerçek kifli nihai hâkim pay sahibi/sahiplerine iliflkin olarak dolayl› ve karfl›l›kl› ifltirak iliflkilerinden ar›nd›r›lmak suretiyle kamuya herhangi bir
aç›klama yap›lmamaktad›r.

Garanti'nin nihai hakim hissedar› halen kamuoyunun bilgisi dahilinde olan bir husustur. Ayr›ca aç›klama yap›lmas›n› gerektirmeyecek kadar kamuoyunda
bu hususa iliflkin bilinirlik mevcuttur.

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas› 
Mevcut yasal düzenleme, içeriden ö¤renebilecek durumda olan kiflilerin her münferit olayda ayr› ayr› belirlenmesini gerektirdi¤inden içeriden ö¤renebilecek
durumda olan kiflilerin listesi kamuya duyurulmamaktad›r. 

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Garanti ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme ilgili konularda ‹MKB'ye yap›lan özel durum
aç›klamalar›, gazete ilanlar›, toplant›lara kat›l›m, sorulan sorular› yan›tlama yoluyla ve Banka'n›n internet sitesi arac›l›¤›yla yap›lmaktad›r. 

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
Menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m› konusunda yasal düzenlemelere paralel olarak düzenleme yap›lmas› prensibi benimsenmifltir.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Garanti'nin insan kayna¤›na bak›fl›n›n temelinde insana yat›r›m ilkesi yer almaktad›r. Tüm geliflmelerin arkas›nda insan beyni oldu¤unun bilinciyle genç ve
yarat›c› beyinleri sürekli olarak Banka'ya katmak, e¤itmek ve gelifltirmek, çal›flanlara yeteneklerini gösterebilecekleri ortamlar sa¤lamak, f›rsatlar sunmak,
baflar›lar›n› görmek ve ödüllendirmek tüm sistemin temel yap› tafllar›n› oluflturmaktad›r. 

Garanti'nin insan kaynaklar› politikas›, insana önem ve öncelik vermek, sürekli yat›r›m yapmak; e¤itimler için gerekli kayna¤› ay›rmak; kurum içinden
yükselmeye öncelik tan›mak, bu amaçla programlar uygulamak, insan kaynaklar› sistemleri gelifltirmek; aç›k iletiflim ortam›n›n öncülü¤ünü yaparak
kat›l›mc›l›¤› sa¤lamak; adil ve objektif tutum sergilemek; uluslararas› standartlarda uygulamalar gelifltirmek fleklinde özetlenebilir. 

Bu çerçevede, ‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü'nün misyonu, "Örgütün ifl hedeflerine ulaflma sürecinde etkin insan kaynaklar› politikalar› uygulayarak stratejik
bir rol üstlenmektir”. ‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü bu amaçla Garanti'nin etik de¤erleri çerçevesinde, Banka ifl hedeflerini bilmek; iflkollar›na ve sahaya
yak›n olmak; do¤ru göreve do¤ru kifliyi yerlefltirmek için objektif ölçme ve de¤erleme araç ve yöntemleri uygulamak; Banka stratejileri do¤rultusunda insan
kaynaklar› uygulamalar› gelifltirmek; çal›flanlar›n motivasyonlar›n› art›r›c› çal›flmalar yapmak; çal›flanlara kendilerini ifade edebilmeleri için aç›k iletiflim
ortamlar› yaratmak; çal›flanlara yetkinlik, bilgi, beceri, ihtiyaç ve beklentileri do¤rultusunda “kariyer dan›flmanl›¤›” yapmak; kiflisel geliflim için gerekli
e¤itimlerin al›nmas›n› sa¤lamak ilkeleriyle hareket etmektedir. 

Çal›flanlarla iliflkileri yürütmek amac›yla Banka'da son 6 y›ld›r faaliyet gösteren ve "Çal›flanla ‹liflkiler ve Kurum ‹çi ‹letiflim" fonksiyonlar›ndan sorumlu olan
bir yap›lanma mevcuttur. Banu Parlar (Yönetmen) ve Müge Esmersoy (Yetkili) s›fatlar›yla bu sorumlulu¤u yürütmektedirler. 

Tüm kurum içi yükselmeler ve görevler aras› geçifller için standart kriterler (deneyim, görevde çal›flma süresi, performans, yetkinlik de¤erlendirmesi, s›nav,
mülakat vb.) oluflturulmufl ve kariyer haritalar› kapsam›nda fleffaf bir yaklafl›mla tüm Banka'ya ilan edilmifltir. Garanti'de çal›flanlar, seçtikleri kariyer yoluna
göre yönlendirilmekte ve desteklenmektedir.
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Banka'n›n ücret sistemi, göreve göre ücretlendirme temeline dayan›r. Benzer ifli yapan kifliler benzer ücret almaktad›r. Görevler, o görevin gerektirdi¤i
yetkinlikler, tafl›d›¤› risk, yönetilen kifli say›s› gibi objektif kriterlerle puanlanmakta ve ücretlendirilmektedir.

Garanti'nin performans sistemi ise, hedeflere ve bunlar›n gerçeklefltirilmesine ba¤l› olarak çal›flanlar›n performans›n› ölçmektedir. Banka'n›n çal›flanlar›na
EVA (Economic Value Added/Ekonomik Katma De¤er) finansal baflar› metri¤ine ve Sat Kazan prim sistemine göre baflar› primi ödenmektedir. Bu ve
benzeri sistematik yaklafl›mlar sonucunda, Garanti'nin çal›flanlar›ndan ayr›mc›l›k konusunda herhangi bir flikayet gündeme gelmemektedir.

16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler
Müflteri Memnuniyeti Müdürlü¤ü, “Müflteri memnuniyeti kültürünün banka genelinde yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak, müflteri ba¤l›l›¤› ve sadakatini en yüksek
seviyede tutmak” amac›yla 1 Ocak 2001 tarihinde faaliyetlerine bafllam›flt›r. 

Müflteri Memnuniyeti Müdürlü¤ü; Garanti'nin müflterilerine “Hakl› Müflteri Hatt›” markas› ile hizmet sunmaktad›r. Garanti, müflteri memnuniyeti
konusunda ba¤›ms›z bir birim oluflturan Türkiye'deki ilk ve tek banka olma özelli¤ini korumaktad›r.

Garanti müflterileri her türlü sorun ve flikayetini Hakl› Müflteri Hatt›'na tüm kanallardan iletebilmektedir.

Telefon 444 0 338
‹nternet http://www.garanti.com.tr/yardim/hmh.html
e-posta haklimusteri@garanti.com.tr
Mektup PK 338 AVP‹M/‹STANBUL
Faks 212 630 16 68
fiikayet Kutusu Tüm flube hollerinde

Müflteri mesajlar› 3mweb program›na girilmektedir. Programda mesajlar›n aç›l›fl tarihi, gelifl flekli, geri dönüfl flekli, mesajlar›n grup-kanal-kategori-konular›
kaydedilir. Di¤er kaydedilen alanlar: fiube-ATM-personel flikayeti ise bunlar›n kod ve adlar›; çözüm k›sm›nda ise flikayetin hakl›l›¤›, memnuniyet sa¤lan›p
sa¤lanamad›¤›, sorunun kayna¤›, faiz iptali ya da zarar tazmini yap›lm›fl ise tutarlar›; özür-jest amaçl› hediye gönderilmifl ise ad›; öneri ise uygulanabilirli¤i.
Ayr›ca müflterinin demografik ve iletiflim bilgileri, verimlili¤i ve ba¤l› oldu¤u flube-portföy bilgilerine müflteri numaras› girilerek otomatik olarak
ulafl›lmaktad›r.

3mweb program›na girilen tüm bu bilgilere göre BusinessObjects program›ndan istenen detayda ve on-line rapor al›nabilmektedir.

Raporlar›n gruplanmas›nda afla¤›daki mant›k uygulanmaktad›r.

fiikayetlerin en çok hangi konularda yo¤unlaflt›¤›n› ve müflterilerin en çok hangi konularda hassas olduklar›n› tüm Banka çal›flanlar› ile paylaflmak amac›yla,
ayl›k mesaj adetleri grup-kanal-kategori-konu baz›nda yay›nlanmaktad›r.

Özellikle kredi kart›, ça¤r› merkezi, internet flubesi ve personel mesajlar› konusunda s›k tekrarlanan flikayetleri gidermek amac›yla düzeltici önlemler
al›nmas› için ilgili birimlere detayl› raporlar sunulmakta ve periyodik toplant›lar yap›lmaktad›r.

Müflterilerin flube ya da personel ile ilgili flikayetleri, an›nda flube müdürleri ile paylafl›larak bilgi edinilmesi ve önlem almas›na imkan sa¤lanmaktad›r.

Müflteriler baz› durumlarda flikayetlerini Hakl› Müflteri Hatt› yerine, baz› tüketici internet sitelerine, kamu kurumlar›na ya da bas›na iletmektedirler. ‹nternet
siteleri taraf›m›zdan günlük olarak taranmakta, bas›na yans›yan flikayetler Reklam ve Tan›t›m Müdürlü¤ü, kamuya intikal edenler ise Hukuksal Dan›flmanl›k
birimi ile koordineli olarak çözüme kavuflturulmaktad›r.

Müflteriler, Banka'n›n kusur ya da ihmali nedeniyle ma¤dur olmufl ise, ma¤duriyet faiz iptali ya da zarar tazmini yoluyla giderilmektedir. Bu konuda, birim
müdürlerinin 1.000 YTL'ye kadar yetkisi vard›r. Bu yetkiyi aflan tutarlar için genel müdür yard›mc›s›n›n onay› al›n›r.

Hakl› Müflteri Hatt› tüm müflterilerin flikayet ve sorunlar›na tek merkezde, kalite standartlar›na uygun bir flekilde etkin ve seri çözüm bulman›n d›fl›nda,
müflteri memnuniyeti kültürünün tüm Banka genelinde yayg›nlaflmas› için de çal›flmaktad›r.

Bu amaçla;
• Müflterilerden takdir veya teflekkür mesaj› alan personel, baflar› program› kapsam›nda ödüllendirilerek teflvik edilmektedir.
• Garanti'nin tüm flubeleri ziyaret edilerek Banka'n›n vizyonu, çal›flma yöntemi ve çal›flanlardan beklentiler anlat›lmaktad›r.
• Birimin öncülü¤ünde ve her kesimden Garanti çal›flan›n›n kat›l›m› ile Garanti Müflteri Memnuniyeti Anayasas› oluflturulmufltur. Müflteri Memnuniyeti
Müdürlü¤ü, Garanti Müflteri Memnuniyeti Anayasas›'n›n özüne uygun olarak uygulanmas›n›n takipçili¤ini yapmaktad›r.

17. Sosyal Sorumluluk
Misyonunu bankac›l›k hizmetleriyle s›n›rl› tutmayan Garanti, ekonomideki geleneksel rolüne ek olarak, topluma katt›¤› de¤eri sürekli ve belirgin bir biçimde
art›rma ilkesiyle hareket etmektedir. 

Ticari faaliyetlerinde gözetti¤i bu unsuru, destek verdi¤i kültür, sanat, e¤itim, spor ve çevre gibi alanlara da yans›tmakta; sponsorluk faaliyetlerinin yan› s›ra
kendi kurumlar›n› da oluflturarak deste¤inin sürekli olmas›n› sa¤lamaktad›r.
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Garanti, toplumun yaflam kalitesini art›rmak ve sürdürülebilir k›lmak için, projeleri desteklemenin yan› s›ra aktif rol de üstlenmektedir. Bu kapsamda e¤itim,
spor ve çevre projelerinde yerel yönetimlerle çal›fl›rken, yer ald›¤› uluslararas› kültür sanat projeleriyle Türkiye'nin tan›t›m›na katk›da bulunmaktad›r. 

Banka'n›n toplumsal paylafl›m projeleri ve 31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren faaliyet döneminde gerçeklefltirilen proje ve aktiviteler hakk›nda detayl› bilgi,
Y›ll›k Raporun 59. sayfas›nda yer almaktad›r. 

BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler 
Yönetim Kurulu üyeleri içinde icrac› üyeler Ferit Faik fiahenk, Ergun Özen, Süleyman Sözen, Ahmet Kamil Esirtgen, Charles Edward Alexander, Richard
Alan Laxer ve Dmitri Lysander Stockton; icrac› olmayan üyeler ise Muammer Cüneyt Sezgin ve Daniel Noel O’Connor'd›r. Yönetim Kurulu Baflkan› Ferit Faik
fiahenk, Genel Müdür Ergun Özen’dir.

Banka'n›n Yönetim Kurulu'nda ba¤›ms›z üye bulunmamakla birlikte, Kurul yasal düzenlemelere paralel olarak gerekli nitelikleri haiz kiflilerden
oluflmaktad›r.

Yönetim Kurulu üyelerinin flirket d›fl›nda baflka görev veya görevler almas›n›n belirli kurallara ba¤lan›p ba¤lanmad›¤› ve/veya s›n›rland›r›l›p s›n›rland›r›lmad›¤›
hususunda Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili di¤er mevzuata uygun düzenlemeler benimsenmifltir. 

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 
Garanti'de Yönetim Kurulu üye seçimi, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklerle örtüflüp
Bankalar Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden gerçeklefltirilmektedir.

20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Garanti'nin vizyonu Avrupa'da en iyi banka olmakt›r. 

Banka'n›n misyonu ise etkinli¤i, çevikli¤i ve örgütsel verimlili¤iyle müflterilerine, hissedarlar›na, çal›flanlar›na, topluma ve çevreye katt›¤› de¤eri sürekli ve
belirgin bir biçimde art›rmakt›r. 

Vizyon ve misyonu, Garanti'nin ‹ngilizce ve Türkçe internet sitelerinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktad›r. Ayr›ca gerek Yönetim Kurulu gerekse
Garanti'nin üst yönetimi yaz›l› ve sözlü medya arac›l›¤›yla yapt›klar› görüflme, röportaj ve di¤er yay›nlar ile Banka'n›n misyon ve vizyonunu kamuoyuna
duyurmaktad›rlar. 

Garanti'nin stratejik hedeflerine Y›ll›k Raporun 12. ve 13. sayfalar›nda yer verilmektedir.

Banka'n›n stratejik hedefi, disiplinli büyüme, sürdürülebilir kârl›l›k, müflteri odakl›l›k, operasyonel verimlilik, yayg›n ve alternatif da¤›t›m kanallar›n›n verimli
kullan›m›, sa¤l›kl› risk yönetimi, ileri teknolojik altyap›n›n devaml› gelifltirilmesi, özenli insan kaynaklar› politikalar› ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum
prensiplerini uygulayarak uzun dönemli, sürdürülebilir bir büyüme sa¤lamak; hissedarlar›, müflterileri, çal›flanlar› ve toplum için devaml› de¤er yaratmakt›r. 

Söz konusu stratejik hedef çerçevesinde Garanti'nin bütçesi ve k›sa, orta ve uzun vadeli ifl planlar› oluflturulmakta, hedef gerçekleflme raporlar› haftal›k
bazda izlenmekte, her üç ayda bir Banka üst yönetimi ayr› ayr› flube ve bölge müdürlükleriyle hedef gerçekleflmelerine iliflkin performans toplant›lar›
düzenlemektedir. Ayr›ca stratejik hedeflere yönelik fiili gerçekleflmeler, Garanti'nin yönetim bilgilendirme ve raporlama (MIS) altyap›s›, sistemler ve ekranlar
vas›tas›yla da anl›k olarak izlenebilmektedir.
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YÖNET‹M KURULU
‹Ç DENET‹M VE R‹SK YÖNET‹M‹NDEN

SORUMLU Y.K. ÜYES‹

ÜST DÜZEY R‹SK KOM‹TES‹

BANKA R‹SK KOM‹TES‹

OPERASYONEL
R‹SK

DENET‹M KOM‹TES‹

Teftifl Kurulu

‹ç Kontrol
Merkezi

KRED‹ R‹SK‹P‹YASA R‹SK‹

BANKA ÜST YÖNET‹M‹

Alt Komiteler

BilgilendirmeDelegasyon ve ‹zleme

BilgilendirmeDelegasyon ve ‹zleme

Veri ve Bilgi Paylafl›m›

Risk Yönetimi ile ilgili strateji ve politikalar›n paylafl›m›

Risk politika ve stratejilerini izleme ve denetleme

Üst Düzey Risk Komitesi taraf›ndan ifl kolu
baz›nda belirlenen stratejilerin uygulanmas›
konusunda eflgüdüm sa¤lanmas›

Yönetim Kurulu

‹fi KOLLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Teftifl Kurulu

Operasyon
Hizmetleri

Hazine, Yat›r›m
Bankac›l›¤› ve
Özel Birikim

Yönetimi

Bireysel
Bankac›l›k

‹nsan
Kaynaklar›

Küçük ve Orta
Boy ‹flletmeler

Finansal Kurumlar
ve Kurumsal
Bankac›l›k

Hukuk
Hizmetleri

Yönetim
Hizmetleri

Destek
Hizmetleri

Krediler

Risk Yönetimi
Müdürlü¤ü

‹ç Kontrol Merkezi

Teftifl Kurulu

Risk Yönetimi
Müdürlü¤ü

‹ç Kontrol Merkezi

Teftifl Kurulu

Uyum Görevlisi

Risk Yönetimi
Müdürlü¤ü

‹ç Kontrol Merkezi

Genel Müdür

(1) 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu’nu takiben yay›nlanacak yeni düzenlemelere paralel olarak de¤ifliklik yap›lmas› söz konusu olabilir.

21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
‹ç denetim ve risk yönetim politika ve stratejilerini oluflturmak ve ifllerli¤ini kontrol etmek, nihai olarak Yönetim Kurulu fonksiyonlar› aras›nda yer
almaktad›r. Buna uygun olarak, iç denetim faaliyetlerini yürüten Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, iç kontrol faaliyetlerini yürüten ‹ç Kontrol Merkezi ve risk yönetim
faaliyetlerini yürüten Risk Yönetim Müdürlü¤ü do¤rudan Yönetim Kurulu'na ba¤l› olarak çal›flmaktad›r. Bu fonksiyonlar› yerine getiren birimler, erkler
ayr›l›¤› prensibine uygun olarak yap›land›r›lm›flt›r ve icrac› faaliyetlerden ba¤›ms›z bir flekilde çal›flmakta, raporlamalar›n› do¤rudan Yönetim Kurulu'na
yapmaktad›rlar.

Söz konusu yap›lanma, düzenleyici otorite olan BDDK'n›n 08 fiubat 2001 tarih 24312 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan tebli¤i gere¤idir ve Banka
organizasyonu içerisindeki yeri afla¤›daki gibidir:

Teftifl Kurulu ve ‹ç Kontrol Merkezi bulgular›, risk yönetim ç›kt›lar› do¤rudan ‹ç Denetim ve Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi'ne
raporlanmakta, ayr›ca 2 ayl›k periyotlarla toplanan Denetim Komitesi'nde ve Üst Düzey Risk Komitesi'nde de de¤erlendirilmekte ve aksiyonlar
planlanmaktad›r.

Yönetim Kurulu'na ba¤l› olarak görevlerini ifa eden risk komiteleri:
• Üst Düzey Risk Komitesi (ÜDRK)
• Banka Risk Komitesi (BRK)
dir.

Üst Düzey Risk Komitesi
BDDK'n›n 08 fiubat 2001 tarih 24312 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan tebli¤i esaslar›na göre tesis edilmifl olan komite1, ‹ç Denetim ve Risk Yönetiminden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Aktif Pasif Komitesi Baflkan›, Kredi Komitesi Baflkan› ve Banka Risk Komitesi Baflkan›'ndan oluflmaktad›r.
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Komitenin faaliyetleri:
• Banka'n›n risk yönetimi konusundaki misyon ve risk yaklafl›m›n› belirlemek, Yönetim Kurulu onay›n› almak,
• Misyon ve risk yaklafl›m› ile uyumlu risk yönetim strateji ve politikalar›n› haz›rlamak, Yönetim Kurulu onay›n› almak,
• Banka genelinde ortak risk yönetimi kültürünün oluflturulmas›n› sa¤lamak,
• Belirlenen risk politikalar›n›n uygulanmas›n› periyodik olarak izlemek ve mevcut süreçlerin gözden geçirilerek gerekli de¤iflikliklerin yap›lmas›n› sa¤lamak,
• Risk yönetim grubunun, Yönetim Kurulu ile eflgüdümünü sa¤lamakt›r.

Banka Risk Komitesi
BDDK'n›n 08 fiubat 2001 tarih 24312 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan tebli¤i esaslar›na göre tesis edilmifl olan komite, Piyasa Riski Komitesi Baflkan›,
Kredi Riski Komitesi Baflkan› ve Operasyonel Risk Komitesi Baflkan›’ndan oluflmakta ve 2 ayl›k periyotlarla toplanmaktad›r.

Komitenin faaliyetleri:
• Mevcut çal›flmalar dahilinde Banka'n›n risklilik düzeyi, risk baz›nda sermaye da¤›l›m› konular›nda Üst Düzey Risk Komitesi'ni bilgilendirmek,
• Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan risk yönetimi strateji ve politikalar› do¤rultusunda, Banka içi uygulamalar› izlemek, gerekli de¤iflikliklerin
yap›lmas›n› sa¤lamak ve Üst Düzey Risk Komitesi'ni bilgilendirmek,
• Risk yönetimi konusundaki muhtelif çal›flma gruplar›n›n çal›flmalar›n› yönlendirmek ve koordine etmek.

Komite ayn› zamanda, kendisine raporlama yapmakta olan Piyasa Riski Komitesi, Kredi Riski Komitesi ve Operasyonel Risk Komitesi çal›flmalar›n› izlemekte
ve koordine etmektedir.

Denetim Komitesi
Oluflturulmas›na dair herhangi bir yasal düzenleme olmad›¤› dönemde, kurumsal yönetim ilkelerine verilen önem gere¤ince Garanti'de tesis edilen
denetim komitesinin üyelik yap›s›, yeni Bankalar Kanunu'nun bu konudaki düzenlemeleri do¤rultusunda de¤ifltirilmifl ve 2005 y›l› içerisinde komite
üyelerinin icrac› olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluflmas› sa¤lanm›flt›r. Komitenin görev ve sorumluluklar› da gözden geçirilmifl ve bunlar Bankac›l›k
Kanunu'na tam uyumlu hale getirilmifltir.

Komitenin faaliyetleri:
Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yard›mc› olan Denetim Komitesi;
• Yönetim Kurulu ad›na Banka'n›n iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinli¤ini ve yeterlili¤ini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama
sistemlerinin Bankac›l›k Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde iflleyiflini ve üretilen bilgilerin bütünlü¤ünü gözetmek,
• Finansal raporlama ve kamuyu ayd›nlatmaya iliflkin Banka uygulamalar›n› gözetmek, 
• Yasa ve düzenlemelere uyum konular›nda Banka'n›n sistem, süreç ve faaliyetlerini gözden geçirmek, 
• Finansal, operasyonel ve faaliyet risklerine iliflkin al›nan tedbirlerin yeterlili¤ini de¤erlendirmek, 
• Konsolide denetime tâbi kurulufllar›n iç denetim ifllevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eflgüdümünü sa¤lamak,
ile görevli ve sorumludur.

Banka'n›n ‹ç Kontrol Sistemi, Yönetim Kurulu'nun, faaliyetlerin mevzuata ve iç düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama
sisteminin bütünlü¤ünü, güvenilirli¤ini ve bilgilerin zaman›nda elde edilebilirli¤ini her seviyedeki personeli taraf›ndan uyulacak ve uygulanacak sürekli
kontrol faaliyetlerinden ve bunlara iliflkin mekanizmalar›n bütününden oluflmaktad›r.

Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, Bankalar Kanunu baflta olmak üzere yasal düzenlemeler ve Banka yönetmeliklerine uygun biçimde ve günlük faaliyetlerden
ba¤›ms›z olarak, iç kontrol ve risk yönetim sistemleri baflta olmak üzere Banka'n›n tüm faaliyet ve birimlerini kapsayacak flekilde sistematik denetimler
yapmaktad›r. Bu çerçevede, Banka'n›n yurt içi ve yurt d›fl› flubeleri ile genel müdürlük birimleri ve Garanti'nin konsolidasyona tabi ortakl›klar›nda denetim
çal›flmalar› gerçeklefltirilmektedir. 

‹ç Kontrol Merkezi, Banka içerisinde sa¤l›kl› bir iç kontrol ortam›n›n oluflturulmas›n› ve koordinasyonunu, Banka'n›n faaliyetlerinin, yönetim stratejisi ve
politikalar›na uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir flekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini, hesap ve kay›t düzeninin
bütünlü¤ünü ve güvenilirli¤ini, veri sistemindeki bilgilerin zaman›nda elde edilebilirli¤ini sa¤lamaktad›r. Bu kapsamda, görevlerin fonksiyonel ayr›l›¤›, yetki
ve sorumluluklar›n paylafl›m›, mutabakat düzeninin kurulmas› süreçlere oto kontrol ve sistemsel kontrollerin yerlefltirilmesi ve maruz kal›nan risklerin
tan›mlanmas› ve izlenmesi yönünde altyap›lar oluflturulmaktad›r.

Risk Yönetim Sistemi, Yönetim Kurulu'nun, Banka'n›n gelecekteki nakit ak›mlar›n›n ihtiva etti¤i risk-getiri yap›s›n›, buna ba¤l› olarak faaliyetlerin niteli¤ini
ve düzeyini izlemek, kontrol alt›nda tutmak ve gerekti¤inde de¤ifltirmek amac›yla uygulamaya koydu¤u standart belirleme, bilgilendirme, standartlara
uygunlu¤u tespit etme, karar alma ve uygulama sürecine iliflkin mekanizmalar›n tümünü oluflturmaktad›r.

Banka'n›n faaliyetlerinden kaynaklanan tüm risklerin bir arada ölçüldü¤ü ve ifltirak risklerinin de dikkate al›narak yönetildi¤i, mevzuatla uyumlu entegre bir
risk yönetimi sistemi kurmak ve bu sisteme dayal› olarak Garanti'nin de¤erini maksimize edecek optimum risk-getiri-sermaye dengesini kurmaya dönük bir
yap›y› Banka genelinde oluflturmak Risk Yönetimi Müdürlü¤ü'nün fonksiyonlar›ndand›r.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
Garanti Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar›na Garanti'nin Ana Sözleflmesi'nin 18. ve 32. maddelerinde aç›k bir flekilde yer
verilmifltir. 



Y›ll›k Rapor  2005

95

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu toplant› gündemi esas olarak Genel Müdür'ün görüflme talep etti¤i hususlar ile Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin gündeme
ilave edilmesini istedi¤i konulardan oluflmaktad›r. 

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanmakta, toplant› günleri y›lbafl›nda bütün üyelere sirküle edilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri aras›nda ve genel müdürlükle iletiflimi sa¤lamak üzere bir sekreterya kurulmufl bulunmaktad›r. 

Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu toplant›lar›nda do¤al olarak her konuda farkl› görüfl, aç›klama ve bu konuda kararlara flerh düflme imkan›
bulunmaktad›r. 

Garanti Yönetim Kurulu'nda yasal düzenlemelere paralel olarak ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r. 

24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Banka Yönetim Kurulu üyelerinin dönem içinde Garanti ile ifllem yapmalar› ve rekabet yasa¤›n›n uygulan›p uygulanmamas› konular›nda, Yönetim Kurulu
üyelerinin ifllem yapmalar› ve rekabet etmeleri halinde oluflabilecek ç›kar çat›flmalar›n› düzenleyen Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerine
paralel uygulamalar benimsenmifltir.

25. Etik Kurallar
Garanti Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenmifl bir kurumsal yönetim ilkeleri bütünü bulunmamakla birlikte, Banka, kurumsal yönetim ilkeleri ve etik
de¤erlere verdi¤i önem paralelinde çal›flanlar›n›n davran›fllar›n› ve ifl iliflkilerini düzenlemek amac›yla ‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü taraf›ndan belirlenmifl bir
Etik ‹lkeler El Kitab› ve bu konuda yay›nlanm›fl bir duyuru bulunmaktad›r. 

Etik ‹lkeler El Kitab›'nda Banka kaynaklar›, iliflkiler, risk, f›rsat eflitli¤i ve sorumluluklar ve cinsel taciz konular›nda etik ilkelere yer verilmekte, etik ilkelere
uygun çal›flma ortam›n›n yarat›lmas›nda yöneticilerin sorumluluklar› belirtilmekte ve etik ilkelere ayk›r› davran›fllarda Banka disiplin kurulunun yetkili oldu¤u
cezalar aç›klanmaktad›r. Kitapta yer verilen etik ilkelere ayk›r› davran›fllar, yasalara, topluma ve Garanti'nin de¤er yarg›lar›na ters düflen; çal›flanlar›n,
müflterilerin haklar›n› ihlal eden; Banka'n›n operasyon maliyetini yükseltip, verimlili¤i düflüren tüm faaliyetleri kapsamaktad›r. 

Garanti'nin inanc›, toplam kalite anlay›fl›n›n, ancak do¤ruluk, dürüstlük ve sayg› temeline dayal› insan kaynaklar› politikas›n›n, çal›flma prensiplerinin ve etik
ilkelerinin ödünsüz uygulanmas›yla gerçekleflece¤idir.

Etik ‹lkeler El Kitab›'na ek olarak, vazgeçilmez de¤erler gerek tüm çal›flanlara aç›k intranet sitesinde gerekse kamuoyuna aç›k internet sitesinde
duyurulmaktad›r. Ayr›ca, Garanti müflteri odakl›l›k felsefesi paralelinde ilke ve de¤erlerini Müflteri Memnuniyeti Anayasas› kitapç›¤› alt›nda toplayarak tüm
çal›flanlar›n›n ve müflterilerinin bilgisine sunmufltur.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Garanti, kurumsal yönetim prensiplerine verdi¤i önemin bir sonucu olarak, oluflturulmas›na iliflkin herhangi bir yasal düzenleme olmad›¤› dönemde,
Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yard›mc› olmak, Banka ve yat›r›mc›lar›n ç›karlar›n› daha etkin bir flekilde
korumak amac›yla Denetim Komitesi'ni oluflturmufltur. Komite, nihai ve birinci derece sorumluluk Yönetim Kurulu'nda olmak üzere 2001 y›l›ndan itibaren
etkin bir flekilde çal›flmaktad›r. Komitenin görev ve sorumluluklar›n›n 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu'na uyumland›r›lmas› çal›flmalar›n›n k›sa zamanda
tamamlanmas› hedeflenmektedir.

Denetim Komitesi'nin kurulufl ve iflleyifli ile ilgili detayl› bilgiye bu raporun 21. maddesinde yer verilmektedir.

27. Yönetim Kurulu'na Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakk› verilir. Huzur hakk› genel kurul toplant›s›nda belirlenir. 

Banka'n›n herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç, kredi ve flahsi kredi ad› alt›nda kredi ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemifltir.
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Denetçiler Raporu

Türkiye Garanti Bankas› Anonim fiirketi Hissedarlar Ola¤an Genel Kurulu’na

Türkiye Garanti Bankas› Anonim fiirketi'nin 2005 takvim y›l› ifllem ve hesaplar›, 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas›
Kanunu, genel kabul görmüfl muhasebe kurallar›, ilgili mevzuat ve Banka’n›n Ana Sözleflme hükümleri göz önünde bulundurularak taraf›m›zca
denetlenmifl ve Banka'n›n Bilanço Kâr ve Zarar Hesaplar›'n›n muhasebe kay›tlar›na ve kay›tlar›n da ilgili belgelere uygunlu¤u belirlenmifltir. Bu sonuçlara
göre Yönetim Kurulu'nca görüfllerinize sunulan 2005 y›l› Bilanço ile Kâr ve Zarar Hesaplar›'n›n onaylanmas›n› önerir, ayr›ca net kâr tutar›n›n Yönetim
Kurulu taraf›ndan önerilen esaslar çerçevesinde tahsisi hususundaki mutabakat›m›z› arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Denetçi Denetçi
SELAH‹ ‹ÇTEM ALTAN REHA GÖKSU



Türkiye Garanti Bankas› A.fi.’nin 31 Aral›k 2005 Tarihi
‹tibariyle Haz›rlanan Y›l Sonu Konsolide Olmayan
Finansal Raporu 

Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. 
No: 2 Befliktafl 34340 Istanbul
Telefon: 212 318 1818
Faks: 212 216 6422
www.garanti.com.tr
investorrelations@garanti.com.tr

Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf›ndan düzenlenen Kamuya Aç›klanacak Mali Tablolar ‹le Bunlara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar Hakk›nda
17 Say›l› Tebli¤e göre haz›rlanan y›l sonu konsolide olmayan finansal raporu, afla¤›da yer alan bölümlerden oluflmaktad›r:

1. Banka Hakk›nda Genel Bilgiler
2. Banka'n›n Konsolide Olmayan Mali Tablolar›
3. ‹lgili Dönemde Uygulanan Muhasebe Politikalar›na ‹liflkin Aç›klamalar
4. Banka'n›n Mali Bünyesine ‹liflkin Bilgiler
5. Konsolide Olmayan Mali Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
6. Di¤er Aç›klama ve Dipnotlar
7. Ba¤›ms›z Denetim Raporu 

Bu raporda yer alan konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar, Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i ve ilgili Tebli¤ler ile
Bankam›z kay›tlar›na uygun olarak, aksi belirtilmedi¤i müddetçe bin Yeni Türk Liras› olarak haz›rlanm›fl olup, ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufl ve iliflikte
sunulmufltur.

Ferit F. fiahenk M. Cüneyt Sezgin S. Ergun Özen Ayd›n fienel Mustafa Kelefl
Yönetim Kurulu Baflkan› ‹ç Denetim Sisteminden Genel Müdür Koordinatör Muhasebe Müdürü (Y)

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Bu finansal rapor ile ilgili olarak sorular›n iletilebilece¤i yetkili personele iliflkin bilgiler

Ad-Soyad/Unvan: Handan Sayg›n/Kurumsal Strateji, ‹fl Gelifltirme ve Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdürü
Tel No: (0212) 318 2350
Faks No: (0212) 216 5902
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31.12.2005 Tarihli Konsolide Olmayan Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar

Sayfa No:
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Genel Bilgiler
I. Banka'n›n kurulufl tarihi, bafllang›ç statüsü,an›lan statüde meydana gelen de¤ifliklikleri ihtiva eden Banka'n›n tarihçesi 102
II. Banka'n›n sermaye yap›s›, yönetim ve denetimi do¤rudan veya dolayl› olarak tek bafl›na veya birlikte elinde bulunduran ortaklar›,

varsa bu hususlarda y›l içindeki de¤ifliklikler ile dahil oldu¤u guruba iliflkin aç›klama 102
III. Banka'n›n yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard›mc›lar›n›n nitelikleri varsa 

bunlarda meydana gelen de¤ifliklikler ile Banka'da sahip olduklar› paylara iliflkin aç›klama 102
IV. Banka'n›n hizmet türü ve faaliyet alanlar›na iliflkin özet bilgi 103
V. Di¤er bilgiler 103
‹K‹NC‹ BÖLÜM
Konsolide Olmayan Mali Tablolar
I. Bilançolar-Aktif kalemler 104
II. Bilançolar-Pasif kalemler 105
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31.12.2005 Tarihli Konsolide Olmayan 
Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar

1 Genel Bilgiler

1.1 Banka'n›n kurulufl tarihi, bafllang›ç statüsü, an›lan statüde meydana gelen de¤ifliklikleri ihtiva eden Banka'n›n tarihçesi:
Türkiye Garanti Bankas› Anonim fiirketi'nin (“Banka”) kurulmas›na 11 Nisan 1946 tarih ve 3/4010 say›l› Bakanlar Kurulu karar›yla izin verilmifl ve "Ana
Sözleflme" 25 Nisan 1946 tarihli Resmi Gazete'de yay›nlanm›flt›r. Genel Müdürlü¤ü ‹stanbul'da yerleflik olan Banka yurt içinde 359, yurt d›fl›nda 3 flubesi
ve 5 temsilcili¤i ile hizmet vermektedir.

1.2 Banka'n›n sermaye yap›s›, yönetim ve denetimini do¤rudan ve dolayl› olarak tek bafl›na veya birlikte elinde bulunduran ortaklar›, varsa
bu hususlarda y›l içindeki de¤ifliklikler ile dahil oldu¤u gruba iliflkin aç›klama:
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle Banka'n›n %27,54 hissesine sahip olan Do¤ufl Holding A.fi. çat›s› alt›nda bulunan flirketler toplulu¤u Do¤ufl Grubu olarak
tan›mlanm›flt›r. Do¤ufl Holding A.fi. detay› 5.2.14.13 nolu notta verildi¤i üzere Banka'n›n ç›kar›lm›fl sermayesinin %25,5'ine tekabül eden toplam
53.550.000.000 adet Banka hissesini General Electric (“GE”) grubuna dahil “GE Araflt›rma ve Müflavirlik Limited fiti.”ne 22 Aral›k 2005 tarihinde satm›fl,
ilgili sat›fl ifllemi ile birlikte GE Banka yönetiminde ortak söz sahibi olmufltur.

Do¤ufl Grubu 
1951 y›l›nda inflaat ve taahhüt alan›nda faaliyet göstermek amac›yla kurulan Do¤ufl Grubu, bugün 15.000'den fazla çal›flan›yla inflaat sektörü yan›nda
finansal hizmetler, otomotiv, perakendecilik, medya, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Do¤ufl Grubu, uluslararas› flirketler ile yapm›fl oldu¤u distribütörlük, yönetim veya franchise anlaflmalar› veya ortakl›klar sonucu Volkswagen, Audi,
Porsche, Seat, Scania, ITT Sheraton, Hyatt Regency, Jeeves, Armani, Gucci ve CNBC gibi tan›nm›fl markalar›n Türkiye'deki yetkilisi olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir. 

‹nflaat sektöründe; Arakl›-‹yidere, Çukurova, Sinop-Boyabat, Asilah-Tanger (Fas) otoyollar›, Yusufeli ve Artvin barajlar›, Ukrayna Dinyeper Köprüsü Do¤ufl
Grubu'nun devam eden önemli projeleri aras›nda yer almaktad›r.

Do¤ufl Grubu, yurt içinde yap-ifllet-devret modeliyle ihale edilmifl olan Dalaman, Didim, Turgutreis, Bodrum, Antalya gibi befl marinaya ve güney
sahillerinde yer alan Sheraton Voyager, Club Aldiana ve Paradise Side Apart Otel gibi turizm yat›r›mlar›na sahiptir. 

Do¤ufl Grubu'nun finans sektöründeki yat›r›mlar› ise; Türkiye Garanti Bankas› A.fi., Garanti Bank International NV, Garanti Bank Moscow, Garanti Finansal
Kiralama A.fi., Garanti Yat›r›m Menkul K›ymetler A.fi., Garanti Portföy Yönetimi A.fi., Garanti Sigorta A.fi., Garanti Emeklilik A.fi., Garanti Faktoring
Hizmetleri A.fi., Garanti Ödeme Sistemleri A.fi., Garanti Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. ve Volkswagen Do¤ufl Tüketici Finansman› A.fi.'dir.

General Electric Grubu
GE, uçak motoru ve enerji üretimi ile su ve güvenlik teknolojilerinden t›bbi sistemlere, kurumsal - bireysel finansman hizmetlerinden medya hizmetlerine
dek pek çok alanda hizmet veren bir teknoloji, medya ve finansal hizmetler flirketidir.

GE, her biri kendi birimleriyle hizmet veren alt› temel iflkolu vas›tas›yla, 100'den fazla ülkede faaliyet göstermekte, dünya çap›nda 300 binden fazla çal›flan›
istihdam etmektedir. Bu alt› iflkolu flöyle s›ralanmaktad›r: 
GE Tüketici Finansman›
GE Ticari Finansman 
GE Sa¤l›k 
GE Endüstriyel
GE Enfrastrüktür 
NBC Universal

GE'nin alt› temel iflkolundan biri olan GE Tüketici Finansman›, 41 ülkede, tüketicilere, perakendecilere ve otomobil bayilerine kredi temin etmektedir. GE
Tüketici Finansman›'n›n toplam varl›klar› yaklafl›k 151 milyar Amerikan Dolar›'d›r. GE Tüketici Finansman›, dünya çap›nda, baflta ma¤aza kredi kartlar›,
tüketici kredileri, banka kartlar›, otomobil kredisi ve leasing, mortgage, kurumsal seyahat ve harcama kartlar›, borç konsolidasyonu, ipote¤e dayal› konut
kredisi ve kredi sigortas› olmak üzere, pek çok finansal ürünü müflterilerinin hizmetine sunmaktad›r. 

GE Tüketici Finansman›, Avrupa'da 21 ülkede faaliyettedir. 2004 y›l› itibariyle birimin Avrupa'daki toplam varl›¤› yaklafl›k 74 milyar Amerikan Dolar›, net
geliri 1.159 milyon Amerikan Dolar›'d›r. Avrupa'da 16 bin kifli istihdam etmektedir. 

1.3 Banka'n›n yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard›mc›lar›n›n nitelikleri varsa bunlarda
meydana gelen de¤ifliklikler ile Banka'da sahip olduklar› paylara iliflkin aç›klama:

Yönetim Kurulu Baflkan› ve Üyeleri:
Bankac›l›k ve ‹flletmecilik 

Ad› Soyad› Görevi Göreve Atanma Tarihi Ö¤renim Durumu Dallar›nda ‹fl Tecrübesi
Ferit Faik fiahenk Yönetim Kurulu Baflkan› 18.04.2001 Lisans 15 y›l
Süleyman Sözen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili 08.07.2003 Lisans 23 y›l
Muammer Cüneyt Sezgin Yönetim Kurulu Üyesi 30.06.2004 Doktora 20 y›l
Dr. Ahmet Kamil Esirtgen Yönetim Kurulu Üyesi 19.03.1992 Doktora 31 y›l
Richard Alan Laxer Yönetim Kurulu Üyesi 22.12.2005 Lisans 22 y›l
Daniel Noel O'Connor Yönetim Kurulu Üyesi 22.12.2005 Yüksek Lisans 8 y›l
Charles Edward Alexander Yönetim Kurulu Üyesi 22.12.2005 Lisans 25 y›l
Dimitri Lysander Stockton Yönetim Kurulu Üyesi 22.12.2005 Lisans 14 y›l
Sait Ergun Özen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 14.05.2003 Lisans 18 y›l
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Genel Müdür ve Yard›mc›lar›:

Bankac›l›k ve ‹flletmecilik 
Ad› Soyad› Görevi Göreve Atanma Tarihi Ö¤renim Durumu Dallar›nda ‹fl Tecrübesi
Sait Ergun Özen Genel Müdür 01.04.2000 Lisans 18 y›l
Adnan Memifl GMY-Destek Hizmetleri 03.06.1991 Lisans 28 y›l
Ali Fuat Erbil GMY-Bireysel Bankac›l›k 30.04.1999 Doktora 13 y›l
Ali Temel GMY-Krediler 21.10.1999 Lisans 15 y›l
Gökhan Erun GMY-‹nsan Kaynaklar› 18.08.2005 Yüksek Lisans 11 y›l
Faruk Nafiz Karadere GMY-KOB‹ Bankac›l›¤› 01.05.1999 Lisans 23 y›l
Halil Hüsnü Erel GMY-Operasyon Hizmetleri 16.06.1997 Lisans 20 y›l
Kubilay Cinemre GMY-Hazine ve Yat›r›m Bankac›l›¤› 06.06.2000 Lisans 18 y›l
Tolga Egemen GMY-Finansal Kurumlar ve Kurumsal Bankac›l›k 21.09.2000 Lisans 13 y›l
Turgay Gönensin GMY-Ticari Bankac›l›k 15.12.2001 Lisans 20 y›l

Yukar›da belirtilen kiflilerin Banka hisselerinin halka aç›k olmayan k›sm› içerisinde pay› yoktur.

1.4 Banka'n›n hizmet türü ve faaliyet alanlar›na iliflkin özet bilgi:
Banka'n›n faaliyet alanlar› Ana Sözleflme'nin 3. maddesinde afla¤›daki gibi belirtilmifltir; 
• Her türlü bankac›l›k ifllemleri,
• Bankac›l›k Kanunu'nun verdi¤i imkanlar dahilinde her çeflit teflebbüslere giriflmek ve flirket kurmak ve bunlar›n hisse senetlerini sat›n almak ve satmak,
• Bankac›l›kla müteraffik vekalet, sigorta acenteli¤i, komisyon ve nakliye iflleri yapmak,
• Türkiye Cumhuriyeti ve sair resmi ve hususi kurulufllar›n ç›kartacaklar› borçlanma tahvilleri ile hazine tahvil ve bonolar› ve di¤er pay senetleri ve tahvilleri
sat›n almak ve satmak, 
• D›fl memleketlerle iktisadi münasebetleri gelifltirmek, 
• Bankac›l›k Kanunu'na ayk›r› olmamak flart› ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak.

Bu maddede yaz›l› ifllemler s›n›rl› olmay›p, tadadidir. Bu ifllemlerden baflka herhangi bir ifllem yap›lmas› Banka için faydal› görülürse, buna bafllan›lmas›,
Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul taraf›ndan karara ba¤lanmas›na ve Ana Sözleflme'de de¤ifliklik mahiyetinde olan bu karar›n Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›'nca onanmas›na ba¤l›d›r. Bu suretle tasdik olunan karar Ana Sözleflmeye eklenir.

Banka bir ihtisas bankas› olmay›p tüm bankac›l›k faaliyetlerinde bulunmaktad›r. Müflterilere kulland›r›lan kredilerin en önemli kayna¤› mevduatt›r.
Öngörülen verim oran›n› sa¤lamak kofluluyla, çeflitli sektörlerde faaliyette bulunan kurulufllara kredi kulland›r›lmaktad›r. 

Öte yandan Banka, teminat mektuplar›, akreditif kredileri ve kabul kredileri baflta olmak üzere çeflitli türde gayrinakdi kredi kulland›r›lmas›na da önem
vermektedir.

1.5 Di¤er Bilgiler
Banka'n›n ticaret unvan›: Türkiye Garanti Bankas› Anonim fiirketi
Banka'n›n Genel Müdürlü¤ü'nün adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: 2

Befliktafl 34340 ‹stanbul 
Banka'n›n telefon ve faks numaralar›: Telefon: (0212) 318 1818

Faks: (0212) 216 6422
Banka'n›n elektronik site adresi: www.garanti.com.tr
Banka'n›n elektronik posta adresi: investorrelations@garanti.com.tr
Raporlama dönemi: 1 Ocak 2005-31 Aral›k 2005

Mali tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlarda yer alan bilgiler aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak haz›rlanm›flt›r. 
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2 Konsolide Olmayan Mali Tablolar

CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM 
Dipnot 31.12.2005 31.12.2004

AKT‹F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam
I. NAK‹T DE⁄ERLER VE MERKEZ BANKASI 5.1.1 110.036 1.860.652 1.970.688 62.803 1.228.128 1.290.931 
1.1 Kasa 107.356 - 107.356 62.013 - 62.013 
1.2 Efektif Deposu - 90.301 90.301 - 127.515 127.515 
1.3 T.C. Merkez Bankas› 235 1.769.592 1.769.827 342 1.098.107 1.098.449 
1.4 Di¤er 2.445 759 3.204 448 2.506 2.954 
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE⁄ERLER (Net) 5.1.2 37.303 176.187 213.490 201.440 74.382 275.822 
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 37.303 175.824 213.127 201.440 73.824 275.264 
2.1.1 Devlet Tahvili 36.032 161.829 197.861 180.971 72.473 253.444 
2.1.2 Hazine Bonosu 1.270 - 1.270 20.469 - 20.469 
2.1.3 Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri 1 13.995 13.996 - 1.351 1.351 
2.2 Hisse Senetleri - - - - - - 
2.3 Di¤er Menkul De¤erler - 363 363 - 558 558 
III. BANKALAR VE D‹⁄ER MAL‹ KURULUfiLAR 5.1.3 93.975 929.631 1.023.606 34.891 208.703 243.594 
3.1 Bankalar 93.975 929.631 1.023.606 34.891 208.703 243.594 
3.1.1 Yurt ‹çi Bankalar 61.370 629.739 691.109 12.611 89.309 101.920 
3.1.2 Yurt D›fl› Bankalar 32.605 299.892 332.497 22.280 119.394 141.674 
3.1.3 Yurt D›fl› Merkez ve fiubeler - - - - - - 
3.2 Di¤er Mali Kurulufllar - - - - - - 
IV. PARA P‹YASALARI - - - - - - 
4.1 Bankalararas› Para Piyasas›ndan Alacaklar - - - - - - 
4.2 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Alacaklar - - - - - - 
4.3 Ters Repo ‹fllemlerinden Alacaklar 5.1.4 - - - - - - 
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DE⁄ERLER (Net) 5.1.5 5.665.118 2.674.241 8.339.359 2.707.093 2.673.967 5.381.060 
5.1 Hisse Senetleri 39.950 - 39.950 67.915 - 67.915 
5.2 Di¤er Menkul De¤erler 5.625.168 2.674.241 8.299.409 2.639.178 2.673.967 5.313.145 
VI. KRED‹LER  5.1.6 9.389.996 7.547.199 16.937.195 5.166.274 5.335.102 10.501.376 
6.1 K›sa Vadeli 5.480.082 2.088.325 7.568.407 4.736.717 2.072.309 6.809.026 
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 3.672.491 5.458.874 9.131.365 241.268 3.262.793 3.504.061 
6.3 Takipteki Krediler 714.938 - 714.938 431.826 - 431.826 
6.4 Özel Karfl›l›klar (-) 477.515 - 477.515 243.537 - 243.537 
VII. FAKTOR‹NG ALACAKLARI 5.1.7 - - - - - - 
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) 5.1.8 988 2.399.967 2.400.955 976.483 2.629.216 3.605.699 
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 988 2.399.967 2.400.955 976.483 2.587.331 3.563.814 
8.1.1 Devlet Tahvili 988 2.270.317 2.271.305 976.483 2.587.331 3.563.814 
8.1.2 Hazine Bonosu - - - - - - 
8.1.3 Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri - 129.650 129.650 - - - 
8.2 Di¤er Menkul De¤erler - - - - 41.885 41.885 
IX. ‹fiT‹RAKLER (Net)  5.1.9 26.234 4.401 30.635 154.616 5.024 159.640 
9.1 Mali ‹fltirakler - 4.401 4.401 - 5.024 5.024 
9.2 Mali Olmayan ‹fltirakler 26.234 - 26.234 154.616 - 154.616 
X. BA⁄LI ORTAKLIKLAR (Net) 5.1.10 358.382 252.770 611.152 1.102.991 291.860 1.394.851 
10.1 Mali Ortakl›klar 350.491 252.770 603.261 276.459 291.860 568.319 
10.2 Mali Olmayan Ortakl›klar 7.891 - 7.891 826.532 - 826.532 
XI. D‹⁄ER YATIRIMLAR (Net)  5.1.11 - - - - - - 
XII. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI (Net) 5.1.12 - - - - - - 
12.1 Finansal Kiralama Alacaklar› - - - - - - 
12.2 Kazan›lmam›fl Gelirler (-) - - - - - - 
XIII. ZORUNLU KARfiILIKLAR 983.691 1.115.765 2.099.456 332.942 1.000.043 1.332.985 
XIV. MUHTEL‹F ALACAKLAR 5.1.13 61.324 1.668 62.992 35.497 2.435 37.932 
XV. FA‹Z VE GEL‹R TAHAKKUK VE REESKONTLARI 5.1.14 449.829 308.324 758.153 237.635 306.924 544.559 
15.1 Kredilerin 94.986 124.560 219.546 70.422 93.632 164.054 
15.2 Menkul De¤erlerin 317.409 170.196 487.605 141.302 145.939 287.241 
15.3 Di¤er 37.434 13.568 51.002 25.911 67.353 93.264 
XVI. MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Net) 5.1.15 1.407.296 990 1.408.286 1.262.723 1.613 1.264.336 
16.1 Defter De¤eri 2.319.624 5.621 2.325.245 2.029.198 6.018 2.035.216 
16.2 Birikmifl Amortismanlar (-) 912.328 4.631 916.959 766.475 4.405 770.880 
XVII. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 5.1.16 13.930 3 13.933 20.862 5 20.867 
17.1 fierefiye - - - - - - 
17.2 Di¤er 72.059 5 72.064 70.533 6 70.539 
17.3 Birikmifl Amortismanlar (-) 58.129 2 58.131 49.671 1 49.672 
XVIII. ERTELENM‹fi VERG‹ AKT‹F‹ 5.1.17 30.460 - 30.460 109.872 - 109.872 
XIX. D‹⁄ER AKT‹FLER 5.1.18 507.057 60.822 567.879 110.066 6.607 116.673 

AKT‹F TOPLAMI 19.135.619 17.332.620 36.468.239 12.516.188 13.764.009 26.280.197 
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Türkiye Garanti Bankas› A.fi.
31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle Bilanço
(Bin Yeni Türk Liras›) 

CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM 
Dipnot 31.12.2005 31.12.2004

PAS‹F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam 
I. MEVDUAT 5.2.1 12.544.422 11.033.601  23.578.023  7.777.032 9.835.209 17.612.241
1.1 Bankalararas› Mevduat 436.946      134.856 571.802 431.260  10.661 641.921 
1.2 Tasarruf Mevduat› 6.520.649  - 6.520.649 3.781.136 - 3.781.136 
1.3 Resmi Kurulufllar Mevduat› 45.148 - 45.148 10.857 - 10.857 
1.4 Ticari Kurulufllar Mevduat› 5.258.330      - 5.258.330 3.235.771 - 3.235.771 
1.5 Di¤er Kurulufllar Mevduat› 283.349      - 283.349 318.008 - 318.008 
1.6 Döviz Tevdiat Hesab› - 10.880.085 10.880.085 - 9.617.844 9.617.844 
1.7 K›ymetli Madenler Depo Hesaplar› - 18.660 18.660 - 6.704 6.704 
II. PARA P‹YASALARI 1.306.738      649.707 1.956.445 508.466 465.990 974.456 
2.1 Bankalararas› Para Piyasalar›ndan Al›nan Borçlar -                     -  - - - - 
2.2 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Al›nan Borçlar - - - 199.650 - 199.650 
2.3 Repo ‹fllemlerinden Sa¤lanan Fonlar 5.2.2 1.306.738 649.707 1.956.445 308.816 465.990 774.806 
III. ALINAN KRED‹LER 5.2.3 122.070 5.390.780 5.512.850 124.743 3.423.003 3.547.746 
3.1 T.C. Merkez Bankas› Kredileri - - - - - - 
3.2 Al›nan Di¤er Krediler 122.070 5.390.780 5.512.850 124.743 3.423.003 3.547.746 
3.2.1 Yurt ‹çi Banka ve Kurulufllardan 122.070 40.675 162.745 124.743 72.822 197.565 
3.2.2 Yurt D›fl› Banka, Kurulufl ve Fonlardan - 5.350.105   5.350.105 - 3.350.181 3.350.181 
IV. ‹HRAÇ ED‹LEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.2.4 - - - - - - 
4.1 Bonolar - - - - - - 
4.2 Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler - - - - - - 
4.3 Tahviller - - - - - - 
V. FONLAR 5.2.5 - - - - - - 
VI. MUHTEL‹F BORÇLAR  5.2.6 111.624 9.249 120.873 65.591 5.441 71.032 
VII. D‹⁄ER YABANCI KAYNAKLAR 5.2.7 49.294 569.927 619.221 61.798 460.944 522.742 
VIII. ÖDENECEK VERG‹, RES‹M, HARÇ VE PR‹MLER 5.2.8 63.817 77 63.894 43.612 39 43.651 
IX. FAKTOR‹NG BORÇLARI 5.2.9 - - - - - - 
X. F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLARI (Net) 5.2.10 - 23.335 23.335 - 9.738 29.738 
10.1 Finansal Kiralama Borçlar› - 26.870 26.870  - 35.647 35.647   
10.2 Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri (-) - 3.535 3.535 - 5.909 5.909 
XI. FA‹Z VE G‹DER REESKONTLARI 5.2.11 157.676 84.627 242.303 95.671  71.417 167.088 
11.1 Mevduat›n 116.434 22.156 138.590 71.661 19.587 91.248 
11.2 Al›nan Kredilerin 3.561 43.744 47.305 8.260 28.975 37.235 
11.3 Repo ‹fllemlerinin 4.428 4.078 8.506 3.822 10.195 14.017 
11.4 Di¤er 33.253 14.649 47.902 11.928 12.660 24.588 
XII. KARfiILIKLAR 5.2.12 443.453 8.218 451.671 163.032 7.802 170.834 
12.1 Genel Karfl›l›klar 95.043 4.357 99.400 62.415 3.097 65.512 
12.2 K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 7.868 - 7.868 12.570 - 12.570 
12.3 Vergi Karfl›l›¤› 213.397 - 213.397  1.488 - 1.488 
12.4 Sigorta Teknik Karfl›l›klar› (Net) - - - - - - 
12.5 Di¤er Karfl›l›klar 127.145 3.861 131.006 86.559 4.705 91.264 
XIII. SERMAYE BENZER‹ KRED‹LER 5.2.13 - - - - - -
XIV. ERTELENM‹fi VERG‹ PAS‹F‹ - - - - - - 
XV. ÖZKAYNAKLAR 5.2.14 3.842.023 57.601 3.899.624 3.061.050 79.619 3.140.669 
15.1 Ödenmifl Sermaye 2.100.000 - 2.100.000 1.200.000 - 1.200.000 
15.2 Sermaye Yedekleri 921.063  52.629 973.692 1.305.449 73.197 1.378.646 
15.2.1 Hisse Senedi ‹hraç Primleri - - - - - - 
15.2.2 Hisse Senedi ‹ptal Kârlar› - - - - - - 
15.2.3 Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu 141.502 52.629 194.131 68.021 73.197 141.218 
15.2.4 Yeniden De¤erleme Fonu 2.147 - 2.147 9.143 - 9.143 
15.2.5 Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl› 4.860 - 4.860 5.731 - 5.731 
15.2.6 Di¤er Sermaye Yedekleri 772.554 - 772.554 - - - 
15.2.7 Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark› - - - 1.222.554 - 1.222.554 
15.3 Kâr Yedekleri 112.566 4.972 117.538 96.560 6.422 102.982 
15.3.1 Yasal Yedekler 47.842 1.419 49.261 25.144 1.193 26.337 
15.3.2 Statü Yedekleri - - - - - - 
15.3.3 Ola¤anüstü Yedekler 64.587 - 64.587 71.416 - 71.416 
15.3.4 Di¤er Kâr Yedekleri 137 3.553 3.690 - 5.229 5.229 
15.4 Kâr veya Zarar 708.394 - 708.394 459.041 - 459.041 
15.4.1 Geçmifl Y›llar Kâr ve Zararlar› - - - 8.492 - 8.492 
15.4.2 Dönem Net Kâr ve Zarar› 708.394  - 708.394 450.549 - 450.549 

PAS‹F TOPLAMI 18.641.117  17.827.122    36.468.239 11.900.995 14.379.202 26.280.197 



Türkiye Garanti Bankas› A.fi.
31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle Bilanço D›fl› Yükümlülük  
(Bin Yeni Türk Liras›)

31.12.2005 Tarihli Konsolide Olmayan Mali Tablolar

CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM 
Dipnot 31.12.2005 31.12.2004

TP YP Toplam TP YP Toplam
A. B‹LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 5.4.1 10.502.354 10.835.033 21.337.387 8.948.462 9.377.639 18.326.101 
I. GARANT‹ ve KEFALETLER 2.359.189 5.778.640 8.137.829 1.516.863 5.174.823 6.691.686 
1.1 Teminat Mektuplar› 2.090.318 3.872.083 5.962.401 1.516.757 3.085.217 4.601.974 
1.1.1 Devlet ‹hale Kanunu Kapsam›na Girenler 228.643 724.043 952.686 1.516.757 - 1.516.757 
1.1.2 D›fl Ticaret ‹fllemleri Dolay›s›yla Verilenler 242.518 43.347 285.865 - - - 
1.1.3 Di¤er Teminat Mektuplar› 1.619.157 3.104.693 4.723.850 - 3.085.217 3.085.217 
1.2 Banka Kredileri - 286.255 286.255 - 599.588 599.588 
1.2.1 ‹thalat Kabul Kredileri - 286.255 286.255 - 599.588 599.588 
1.2.2 Di¤er Banka Kabulleri - - - - - - 
1.3 Akreditifler 268.871 1.620.302 1.889.173 106 1.490.018 1.490.124 
1.3.1 Belgeli Akreditifler - 79.627 79.627 - - - 
1.3.2 Di¤er Akreditifler 268.871 1.540.675 1.809.546 106 1.490.018 1.490.124 
1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - - 
1.5 Cirolar - - - - - - 
1.5.1 T.C. Merkez Bankas›’na Cirolar - - - - - - 
1.5.2 Di¤er Cirolar - - - - - - 
1.6 Menkul K›ymet ‹hrac› Sat›n Alma Garantilerimizden - - - - - - 
1.7 Faktoring Garantilerimizden - - - - - - 
1.8 Di¤er Garantilerimizden - - - - - - 
1.9 Di¤er Kefaletlerimizden - - - - - - 
II. TAAHHÜTLER 6.516.940 157.355 6.674.295 6.437.922 351.801 6.789.723 
2.1 Cay›lamaz Taahhütler 6.516.940 157.190 6.674.130 6.437.922 351.801 6.789.723 
2.1.1 Vadeli, Aktif De¤er Al›m Taahhütleri 13.203 80.626 93.829 51.686 349.777 401.463 
2.1.2 Vadeli, Mevduat Al›m-Sat›m Taahhütleri - - - - - - 
2.1.3 ‹fltirakler ve Ba¤l› Ortakl›k Sermaye ‹fltirak Taahhütleri 12.000 - 12.000 18.758 544 19.302 
2.1.4 Kulland›r›lan Garanti Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 
2.1.5 Menkul K›ymet ‹hrac› Arac›l›k Taahhütleri - - - - - - 
2.1.6 Zorunlu Karfl›l›k Ödeme Taahhüdü - - - - - - 
2.1.7 Çekler ‹çin Ödeme Taahhütlerimiz 1.175.321 - 1.175.321 942.545 - 942.545 
2.1.8 ‹hracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 25.639 - 25.639 40.247 - 40.247 
2.1.9 Kredi Kart› Harcama Limit Taahhütleri 5.251.513 - 5.251.513 5.377.917 - 5.377.917 
2.1.10 Aç›¤a Menkul K›ymet Sat›fl Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - - 
2.1.11 Aç›¤a Menkul K›ymet Sat›fl Taahhütlerinden Borçlar - - - - - - 
2.1.12 Di¤er Cay›lamaz Taahhütler 39.264 76.564 115.828 6.769 1.480 8.249 
2.2 Cay›labilir Taahhütler - 165 165 - - - 
2.2.1 Cay›labilir Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 
2.2.2 Di¤er Cay›labilir Taahhütler - 165 165 - - - 
III. TÜREV F‹NANSAL ARAÇLAR 5.4.2 1.626.225 4.899.038 6.525.263 993.677 3.851.015 4.844.692 
3.1 Vadeli Döviz Al›m-Sat›m ‹fllemleri 156.328 285.629 441.957 90.171 294.808 384.979 
3.1.1 Vadeli Döviz Al›m ‹fllemleri 24.226 182.488 206.714 47.415 139.156 186.571 
3.1.2 Vadeli Döviz Sat›m ‹fllemleri 132.102 103.141 235.243 42.756 155.652 198.408 
3.2 Para ve Faiz Swap ‹fllemleri 693.101 3.339.350 4.032.451 566.377 2.914.939 3.481.316 
3.2.1 Swap Para Al›m ‹fllemleri 176.658 1.853.897 2.030.555 - 1.783.847 1.783.847 
3.2.2 Swap Para Sat›m ‹fllemleri 503.384 1.478.852 1.982.236 566.377 1.118.731 1.685.108 
3.2.3 Swap Faiz Al›m ‹fllemleri 6.212 3.423 9.635 - 5.528 5.528 
3.2.4 Swap Faiz Sat›m ‹fllemleri 6.847 3.178 10.025 - 6.833 6.833 
3.3 Para, Faiz ve Menkul De¤er Opsiyonlar› 646.764 973.285 1.620.049 337.129 267.244 604.373 
3.3.1 Para Al›m Opsiyonlar› 298.062 472.889 770.951 193.087 97.237 290.324 
3.3.2 Para Sat›m Opsiyonlar› 348.702 398.319 747.021 124.042 170.007 294.049 
3.3.3 Faiz Al›m Opsiyonlar› - - - - - - 
3.3.4 Faiz Sat›m Opsiyonlar› - - - - - - 
3.3.5 Menkul De¤erler Al›m Opsiyonlar› - 37.752 37.752 20.000 - 20.000 
3.3.6 Menkul De¤erler Sat›m Opsiyonlar› - 64.325 64.325 - - - 
3.4 Futures Para ‹fllemleri 128.042 119.913 247.955 - 299.200 299.200 
3.4.1 Futures Para Al›m ‹fllemleri 125.791 316 126.107 - 149.600 149.600 
3.4.2 Futures Para Sat›m ‹fllemleri 2.251 119.597 121.848 - 149.600 149.600 
3.5 Futures Faiz Al›m-Sat›m ‹fllemleri 1.990 - 1.990 - - - 
3.5.1 Futures Faiz Al›m ‹fllemleri 1.990 - 1.990 - - - 
3.5.2 Futures Faiz Sat›m ‹fllemleri - - - - - - 
3.6 Di¤er - 180.861 180.861 - 74.824 74.824 
B. EMANET VE REH‹NL‹ KIYMETLER (IV+V+VI) 5.4.3 82.517.397 86.389.714 168.907.111 46.737.631 62.850.363 109.587.994
IV. EMANET KIYMETLER 29.933.026 6.197.970 36.130.996 17.053.813 6.211.890 23.265.703 
4.1 Müflteri Fon ve Portföy Mevcutlar› 382 3.577.487 3.577.869 382 3.669.364 3.669.746 
4.2 Emanete Al›nan Menkul De¤erler 19.352.636 832.483 20.185.119 15.410.273 904.064 16.314.337 
4.3 Tahsile Al›nan Çekler 2.048.776 213.908 2.262.684 1.326.370 105.084 1.431.454 
4.4 Tahsile Al›nan Ticari Senetler 509.926 1.559.300 2.069.226 306.157 1.526.542 1.832.699 
4.5 Tahsile Al›nan Di¤er K›ymetler 217 1.112 1.329 236 1.544 1.780 
4.6 ‹hrac›na Arac› Olunan K›ymetler - 8.756 8.756 - - - 
4.7 Di¤er Emanet K›ymetler 8.021.089 4.924 8.026.013 10.395 5.292 15.687 
4.8 Emanet K›ymet Alanlar - - - - - - 
V. REH‹NL‹ KIYMETLER 52.584.371 80.191.744 132.776.115 29.683.818 56.638.473 86.322.291 
5.1 Menkul K›ymetler 238.405 60 238.465 196.292 71 196.363 
5.2 Teminat Senetleri 4.511.386 3.763.402 8.274.788 2.421.477 3.275.291 5.696.768 
5.3 Emtia 237 - 237 1.617 - 1.617 
5.4 Varant - - - - - - 
5.5 Gayrimenkul 4.586.459 3.441.425 8.027.884 2.648.038 2.329.299 4.977.337 
5.6 Di¤er Rehinli K›ymetler 43.247.714 72.981.384 116.229.098 24.416.224 51.027.935 75.444.159 
5.7 Rehinli K›ymet Alanlar 170 5.473 5.643 170 5.877 6.047 
VI. KABUL ED‹LEN AVALLER VE KEFALETLER - - - - - - 

B‹LANÇO DIfiI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 93.019.751 97.224.747 190.244.498 55.686.093 72.228.002 127.914.095 
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Türkiye Garanti Bankas› A.fi.
31 Aral›k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu
(Bin Yeni Türk Liras›)

GEL‹R VE G‹DER KALEMLER‹ CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM
Dipnot 2005 2004

I. FA‹Z GEL‹RLER‹  5.3.1 3.467.476 3.048.946 
1.1 Kredilerden Al›nan Faizler 1.974.921 1.447.641 
1.1.1 TP Kredilerden Al›nan Faizler 1.574.183 1.105.284 
1.1.1.1 K›sa Vadeli Kredilerden 1.415.922 1.073.882 
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 158.261 31.402 
1.1.2 YP Kredilerden Al›nan Faizler 395.258 335.426 
1.1.2.1 K›sa Vadeli Kredilerden 111.981 114.986 
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 283.277 220.440 
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Al›nan Faizler 5.480 6.931 
1.1.4 Kaynak Kullan›m Destekleme Fonundan Al›nan Primler - - 
1.2 Zorunlu Karfl›l›klardan Al›nan Faizler 67.784 62.300 
1.3 Bankalardan Al›nan Faizler 46.757 32.455 
1.3.1 T.C. Merkez Bankas›’ndan 6.003 6.007 
1.3.2 Yurt ‹çi Bankalardan 7.167 8.184 
1.3.3 Yurt D›fl› Bankalardan 33.587 18.264 
1.3.4 Yurt D›fl› Merkez ve fiubelerden - - 
1.4 Para Piyasas› ‹fllemlerinden Al›nan Faizler 939 1.139 
1.5 Menkul De¤erlerden Al›nan Faizler 1.326.950 1.448.668 
1.5.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden 38.270 232.658 
1.5.2 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 984.082 686.237 
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erlerden 304.598 529.773 
1.6 Di¤er Faiz Gelirleri  50.125 56.743 
II. FA‹Z G‹DERLER‹  5.3.2 1.792.816 1.761.159 
2.1 Mevduata Verilen Faizler 1.413.786 1.435.694 
2.1.1 Bankalararas› Mevduat›na 50.967 68.522 
2.1.2 Tasarruf Mevduat›na 749.315 753.690 
2.1.3 Resmi Kurulufllar Mevduat›na 7.516 249 
2.1.4 Ticari Kurulufllar Mevduat›na 373.359 372.308 
2.1.5 Di¤er Kurulufllar Mevduat›na 54.743 54.608 
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplar›na 177.676 186.219 
2.1.7 K›ymetli Maden Depo Hesaplar›na 210 98 
2.2 Para Piyasas› ‹fllemlerine Verilen Faizler 188.314 193.246 
2.3 Kullan›lan Kredilere Verilen Faizler 183.722 127.990 
2.3.1 T.C. Merkez Bankas›’na - - 
2.3.2 Yurt ‹çi Bankalara 19.784 28.820 
2.3.3 Yurt D›fl› Bankalara 147.540 86.555 
2.3.4 Yurt D›fl› Merkez ve fiubelere - - 
2.3.5 Di¤er Kurulufllara 16.398 12.615 
2.4 ‹hraç edilen Menkul K›ymetlere Verilen Faizler - - 
2.5 Di¤er Faiz Giderleri  6.994 4.229 
III. NET FA‹Z GEL‹R‹ (I - II) 1.674.660 1.287.787 
IV. NET ÜCRET VE KOM‹SYON GEL‹RLER‹ 737.637 554.659 
4.1 Al›nan Ücret ve Komisyonlar 998.533 777.226 
4.1.1 Nakdi Kredilerden 72.546 55.178 
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 63.198 63.075 
4.1.3 Di¤er 862.789 658.973 
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 260.896 222.567 
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 28.968 26.548 
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 242 324 
4.2.3 Di¤er 231.686 195.695 
V. TEMETTÜ GEL‹RLER‹ 1.140 1.208 
5.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden - - 
5.2 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 1.140 1.208 
VI. NET T‹CAR‹ KÂR/ZARAR 133.434 162.814 
6.1 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr/Zarar› (6.418) 94.967 
6.1.1 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr› 484.866 413.537 
6.1.1.1 Türev Finansal Araçlardan Kârlar 327.738 202.453 
6.1.1.2 Di¤er Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr› 157.128 211.084 
6.1.2 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Zarar› (-) 491.284 318.570 
6.1.2.1 Türev Finansal Araçlardan Zararlar 390.944 178.418 
6.1.2.2 Di¤er Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Zarar› 100.340 140.152 
6.2 Kambiyo ‹fllemleri Kâr/Zarar› 139.852 67.847 
6.2.1 Kambiyo Kâr› 2.066.570 4.227.068 
6.2.2 Kambiyo Zarar› (-) 1.926.718 4.159.221 
VII. D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹RLER‹ 5.3.3 184.580 142.792 
VIII. FAAL‹YET GEL‹RLER‹ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 2.731.451 2.149.260 
IX. KRED‹ VE D‹⁄ER ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-) 5.3.4 446.657 424.759 
X. D‹⁄ER FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-) 5.3.5 1.352.401 1.084.484 
XI. FAAL‹YET KÂR/ZARARI (VIII-IX-X) 932.393 640.017 
XII. BA⁄LI ORTAKLIKLAR VE ‹fiT‹RAKLERDEN KÂR/ZARAR 5.3.6 2.001 59.324 
XIII. NET PARASAL POZ‹SYON KÂRI/ZARARI - (15.292)
XIV. VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII) 934.394 684.049 
XV. VERG‹ KARfiILI⁄I (-) 5.3.7 226.000 233.500 
15.1 Cari Vergi Karfl›l›¤› 167.056 - 
15.2 Ertelenmifl Vergi Karfl›l›¤› 58.944 233.500 
XVI. VERG‹ SONRASI OLA⁄AN FAAL‹YET KÂR/ZARARI (XIV-XV) 708.394 450.549 
XVII. VERG‹ SONRASI OLA⁄ANÜSTÜ KÂR/ZARAR - - 
17.1 Vergi Öncesi Ola¤anüstü Net Kâr/Zarar - - 
17.1.1 Ola¤anüstü Gelirler - - 
17.1.2 Ola¤anüstü Giderler (-) - - 
17.2 Ola¤anüstü Kâra ‹liflkin Vergi Karfl›l›¤› (-) - - 
XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII) 5.3.8 708.394 450.549 

H‹SSE BAfiINA KÂR/ZARAR (1.000 YTL nominal için tam YTL olarak) 337 375 



Türkiye Garanti Bankas› A.fi.
31 Aral›k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Nakit Ak›m Tablosu
(Bin Yeni Türk Liras›)

31.12.2005 Tarihli Konsolide Olmayan Mali Tablolar

CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM
Dipnot 31.12.2005 31.12.2004

A. BANKACILIK FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N NAK‹T AKIMLARI

1.1 Bankac›l›k Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De¤iflim Öncesi Faaliyet Kâr› 1.104.779 1.188.939 
1.1.1 Al›nan Faizler 3.316.264 3.264.899 
1.1.2 Ödenen Faizler (1.738.151) (1.861.508)
1.1.3 Al›nan Temettüler 3.141 60.532 
1.1.4 Al›nan Ücret ve Komisyonlar 737.637 554.659 
1.1.5 Elde Edilen Di¤er Kazançlar 71.294 157.491 
1.1.5 Zarar Olarak Muhasebelefltirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 31.448 - 
1.1.6 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap›lan Nakit Ödemeler (1.168.981) (972.255)
1.1.7 Ödenen Vergiler (151.869) - 
1.1.8 Ola¤and›fl› Kalemler - - 
1.1.9 Di¤er 5.6.1 3.996 (14.879)
1.2 Bankac›l›k Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De¤iflim 1.628.283 (1.573.495)
1.2.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerde Net (Art›fl) Azal›fl 62.332 654.337 
1.2.2 Bankalar Hesab›ndaki Net (Art›fl) Azal›fl (63.614) 1.952 
1.2.3 Kredilerdeki Net (Art›fl) Azal›fl (6.632.276) (2.769.683)
1.2.4 Di¤er Aktiflerde Net (Art›fl) Azal›fl (817.597) 56.140 
1.2.5 Bankalar›n Mevduatlar›nda Net Art›fl (Azal›fl) (70.119) (98.621)
1.2.6 Di¤er Mevduatlarda Net Art›fl (Azal›fl) 6.035.901 1.317.026 
1.2.7 Al›nan Kredilerdeki Net Art›fl (Azal›fl) 2.947.093 (726.684)
1.2.8 Vadesi Gelmifl Borçlarda Net Art›fl (Azal›fl) - - 
1.2.9 Di¤er Borçlarda Net Art›fl (Azal›fl) 5.6.1 166.563 (7.962)

I. Bankac›l›k Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak›m› 2.733.062 (384.556)

B. YATIRIM FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N NAK‹T AKIMLARI

II. Yat›r›m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak›m› (1.431.031) 901.122 
2.1 ‹ktisap Edilen Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltirakler ve Di¤er Yat›r›mlar (45.067) (33.409)
2.2 Elden Ç›kar›lan Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltirakler ve Di¤er Yat›r›mlar 696.589 128.478 
2.3 Sat›n Al›nan Menkuller ve Gayrimenkuller (447.376) (102.383)
2.4 Elden Ç›kar›lan Menkul ve Gayrimenkuller 118.378 102.858 
2.5 Elde Edilen Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler (2.958.299) (755.904)
2.6 Elden Ç›kar›lan Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler - - 
2.7 Sat›n Al›nan Yat›r›m Amaçl› Menkul De¤erler - - 
2.8 Sat›lan Yat›r›m Amaçl› Menkul De¤erler 1.204.744 1.561.482 
2.9 Ola¤and›fl› Kalemler - - 
2.10 Di¤er - - 

C. F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N NAK‹T AKIMLARI

III. Finansman Faaliyetlerinde Sa¤lanan Net Nakit (6.403) (2.762)
3.1 Krediler ve ‹hraç Edilen Menkul De¤erlerden Sa¤lanan Nakit - - 
3.2 Krediler ve ‹hraç Edilen Menkul De¤erlerden Kaynaklanan Nakit Ç›k›fl› - - 
3.3 ‹hraç Edilen Sermaye Araçlar›  - - 
3.4 Temettü Ödemeleri - - 
3.5 Finansal Kiralamaya ‹liflkin Ödemeler (6.403) (2.762)
3.6 Ola¤and›fl› Kalemler - - 
3.7 Di¤er 5.6.1 - - 

IV. Döviz Kurundaki De¤iflimin Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar Üzerindeki Etkisi 5.6.1 100.527 99.818 

V. Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klardaki Net Art›fl 1.396.155 613.622 

VI. Dönem Bafl›ndaki Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar 5.6.4 1.492.054 878.432 

VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar 5.6.5 2.888.209 1.492.054 
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Türkiye Garanti Bankas› A.fi.
31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle Kâr Da¤›t›m Tablosu
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31.12.2005 Tarihli Konsolide Olmayan Mali Tablolar

CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM
2005 2004

I. DÖNEM KÂRININ DA⁄ITIMI
1.1 DÖNEM KÂRI 934.394 684.049 
1.2 ÖDENECEK VERG‹ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) (226.000) (233.500)
1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (226.000) (233.500)
1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi - - 
1.2.3 Di¤er Vergi ve Yasal Yükümlülükler - - 
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 708.394 450.549 
1.3 GEÇM‹fi DÖNEMLER ZARARI (-) - - 
1.4 B‹R‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (-) - 22.528 
1.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - - 
B. DA⁄ITILAB‹L‹R NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] - 428.021 
1.6 ORTAKLARA B‹R‹NC‹ TEMETTÜ (-) - - 
1.6.1 Hisse Senedi Sahiplerine - - 
1.6.2 ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine - - 
1.6.3 Kat›lma ‹ntifa Senetlerine - - 
1.6.4 Kâra ‹fltirakli Tahvillere - - 
1.6.5 Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine - - 
1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-) - - 
1.8 YÖNET‹M KURULUNA TEMETTÜ (-) - - 
1.9 ORTAKLARA ‹K‹NC‹ TEMETTÜ (-) - - 
1.9.1 Hisse Senedi Sahiplerine - - 
1.9.2 ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine - - 
1.9.3 Kat›lma ‹ntifa Senetlerine - - 
1.9.4 Kâra ‹fltirakli Tahvillere - - 
1.9.5 Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine - - 
1.10 ‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (-) - - 
1.11 STATÜ YEDEKLER‹ (-) - - 
1.12 OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER (428.021)
1.13 D‹⁄ER YEDEKLER - - 
1.14 ÖZEL FONLAR - - 
II. YEDEKLERDEN DA⁄ITIM
2.1 DA⁄ITILAN YEDEKLER - - 
2.2 ‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEKLER (-) - - 
2.3 ORTAKLARA PAY (-) - - 
2.3.1 Hisse Senedi Sahiplerine - - 
2.3.2 ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine - - 
2.3.3 Kat›lma ‹ntifa Senetlerine - - 
2.3.4 Kâra ‹fltirakli Tahvillere - - 
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine - - 
2.4 PERSONELE PAY (-) - - 
2.5 YÖNET‹M KURULUNA PAY (-) - - 
III. H‹SSE BAfiINA KÂR (1,000 YTL Nominal ‹çin)
3.1 H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (Tam YTL olarak) 337 375 
3.2 H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%) 33,7% 37,5%
3.3 ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE - - 
3.4 ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%) - - 
IV. H‹SSE BAfiINA TEMETTÜ
4.1 H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE - - 
4.2 H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%) - - 
4.3 ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE - - 
4.4 ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%) - - 

Kâr da¤›t›m›na iliflkin karar Genel Kurul toplant›s›nda verilecektir.



Y›ll›k Rapor  2005

111

Türkiye Garanti Bankas› A.fi.
31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle Haz›rlanan Y›l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu
(Para birimi: Bin Yeni Türk Liras› olarak ifade edilmifltir.)

31.12.2005 Tarihli Konsolide Olmayan Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar

3 Muhasebe Politikalar›

3.1 Sunum esaslar›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar
5411 say›l› yeni Bankac›l›k Kanunu 1 Kas›m 2005 tarih ve 25983 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Ancak 5411 say›l› yeni Bankac›l›k
Kanunu'nun geçici 1’nci maddesine göre ç›kar›lacak yönetmelik, tebli¤ ve kararlar yürürlü¤e girinceye kadar, kald›r›lan 4389 say›l› Kanun'un muhasebe
standartlar› ile ilgili düzenlemelerinin, uygulanmas›na devam olunur. Bu raporda 4389 say›l› Kanun'a yap›lan göndermeler bahsi geçen geçici madde
kapsam›nda yap›lm›flt›r.

Banka muhasebe kay›tlar›n›, mali tablolar›n› ve bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar›n›, 4389 say›l› Bankalar Kanunu'nun “Hesap ve Kay›t Düzeni” bafll›kl›
13. maddesi hükümleri gere¤ince Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“Kurum”) taraf›ndan yay›nlanan ve 1 Ekim 2002 tarihinden geçerli olmak
üzere yürürlü¤e konulan “Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i” tebli¤lerine ve bunlara ek veya de¤ifliklik getiren bildirimler ve tebli¤lere uygun olarak
düzenlemektedir.

Mali tablolar, rayiç bedelleri ile de¤erlenen al›m sat›m amaçl› menkul de¤erler, sat›lmaya haz›r menkul de¤erler ve borsada ifllem gören ifltirakler, elden
ç›kar›lacak k›ymetler haricinde tarihi maliyet esas›na göre haz›rlanm›flt›r. Ancak BDDK taraf›ndan 28 Nisan 2005 tarih ve BDDK. DZM. 2/13/-d-5 say› ile
yay›nlanan genelge ile Ocak 2005 dönemi itibariyle yüksek enflasyon dönemi özelliklerinin büyük ölçüde ortadan kalkt›¤› belirtilmifltir. Buna göre
Banka'n›n mali tablolar›n›n haz›rlanmas›nda 31 Aral›k 2004'e kadar enflasyon muhasebesi uygulanm›fl 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon
muhasebesi uygulanmas›na son verilmifltir.

3.2 Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile türev ürünlere iliflkin aç›klamalar
Banka'n›n türev ifllemlerini a¤›rl›kl› olarak yabanc› para ve faiz swaplar›, yabanc› para opsiyonlar› ile vadeli döviz al›m-sat›m sözleflmeleri oluflturmaktad›r.
Banka'n›n ana sözleflmeden ayr›flt›r›lmak suretiyle oluflturulan türev ürünleri bulunmamaktad›r.

MUY'a iliflkin 1 say›l› Tebli¤ “Finansal Araçlar›n Muhasebelefltirilmesi Standard›” hükümleri uyar›nca vadeli döviz al›m-sat›m sözleflmeleri, swap, opsiyon ve
futures ifllemleri “Riskten korunma amaçl›” ve “Al›m sat›m amaçl›” ifllemler olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Türev ifllemlerin ilk olarak kayda al›nmas›nda elde
etme maliyeti kullan›lmakta ve bunlara iliflkin ifllem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Ayr›ca, türev ifllemlerden do¤an yükümlülük ve
alacaklar sözleflme tutarlar› üzerinden naz›m hesaplara kaydedilmektedir. Türev ifllemler kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde rayiç de¤er ile
de¤erlenmekte ve rayiç de¤erin pozitif veya negatif olmas›na göre bilançoda s›ras›yla, “Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar›” veya “Faiz ve gider
reeskontlar›” içerisinde gösterilmektedir. Yap›lan de¤erleme sonucu rayiç de¤erde meydana gelen farklar, al›m sat›m amaçl› türev ifllemlerde gelir
tablosuna, riskten korunma amaçl› ifllemler de özsermayeye yans›t›lmaktad›r.

Banka para swaplar›n›n spot ifllemlerini bilançoda asli hesaplarda, vadeli ifllemlerini ise yükümlülük olarak naz›m hesaplarda izlemektedir.

3.3 Finansal araçlar›n netlefltirilmesine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Al›m sat›m amaçl›, sat›lmaya haz›r ve borsada ifllem gören hisse senetleri ile ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar›n rayiç de¤erlerinin defter de¤erinin alt›nda kalmas›
durumunda karfl›l›k ayr›lmakta, ayr›lan karfl›l›klar bilançoda defter de¤eri ile netlefltirilerek gösterilmektedir.

Bankalarca karfl›l›k ayr›lacak kredilerin ve di¤er alacaklar›n niteliklerinin belirlenmesi ve ayr›lacak karfl›l›klara iliflkin esas ve usuller hakk›nda yönetmelik
çerçevesinde takipteki alacaklara özel karfl›l›klar ayr›lmakta ve bu karfl›l›klar bilançonun aktifinde takipteki krediler bakiyesinden düflülmektedir.

Bunlar›n haricindeki finansal varl›k ve yükümlülükler, sadece yasal olarak uygulanabilir oldu¤u durumlarda netlefltirilmektedir.

3.4 Faiz gelir ve giderine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilir. Dövize endeksli kredilerin ve menkul k›ymetlerin pozitif kur farklar› di¤er faaliyet gelirleri,
negatif kur farklar› ise di¤er faaliyet giderleri olarak muhasebelefltirilmektedir. Takipteki krediler ile ilgili faiz tahakkuk ve reeskont tutarlar› iptal edilmekte,
tahsil edildikleri zaman gelir kaydedilmektedir.

3.5 Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Ücret ve komisyon gelir ve giderleri ile di¤er kredi kurum ve kurulufllar›na ödenen kredi ücret ve komisyon giderleri, sözleflmeler yoluyla sa¤lanan ya da
üçüncü bir gerçek veya tüzel kifli için varl›k al›m› yoluyla sa¤lanan gelirler gerçeklefltikleri dönemlerde kay›tlara al›nmaktad›r. 

3.6 Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erlere iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Rayiç de¤er esas›na göre de¤erlemeye tabi tutulmakta ve de¤erleme sonucunda oluflan kazanç ya da kay›plar kâr/zarar hesaplar›na yans›t›lmaktad›r.
Ancak, rayiç de¤erleri güvenilir bir flekilde tespit edilemiyorsa, sabit bir vadesi olanlar için iç verim oran› yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl bedel
üzerinden; sabit bir vadesi olmayanlar için makul de¤er fiyatland›rma modelleri veya iskonto edilmifl nakit ak›m teknikleri kullan›larak de¤erlenmektedir.
Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erlerin elde tutulmas› süresince kazan›lan faiz gelirleri, gelir tablosunda faiz gelirleri içinde gösterilmekte olup söz konusu
menkul de¤erlerin vadesinden önce elden ç›kar›lmas› sonucunda oluflan kâr veya zarar sermaye piyasas› ifllemleri içinde de¤erlendirilmektedir. 
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3.7 Sat›fl ve geri al›fl anlaflmalar› ve menkul de¤erlerin ödünç verilmesi ifllemlerine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Tekrar geri al›m anlaflmalar› çerçevesinde sat›lan menkul k›ymetler (“repo”), BDDK.DZM.2/13-1382 say›l› düzenleme ile ve 1 fiubat 2002 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere, Tek Düzen Hesap Plan›'nda yap›lan de¤iflikli¤e uygun olarak bilanço hesaplar›nda takip edilmeye bafllanm›flt›r. Buna göre, repo
anlaflmas› çerçevesinde müflterilere sat›lan devlet tahvili ve hazine bonolar› ilgili menkul de¤er hesaplar› alt›nda “Repoya Konu Edilenler” olarak
s›n›fland›r›lmakta ve Banka portföyünde tutulufl amaçlar›na göre rayiç de¤erleri veya iç verim oran›na göre iskonto edilmifl bedelleri ile de¤erlenmektedir.
Repo ifllemlerinden elde edilen fonlar ise pasif hesaplarda ayr› bir kalem olarak yans›t›lmakta ve faiz gideri için reeskont kaydedilmektedir. 

Geri sat›m taahhüdü ile al›nm›fl menkul k›ymetler (“ters repo”) ise “Para Piyasalar›” ana kalemi alt›nda ayr› bir kalem olarak gösterilmektedir. Ters repo ile
al›nm›fl menkul k›ymetlerin al›m ve geri sat›m fiyatlar› aras›ndaki fark›n döneme isabet eden k›sm› için gelir reeskontu hesaplanmaktad›r.

3.8 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler, sat›lmaya haz›r menkul de¤erler ve banka kaynakl› krediler ve alacaklara iliflkin aç›klama
ve dipnotlar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar, vade sonuna kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar
elde tutulabilmesi için gerekli koflullar›n sa¤lanm›fl oldu¤u, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynakl› krediler ve
alacaklar d›fl›nda kalan menkul k›ymetlerden oluflmaktad›r.

Sat›lmaya haz›r menkul de¤erler, banka kaynakl› krediler ve alacaklar, vade sonuna kadar elde tutulacak menkul k›ymetler ve al›m sat›m amaçl›lar d›fl›nda
kalan menkul k›ymetlerden oluflmaktad›r.

Banka kaynakl› krediler ve alacaklar, borçluya para, mal ve hizmet sa¤lama yoluyla yarat›lan finansal varl›klar› ifade etmektedir.

Menkul de¤erler ilk kayda al›nmalar›nda ifllem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti ile muhasebelefltirilmektedir. Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetlerin
müteakip de¤erlemesi rayiç de¤eri üzerinden yap›lmaktad›r. Ancak, rayiç de¤erleri güvenilir bir flekilde tespit edilemiyorsa, sabit bir vadesi olanlar için iç
verim oran› yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl bedel üzerinden; sabit bir vadesi olmayanlar için makul de¤er fiyatland›rma modelleri veya iskonto edilmifl
nakit ak›m teknikleri kullan›larak de¤erlenmektedir. Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetlerin rayiç de¤erlerindeki de¤iflikliklerden kaynaklanan ve menkullerin
iskonto edilmifl de¤eri ile rayiç de¤eri aras›ndaki fark› ifade eden gerçekleflmemifl kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Menkul De¤erler De¤er
Art›fl Fonu” hesab› alt›nda gösterilmektedir. Sat›lmaya haz›r menkul de¤erler elden ç›kar›lmas› durumunda rayiç de¤er uygulamas› sonucunda özkaynak
hesaplar›nda oluflan de¤er, gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler ve Banka kaynakl› krediler ve alacaklar ilk kayda
al›mdan sonra, var ise de¤er azal›fl› için ayr›lan karfl›l›k düflülerek, iç verim oran› yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl de¤eri ile muhasebelefltirilmektedir. 

Önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler aras›nda s›n›fland›r›lan ancak, s›n›fland›rma esaslar›na uyulmad›¤›ndan iki y›l boyunca bu
s›n›fland›rmaya tabi tutulmayacak finansal varl›klar bulunmamaktad›r. 

Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerden kazan›lm›fl olan faizler, faiz geliri olarak kaydedilmektedir.

Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin al›m ve sat›m ifllemleri teslim tarihinde muhasebelefltirilmektedir. 

3.9 Banka kaynakl› krediler ve alacaklar ve ayr›lan özel ve genel karfl›l›klara iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Banka, banka kaynakl› krediler ve alacaklar›n ilk kayd›n› elde etme maliyeti ile yapmakta, kayda al›nmay› izleyen dönemlerde etkin faiz oran› yöntemi
kullanarak iskonto edilmifl de¤erleri üzerinden muhasebelefltirmektedir.

Tahsili ileride flüpheli olabilecek krediler için karfl›l›k ayr›lmakta ve masraf yaz›lmak suretiyle cari dönem kâr›ndan düflülmektedir. Takipteki alacaklar
karfl›l›¤›, mevcut kredilerle ilgili ileride ç›kabilecek muhtemel zararlar› karfl›lamak amac›yla, Banka yönetiminin kredi portföyünü kalite ve risk aç›s›ndan
de¤erlendirerek, ekonomik koflullar› ve di¤er etkenleri ve ilgili mevzuat› da göz önüne alarak ay›rd›¤› tutard›r.

Banka, 30 Haziran 2001 tarih ve 24448 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 4672 say›l› Kanun ile de¤iflik 4389 say›l› Bankalar Kanunu'nun 3. maddesinin
11. f›kras› ve 11. maddesinin 12. f›kras› hükmüne istinaden yay›mlanan "Bankalarca Karfl›l›k Ayr›lacak Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Ayr›lacak Karfl›l›klara ‹liflkin Esas ve Usuller Hakk›nda Yönetmelik" ile 31 Ocak 2002 tarih ve 24657 mükerrer say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanm›fl olan "Bankalarca Karfl›l›k Ayr›lacak Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr›lacak Karfl›l›klara ‹liflkin Esas ve Usuller
Hakk›nda Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Yönetmelik" uyar›nca III., IV. ve V. grup kredileri için özel, di¤er nakdi ve gayrinakdi krediler için genel
karfl›l›k ay›rmaktad›r. 

Ayn› y›l içinde serbest kalan karfl›l›klar Karfl›l›k Giderleri hesab›na alacak verilmek suretiyle Di¤er Faaliyet Giderleri hesab›ndan tenzil edilerek, geçmifl
y›llarda ayr›lan karfl›l›klar›n serbest kalan bölümü ise Di¤er Faaliyet Gelirleri hesab›na aktar›larak muhasebelefltirilmektedir.

3.10 fierefiye ve di¤er maddi olmayan duran varl›klara iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Banka'n›n maddi olmayan duran varl›klar› ilk tesis ve taazzuv giderlerinden oluflmaktad›r.

Maddi olmayan duran varl›klar›n maliyetleri, 31 Aral›k 2004 tarihinden önce aktife giren varl›klar için aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin
sona erdi¤i tarih kabul edilen 31 Aral›k 2004'e kadar geçen süre dikkate al›n›p enflasyon düzeltmesine tabi tutularak daha sonraki tarihteki girifller ise ilk
al›fl bedelleri dikkate al›narak mali tablolara yans›t›lm›flt›r. Banka önceki dönemlerde maddi olmayan duran varl›klara iliflkin tükenme paylar›n›, varl›klar›n
faydal› ömürlerine göre eflit tutarl›, do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak enflasyona göre düzeltilmifl de¤erleri üzerinden ay›rmaktayken 2005 y›l›ndan
itibaren aktife yeni giren maddi olmayan duran varl›klara iliflkin tükenme paylar›n› h›zland›r›lm›fl yöntemlerden azalan bakiyeler yöntemine göre ay›rmaya
bafllam›flt›r.
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Banka'n›n maddi olmayan duran varl›klar›n›n tahmini ekonomik ömrü 5 ile 10 y›l, amortisman oran› %10 ile %20 aras›ndad›r.

3.11 Maddi duran varl›klara iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Maddi duran varl›klar›n maliyetleri, 31 Aral›k 2004 tarihinden önce aktife giren varl›klar için aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin sona
erdi¤i tarih kabul edilen 31 Aral›k 2004'e kadar geçen süre dikkate al›n›p enflasyon düzeltmesine tabi tutularak daha sonraki tarihteki girifller ise ilk al›fl
bedelleri dikkate al›narak mali tablolara yans›t›lm›flt›r. 

MUY 7 say›l› tebli¤ “Varl›klardaki De¤er Azal›fl›n›n Muhasebelefltirilmesi Standard›”na uygun olarak maddi duran varl›klar›n maliyet de¤erlerinin cari
de¤erlerinin üzerinde olmas› durumlar›nda, aflan tutarlar kadar de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar› ayr›lmakta ve tespit edilen tutarlar mali tablolara
yans›t›lmaktad›r.

Maddi duran varl›klar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazanç ve kay›plar net elden ç›karma has›lat› ile ilgili maddi duran varl›¤›n net defter de¤erinin
aras›ndaki fark olarak hesaplanmaktad›r. Bu ifllem sonunda oluflan zararlar gelir tablosunda, kârlar ise sermayeye ilave edilecek özkaynak olarak
muhasebelefltirilmektedir.

Maddi duran varl›klara yap›lan normal bak›m ve onar›m harcamalar› gider olarak muhasebelefltirilmektedir. 

Maddi duran varl›klar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktad›r.

Muhasebe tahminlerinde, cari dönem önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemler önemli bir etkisi olmas› beklenen de¤ifliklik bulunmamaktad›r.

Maddi duran varl›klar›n amortisman›nda kullan›lan oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen süreler afla¤›daki gibidir. 

Tahmini Ekonomik Cari Dönem Önceki Dönem 
Maddi Duran Varl›klar Ömür (Y›l) Amortisman Oran› (%) Amortisman Oran› (%)
Binalar 50 4 2
Kasalar 20-50 4-10 2-5
Nakil Araçlar› 5-7 30-40 15-20
Di¤er Maddi Duran Varl›klar 4-20 10-50 5-25

Önceki dönemlerde maddi duran varl›klara iliflkin amortismanlar, varl›klar›n faydal› ömürlerine göre eflit tutarl›, do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak,
enflasyona göre düzeltilmifl de¤erleri üzerinden ayr›l›rken 2005 y›l›ndan itibaren aktife yeni giren maddi duran varl›klara iliflkin amortismanlar h›zland›r›lm›fl
yöntemlerden azalan bakiyeler yöntemine göre ayr›lmaya bafllanm›flt›r.

Bilanço tarihi itibariyle aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varl›klara iliflkin olarak, bir tam y›l için öngörülen amortisman tutar›n›n,
varl›¤›n aktifte kal›fl süresiyle orant›lanmas› suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayr›lm›flt›r.

3.12 Kiralama ifllemlerine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Finansal kiralama sözleflmelerinin süresi azami 4 y›ld›r. Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varl›klar Banka'n›n aktifinde varl›k, pasifinde ise borç
olarak kaydedilir. Bilançoda varl›k ve borç olarak yer alan tutarlar›n tespitinde, varl›klar›n rayiç de¤erleri ile kira ödemelerinin bugünkü de¤erlerinden küçük
olan› esas al›n›r. Kiralamadan do¤an finansman maliyetleri, kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oran› oluflturacak flekilde dönemlere yay›l›r.

Maddi duran varl›klar için uygulanan esaslara göre amortisman hesaplan›r.

Finansal kiralama yoluyla edinilen varl›klar›n de¤erinde azalma meydana gelmifl ve varl›klardan gelecekte beklenen yarar, varl›¤›n defter de¤erinden
düflükse, kiralanan varl›klar net gerçekleflebilir de¤eri ile de¤erlenir.

Faaliyet kiralamalar›nda yap›lan kira ödemeleri kira süresi boyunca, eflit tutarlarda gider kaydedilir.

3.13 Karfl›l›klar ve flarta ba¤l› yükümlülüklere iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Krediler ve di¤er alacaklar için ayr›lan özel ve genel karfl›l›klar d›fl›nda kalan karfl›l›klar ve flarta ba¤l› yükümlülükler MUY 8 say›l› Tebli¤ “Karfl›l›klar, fiarta
Ba¤l› Yükümlülükler ve Varl›klar›n Muhasebelefltirilmesi Standard›”na uygun olarak de¤erlendirilmifltir.

‹leride do¤abilecek olas› risklere karfl› cari dönemde serbest karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

Dönem içinde ayr›lan karfl›l›klar “Kredi ve di¤er alacaklar karfl›l›¤›” hesab›nda giderlefltirilmekte; önceki dönemlerde ayr›lan ve cari dönemde gerçekleflen
karfl›l›k tutarlar› “Di¤er faaliyet gelirleri” hesab›na gelir kaydedilmektedir.

3.14 Çal›flanlar›n haklar›yla ilgili yükümlülüklere iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Çal›flanlar›n haklar› MUY 10 say›l› Tebli¤ “Banka Çal›flanlar›n›n Haklar›n›n Muhasebelefltirilmesi Standard›” hükümleri kapsam›nda muhasebelefltirilmifltir.
K›dem ve ihbar tazminatlar›ndan do¤an yükümlülükler için, MUY 10'na uygun olarak, bilançonun haz›rland›¤› dönemden önceki son befl y›l için yap›lan
ödemelerin toplam yükümlülük tutarlar›na oranlar› olarak hesaplanan fiili ödeme oranlar›n›n ortalamas› dikkate al›nmak suretiyle cari y›la iliflkin toplam
yükümlülük üzerinden karfl›l›k ayr›lmaktad›r.
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31.12.2005 Tarihli Konsolide Olmayan  
Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar

19 Ekim 2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) taraf›ndan kabul edilen 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu Geçici 23. Maddesi, Vak›f benzeri
sand›klar›n herhangi bir iflleme gerek kalmaks›z›n bu maddenin yay›m tarihinden itibaren üç y›l içinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na (“SSK”) devredilmesini
öngörmektedir. 

Yeni Kanun'a göre içinde çeflitli kurulufllardan temsilcilerin bulundu¤u bir komisyon taraf›ndan, her bir sand›k için devre esas olmak üzere, sand›¤›n gelir
ve giderlerini dikkate alarak aktüeryal hesaplamalara göre yükümlülük hesab› yap›lacakt›r. Belirlenen yükümlülük 15 y›ldan fazla olmamak üzere y›ll›k eflit
taksitler halinde ödenecektir. Yükümlülük hesaplamas›nda esas al›nacak yöntem ve di¤er parametreler hakk›nda Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
koordinasyonunda kurulan komisyon taraf›ndan çal›flmalara bafllanm›flt›r. Bununla birlikte Yeni Kanun'un söz konusu maddesi Cumhurbaflkan› taraf›ndan
2 Kas›m 2005 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne baflvuru konusu yap›lm›flt›r.

Banka çal›flanlar› 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesine göre kurulmufl olan “T. Garanti Bankas› A.fi. Memur ve Müstahdemleri
Emekli ve Yard›m Sand›¤› Vakf› Genel Müdürlü¤ü (“Sand›k”)”›n üyesidir. Sand›k'›n teknik mali tablolar› Sigorta Murakabe Kanunu'nun 38. maddesi ve bu
maddeye istinaden ç›kar›lan “Aktüerler Yönetmeli¤i” hükümlerine göre aktüerler siciline kay›tl› bir aktüer taraf›ndan denetlenmektedir.

Sand›k'›n 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› koordinasyonunda yap›lan çal›flmalarda belirlenen oran olan %10,24 teknik
faiz kullan›larak haz›rlanan denetlenmifl teknik bilanço raporuna göre karfl›l›k ayr›lmas›n› gerektiren teknik veya fiili aç›k tespit edilmemifltir. Ayr›ca Banka
yönetimi, yukar›da belirtilen çerçevede komisyon taraf›ndan devir s›ras›nda hesaplanacak yükümlülük tutar›n›n Sand›k'›n varl›klar›yla karfl›lanabilecek
düzeyde olaca¤›n› ve Banka'ya herhangi bir ilave yük getirmeyece¤ini öngörmektedir.

3.15 Vergi uygulamalar›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar

3.15.1 Kurumlar Vergisi
Türkiye'de, kurumlar vergisi oran› %30'dur. Bu oran, kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi,
vergi yasalar›nda yer alan istisna (ifltirak kazançlar› istisnas› gibi) ve indirimlerin (yat›r›m indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na
uygulan›r. Kâr da¤›t›lmad›¤› takdirde baflka bir vergi ödenmemektedir. Öte yandan, 2 Ocak 2004 tarihli ve 25334 (mükerrer) say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanan 5035 say›l› “Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun” gere¤ince yaln›zca 2004 mali y›l› için kurumlar vergisi oran› %33 olarak
uygulanm›flt›r.

Türkiye'deki bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye'de yerleflik kurumlara ödenen kâr paylar›ndan (temettüler)
stopaj yap›lmaz. Bunlar›n d›fl›nda yap›lan temettü ödemeleri %10 oran›nda stopaja tabidir. Kâr›n sermayeye ilavesi, kâr da¤›t›m› say›lmaz ve stopaj
uygulanmaz.

Ancak, Banka'n›n 2003 y›l›ndan önceki dönemlere ait kârlar›n›n ortaklara da¤›t›lmas› halinde flu flekilde ifllem yap›lmas› gerekecektir. 4842 say›l› Kanun ile
Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen Geçici 62'nci madde uyar›nca: Banka'n›n, 31 Aral›k 1998 ya da daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde
elde edilen kârlardan yapaca¤› kâr pay› ödemeleri için ve 1 Ocak 1999 - 31 Aral›k 2002 aras›ndaki dönemde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen ve
kurumlar vergisinden müstesna olan kazançlardan yap›lan kâr pay› ödemeleri için Banka'n›n stopaj yükümlülü¤ü olmayacakt›r.

2 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 5035 say›l› Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen Geçici 32'nci madde uyar›nca, 2004 y›l› üçer
ayl›k geçici vergi dönemleri için %33 oran›nda geçici vergi uygulanm›flt›r. Geçici vergiler o y›l kazançlar›n›n tabi oldu¤u kurumlar vergisi oran›nda
hesaplanarak ödenir. 2005 y›l›nda bu oran %30 olarak uygulanm›flt›r. Y›l içinde ödenen geçici vergiler, o y›l›n y›ll›k kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisine mahsup edilebilmektedir.

Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan indirilebilirler. Ancak, mali
zararlar, geçmifl y›l kârlar›ndan mahsup edilemez.

Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi beyannameleri
hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 15'inci günü akflam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi
incelemesine yetkili makamlar befl y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit edilirse ödenecek vergi miktarlar› de¤iflebilir.

30 Aral›k 2003 tarihli ve 25332 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 5024 say›l› Kanun ile 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi esaslar›n›n
uygulanmas›n› esas alan vergi mevzuat› yürürlü¤e girmifltir. Kanun'a göre Toptan Eflya Fiyat Endeksindeki (TEFE) art›fl›n, son 36 ayda %100'den ve son 12
ayda %10'dan yüksek olmas› halinde kurumlar vergisi matrah› enflasyon muhasebesi düzeltmesini de dikkate alacak flekilde hesaplanacakt›r. Bu oranlar›n
gerçekleflip gerçekleflmedi¤i hususuna üçer ayl›k geçici vergi dönemleri sonlar›nda bak›lacak ve y›l içerisinde herhangi bir geçici vergi dönemi itibariyle
enflasyon düzeltmesi yap›lmas›n›n gerekli olmas› halinde, bu düzeltme tüm y›l için, ve geriye yönelik olarak önceki geçici vergi dönemleri dahil
uygulanacakt›r.

2004 y›l› içerisinde üçer ayl›k geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yap›lm›fl ve 2004 y›l› kurumlar vergisi enflasyon düzeltmesi yap›lm›fl mali
tablolar üzerinden hesaplanm›flt›r. Ancak 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle son 36 ayl›k fiyat endeksi art›fl› %35,61 ve son 12 ay için %4,54 olarak
gerçekleflmifltir. Kurumlar vergisi, yasada öngörülen her iki flart›n da sa¤lanmam›fl olmas› nedeniyle, 31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren vergi dönemi
itibariyle enflasyon düzeltmesi yap›lmam›fl mali tablolar üzerinden hesaplanm›flt›r.

3.15.2 Ertelenmifl Vergiler
Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü veya alaca¤› MUY 18 say›l› Tebli¤ “Vergilerin Muhasebelefltirilmesi Standard›” uyar›nca varl›klar›n ve borçlar›n mali tablolarda
gösterilen de¤erleri ile yasal vergi matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki “geçici farkl›l›klar›n”, bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin
hesaplanmas›yla belirlenmektedir. Vergi mevzuat›na göre varl›klar›n ya da borçlar›n iktisap tarihinde oluflan mali ya da ticari kâr› etkilemeyen farklar bu
hesaplaman›n d›fl›nda tutulmufltur.
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3.16 Borçlanmalara iliflkin ilave aç›klamalar
Banka, gerekti¤inde yurt içi ve yurt d›fl› kurulufllardan kaynak temin etmektedir. Yurt d›fl› kurulufllardan sendikasyon, seküritizasyon gibi borçlanma araçlar›
ile de kaynak temini yoluna gitmektedir. Söz konusu ifllemler ifllem tarihinde elde etme maliyeti üzerinden kayda al›nmakta, iskonto edilmifl bedelleri
üzerinden de de¤erlenmektedir.

Hisse senedine dönüfltürülebilir tahvil ya da borçlanmay› temsil eden araçlar ihraç edilmemifltir.

3.17 Ödenmifl sermaye ve hisse senetleri sto¤una iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Hisse senedi ihrac› ile ilgili ifllem maliyetleri özkaynaklardan düflülmektedir.

3.18 Aval ve kabullere iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Aval ve kabullerin ödemeleri, müflterilerin ödemeleri ile eflzamanl› olarak gerçeklefltirilmektedir. Aval ve kabuller olas› borç ve taahhütler olarak bilanço d›fl›
ifllemlerde gösterilmektedir. 

3.19 Devlet teflviklerine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle Banka'n›n herhangi bir devlet teflvi¤i veya yard›m› bulunmamaktad›r.

3.20 Raporlaman›n bölümlemeye göre yap›lmas›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Banka'n›n risk ve getirilerinin yap›s› ve temel kaynaklar› gözönüne al›narak temel bölüm raporlama yöntemi olarak faaliyet bölümleri seçilmifl ve 4.10 no'lu
dipnotta aç›klanm›flt›r.

4 Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler

4.1 Finansal araçlar›n kullan›m stratejisi ve yabanc› para cinsinden ifllemlere iliflkin aç›klamalar

4.1.1 Finansal araçlar›n kullan›m stratejisi
Banka bilançosunun pasif taraf› k›sa vadeli mevduat a¤›rl›kl› olup, bu durum bankac›l›k sisteminin genel borçlanma yap›s›na paralellik göstermektedir.
Mevduat d›fl› kalemlerde ise özellikle yabanc› para (YP) yurt d›fl› borçlanmalar vas›tas›yla daha uzun vadeli kaynak toplanabilmektedir. 

K›sa vadeli borçlanma yap›s›n›n içerdi¤i faiz oran› riskini yönetmek amac›yla, Banka'n›n varl›klar›nda, 3 ayda bir kupon ödemeli de¤iflken faizli Devlet ‹ç
Borçlanma Senetleri gibi de¤iflken faizli ve Kredi Kartlar› ve Tüketici Kredileri gibi düzenli nakit ak›fl› sa¤layan enstrümanlar›n bulundurulmas›na özen
gösterilmektedir. 

Ayr›ca, k›sa vadeli kaynak yap›s›n›n ortaya ç›karabilece¤i olas› likidite riskinin yönetilmesine iliflkin ana strateji, müflteri kaynakl› bankac›l›k felsefesi
çerçevesinde mevduat taban›n›n daha da geniflletilmesi, süreklili¤inin sa¤lanmas› ve müflteri ifllemlerinin artt›r›lmas›d›r. Banka’n›n yayg›n ve etkili flube a¤›,
piyasa yap›c›l›¤› sisteminin getirdi¤i avantajlar ve Hazine ve Sermaye Piyasas› ürünlerindeki büyük piyasa pay›, bu stratejide en etkili araçlard›r. Müflteriye
sunulan ürün ve hizmet çeflitlili¤inin devaml› olarak art›r›lmas›, dolay›s› ile müflteri memnuniyetinin mümkün olan en üst seviyeye ulaflt›r›lmas› bu aç›dan
oldukça önemlidir. 

Bilançoda tafl›nan faiz ve likidite riskinin yönetilmesindeki di¤er bir unsur, hem aktif hem de pasiflerde ürün çeflitlili¤ine önem verilmesidir. 

Tafl›nan kur riski, faiz riski ve likidite riski çeflitli risk yönetim sistemleri ile anl›k olarak ölçülmekte ve izlenmekte, bilanço yönetimi bu çerçevede belirlenen
risk limitleri ve yasal limitler dahilinde yap›lmaktad›r. Aktif-Pasif yönetim modelleri, riske maruz de¤er hesaplamalar›, stres testleri ve senaryo analizleri bu
amaçla kullan›lmaktad›r. 

K›sa ve uzun vadeli finansal araçlar›n al›m-sat›m ifllemleri, belirlenen risk limitlerinin izin verdi¤i ölçülerde ve sermayenin riskten ar›nd›r›lm›fl getirisini
artt›racak flekilde gerçeklefltirilmektedir. 

Kur riskinden korunmak amac›yla mevcut döviz pozisyonu belirli döviz cinslerinde bir sepet dengesine göre izlenmektedir.

4.1.2 Yabanc› para cinsinden ifllemlere iliflkin aç›klamalar
Yabanc› para ifllemlerden do¤an kur fark› gelirleri ve giderleri ifllemin yap›ld›¤› dönemde kay›tlara intikal ettirilmifltir. Dönem sonlar›nda, yabanc› para aktif
ve pasif hesaplar›n bakiyeleri, dönem sonu Banka gifle döviz al›fl kurlar›ndan evalüasyona tabi tutularak Yeni Türk Liras›'na çevrilmifl ve oluflan kur farklar›,
kambiyo kâr› veya zarar› olarak kay›tlara yans›t›lm›flt›r. 
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Banka'n›n yurt d›fl›nda kurulu flubelerinin mali tablolar›n›n YTL'ye çevrilmesinde bilanço kalemleri için dönem sonu Banka gifle döviz al›fl kuru, gelir tablosu
kalemleri için ortalama döviz kuru esas al›nm›flt›r. YTL'ye dönüfltürme iflleminden do¤an tüm kur farklar› özkaynaklar alt›nda aç›lan di¤er kâr yedekleri
hesab›nda muhasebelefltirilmifltir.

Yurt d›fl›nda kurulu ortakl›klardaki net yat›r›m ve ifltiraklerin Yeni Türk paras›na dönüfltürülmesi sonucu ortaya ç›kan kur farklar› kambiyo kâr› veya zarar›
olarak kay›tlara yans›t›lm›flt›r.

Banka, T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›'nca 2001 y›l› içinde borç takas› ihalesi kapsam›nda ihraç edilen dövize endeksli menkul k›ymetlerini iç verim
yöntemi yoluyla iskonto edilmifl tutar› ile de¤erlemifl ve kur de¤er art›fllar›n› T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›'nca belirtildi¤i üzere bilanço tarihinden iki
gün önce sabitleyip, bu günden önceki 10 iflgünü süresince TCMB dolar sat›fl kurlar›n›n basit ortalamas›n› alarak kur de¤er art›fllar›n› mali tablolara
yans›tm›flt›r. 

4.2 Sermaye yeterlili¤i standart oran›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Banka'n›n konsolide olmayan sermaye yeterlili¤i standart oran› %15,10'dur.

4.2.1 Sermaye yeterlili¤i standart oran›n›n tespitinde kullan›lan risk ölçüm yöntemleri
Sermaye yeterlili¤i standart oran›n›n hesaplanmas› 31 Ocak 2002 tarih ve 24657 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›fl “Bankalar›n Sermaye Yeterlili¤i
Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik” çerçevesinde yap›lmaktad›r.

Sermaye yeterlili¤i standart oran›n›n hesaplanmas›nda hesap ve kay›t düzenine iliflkin mevzuata uygun olarak düzenlenen veriler kullan›l›r.

Özkaynak hesab›nda sermayeden indirilen de¤er olarak dikkate al›nan tutarlar risk a¤›rl›kl› varl›klar, gayrinakdi krediler ve yükümlülüklerin hesaplanmas›na
dahil edilmez. Risk a¤›rl›kl› varl›klar›n hesaplanmas›nda, tükenme ve de¤er kayb› ile karfl› karfl›ya olan varl›klar, ilgili amortismanlar ve karfl›l›klar
düflüldükten sonra kalan net tutarlar üzerinden hesaplara al›n›r.

Gayrinakdi krediler ile ilgili ifllemlerde, kredi riskine esas tutarlar›n hesaplanmas›nda, karfl› taraftan olan alacaklar, varsa bu ifllemler için "Bankalarca Karfl›l›k
Ayr›lacak Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr›lacak Karfl›l›klara ‹liflkin Esas ve Usuller Hakk›nda Yönetmelik"e istinaden ayr›lan
ve pasif hesaplar aras›nda izlenen özel karfl›l›klar düflüldükten sonraki net tutar üzerinden, "Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmelik"in 2’nci
maddesinin (1) numaral› f›kras›nda belirtilen oranlar ile çarp›ld›ktan sonra ilgili risk grubuna dahil edilerek, risk grubunun a¤›rl›¤› ile a¤›rl›kland›r›l›r.

Döviz ve faiz haddi ile ilgili ifllemlerde, kredi riskine esas tutarlar›n hesaplanmas›nda, karfl› taraftan olan alacaklar, "Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri
Hakk›nda Yönetmelik"in 21’nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda belirtilen krediye dönüfltürme oranlar›nda ilgili risk grubuna dahil edilerek, ilgili risk
grubunun a¤›rl›¤› ile ikinci defa a¤›rl›kland›r›l›r.

4.2.2 Sermaye yeterlili¤i standart oran›na iliflkin bilgiler: Bin YTL
Risk A¤›rl›klar›

%0 %20 %50 %100
Risk A¤›rl›kl› Varl›k, Yükümlülük, Gayrinakdi Kredi
Bilanço Kalemleri (Net) 7.768.608 936.183 3.082.017 14.446.299

Nakit De¤erler 200.102 759 - -
Bankalar 1.769.827 889.943 - 133.663
Bankalararas› Para Piyasas› - - - -
Ters Repo ‹fllemlerinden Alacaklar - - - -
Zorunlu Karfl›l›klar 2.099.456 - - -
Özel Finans Kurumlar› - - - -
Krediler 1.501.811 13.396 3.040.306 12.144.259
Takipteki Alacaklar (Net) - - - 237.423
‹fltirak, Ba¤l› Ortak. ve VKET Menkul De¤erler - - - 34.125
Muhtelif Alacaklar 144 - - 62.848
Vadeye Kadar Elde Tutul Menkul De¤erler (Net) 1.906.566 - - -
Finansal Kiralama Amaçl› Varl›klara Verilen Avans - - - -
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Alacaklar - - - -
Finansal Kiralama Konusu Varl›klar (Net) - - - -
Sabit K›ymetler (Net) - - - 1.366.733
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar› 133.025 1.625 41.711 156.941
Di¤er Aktifler 157.677 30.460 - 310.307

Bilanço D›fl› Kalemler
Garanti ve Kefaletler 217.601 2.690.349 989.297 333.877
Taahhütler - 82 5.675.895 -
Di¤er Naz›m Hesaplar - - - -
Türev Finansal Araçlar ile ‹lgili ‹fllemler - 26.556 - 9.771
Risk A¤›rl›¤› Verilmemifl Hesaplar - - - -

Toplam Risk A¤›rl›kl› Varl›klar 7.986.209 3.653.170 9.747.209 14.789.947

4.2.3 Konsolide olmayan sermaye yeterlili¤i standart oran›na iliflkin özet bilgi:
Risk A¤›rl›klar› 

Cari Dönem Önceki Dönem
Toplam Risk A¤›rl›kl› Varl›klar 20.394.186 14.034.733
Piyasa Riskine Esas Tutar 1.424.400 1.178.850
Özkaynak 3.294.481 2.526.669
Özkaynak/(RAV+PRET) *100 (*) 15,10 16,61

(*) RAV: Toplam Risk A¤›rl›kl› Varl›klar
PRET: Piyasa Riskine Esas Tutar
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4.2.4 Özkaynak kalemlerine iliflkin bilgiler:
Cari Dönem Önceki Dönem

ANA SERMAYE
Ödenmifl Sermaye 2.100.000 1.200.000

Nominal Sermaye 2.100.000 1.200.000
Sermaye Taahhütleri (-) - -

Hisse Senedi ‹hraç Primleri ve ‹ptal Kârlar› - -
Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark› 772.554 1.222.554
Yasal Yedekler 49.261 26.337

I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) 49.261 26.337
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) - -
Özel Kanunlar Gere¤i Ayr›lan Yedek Akçeler - -

Statü Yedekleri - -
Ola¤anüstü Yedekler 64.587 71.416

Genel Kurul Karar› Uyar›nca Ayr›lan Yedek Akçe 64.587 71.416
Da¤›t›lmam›fl Kârlar - -
Birikmifl Zararlar - -

Kâr Yedekleri 3.690 5.229
Kâr 708.394 459.041

Dönem Kâr› 708.394 450.549
Geçmifl Y›llar Kâr› - 8.492

Zarar (-) - -
Dönem Zarar› - -
Geçmifl Y›llar Zarar› - -

Ana Sermaye Toplam› 3.698.486 2.984.577
KATKI SERMAYE
Yeniden De¤erleme Fonu 2.147 9.143

Menkuller - -
Gayrimenkuller 2.147 2.060
Sermayeye Eklenecek ‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›k Hisseleri ile Gayrimenkul Sat›fl Kazanc› - 7.083
Özel Maliyet Bedelleri Yeniden De¤erleme Fonu - -

Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl› 4.860 5.731
Kur Farklar› - -
Genel Karfl›l›klar 99.400 65.512
Muhtemel Riskler ‹çin Ayr›lan Serbest Karfl›l›klar 58.500 41.500
Al›nan Sermaye Benzeri Krediler - -
Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu 194.131 141.218

‹fltirakler ve Ba¤l› Ortakl›klardan 22.836 -
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 171.295 141.218
Yap›sal Pozisyona Konu Edilen Menkul De¤erler De¤er Art›fl› - -

Katk› Sermaye Toplam› 359.038 263.104
ÜÇÜNCÜ KUfiAK SERMAYE - -
SERMAYE 4.057.524 3.247.681

SERMAYEDEN ‹ND‹R‹LEN DE⁄ERLER 763.043 721.012
Ana Faaliyet Konular› Para ve Sermaye Piyasalar› ile Sigortac›l›k Olan ve Bu Konudaki Özel
Kanunlara Göre ‹zin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren Mali Kurumlara Yap›lan Tüm Sermaye 
Kat›l›mlar›na ‹liflkin Tutarlar ile Özsermaye Yöntemi Uygulanm›fl Bu Tür Mali Ortakl›klara 
‹liflkin Sermaye Paylar› 607.662 573.343
Özel Maliyet Bedelleri 41.553 40.998
‹lk Tesis Bedelleri 13.933 20.867
Peflin Ödenmifl Giderler 99.895 85.804
‹fltirakler, Ba¤l› Ortakl›klar›n, Sermayesine Kat›l›nan Di¤er Ortakl›klar›n, Özsermaye Yöntemi
Uygulanm›fl Bu Tür Mali Ortakl›klar›n ve Sabit K›ymetlerin Rayiç De¤erleri Bilançoda Kay›tl› 
De¤erlerinin Alt›nda ise Aradaki Fark - -
Türkiye'de Faaliyet Gösteren Di¤er Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler - -
fierefiye (Net) - -
Aktiflefltirilmifl Giderler - -

Toplam Özkaynak 3.294.481 2.526.669

4.3 Kredi riskine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Kredi riski Banka'n›n iliflki içinde bulundu¤u karfl› taraf›n, Banka ile yapt›¤› sözleflme gereklerine uymayarak yükümlülü¤ünü k›smen veya tamamen
zaman›nda yerine getirememesinden oluflabilecek risk ve zararlar› ifade eder. Yasal mevzuata uygun olmak kofluluyla, risk limitleri, fiubeler, Krediler
Müdürlükleri, Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›, Genel Müdür, Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu'na ait kredilendirme yetki limitleri
çerçevesinde, kredi müflterilerinin finansal durumlar›na ve kredi ihtiyaçlar›na göre tahsis edilmekte, Banka'n›n gerekli görmesine ba¤l› olarak söz konusu
limitler de¤ifltirilebilmektedir. 

Kredi riski aç›s›ndan, borçlu veya borçlular grubu risk s›n›rlamas›na tabi tutulmaktad›r. Sektör baz›nda risk yo¤unlaflmas› her ay sonu itibariyle takip
edilmektedir. 
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Kredi ve di¤er alacaklar›n borçlular›n›n kredi de¤erlilikleri düzenli aral›klarla ilgili mevzuata uygun flekilde izlenmekte, bu amaca uygun olarak gelifltirilmifl
risk derecelendirme modelleri kullan›larak, kredi borçlusunun risk seviyesinin artmas› durumunda kredi limitleri yeniden belirlenmekte ve ilave teminat
al›nmaktad›r. Aç›lan krediler için hesap durumu belgeleri ilgili mevzuatta öngörüldü¤ü flekilde al›nmaktad›r.

Kredi müflterilerinin co¤rafi da¤›l›m› ayl›k olarak takip edilmekte olup, ülkenin s›nai ve ticari faaliyetlerinin yo¤unlaflmas›na paralel co¤rafi da¤›l›ma
uygundur.

Banka kredi politikalar› çerçevesinde kredilerin de¤erlili¤ini analiz ederek, firman›n finansal durumu ve kredinin türüne göre nakit teminatlar, banka
garantisi, gayrimenkul ipote¤i, menkul rehni, kambiyo senetleri veya di¤er kifli ve kurulufllar›n kefaletleri teminat olarak al›nmaktad›r.

Banka'n›n vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmesi ve benzeri di¤er sözleflmeler cinsinden tutulan pozisyonlar› üzerinde kontrol limitleri bulunmaktad›r, bu tür
araçlar için üstlenilen kredi riski piyasa hareketlerinden kaynaklanan riskler ile beraber yönetilmektedir. Vadeli ifllem opsiyon ve benzer nitelikli
sözleflmelerin riskleri düzenli olarak takip edilmekte ve kredi riskine göre gerekli görüldü¤ünde risklerin azalt›lmas› yoluna gidilmektedir.

Tazmin edilen gayrinakdi krediler, vadesi geldi¤i halde ödenmeyen kredilerle ayn› risk a¤›rl›¤›na tabi tutulmaktad›r.

Banka, d›fl ticaret finansman› ve di¤er bankalararas› kredi kullan›m ve kulland›r›m ifllemlerini yayg›n muhabir a¤› ile gerçeklefltirmektedir. Bu kapsamda
Banka, yurt içi ve yurt d›fl›nda yerleflik Banka ve di¤er Finansal Kurulufllara kredi de¤erliliklerini incelemek suretiyle limit tahsis etmekte ve periyodik olarak
söz konusu kurulufllar› de¤erlendirmeye tabi tutmaktad›r.

Banka’n›n ilk büyük 100 nakdi kredi müflterisinden olan alaca¤›n›n toplam nakdi krediler portföyü içindeki pay› %29,39'dur.

Banka’n›n ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müflterisinden olan alaca¤›n›n toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki pay› %52,38'dir.

Banka’n›n ilk büyük 100 kredi müflterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutar›n›n toplam bilanço içi ve bilanço d›fl› varl›klar içindeki pay› %13,76'd›r.

Bankaca üstlenilen kredi riski için ayr›lan genel karfl›l›k tutar› 99.400 YTL'dir. 

4.3.1 Co¤rafi bölgeler itibariyle bilgiler
Varl›klar Yükümlülükler Gayrinakdi Krediler Sermaye Yat›r›mlar› Net Kâr/Zarar

Cari Dönem
Yurt ‹çi 34.496.699 28.672.745 7.232.548 447.376 696.538
Avrupa Birli¤i Ülkeleri 981.087 3.717.301 520.698 - 13.184
OECD Ülkeleri (1) 38.205 158.208 169.074 - -
K›y› Bankac›l›¤› Bölgeleri 23.404 30.181 14.043 - -1.345
ABD, Kanada 429.289 3.170.684 69.201 - -
Di¤er Ülkeler 51.900 41.905 132.265 - 17
Da¤›t›lmam›fl Varl›klar/Yükümlülükler (2) 279 677.215 - - -
Toplam 36.020.863 36.468.239 8.137.829 447.376 708.394
Önceki Dönem
Yurt ‹çi 24.886.902 21.308.510 6.578.272 102.383 448.883
Avrupa Birli¤i Ülkeleri 879.569 2.563.980 14.109 - 5.317
OECD Ülkeleri (1) 10.766 283.644 15.380 - -
K›y› Bankac›l›¤› Bölgeleri 11.134 46.152 13.319 - -3.045
ABD, Kanada 320.674 1.459.300 50.376 - -
Di¤er Ülkeler 39.370 112.524 20.230 - -606
Da¤›t›lmam›fl Varl›klar/Yükümlülükler (2) 29.399 506.087 - - -
Toplam 26.177.814 26.280.197 6.691.686 102.383 450.549

(1) AB ülkeleri, ABD ve Kanada d›fl›ndaki OECD ülkeleri
(2) Tutarl› bir esasa göre bölümlere da¤›t›lamayan varl›klar, yükümlülükler ve özkaynak kalemleri
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4.3.2 Sektörlere göre nakdi kredi da¤›l›m›

Cari Dönem Önceki Dönem
TP (%) YP (%) TP (%) YP (%)

Tar›m 55.309 0,60 124.318 1,65 48.933 0,98 110.674 2,08
Çiftçilik ve Hayvanc›l›k 54.922 0,60 123.527 1,64 34.061 0,68 108.120 2,03
Ormanc›l›k - - - - 13.826 0,28 2.177 0,04
Bal›kç›l›k 387 - 791 0,01 1.046 0,02 377 0,01

Sanayi 1.062.385 11,61 2.074.541 27,49 666.258 13,38 1.584.718 29,70
Madencilik ve Taflocakç›l›¤› 35.456 0,39 56.679 0,75 15.770 0,32 13.259 0,25
‹malat Sanayi 1.026.239 11,21 2.005.003 26,57 645.988 12,98 1.509.171 28,29
Elektrik, Gaz, Su 690 0,01 12.859 0,17 4.500 0,08 62.288 1,16

‹nflaat 134.115 1,47 494.994 6,56 68.058 1,37 215.116 4,03
Hizmetler 1.413.057 15,43 2.448.235 32,43 871.681 17,51 2.836.562 53,17

Toptan ve Perakende Ticaret 922.142 10,08 941.908 12,48 559.594 11,25 760.163 14,25
Otel ve Lokanta Hizmetleri 61.181 0,67 260.298 3,45 28.585 0,57 165.268 3,10
Ulaflt›rma ve Haberleflme 137.889 1,51 210.560 2,79 77.291 1,55 735.891 13,79
Mali Kurulufllar 189.051 2,07 947.090 12,55 146.590 2,95 1.104.236 20,70
Gayrimenkul ve Kiralama Hizmetleri 34.703 0,38 53.177 0,70 18.940 0,38 58.755 1,10
Serbest Meslek Hizmetleri - - - - - - - -
E¤itim Hizmetleri 16.420 0,18 13.922 0,18 11.124 0,22 5.698 0,11
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler 51.671 0,56 21.280 0,28 29.557 0,59 6.551 0,12

Di¤er 6.487.707 70,87 2.405.111 31,87 3.323.055 66,76 588.032 11,02
Toplam 9.152.573 100,00 7.547.199 100,00 4.977.985 100,00 5.335.102 100,00

4.4 Piyasa riskine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Banka, finansal risk yönetimi amaçlar› çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amac›yla 8 fiubat 2001 tarih 24312 say›l› Resmi gazetede yay›mlanan
“Bankalar›n ‹ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik” ve “Bankalar›n Sermaye Yeterlili¤inin Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin
Yönetmelik” kapsam›nda piyasa riski yönetimi faaliyetlerini belirlemifl ve gerekli önlemleri alm›flt›r.

Piyasa riskine maruz kal›nmas› nedeniyle Banka Yönetim Kurulu risk yönetimine iliflkin olarak Üst Düzey Risk Komitesi'nin önerileri do¤rultusunda risk
yönetimi stratejileri ve politikalar›n› tan›mlam›fl ve bu stratejilerin uygulamalar›n›n dönemsel olarak takip edilmesini sa¤lam›flt›r. Banka Yönetim Kurulu
tafl›d›¤› temel riskleri göz önünde bulundurarak bu risklere iliflkin limitleri belirlemekte ve söz konusu limitleri gerektikçe revize etmektedir. Ayr›ca Banka
Yönetim Kurulu, risk yönetimi grubu ile üst düzey yönetimin, Banka'n›n maruz kald›¤› çeflitli riskleri tespit, ölçme, kontrol etme ve yönetme hususlar›nda
gerekli tedbirleri almalar›n› sa¤lam›flt›r.

Al›m sat›m ifllemlerinden oluflan piyasa riski, gelifltirilen içsel model kullan›larak riske maruz de¤er (RMD) metodolojisi ile ölçülmektedir. Bu model RMD'yi,
tarihsel simülasyon, monte carlo simülasyonu, parametrik yöntem olmak üzere 3 farkl› yöntemle hesaplamaktad›r. Aktif pasif vade uyuflmazl›¤›ndan
kaynaklanan piyasa riski ise aktif pasif riski ölçüm modeli ile ölçülmektedir.

Periyodik olarak yap›lan stres testleri ve senaryo analizleri ile bu sonuçlar desteklenmekte, ayr›ca, nakit ak›fl projeksiyonu, durasyon ve fark analizi gibi
geleneksel risk ölçüm yöntemleri de kullan›lmaktad›r.

Genel piyasa riski ve spesifik risklere karfl› bulundurulmas› gereken sermaye, “Bankalar›n Sermaye Yeterlili¤inin Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin
Yönetmelik”in hükümleri çerçevesinde standart metod kullan›larak hesaplanmakta ve ayl›k olarak raporlanmaktad›r.

Banka’n›n piyasa riskine iliflkin bilgiler:

Tutar
Faiz Oran› Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü-Standart Metod 83.050

Genel Piyasa Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü 76.314
Spesifik Risk ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü 6.736
Faiz Oran› Riskine Tabi Opsiyonlar ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü -

Hisse Senedi Pozisyon Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü-Standart Metod 6.938
Genel Piyasa Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü 3.560
Spesifik Risk ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü 3.378
Hisse Senedi Pozisyon Riskine Tabi Opsiyonlar ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü -

Kur Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü-Standart Metod 23.964
Sermaye Yükümlülü¤ü 18.959
Kur Riskine Tabi Opsiyonlar ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü 5.005

Toplam RMD-‹ç Model -
Piyasa Riski ‹çin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülü¤ü 113.952
Piyasa Riskine Maruz Tutar 1.424.400

4.5 Kur riskine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Kur riskine iliflkin pozisyon limiti, yabanc› para net genel pozisyon standart oran› paralelinde belirlenmektedir. Banka, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle
445.260 YTL'si bilanço aç›k pozisyonundan ve 299.373 YTL'si bilanço d›fl› kapal› pozisyondan oluflmak üzere 145.887 YTL net yabanc› para aç›k pozisyon
tafl›maktad›r.

Banka’n›n maruz kald›¤› kur riskinin ölçülmesinde, yasal raporlamada kullan›lan “standart metod” ile “riske maruz de¤er yöntemi” kullan›lmaktad›r.
Standart metod kapsam›nda yap›lan ölçümler haftal›k, RMD hesaplamalar› kapsam›nda yap›lan ölçümler ise günlük bazda gerçeklefltirilmektedir.
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31.12.2005 Tarihli Konsolide Olmayan  
Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar

Banka'n›n bilanço tarihi ile bu tarihten geriye do¤ru son befl ifl günü kamuya duyurulan cari döviz al›fl kurlar› YTL olarak afla¤›daki tabloda verilmifltir: 

USD EUR
Bilanço Tarihindeki Cari Döviz Al›fl Kuru 1.3340 1.5730
Bilanço tarihinden önceki;
1. Günün Cari Döviz Al›fl Kuru 1.3340 1.5734
2. Günün Cari Döviz Al›fl Kuru 1.3340 1.5785
3. Günün Cari Döviz Al›fl Kuru 1.3300 1.5854
4. Günün Cari Döviz Al›fl Kuru 1.3300 1.5768
5. Günün Cari Döviz Al›fl Kuru 1.3300 1.5764

Banka'n›n mali tablo tarihinden geriye do¤ru son otuz günlük basit aritmetik ortalama de¤eri USD için 1,3326 YTL, EUR için 1,5804 YTL'dir

Banka'n›n kur riskine iliflkin bilgiler: (bin YTL)

EURO USD YEN Di¤er YP TOPLAM
Cari Dönem 
Varl›klar

Nakit De¤erler (Kasa, Efektif 
Deposu, Yoldaki Paralar, Sat›n 
Al›nan Çekler) ve T.C. Merkez Bankas› 1.807.896 48.470 136 4.150 1.860.652
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan
Alacaklar 121.984 773.236 19.259 15.152 929.631
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler 16.017 146.175 - 13.995 176.187
Para Piyasalar›ndan Alacaklar - - - - -
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler 20.611 2.653.630 - - 2.674.241
Verilen Krediler 2.180.937 5.273.772 749 91.741 7.547.199
‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klardaki Yat. 215.318 37.452 - 4.401 257.171
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler 48.677 2.422.596 - - 2.471.273
Maddi Duran Varl›klar - 189 - 565 754
fierefiye - - - - -
Di¤er Varl›klar 1.159.153 238.115 8 525 1.397.801

Toplam Varl›klar 5.570.593 11.593.635 20.152 130.529 17.314.909
Yükümlülükler

Bankalararas› Mevduat 25.862 84.532 1 24.461 134.856
Döviz Tevdiat Hesab› 3.215.015 7.359.178 21.889 284.003 10.880.085
Para Piyasalar›na Borçlar - 649.707 - - 649.707
Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar 998.094 4.392.686 - - 5.390.780
‹hraç Edilen Menkul De¤erler - - - - -
Muhtelif Borçlar 1.599 7.392 - 258 9.249
Di¤er Yükümlülükler (*) 72.341 598.619 623 23.909 695.492

Toplam Yükümlülükler 4.312.911 13.092.114 22.513 332.631 17.760.169

Net Bilanço Pozisyonu 1.257.682 -1.498.479 -2.361 -202.102 -445.260
Net Bilanço D›fl› Pozisyon -1.231.563 1.320.767 2.036 208.133 299.373

Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 208.207 2.111.661 2.036 348.650 2.670.554
Türev Finansal Araçlardan Borçlar 1.439.770 790.894 - 140.517 2.371.181

Önceki Dönem
Toplam Varl›klar 3.376.077 10.212.321 13.590 100.192 13.702.180
Toplam Yükümlülükler 4.282.710 9.635.228 13.030 359.756 14.290.724
Net Bilanço Pozisyonu -906.633 577.093 560 -259.564 -588.544
Bilanço D›fl› Pozisyon 881.090 -636.355 -840 277.677 521.572

(*) Di¤er Yükümlülükler kaleminin içinde 18.660 YTL tutar›nda Alt›n mevduat› bulunmaktad›r.

4.6 Faiz oran› riskine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Varl›klar›n, yükümlülüklerin ve bilanço d›fl› kalemlerin faize duyarl›l›¤› haftal›k Aktif-Pasif Komitesi toplant›lar›nda piyasadaki geliflmelerin de dikkate
al›nmas›yla de¤erlendirilmektedir.

Banka’n›n maruz kald›¤› faiz oran› riskinin ölçülmesinde, standart metod, riske maruz de¤er (RMD) ve Aktif-Pasif risk ölçüm yöntemleri kullan›lmaktad›r.

Standart metot kapsam›nda yap›lan ölçümler, vade merdiveni kullan›larak ayl›k, RMD hesaplamalar› kapsam›nda yap›lan ölçümler ise günlük bazda yerine
getirilmektedir. Aktif pasif risk ölçüm modeli ayl›k olarak çal›flt›r›lmaktad›r.

Günlük bazda yap›lan RMD hesaplamalar› s›ras›nda, Banka'n›n portföyünde yer alan YP ve YTL cinsinden al›m sat›m amaçl› ve sat›lmaya haz›r menkul
k›ymetler ile bilanço d›fl› pozisyonlar›n faiz oran› riski ölçülmektedir. Söz konusu hesaplamalar, senaryo analizleri ve stres testleri ile desteklenmektedir.
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Varl›klar›n, yükümlülüklerin ve bilanço d›fl› kalemlerin faize duyarl›l›¤› (Yeniden fiyatland›rmaya kalan süreler itibariyle):

Cari Dönem Bilanço
1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 y›l ve üzeri Faizsiz Bakiyeleri

Varl›klar
Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Sat›n Al›nan Çekler) ve T.C. Merkez Bankas› - - - - - 1.970.688 1.970.688
Bankalar ve Di¤er Mal Kurulufllardan Alacaklar 887.378 850 13.340 400 - 121.638 1.023.606
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler 740 20.042 43.488 3.446 131.778 13.996 213.490
Para Piyasalar›ndan Alacaklar - - - - - - -
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler 338.046 4.975.390 638.171 238.640 2.104.605 44.507 8.339.359
Verilen Krediler 5.625.235 1.238.758 1.809.147 1.887.490 6.139.142 237.423 16.937.195
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler - - 1.418.543 187.730 794.682 - 2.400.955
Di¤er Varl›klar 2.099.456 - 3.525 118.446 142.507 3.219.012 5.582.946

Toplam Varl›klar 8.950.855 6.235.040 3.926.214 2.436.152 9.312.714 5.607.264 36.468.239

Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat 178.451 44.191 41.496 23.420 19.753 264.491 571.802
Di¤er Mevduat 13.358.095 2.907.958 322.666 282.893 55.386 6.079.223 23.006.221
Para Piyasalar›na Borçlar 1.506.247 - - 183.400 266.798 - 1.956.445
Muhtelif Borçlar - - - - - 120.873 120.873
‹hraç Edilen Menkul De¤erler - - - - - - -
Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar 34.839 154.014 473.682 2.344.162 2.506.153 - 5.512.850
Di¤er Yükümlülükler 117.926 76.535 192.586 144.715 7.196 4.761.090 5.300.048

Toplam Yükümlülükler 15.195.558 3.182.698 1.030.430 2.978.590 2.855.286 11.225.677 36.468.239

Bilançodaki Faize Duyarl› Aç›k -6.244.703 3.052.342 2.895.784 -542.438 6.457.428 -5.618.413 -
Bilanço D›fl› Faize Duyarl› Aç›k - - - - - - -
Toplam Faize Duyarl› Aç›k -6.244.703 3.052.342 2.895.784 -542.438 6.457.428 -5.618.413 -

Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar›:

Cari Dönem EURO USD YEN YTL
% % % %

Varl›klar
Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Sat›n Al›nan Çekler) ve T.C. Merkez Bankas› - - - -
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar 2,29 4,43 - 15,02
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler 8,52 5,56 14,15
Para Piyasalar›ndan Alacaklar - - - -
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler 5,70 6,49 - 17,44
Verilen Krediler 5,22 7,08 - 28,53
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler 9,54 9,80 - -

Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat 2,50 6,26 - 14,92
Di¤er Mevduat 1,49 2,54 - 14,05
Para Piyasalar›na Borçlar - 4,73 - 15,46
Muhtelif Borçlar - - - -
‹hraç Edilen Menkul De¤erler - - - -
Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar 3,08 5,11 - 14,16
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31.12.2005 Tarihli Konsolide Olmayan  
Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar

Varl›klar›n, yükümlülüklerin ve bilanço d›fl› kalemlerin faize duyarl›l›¤› (Yeniden fiyatland›rmaya kalan süreler itibariyle):

Bilanço
Önceki Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1 y›l ve üzeri Faizsiz Bakiyeleri
Varl›klar

Nakit De¤erler (Kasa, Efektif 
Deposu, Yoldaki Paralar, Sat›n
Al›nan Çekler) ve T.C. Merkez Bankas› 1.089.197 9.252 - - - 192.482 1.290.931
Bankalar ve Di¤er Mali 
Kurulufllarda Alacaklar 138.820 42.894 408 - - 61.472 243.594
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler 2.668 5.190 124.240 52.356 90.016 1.352 275.822
Para Piyasalar›ndan Alacaklar - - - - - - -
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler 85.298 1.980.920 1.125.333 515.047 1.602.540 71.922 5.381.060
Verilen Krediler 3.517.148 1.000.310 1.218.791 1.298.578 3.278.260 188.289 10.501.376
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler 14.184 699.671 1.458.183 287.865 1.145.796 - 3.605.699
Di¤er Varl›klar 1.115.897 292.932 150.001 84.502 234.212 3.104.171 4.981.715

Toplam Varl›klar 5.963.212 4.031.169 4.076.956 2.238.348 6.350.824 3.619.688 26.280.197

Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat 451.831 72.494 15.786 6.000 42.050 53.760 641.921
Di¤er Mevduat 8.810.041 2.449.505 329.477 261.627 97.830 5.021.840 16.970.320
Para Piyasalar›na Borçlar 525.173 50.232 41.640 103.412 253.999 - 974.456
Muhtelif Borçlar - - - - - 71.032 71.032
‹hraç Edilen Menkul De¤erler - - - - - - -
Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar 45.145 192.615 265.989 1.905.541 1.138.456 - 3.547.746
Di¤er Yükümlülükler 182.844 27.825 6.204 8.165 15.439 3.834.245 4.074.722

Toplam Yükümlülükler 10.015.034 2.792.671 659.096 2.284.745 1.547.774 8.980.877 26.280.197

Bilançodaki Faize Duyarl› Aç›k -4.051.822 1.238.498 3.417.860 -46.397 4.803.050 -5.361.189 -
Bilanço D›fl› Faize Duyarl› Aç›k - - - - - - -
Toplam Faize Duyarl› Aç›k -4.051.822 1.238.498 3.417.860 -46.397 4.803.050 -5.361.189 -

Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar›:

Önceki Dönem EURO USD YEN YTL
% % % %

Varl›klar
Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Sat›n Al›nan Çekler) 
ve T.C. Merkez Bankas› 1,10 1,10 - -
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar 2,14 2,65 - 19,85
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler 7,10 7,80 - 20,20
Para Piyasalar›ndan Alacaklar - - - -
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler 7,40 5,40 - 26,10
Verilen Krediler 7,05 6,47 - 35,77
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler 9,60 10,10 - 19,30

Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat 4,17 4,14 - 19,72
Di¤er Mevduat 2,72 1,99 - 18,28
Para Piyasalar›na Borçlar 2,91 4,05 - 18,59
Muhtelif Borçlar - - - -
‹hraç Edilen Menkul De¤erler - - - -
Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar 2,90 3,20 - 18,90

4.7 Likidite riskine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Banka likidite riskinden korunmak amac›yla fonlama kaynaklar›n› müflteri mevduat› ve yurt d›fl›ndan kullan›lan krediler olmak üzere çeflitlendirmekte, varl›k
ve yükümlülükler aras›nda vade uyumunun sa¤lanmas› gözetilmekte, piyasa dalgalanmalar› neticesinde ortaya ç›kabilecek likidite ihtiyac›n›n eksiksiz bir
biçimde sa¤lanabilmesi amac›yla likit de¤erler muhafaza edilmektedir. 

Banka'n›n k›sa vadeli likidite ihtiyac› temel olarak mevduat kayna¤›yla karfl›lanmakta olup, uzun vadeli likidite ihtiyac› için sendikasyon ve seküritizasyon
kredileri gibi yurt d›fl› fonlama kaynaklar›na baflvurulmaktad›r. Kullan›lmayan önemli likidite kaynaklar› yoktur. 
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Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:

1 Aya 1 y›l Da¤›t›la- Bilanço
Vadesiz kadar 1-3 Ay 3-6Ay 6-12 Ay ve üzeri mayan (*) Bakiyeleri

Cari Dönem
Varl›klar

Nakit De¤erler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Sat›n
Al›nan Çekler) ve T.C. Merkez Bankas› 1.970.688 - - - - - - 1.970.688
Bankalar ve Di¤er Mali   
Kurulufllardan Alacaklar 121.638 887.378 850 13.340 400 - - 1.023.606
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤er 13.996 56 637 3.385 3.656 191.760 - 213.490
Para Piyasalar›ndan Alacaklar - - - - - - - -
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler 44.507 204.645 353.689 515.907 1.152.854 6.067.757 - 8.339.359
Verilen Krediler - 5.625.235 1.238.758 1.809.147 1.887.490 6.139.142 237.423 16.937.195
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler - - - 1.418.543 187.730 794.682 - 2.400.955
Di¤er Varl›klar 1.859.622 428.631 181.122 128.362 168.153 610.300 2.206.756 5.582.946

Toplam Varl›klar 4.010.451 7.145.945 1.775.056 3.888.684 3.400.283 13.803.641 2.444.179 36.468.239

Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat 264.491 178.451 44.191 41.496 23.420 19.753 - 571.802
Di¤er Mevduat 6.079.223 13.358.095 2.907.958 322.666 282.893 55.386 - 23.006.221
Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan 
Fonlar - 34.839 154.014 473.682 2.344.162 2.506.153 - 5.512.850
Para Piyasalar›na Borçlar - 1.506.247 - - 183.400 266.798 - 1.956.445
‹hraç Edilen Menkul De¤erler - - - - - - - -
Muhtelif Borçlar 120.873 - - - - - - 120.873
Di¤er Yükümlülükler (**) - 322.729 108.452 195.440 146.866 7.775 4.518.786 5.300.048

Toplam Yükümlülükler 6.464.587 15.400.361 3.214.615 1.033.284 2.980.741 2.855.865 4.518.786 36.468.239

Net Likidite Aç›¤› -2.454.136 -8.254.416 -1.439.559 2.855.400 419.542 10.947.776 -2.074.607 -

Önceki Dönem
Toplam Aktifler 332.525 5.904.085 1.347.965 2.379.239 2.339.420 10.684.503 3.292.460 26.280.197
Toplam Yükümlülükler 5.146.632 10.015.033 2.792.671 659.096 2.284.745 1.547.775 3.834.245 26.280.197

Net Likidite Aç›¤› -4.814.107 -4.110.948 -1.444.706 1.720.143 54.675 9.136.728 -541.785 -

(*) Bilançoyu oluflturan aktif hesaplardan sabit k›ymetler, ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar, ayniyat mevcudu, peflin ödenmifl giderler ve takipteki alacaklar gibi
bankac›l›k faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, k›sa zamanda nakde dönüflme flans› bulunmayan di¤er aktif nitelikli hesaplar buraya
kaydedilir.
(**) Özkaynaklar “Di¤er Yükümlülükler” içinde “Da¤›t›lamayan” sütununda gösterilmifltir. 

4.8 Finansal varl›k ve yükümlülüklerin rayiç de¤eri ile gösterilmesine iliflkin aç›klama ve dipnotlar

Defter De¤eri Rayiç De¤er
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem

Finansal Varl›klar 13.533.747 10.328.802 14.055.564 10.715.597
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar 2.793.433 1.342.043 2.793.433 1.342.043
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler 8.339.359 5.381.060 8.749.460 5.580.518
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler 2.400.955 3.605.699 2.512.671 3.793.036

Finansal Yükümlülükler 31.168.191 22.205.475 31.168.191 22.205.475
Bankalararas› Mevduat 571.802 641.921 571.802 641.921
Di¤er Mevduat 23.006.221 16.970.320 23.006.221 16.970.320
Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar 7.469.295 4.522.202 7.469.295 4.522.202
‹hraç Edilen Menkul De¤erler - - - -
Muhtelif Borçlar 120.873 71.032 120.873 71.032

4.9 Baflkalar›n›n nam ve hesab›na yap›lan ifllemler, inanca dayal› ifllemlere iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Banka baflkalar›n›n nam ve hesab›na al›m, sat›m, saklama, finansal konularda yönetim ve dan›flmanl›k hizmetleri vermektedir. 

Bankaca inanca dayal› ifllem yap›lmamaktad›r.

4.10 Faaliyet bölümlerine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Banka, kurumsal bankac›l›k, ticari bankac›l›k, iflletme bankac›l›¤› ve bireysel bankac›l›k, aç›k bankac›l›k, yat›r›m bankac›l›¤› iflkollar›nda hizmet vermektedir.
Bu çerçevede takas-saklama hizmetleri, vadeli ve vadesiz mevduat, biriktiren hesap, repo, borçlu cari krediler, spot krediler, dövize endeksli krediler,
tüketici kredileri, otomobil ve konut kredileri, iflletme kredileri, iskonto kredileri, tek hesap (kredili mevduat hesab›), alt›n kredileri, döviz kredileri, eximbank
kredileri, prefinansman kredileri, ülke kredileri, teminat mektuplar›, akreditif, ihracat faktoringi, kabul/aval kredileri, forfaiting, finansal kiralama, sigorta,
forward, futures, maafl ödemeleri, yat›r›m hesab› (ELMA), çek, kiral›k kasa, vergi tahsilat›, fatura ödemeleri, ödeme emirleri, hizmetleri ve ürünleri
mevcuttur. Visa ve Mastercard logolar› alt›nda GarantiCard, BonusCard, Shop&Miles, BusinessCard kredi kartlar› ile Maestro ve Electron Garanti24 kartlar›
mevcuttur.
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Banka kurumsal ticari ve bireysel müflterilerine mevduat, kredi, d›fl ticaret ifllemleri, yat›r›m ürünleri, nakit yönetimi, finansal kiralama, faktoring, sigorta,
kredi kartlar›, ve di¤er bankac›l›k ürünlerinden oluflan hizmet paketlerini sunmaktad›r. Müflterilerinin farkl› finansal ihtiyaçlar›na cevap verebilmek amac›yla
flube yap›land›rmas›n› müflteri odakl› bankac›l›k üzerine infla etmifl olan Banka, flube d›fl› kanallar›n geliflimine de büyük önem vermektedir.

Banka, ülkemizin ileri gelen çok uluslu ve ulusal holdinglerine kurumsal bankac›l›k ürünlerinin sunumunda bölge ofisleri, tedarikçiler ve arac› flirketlerle de
iflbirli¤ine giderek, çapraz pazarlama teknikleri uygulamaktad›r. A¤›rl›kl› olarak, turizm ve tekstil gibi ihracat geliri olan sektörler ile ülkemizin geleneksel
tar›m ürünü ihracatç›s› flirketlere ticari ve karma yap›daki flubeleri arac›l›¤›yla hizmet verebilmektedir.

Garanti, ayr›ca perakende sat›fl ve servis sektörlerinde faaliyet gösteren iflletme ve çal›flanlar›na, kredili mevduat hesab›, POS makinalar›, kredi kart›, çek
defteri, TL ve döviz mevduat›, yat›r›m hesab›, internet ve ça¤r› merkezi, banka kart› ve fatura ödeme modülü gibi hizmetlerin yer ald›¤› ürün paketiyle,
iflletme bankac›l›¤› ile hizmet sunmaktad›r. 

Bireysel bankac›l›k müflterileri, Banka için yayg›n ve düzenli bir mevduat taban› oluflturmaktad›r. Genifl bireysel bankac›l›k ürün paketleri ile hizmet sunulan
bireysel müflterilerin ihtiyaçlar› flube ve fiubesiz Bankac›l›k kanallar›m›zdan karfl›lanmaktad›r. 

Belirli mali tablo kalemlerinin faaliyet bölümlerine göre gösterimi:

Cari Dönem Bireysel Kurumsal Yat›r›m Grubun Toplam 
Bankac›l›k Bankac›l›k Bankac›l›¤› Di¤er Faaliyeti

Faaliyet Gelirleri 655.823 379.215 1.100.459 595.954 2.731.451
Di¤er * - - - - -
Faaliyet Geliri 655.823 379.215 1.100.459 595.954 2.731.451
Bölümün Net Kazanc› 547.829 26.628 1.054.645 595.954 2.225.056
Da¤›t›lmam›fl Maliyetler** - - - 1.292.663 1.292.663
Faaliyet Kâr› 547.829 26.628 1.054.645 -696.709 932.393
‹fltiraklerden Elde Edilen Gelir - - - 2.001 2.001
Vergi Öncesi Kâr 547.829 26.628 1.054.645 -694.708 934.394
Kurumlar Vergisi - - - 226.000 226.000
Vergi Sonras› Kâr 547.829 26.628 1.054.645 -920.708 708.394
Az›nl›k Haklar› - - - - -
Dönem Net Kâr› 547.829 26.628 1.054.645 -920.708 708.394
Bölüm Varl›klar› 7.248.301 9.989.826 14.263.918 4.324.407 35.826.452
‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klar - - - 641.787 641.787
Da¤›t›lmam›fl Varl›klar - - - - -
Toplam Varl›klar 7.248.301 9.989.826 14.263.918 4.966.194 36.468.239
Bölüm Yükümlülükleri 12.951.713 10.792.611 8.141.042 356.587 32.241.953
Da¤›t›lmam›fl Yükümlülükler - - - 4.226.286 4.226.286
Toplam Yükümlülükler 12.951.713 10.792.611 8.141.042 4.582.873 36.468.239
Di¤er Bölüm Kalemleri 46.445 225.123 -367.310 237.091 141.349
Sermaye Yat›r›m› - - - - -
Amortisman - - - 124.778 124.778
De¤er Azal›fl› - 352.587 45.814 48.256 446.657
Nakit D›fl› Di¤er Gelir-Gider 46.445 -127.464 -413.124 64.057 -430.086
Yeniden Yap›lanma Maliyetleri - - - - -

* Di¤er bölümlerle yap›lan ifllemlerden elde edilen net faaliyet geliri
** Tutarl› bir esasa göre bölümlere da¤›t›lamayan maliyetler

5 Konsolide Olmayan Mali Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar

5.1 Aktif kalemlere iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar

5.1.1 T.C. Merkez Bankas› hesab›na iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Vadesiz Serbest Tutar 235 1.769.592 342 988.306
Vadeli Serbest Tutar - - - 109.801
Toplam 235 1.769.592 342 1.098.107

5.1.2 Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erlere iliflkin ilave bilgiler (net)

5.1.2.1 Teminata verilen/bloke edilen al›m sat›m amaçl› menkul de¤erlere iliflkin bilgiler
Yoktur.

5.1.2.2 Repo ifllemlerine konu olan al›m sat›m amaçl› menkul de¤erler 
Yoktur.



Y›ll›k Rapor  2005

125

Türkiye Garanti Bankas› A.fi.
31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle Haz›rlanan Y›l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu
(Para birimi: Bin Yeni Türk Liras› olarak ifade edilmifltir.)

5.1.3 Yurt d›fl› bankalar hesab›na iliflkin bilgiler 

Serbest Tutar Serbest Olmayan Tutar
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem

AB Ülkeleri 61.334 66.432 58.920 35.267
ABD, Kanada 115.254 18.859 32.522 6.796
OECD Ülkeleri (1) 29.553 3.774 - -
K›y› Bankac›l›¤› Bölgeleri 20.140 3.242 - -
Di¤er 131 7.304 14.643 -
Toplam 226.412 99.611 106.085 42.063

(1) AB ülkeleri, ABD ve Kanada d›fl›ndaki OECD ülkeleri

5.1.4 Ters repo ifllemlerinden alacaklar hesab›na iliflkin bilgiler 
Yoktur.

5.1.5 Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlere iliflkin bilgiler

5.1.5.1 Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerin bafll›ca türleri
Sat›lmaya haz›r menkul de¤erler, borçlanma senetleri, yat›r›m fonu kat›lma belgeleri ve hisse senetlerinden oluflmaktad›r.

5.1.5.2 Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlere iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem 
Borçlanma Senetleri 8.299.409 5.313.145

Borsada ‹fllem Gören 7.151.163 4.425.681
Borsada ‹fllem Görmeyen 1.148.246 887.464

Hisse Senetleri 28.864 72.036
Borsada ‹fllem Gören 11.191 24.141
Borsada ‹fllem Görmeyen 17.673 47.895

De¤er Art›fl›/Azal›fl› (-) 11.086 -4.121
Toplam 8.339.359 5.381.060

Banka, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle kay›tlar›nda sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerde 5.817 YTL net defter de¤eriyle duran Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›
A.fi.'ne ait hisse senetlerini 31 Ocak 2005 tarihinde 7.574 YTL bedelle ve sat›fl tarihi itibariyle 21.879 YTL net defter de¤eriyle duran Akarnet Konaklama
Tesisleri Yat›r›m ve ‹flletme A.fi.'ne ait hisse senetlerini 1 Aral›k 2005 tarihinde 22.987 YTL bedelle elinden ç›karm›flt›r. ‹lgili sat›fl ifllemleri sonucunda oluflan
s›ras›yla 1.757 YTL ve 1.108 YTL tutar›ndaki sat›fl kârlar› cari dönem mali tablolar›na yans›t›lm›flt›r.

5.1.5.3 Teminat olarak gösterilen sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerin özellikleri ve defter de¤eri 
Teminat olarak gösterilen sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerin TP olanlar› devlet tahvillerinden oluflmaktad›r. 448.000 YTL nominal de¤erli bu menkul
de¤erlerin defter de¤eri 458.437 YTL olup, 48.250 YTL tutar›nda birikmifl faiz reeskontu bulunmaktad›r. YP olanlar ise eurobond ve D‹BS’lerden
oluflmaktad›r. 404.087.000 USD nominal de¤erli bu menkul de¤erlerin defter de¤eri 397.403.870 USD olup 18.119.987 USD tutar›nda birikmifl faiz
reeskontu bulunmaktad›r.

5.1.5.4 Teminata verilen/bloke edilen sat›lmaya haz›r menkul de¤erlere iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Hisse Senetleri - - - -
Bono, Tahvil ve Benzeri Menkul De¤erler 458.437 530.137 2.289 8.070
Di¤er - - - -
Toplam 458.437 530.137 2.289 8.070

5.1.5.5 Repo ifllemlerine konu olan sat›lmaya haz›r menkul de¤erler:

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Devlet Tahvili 1.390.840 184.952 283.236 31.506
Hazine Bonosu - - - -
Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri - - - -
Banka Bonolar› ve Banka Garantili Bonolar - - - -
Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler - - - -
Di¤er - 133.123 - -
Toplam 1.390.840 318.075 283.236 31.506
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5.1.6 Kredilere iliflkin aç›klamalar

5.1.6.1 Banka’n›n ortaklar›na ve mensuplar›na verilen her çeflit kredi veya avans›n bakiyesine iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi

Banka Ortaklar›na Verilen 
Do¤rudan Krediler 241.334 155.948 55.760 189.462

Tüzel Kifli Ortaklara Verilen Krediler 241.334 155.948 55.760 189.462
Gerçek Kifli Ortaklara Verilen Krediler - - - -

Banka Ortaklar›na Verilen 
Dolayl› Krediler 88.537 149.704 180.068 8.510
Banka Mensuplar›na Verilen Krediler 28.658 - 22.139 -
Toplam 358.529 305.652 257.967 197.972

5.1.6.2 Birinci ve ikinci grup krediler, di¤er alacaklar ile yeniden yap›land›r›lan ya da yeni bir itfa plan›na ba¤lanan krediler ve di¤er
alacaklara iliflkin bilgiler:

Nakdi Krediler Standart Nitelikli Krediler Yak›n ‹zlemedeki Krediler
ve Di¤er Alacaklar ve Di¤er Alacaklar 

Yeniden Yap›land›r›lan Yeniden Yap›land›r›lan
Krediler ve Di¤er  ya da Yeni Bir ‹tfa Krediler ve Di¤er ya da Yeni Bir ‹tfa

Alacaklar Plan›na Ba¤lananlar Alacaklar Plan›na Ba¤lananlar
‹htisas D›fl› Krediler 16.655.024 - - 44.748

‹skonto ve ‹fltira Senetleri 44.374 - - -
‹hracat Kredileri 1.528.952 - - 32.355
‹thalat Kredileri 38.711 - - -
Mali Kesime Verilen Krediler 150.111 - - -
Yurt D›fl› Krediler 364.116 - - -
Tüketici Kredileri 3.049.777 - - -
Kredi Kartlar› 3.828.142 - - -
K›ymetli Maden Kredisi 88.095 - - -
Di¤er 7.562.746 - - 12.393

‹htisas Kredileri - - - -
Di¤er Alacaklar 1.859.622 - - -
Toplam 18.514.646 - - 44.748

5.1.6.3 Vade yap›s›na göre nakdi kredilerin da¤›l›m› 

Standart Nitelikli Krediler Yak›n ‹zlemedeki Krediler
ve Di¤er Alacaklar ve Di¤er Alacaklar 

Yeniden Yap›land›r›lan Yeniden Yap›land›r›lan
Krediler ve Di¤er  ya da Yeni Bir ‹tfa Krediler ve Di¤er  ya da Yeni Bir ‹tfa

Alacaklar Plan›na Ba¤lananlar Alacaklar Plan›na Ba¤lananlar 
K›sa Vadeli Krediler 9.390.921 - - 37.108

‹htisas D›fl› Krediler 7.531.299 - - 37.108
‹htisas Kredileri - - - -
Di¤er Alacaklar 1.859.622 - - -

Orta ve Uzun Vadeli Krediler 9.123.725 - - 7.640
‹htisas D›fl› Krediler 9.123.725 - - 7.640
‹htisas Kredileri - - - -
Di¤er Alacaklar - - - -

Toplam 18.514.646 - - 44.748
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5.1.6.4 Tüketici kredileri, bireysel kredi kartlar›, personel kredileri ve personel kredi kartlar›na iliflkin bilgiler:

K›sa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Toplam Faiz ve Gelir Tah. ve Reesk.
Tüketici Kredileri-TP 58.999 2.603.152 2.662.151 21.545

Konut Kredisi 2.023 1.228.690 1.230.713 8.377
Tafl›t Kredisi 6.487 742.646 749.133 5.302
‹htiyaç Kredisi 50.489 631.816 682.305 7.866
Di¤er - - - -

Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli 6.584 363.352 369.936 12.900
Konut Kredisi 8 295.462 295.470 11.833
Tafl›t Kredisi 432 47.408 47.840 445
‹htiyaç Kredisi 6.144 20.482 26.626 622
Di¤er Tüketici Kredileri - - - -

Tüketici Kredileri-YP 8 4.297 4.305 18
Konut Kredisi - 210 210 1
Tafl›t Kredisi - 4.023 4.023 17
‹htiyaç Kredisi 8 64 72 -
Di¤er - - - -

Bireysel Kredi Kartlar›-TP 3.734.394 - 3.734.394 33.971
Taksitli 1.715.153 - 1.715.153 15.541
Taksitsiz 2.019.241 - 2.019.241 18.430

Bireysel Kredi Kartlar›-YP 10.667 - 10.667 97
Taksitli - - - -
Taksitsiz 10.667 - 10.667 97

Personel Kredileri-TP 4.930 8.278 13.208 141
Konut Kredisi - 340 340 3
Tafl›t Kredisi 10 124 134 1
‹htiyaç Kredisi 4.920 7.814 12.734 137
Di¤er - - - -

Personel Kredileri-Dövize Endeksli - 177 177 13
Konut Kredisi - 111 111 8
Tafl›t Kredisi - 61 61 -
‹htiyaç Kredisi - 5 5 5
Di¤er Tüketici Kredileri - - - -

Personel Kredileri-YP - - - -
Konut Kredisi - - - -
Tafl›t Kredisi - - - -
‹htiyaç Kredisi - - - -
Di¤er - - - -

Personel Kredi Kartlar›-TP 16.395 - 16.395 148
Taksitli 7.845 - 7.845 71
Taksitsiz 8.550 - 8.550 77

Personel Kredi Kartlar›-YP 131 - 131 1
Taksitli - - - -
Taksitsiz 131 - 131 1

Toplam 3.832.108 2.979.256 6.811.364 68.834

5.1.6.5 Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlar›na iliflkin bilgiler:

K›sa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Toplam Faiz ve Gelir Tah. ve Reesk.
Taksitli Ticari Krediler-TP 32.029 950.260 982.289 7.828

Konut Kredisi 181 66.314 66.495 500
Tafl›t Kredisi 7.574 587.231 594.805 4.113
‹htiyaç Kredisi 24.274 296.715 320.989 3.215
Di¤er - - - -

Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli 22.275 148.860 171.135 2.535
Konut Kredisi 158 21.784 21.942 761
Tafl›t Kredisi 499 86.060 86.559 750
‹htiyaç Kredisi 21.618 41.016 62.634 1.024
Di¤er Tüketici Kredileri - - - -

Taksitli Ticari Krediler-YP - 136 136 1
Konut Kredisi - - - -
Tafl›t Kredisi - 133 133 1
‹htiyaç Kredisi - 3 3 -
Di¤er - - - -

Kurumsal Kredi Kartlar›-TP 64.745 - 64.745 587
Taksitli - - - -
Taksitsiz 64.745 - 64.745 587

Kurumsal Kredi Kartlar›-YP 1.810 - 1.810 16
Taksitli - - - -
Taksitsiz 1.810 - 1.810 16

Toplam 120.859 1.099.256 1.220.115 10.967
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5.1.6.6 Kredilerin kullan›c›lara göre da¤›l›m› 

Cari Dönem Önceki Dönem
Kamu 804.580 711.400
Özel 15.895.192 9.601.687
Toplam 16.699.772 10.313.087

5.1.6.7 Yurt ‹çi ve yurt d›fl› kredilerin da¤›l›m›:

Cari Dönem Önceki Dönem
Yurt ‹çi Krediler 16.335.656 9.815.392
Yurt D›fl› Krediler 364.116 497.695
Toplam 16.699.772 10.313.087

5.1.6.8 Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklere verilen krediler:

Cari Dönem Önceki Dönem
Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltiraklere Verilen Do¤rudan Krediler 25.967 97.433
Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltiraklere Verilen Dolayl› Krediler - -
Toplam 25.967 97.433

5.1.6.9 Kredilere iliflkin olarak ayr›lan özel karfl›l›klar:

Özel Karfl›l›klar Cari Dönem Önceki Dönem
Tahsil ‹mkan› S›n›rl› Krediler ve Di¤er Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar 16.186 161
Tahsili fiüpheli Krediler ve Di¤er Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar 53.451 565
Zarar Niteli¤indeki Krediler ve Di¤er Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar 407.878 242.811
Toplam 477.515 243.537

5.1.6.10 Donuk alacaklara iliflkin bilgiler (Net)
Donuk alacaklardan bankaca yeniden yap›land›r›lan ya da yeni bir itfa plan›na ba¤lanan krediler ve di¤er alacaklara iliflkin bilgiler:

III. Grup IV. Grup V. Grup
Tahsil ‹mkan› Tahsili fiüpheli Zarar Niteli¤indeki

S›n›rl› Krediler ve Krediler ve Krediler ve 
Di¤er Alacaklar Di¤er Alacaklar Di¤er Alacaklar

Cari Dönem 
Yeniden Yap›land›r›lan Krediler ve Di¤er Alacaklar - - 37.433
Yeni Bir ‹tfa Plan›na Ba¤lanan Krediler ve Di¤er Alacaklar - - -

Önceki Dönem 
Yeniden Yap›land›r›lan Krediler ve Di¤er Alacaklar - - -
Yeni Bir ‹tfa Plan›na Ba¤lanan Krediler ve Di¤er Alacaklar - - -

Toplam donuk alacak hareketlerine iliflkin bilgiler:
III. Grup IV. Grup V. Grup

Tahsil ‹mkan› Tahsili fiüpheli Zarar Niteli¤indeki
S›n›rl› Krediler ve Krediler ve Krediler ve

Di¤er Alacaklar Di¤er Alacaklar Di¤er Alacaklar
Bakiyesi 3.160 3.970 424.696

Dönem ‹çinde ‹ntikal (+) 99.143 51.772 234.261
Di¤er Donuk Alacak Hesaplar›ndan Girifl (+) - 59.563 5.474
Di¤er Donuk Alacak Hesaplar›na Ç›k›fl (-) 3.160 5.474 58.318
Dönem ‹çinde Tahsilat (-) - 1.678 29.770
Aktiften Silinen (-) - - 68.701

Dönem Sonu Bakiyesi 99.143 108.153 507.642
Özel Karfl›l›k (-) 16.186 53.452 407.877

Bilançodaki Net Bakiyesi 82.957 54.701 99.765

Yabanc› para olarak kulland›r›lan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara iliflkin bilgiler:
Yoktur.

5.1.6.11 Zarar niteli¤indeki krediler ve di¤er alacaklar için tasfiye politikas›n›n ana hatlar› 
Zarar niteli¤ine dönüflen krediler prensip olarak aciz vesikas›na veya rehin aç›¤› belgesine ba¤lanarak Banka'n›n aktiflerinden terkin edilmekte ancak
Banka'n›n alaca¤›n›n, an›lan belgelerin istihsali için maruz kal›nacak masraf ve giderlere nazaran önemsiz tutarlarda olmas› halinde yönetim kurulu karar›
ile aktiften terkin ifllemi gerçeklefltirilmektedir.

5.1.7 Banka'n›n faktoring alacaklar›na iliflkin bilgiler 
Yoktur.
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5.1.8 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlere iliflkin bilgiler (Net)

5.1.8.1 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlere iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
Borçlanma Senetleri 2.424.505 3.613.978

Borsada ‹fllem Görenler 136.468 1.115.612
Borsada ‹fllem Görmeyenler 2.288.037 2.498.366

De¤er Azalma Karfl›l›¤› (-) 23.550 8.279
Toplam 2.400.955 3.605.699

5.1.8.2 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin y›l içindeki hareketleri:

Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Bafl›ndaki De¤er 3.605.699 5.167.181
Parasal Varl›klarda Meydana Gelen Kur Farklar› -67.873 -44.707
Y›l ‹çindeki Al›mlar 988 1.491.943
Sat›fl ve ‹tfa Yolu ile Elden Ç›kar›lanlar -1.122.588 -2.416.482
De¤er Azal›fl› Karfl›l›¤› (-) 15.271 8.279
Önceki Dönem Enflasyon De¤erleme Farklar› (-) - 583.957
Dönem Sonu Toplam› 2.400.955 3.605.699

5.1.8.3 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin izlendi¤i hesaplara iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Maliyet Bedeli De¤erlenmifl Tutar›
TP YP TP YP

Teminata Verilen/Bloke Edilen - 22.218 - 21.922
Repo ‹fllemlerine Konu Olan - 479.023 - 482.540
Yap›sal Pozisyon Olarak Tutulan - - - -
Menkul K›ymet Ödünç Piyasas›ndan Alacak - - - -
Menkul K›ymet Ödünç Piyasas› Teminatlar› - - - -
Di¤er - - - -
Toplam - 501.241 - 504.462

Önceki Dönem Maliyet Bedeli De¤erlenmifl Tutar›
Teminata Verilen/Bloke Edilen 370.706 1.196.247 381.971 1.239.247
Repo ‹fllemlerine Konu Olan 66.002 540.628 66.269 538.755
Yap›sal Pozisyon Olarak Tutulan - - - -
Menkul K›ymet Ödünç Piyasas›ndan Alacak - - - -
Menkul K›ymet Ödünç Piyasas› Teminatlar› - - - -
Di¤er - - - -
Toplam 436.708 1.736.875 448.240 1.778.002

Teminat olarak gösterilen vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin bafll›ca özellikleri:

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Bono - - - -
Tahvil ve Benzeri Menkul De¤erler - 22.218 370.706 1.196.247
Di¤er - - - -
Toplam - 22.218 370.706 1.196.247

Teminat olarak gösterilen vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler yasal yükümlülükler dolay›s›yla tutulmaktad›r.

Repo ifllemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler:

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Devlet Tahvili - 349.373 66.002 540.628
Hazine Bonosu - - - -
Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri - - - -
Banka Bonolar› ve Banka Garantili Bonolar - - - -
Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler - - - -
Di¤er - 129.650 - -
Toplam - 479.023 66.002 540.628

Yap›sal pozisyon olarak tutulan vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler:
Yoktur.
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5.1.9 ‹fltiraklere iliflkin bilgiler (Net)

5.1.9.1 ‹fltiraklere iliflkin bilgiler:

Banka’n›n Pay Oran›- Banka ile Risk Grubu 
Unvan› Adres (fiehir/Ülke) Farkl›ysa Oy Oran› (%) Pay Oran› (%) 
1 Bankalararas› Kart Merkezi A.fi. ‹stanbul/Türkiye 10,15 10,15
2 Garanti Turizm Yat›r›m ve ‹flletmeleri A.fi. ‹stanbul/Türkiye 43,33 100,00
3 Doc Finance SA Cenevre/‹sviçre 29,00 100,00

Maddi ve Maddi Menkul Cari Önceki
Olmayan Duran Faiz De¤er Dönem Dönem

Aktif Toplam› Özkaynak Varl›k Toplam› Gelirleri Gelirleri Kâr/Zarar› Kâr/Zarar› Rayiç De¤eri
1 9.131 7.444 3.299 543 - 624 - -
2 55.381 50.413 48.187 37 - -841 -77.076 -
3 52.103 18.986 33 8.715 - 4.468 -710 -

5.1.9.2 ‹fltiraklere iliflkin hareket tablosu:

Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Bafl› De¤eri 159.640 321.141
Dönem ‹çi Hareketler -129.005 -161.501

Al›fllar 21.978 -
Bedelsiz Edinilen Hisse Sen. - 12.580
Cari Y›l Pay›ndan Al›nan Kâr - -
Sat›fllar -146.085 -121.567
Yeniden S›n›flamadan Kaynaklanan De¤iflim - -
Rayiç De¤er Art›fl/Azal›fl› - -30.546
Yurt D›fl› ‹fltiraklerin Net Kur Fark› -623 -451
De¤er Azalma Karfl›l›klar› (-) 4.275 21.517

Dönem Sonu De¤eri 30.635 159.640
Sermaye Taahhütleri - -
Dönem Sonu Sermaye Kat›lma Pay› (%) - -

Cari dönem içinde ayr›lan 4.275 YTL tutar›ndaki de¤er azalma karfl›l›¤› özsermaye yöntemi ile de¤erlemeden kaynaklanmaktad›r.

‹fltiraklere yap›lan yat›r›mlar›n de¤erlemesi:

Cari Dönem Önceki Dönem
Maliyet De¤eri ‹le De¤erleme 1.177 1.177
Rayiç De¤er ‹le De¤erleme - 124.106
Özsermaye Yöntemi ‹le De¤erleme 29.458 34.357

‹fltiraklere iliflkin sektör bilgileri ve bunlara iliflkin kay›tl› tutarlar: 

‹fltirakler Cari Dönem Önceki Dönem
Bankalar - -
Sigorta fiirketleri - -
Faktoring fiirketleri - -
Leasing fiirketleri - -
Finansman fiirketleri 4.401 5.024
Di¤er ‹fltirakler 26.234 154.616

Borsaya kote edilen ifltirakler:

Cari Dönem Önceki Dönem
Yurt ‹çi Borsalara Kote Edilenler - 124.106
Yurt D›fl› Borsalara Kote Edilenler - -

Cari dönem içinde elden ç›kar›lan ifltirakler 

Sat›fl Tarihindeki Piyasa Peflin ve/veya Vadeli 
Unvan› Sat›fl Fiyat› veya Borsa De¤eri Sat›fl›na ‹liflkin Bilgi
‹ksir Ul. Elekt. Tic. Bilg. ve Hab. Hiz. A.fi. 3.458 - Vadeli
Tansafl Perakende Ma¤azac›l›k A.fi. 148.850.326 USD 193.762 Vadeli USD

Banka cari dönemde mali olmayan ifltirakleri aras›nda yer alan ‹ksir Uluslararas› Elektronik Ticaret Bilgilendirme ve Haberleflme Hizmetleri A.fi.'yi vadeli
2.435 YTL bedelle bir grup flirketi olan E Haber Ajans› Reklam ve Ticaret A.fi.'ye satm›flt›r.
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Ana Konut Dan›flmanl›k A.fi.'nin 28 Eylül 2005 tarihi itibariyle devir yoluyla Banka ile birlefltirilmesi nedeniyle Banka'ya devrolunan ‹ksir Uluslararas›
Elektronik Ticaret Bilgilendirme ve Haberleflme Hizmetleri A.fi. hisseleri de vadeli 1.023 YTL bedelle ayn› flirkete sat›lm›flt›r.

Banka ifltirakleri aras›nda bulunan ve Ana Konut Dan›flmanl›k A.fi.'nin Banka'ya devredilmesi ile birlikte Ana Konut Dan›flmanl›k A.fi.'den gelen hisselerle
birlikte Banka'n›n %27,21'ine sahip oldu¤u Tansafl Perakende Ma¤azac›l›k Ticaret A.fi. (Tansafl) hisselerinin Koç Holding A.fi. ve ifltiraki Migros Türk Ticaret
A.fi.'ne sat›lmas› hususunda 18 A¤ustos 2005 tarihinde Do¤ufl Holding A.fi. ve bir k›s›m Do¤ufl Grubu flirketlerinin yan› s›ra Banka'n›n da taraf oldu¤u bir
Hisse Devir Sözleflmesi imzalanm›flt›r. Bu çerçevede Do¤ufl grubu flirketlerinin Tansafl sermayesinde sahibi bulundu¤u toplam %70,77 oran›ndaki hisseler
devre konu olmufltur. Sat›fl tarihi itibariyle Banka aktiflerinde 193.762 YTL (31 Aral›k 2004: 124.107 YTL) defter de¤eriyle duran Tansafl hisselerinin sat›fl›
10 Kas›m 2005 tarihi itibariyle gerekli izinlerin al›nmas›na müteakiben gerçeklefltirilmifltir.

Hisse devir sözleflmesine göre toplam flirket de¤eri 547.000.000 USD olarak belirlenmifl olup sat›fla konu Banka hisselerine isabet eden hisse devir bedeli
148.850.326 USD'dir. Toplam sat›fl bedelinin 122.430.063 USD'lik k›sm› peflin olarak tahsil edilmifl olup geri kalan 26.420.263 USD ise 7.626.468 USD
tutar›nda ki vade fark› da dikkate al›narak, 6 ayda bir taksit olmak üzere 5 senede on eflit taksitte ödenecektir. ‹lgili sat›fl ifllemi sonucunda Banka mali
tablolar›n› 5.697 YTL tutar›nda sat›fl kâr› yans›tm›flt›r.

Cari dönem içinde sat›n al›nan ifltirakler 
Ana Konut Dan›flmal›k A.fi.'nin 28 Eylül 2005 tarihli itibariyle devir yoluyla Banka ile birlefltirilmesi nedeniyle Banka'ya devrolunan piyasa rayici 21.978 YTL
olan Tansafl Perakende Ma¤azac›l›k Ticaret A.fi. (Tansafl) hisseleri hareket tablosunda al›fllar içerisinde gösterilmifltir. ‹lgili devir ifllemi sonucunda Banka'n›n
Tansafl hisselerinde ki pay› %27,21'e yükselmifltir. Yukar›da “cari dönem içinde elden ç›kar›lan ifltirakler” bölümünde detayl› bir flekilde anlat›ld›¤› üzere bu
hisseler daha sonra elden ç›kar›lm›flt›r ve ifltiraklere iliflkin hareketler tablosunda sat›fllar içerisinde gösterilmifltir.

5.1.10 Ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler (Net)

5.1.10.1 Ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler:

Banka'n›n Pay  Banka Risk Grubu
Unvan› Adres (fiehir/Ülke) Oran›-Farkl›ysa Oy Oran› (%) Pay Oran› (%) 
1 Garanti Biliflim Teknolojisi Ve Tic. A.fi. ‹stanbul/Türkiye 100,00 100,00
2 Garanti Ödeme Sistemleri A.fi. ‹stanbul/Türkiye 99,92 100,00
3 Do¤ufl Hiz. Yön. Ve Org. Dan›fl. A.fi. ‹stanbul/Türkiye 93,40 100,00
4 Galata Araflt›rma Yay›nc›l›k Tan›t›m Ve Biliflim Teknoloji Hizmetleri A.fi. ‹stanbul/Türkiye 100,00 100,00
5 Garanti Finansal Kiralama A.fi. (2) ‹stanbul/Türkiye 94,10 98,93
6 Garanti Faktoring Hiz. A.fi. (1) ‹stanbul/Türkiye 55,40 55,40
7 Garanti Yat›r›m Menkul K›ymetler A.fi. (2) ‹stanbul/Türkiye 100,00 100,00
8 Garanti Portföy Yönetimi A.fi. (2) ‹stanbul/Türkiye 100,00 100,00
9 Garanti Sigorta A.fi. (2) ‹stanbul/Türkiye 100,00 100,00
10 Garanti Emeklilik A.fi. (2) ‹stanbul/Türkiye 99,91 100,00
11 Garanti Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. (1) ‹stanbul/Türkiye 50,98 50,98
12 Garanti Bank International NV (2) Amsterdam/Hollanda 100,00 100,00
13 Garanti Bank Moscow (2) Moskova/Rusya 75,02 99,94
14 Garanti Financial Services Plc (2) Dublin/‹rlanda 99,99 100,00
15 Garanti Fund Management Co. Ltd (2) Valetta/Malta 99,99 100,00

Maddi ve 
Maddi Olmayan Faiz Menkul Cari Dönem Önceki Dönem

Aktif Toplam› Özkaynak Duran Varl›k Toplam› Gelirleri De¤er Gelirleri Kâr/Zarar› Kâr/Zarar› Rayiç De¤eri
1 10.008 7.637 887 21 705 1.241 -96.240 -
2 9.614 3.950 485 - 546 1.283 583 -
3 1.356 1.291 148 17 65 973 115 -
4 294 182 - - 2 38 -186 -
5 777.583 110.314 17.892 53.082 484 21.945 5.120 -
6 207.194 23.389 771 12.284 53 2.817 - 51.900
7 18.488 16.705 3.404 - 2.350 1.560 -26.106 -
8 15.263 14.130 3.752 91 1.089 850 2.384 -
9 200.927 66.545 17.561 6.068 2.934 13.721 -24.133 -
10 174.726 22.620 5.129 3.521 65 -8.298 -29.445 -
11 131.500 86.201 72.769 691 3.720 2.433 403 153.504
12 3.266.891 284.478 57.039 101.084 53.261 26.735 37.572 -
13 237.877 53.147 1.240 6.887 8.092 4.389 5.322 -
14 10.436 10.030 - 258 - -266 6.798 -
15 82 -548 - 6 - -430 -383 -

(1) 30 Eylül 2005 tarihinde sona eren 9 ayl›k hesap dönemine aittir, rayiç de¤er 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyledir.
(2) 30 Eylül 2005 tarihinde sona eren 9 ayl›k hesap dönemine aittir.
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5.1.10.2 Ba¤l› ortakl›klara iliflkin hareket tablosu:

Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Bafl› De¤eri 1.394.851 1.464.248
Dönem ‹çi Hareketler -783.699 -69.397

Al›fllar 23.089 20.829
Bedelsiz Edinilen Hisse Sen. - -
Cari Y›l Pay›ndan Al›nan Kâr - -
Sat›fllar/Tasfiye -820.051 -6.911
Yeniden S›n›flamadan Kaynaklanan De¤iflim - -
Rayiç De¤er Art›fl/Azal›fl› 50.539 24.918
Yurt D›fl› Ba¤l› Ortakl›klar›n Net Kur Fark› -38.703 -31.520
De¤er Azalma Karfl›l›klar› (-) -1.427 76.713

Dönem Sonu De¤eri 611.152 1.394.851
Sermaye Taahhütleri 12.000 19.302
Dönem Sonu Sermaye Kat›lma Pay› (%) - -

Cari dönem içinde özsermaye yöntemi ile de¤erlemeden kaynaklanan de¤er azalma karfl›l›¤› tutar› 273 YTL olup, daha önceki dönemlerde özsermaye
yöntemine göre ayr›lan karfl›l›¤›n geri çevrilmesinden kaynaklanan de¤er art›fl› 1.700 YTL tutar›ndad›r.

Ba¤l› ortakl›klara yap›lan yat›r›mlar›n de¤erlemesi:

Cari Dönem Önceki Dönem
Maliyet De¤eri ‹le De¤erleme 496.322 677.862
Rayiç De¤er ‹le De¤erleme 107.011 56.473
Özsermaye Yöntemi ‹le De¤erleme 7.819 660.516

Ba¤l› ortakl›klara iliflkin sektör bilgileri ve bunlara iliflkin kay›tl› tutarlar: 

Ba¤l› Ortakl›klar Cari Dönem Önceki Dönem
Bankalar 249.251 287.886
Sigorta fiirketleri 99.858 76.782
Faktoring fiirketleri 28.755 22.273
Leasing fiirketleri 76.169 76.169
Finansman fiirketleri 149.231 105.209
Di¤er Ba¤l› Ortakl›klar 7.888 826.532

Borsaya kote edilen ba¤l› ortakl›klar: 

Cari Dönem Önceki Dönem
Yurt ‹çi Borsalara Kote Edilenler 107.011 56.473
Yurt D›fl› Borsalara Kote Edilenler - -

Cari dönem içinde elden ç›kar›lan ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler:

Sat›fl Tarihindeki Piyasa Peflin ve/veya Vadeli 
Unvan› Sat›fl Fiyat› veya Borsa De¤eri Sat›fl›na ‹liflkin Bilgi
Konakl› Turizm Temizlik Tafl›mac›l›k Org. Bilgisayar Dan›flmanl›k Yap› ve Tic. A.fi. 6.598.019,34 EUR - Vadeli
Petrotrans Nakliyat Tic. A.fi. 10.000.000 USD - Peflin
Lasafl Lastik San. ve Tic.A.fi. 40.965 YTL - Vadeli
Voyager Mediterranean Turizm End. ve Tic. A.fi. 160.732 YTL - Vadeli
Do¤ufl Hava Tafl›mac›l›¤› A.fi. 15.734 YTL - Vadeli
Sititur Turizm Tafl›mac›l›k Organizasyon A.fi 81.000 YTL - Vadeli
Do¤ufl Turizm Sa¤l›k Ytr. ve ‹fll. San Tic A.fi. 205.059 YTL - Vadeli

Mali olmayan ba¤l› ortakl›klar içerisinde 11.507 YTL bedelle kay›tl› olan Konakl› Turizm Temizlik Tafl›mac›l›k Org. Bilgisayar Dan›flmanl›k Yap› ve Tic.
A.fi.'nin sat›fl bedeli devre esas bilançosu üzerinden tespit edilmifl olup dönem içerisinde üçüncü flah›slara sat›fl› gerçeklefltirilmifltir. Sat›fl ifllemi sonucunda
Banka mali tablolar›na 160 YTL tutar›nda sat›fl zarar› yans›tm›flt›r.

Banka, 31 Mart 2005 tarihi itibariyle kay›tlar›nda mali olmayan ba¤l› ortakl›klar içerisinde 9.782 YTL bedelle duran Petrotrans Nakliyat Ticaret A.fi.'ne ait
hisse senetlerinin tamam›n›n 9.000.000 USD'lik k›sm› vadeli olmak üzere toplam 10.000.000 USD'ye sat›lmas› için 23 Mart 2005 tarihinde Hisse Senedi
Sat›fl ve Devir Vaadi Sözleflmesi imzalam›flt›r. Sözleflme gere¤i söz konusu sat›fl tutar›n›n tamam›n›n tahsil edilmesine istinaden 30 Haziran 2005 tarihi
itibariyle ilgili hisse senetlerinin devri gerçeklefltirilmifl olup Banka mali tablolar›na 3.598 YTL tutar›nda sat›fl kâr› yans›tm›flt›r.

Banka'n›n s›ras›yla %64,10 ve %99,99 oran›nda pay›na sahip oldu¤u ve ba¤l› ortakl›klar› aras›nda toplam 116 YTL defter de¤eriyle yeralan Do¤ufl ‹nsan
Gücü A.fi. ve Bosphorus Financial Services Ltd'in tasfiye süreçleri tamamlanm›fl olup 2005 y›l› içerisinde Banka kay›tlar›ndan ç›kar›lm›flt›r.
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Banka mali olmayan ba¤l› ortakl›klar› aras›nda 297.597 YTL (31 Aral›k 2004: 298.271 YTL) bedelle duran Ana Konut Dan›flmanl›k A.fi. 28 Eylül 2005 tarihi
itibariyle devir yoluyla Banka ile birleflmifl ve hareket tablosunda Sat›fllar/Tasfiye içerisinde gösterilmifltir.

Detay› 5.2.14.13 nolu notta verildi¤i üzere Do¤ufl Holding A.fi., Banka'n›n ç›kar›lm›fl sermayesinin %25,5'ine tekabül eden toplam 53.550.000.000 adet
Banka hissesini General Electric grubuna dahil “GE Araflt›rma ve Müflavirlik Limited fiti.”ne satmak üzere 24 A¤ustos 2005 tarihinde bir Hisse Devir
Sözleflmesi imzalam›fl bu anlaflma çerçevesinde Banka'n›n bir k›s›m mali olmayan ifltirakleri ve tafl›nmazlar›, 31 Mart 2005 mali tablolar› baz al›narak
hesaplanan toplam 958.000 YTL bedelle, devir bedelinin %50'si hisse devir tarihinde, %25'i devri takip eden birinci y›l›n sonunda, bakiyesi ise devri takip
eden ikinci y›l›n sonunda ödenmesi kayd›yla Do¤ufl Holding A.fi. taraf›ndan devral›nmas›na karar verilmifltir. ‹lgili sözleflmeye istinaden Banka hisselerinin
sat›fl›n›n gerçekleflmesine müteakiben ilk grup olarak Banka'n›n mali olmayan ba¤l› ortakl›klar› aras›nda yer alan ve sat›fl tarihi itibariyle toplam defter
de¤eri 494.612 YTL (31 Aral›k 2004: 500.375 YTL) olan Voyager Mediterranean Turizm End. ve Tic. A.fi., Sititur Turizm Tafl›mac›l›k Org. A.fi., Lasafl Lastik
San.Ve Tic.A.fi., Do¤ufl Hava Tafl›mac›l›¤› A.fi. ve Do¤ufl Turizm Sa¤l›k Yat. ‹fllt. Tic. A.fi.'nin toplam 503.490 YTL bedelle Do¤ufl Holding A.fi.'ye sat›fl›
gerçeklefltirilmifltir. Bu ifllem sonucunda Banka mali tablolar›na toplam 8.878 YTL sat›fl kâr› yans›tm›flt›r. Sat›fl bedelinin 262.156 YTL'si peflin tahsil edilmifl
olup kalan bakiye iki eflit taksitte iki senede tahsil edilecektir.

Cari dönem içinde sat›n al›nan ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler:
Hareket tablosundaki dönem içi al›fllar mevcut ba¤l› ortakl›klardaki sermaye art›r›mlar›na olan kat›l›mlardan kaynaklanm›flt›r. Cari dönem içinde sat›n al›nan
ba¤l› ortakl›k yoktur.

5.1.11 Di¤er yat›r›mlara iliflkin aç›klamalar 

5.1.11.1 Banka'n›n, birlikte kontrol edilen ortakl›klarla ilgili yerine getirmesi gereken taahhütleri 
Yoktur.

5.1.11.2 Birlikte kontrol edilen ortakl›klara iliflkin bilgiler:
Yoktur.

5.1.11.3 Ana ortakl›k banka niteli¤inde olmad›¤› için konsolide mali tablo düzenlemeyen bankan›n, birlikte kontrol edilen ortakl›klar›yla
ilgili bilgileri 
Yoktur.

5.1.11.4 Banka'n›n birlikte kontrol edilen ortakl›klar›n›n muhasebelefltirilmesinde kullan›lan yöntem 
Yoktur.

5.1.12 Finansal kiralama alacaklar›na iliflkin bilgiler (Net)

5.1.12.1 Finansal kiralamayla yap›lan yat›r›mlar›n kalan vadelerine göre gösterimi 
Yoktur.

5.1.12.2 Finansal kiralamayla yap›lan net yat›r›mlara iliflkin bilgiler 
Yoktur.

5.1.12.3 Yap›lan finansal kiralama sözleflmeleri ile ilgili olarak genel aç›klamalar 
Yoktur.

5.1.13 Di¤er Aktifler kaleminde yer alan aktiflerin vadeli sat›fl›ndan do¤an alacaklara iliflkin bilgiler 

Cari Dönem Önceki Dönem
‹fltirakler, Ba¤l› Ortakl›klar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›klar›n Sat›fl›ndan 269.570 -
Gayrimenkul Sat›fl›ndan 3.724 -
Di¤er Varl›klar›n Sat›fl›ndan 2.843 -

5.1.14 Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar›na iliflkin aç›klamalar

5.1.14.1 Krediler faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar›na iliflkin bilgiler:

Kredi Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar› Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Faiz Tahakkuklar› 4.851 1.245 3.093 1.824
Faiz Reeskontlar› 81.438 122.353 61.041 90.774
Kredi Komisyon ve Di¤er Gelirler Tahakkuklar› 411 107 201 180
Kredi Komisyon ve Di¤er Gelirler Reeskontlar› 8.286 855 6.087 854
Toplam 94.986 124.560 70.422 93.632
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5.1.14.2 Di¤er faiz ve gelir reeskontlar›na iliflkin bilgiler:

Di¤er Faiz ve Gelir Reeskontlar› Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerin 159 2.739 2.149 1.294
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerin 317.198 92.891 117.005 82.467
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler. 52 74.566 22.148 62.178
Ters Repo ‹fllemleri Faiz Reeskontlar› - - - -
Zorunlu Karfl›l›klar Faiz Reeskontlar› 17.012 2.744 12.811 2.073
Türev Finansal Araçlar Reeskontlar› 406 9.482 1.006 64.540

Faiz ve Gelir Reeskontlar› 172 5.363 232 5.436
Kur Gelir Reeskontlar› 234 4.119 774 59.104

Faktoring Alacaklar›na ‹liflkin Reeskontlar - - - -
Di¤er 20.016 1.342 12.094 740
Toplam 354.843 183.764 167.213 213.292

5.1.15 Maddi duran varl›klara iliflkin bilgiler (Net) 

Finansal Kiralama 
Gayrimenkul ile edinilen MD Varl›klar Araçlar Di¤er MDV Toplam

Önceki Dönem Sonu:
Maliyet 1.161.771 155.222 31.710 686.513 2.035.216
Birikmifl Amortisman (-) 137.443 82.635 19.937 530.865 770.880
Net Defter De¤eri 1.024.328 72.587 11.773 155.648 1.264.336

Cari Dönem Sonu:
Dönem Bafl› Net Defter De¤eri 1.024.328 72.587 11.773 155.648 1.264.336
‹ktisap Edilenler 277.765 36.549 14.450 117.087 445.851
Elden Ç›kar›lanlar Net (-) 115.927 - 1.943 4.232 122.102
De¤er Düflüflü -63.480 - - - -63.480
Amortisman Bedeli (-) 15.704 24.586 5.504 70.525 116.319
Yurt D›fl› ‹fltiraklerden Kaynaklanan Net Kur Farklar› (-) - - - - -
Dönemsonu Maliyet 1.270.343 222.537 38.020 794.345 2.325.245
Dönemsonu Birikmifl Amortisman -163.361 -137.987 -19.244 -596.367 -916.959

Kapan›fl Net Defter De¤eri 1.106.982 84.550 18.776 197.978 1.408.286

5.1.15.1 Münferit bir varl›k için cari dönemde kaydedilmifl veya iptal edilmifl de¤er azal›fl›n›n tutar› mali tablolar›n bütünü aç›s›ndan önem
teflkil etmekteyse:

De¤er azal›fl›n›n kaydedilmesine veya iptal edilmesine yol açan olaylar ve flartlar›:
Yoktur.

Mali tablolarda kaydedilen veya iptal edilen de¤er azal›fl›n›n tutar›:
Yoktur.

5.1.15.2 Cari dönemde kaydedilmifl veya iptal edilmifl olan ve her biri veya baz›lar› mali tablolar›n bütünü aç›s›ndan önemli olmamakla
birlikte toplam› mali tablolar›n bütünü aç›s›ndan önemli olan de¤er düflüklükleri için ilgili varl›k gruplar› itibariyle ayr›lan veya iptal edilen
de¤er azal›fl› tutarlar› ile bunlara neden olan olay ve flartlar 
2005 y›l› içinde MUY 7 say›l› tebli¤ “Varl›klardaki De¤er Azal›fl›n›n Muhasebelefltirilmesi Standard›” uyar›nca çeflitli gayrimenkuller için toplam 63.480 YTL
tutar›nda ilave de¤er azalma karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.

5.1.16 Her maddi olmayan duran varl›k türü için ayr›ca belirtilmek suretiyle aç›klanmas› gereken bilgiler 

5.1.16.1 Faydal› ömür veya kullan›lan amortisman oranlar›
Banka'n›n aktifinde maddi olmayan varl›k olarak ilk tesis ve taazzuv gideri bulunmakta ve bunlar›n tahmini ekonomik ömürleri 3 ile 10 y›l aras›nda
de¤iflmektedir.

5.1.16.2 Kullan›lan amortisman yöntemleri
Bilanço tarihi itibariyle aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varl›klara iliflkin olarak, bir tam y›l için öngörülen amortisman tutar›n›n,
varl›¤›n aktifte kal›fl süresiyle orant›lanmas› suretiyle bulunan tutar kadar amortisman do¤rusal amortisman yöntemi ile ayr›lm›flt›r.
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5.1.16.3 Dönem bafl› ve dönem sonundaki brüt defter de¤eri ile birikmifl amortisman tutarlar›

Dönem Bafl› Dönem Sonu
Brüt Defter De¤eri Birikmifl Amortisman Tutar› Brüt Defter De¤eri Birikmifl Amortisman Tutar›

‹lk tesis ve taazzuv gideri 70.539 49.672 72.064 58.131

5.1.16.4 Dönem bafl› ve dönem sonu aras›nda afla¤›da belirtilen bilgileri içeren hareket tablosu 

Cari Dönem
Dönem Bafl› 20.867
Bünyede Dahili Olarak Oluflturulan Tutarlar -
Birleflme, Devir ve ‹ktisaplardan Kaynaklanan ‹laveler 1.525
Kullan›m D›fl› B›rak›lanlar ve Sat›fllar (-) -
De¤er Art›fl› veya Düflüflü Nedeniyle De¤erleme Fonuna Kaydedilen Tutarlar -
Gelir Tablosuna Kaydedilmifl Olan De¤er Azal›fllar› -
Gelir Tablosundan ‹ptal Edilen De¤er Azal›fllar› -
Amortisman Gideri (-) 8.459
Yurt D›fl› ‹fltiraklerden Kaynaklanan Net Kur Farklar› -
Defter De¤erinde Meydana Gelen Di¤er De¤ifliklikler -
Dönem Sonu 13.933

5.1.16.5 Mali tablolar›n bütünü aç›s›ndan önem arz eden bir maddi olmayan duran varl›k bulunmas› durumunda, bunun defter de¤eri,
tan›m› ve kalan amortisman süresi
Yoktur.

5.1.16.6 Varsa devlet teflvikleri kapsam›nda edinilen ve ilk muhasebelefltirmede rayiç de¤eri ile kaydedilmifl olan maddi olmayan duran
varl›klar için afla¤›daki tabloda yer alan hususlara iliflkin bilgiler
Yoktur.

5.1.16.7 Devlet teflvikleri kapsam›nda edinilen ve ilk muhasebelefltirmede rayiç de¤eri ile kaydedilmifl olan maddi olmayan duran varl›klar›n
ilk kay›t tarihinden sonraki de¤erlemelerinin hangi yönteme göre yap›ld›¤›
Yoktur.

5.1.16.8 Kullan›m›nda herhangi bir k›s›tlama bulunan veya rehnedilen maddi olmayan duran varl›klar›n defter de¤eri
Yoktur.

5.1.16.9 Maddi olmayan duran varl›k edinimi için verilmifl olan taahhütlerin tutar› 
Yoktur.

5.1.16.10 Yeniden de¤erleme yap›lan maddi olmayan duran varl›klar için varl›k türü baz›nda afla¤›daki aç›klamalar 
Yoktur.

5.1.16.11 Varsa, dönem içinde gider kaydedilen araflt›rma gelifltirme giderlerinin toplam tutar›
Yoktur.

5.1.16.12 fierefiyeye iliflkin bilgiler
Yoktur.

5.1.16.13 fierefiyenin defter de¤erinin dönem bafl›, dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri ile birlikte afla¤›daki bilgiler
Yoktur. 

5.1.17 Ertelenmifl vergi aktifine iliflkin aç›klamalar:

5.1.17.1 ‹ndirilebilir geçici farklar, mali zarar ve vergi indirim ve istisnalar›:
Banka 31 Aral›k 2005 itibariyle 30.460 YTL tutar›nda ertelenmifl vergi aktifi hesaplam›fl olup, söz konusu de¤ere bilanço tarihi itibariyle hesaplanan
indirilebilir geçici farklar ile vergilendirilebilir geçici farklar›n netlefltirilmesi sonucunda ulafl›lm›flt›r.

Banka'n›n, 31 Aral›k 2005 itibariyle mali zarar veya vergi indirim ve istisnalar› üzerinden hesaplad›¤› ertelenmifl vergi aktifi bulunmamakla beraber,
bilançosunda yer alan varl›k veya yükümlülüklerin defter de¤eri ile vergi mevzuat› uyar›nca belirlenen vergiye esas de¤eri aras›nda ortaya ç›kan ve sonraki
dönemlerde mali kâr/zarar›n hesab›nda dikkate al›nacak tutarlar› üzerinden hesaplad›¤› 70.894 YTL tutar›ndaki ertelenmifl vergi aktifi ile 40.434 YTL
tutar›ndaki ertelenmifl vergi pasifi netlefltirilmek suretiyle kay›tlara yans›t›lm›flt›r. 

Ertelenmifl verginin konusu olan varl›klar›n defter de¤eri ile vergiye esas de¤eri aras›nda ortaya ç›kan farklar›n özkaynaklar hesap grubuyla iliflkili olmas›
halinde ise ertelenmifl vergi geliri veya gideri bu grupta yer alan ilgili hesaplarla netlefltirilmifltir.

5.1.17.2 Önceki dönemlerde üzerinden ertelenmifl vergi aktifi hesaplanmam›fl ve bilançoya yans›t›lmam›fl indirilebilir geçici farklar ile varsa
bunlar›n geçerliliklerinin son buldu¤u tarih, mali zararlar ve vergi indirim ve istisnalar›:
Yoktur.
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5.1.17.3 Ertelenmifl vergi için ayr›lan de¤er düflüfl karfl›l›klar› ile de¤er düflüfl karfl›l›klar›n›n iptal edilmesinden kaynaklanan ertelenmifl vergi
aktifleri:
Yoktur.

5.1.18 Di¤er aktiflere iliflkin bilgiler

5.1.18.1 Peflin ödenen gider, vergi ve benzeri ifllemlere iliflkin bilgiler 

Cari Dönem Önceki Dönem
1. Peflin ödenen giderler 99.895 85.804
2. Peflin ödenen vergiler 157.677 5.960

5.1.18.2 Bilançonun di¤er aktifler kalemi, bilanço d›fl› taahhütler hariç bilanço toplam›n›n %10'unu afl›yor ise bunlar›n en az %20'sini
oluflturan alt hesaplar›n isim ve tutarlar
Yoktur.

5.2 Pasif kalemlere iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar

5.2.1 Mevduat›n vade yap›s›na iliflkin bilgiler

Cari Dönem:
Vadesiz 7 Gün ‹hbarl› 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6 Ay-1 Y›l 1 Y›l ve Üstü

Tasarruf Mevduat› 791.429 - 1.626.428 3.733.734 201.849 72.561 94.648
Döviz Tevdiat Hesab› 3.177.372 - 3.863.868 2.621.988 563.984 249.975 402.898

Yurt ‹çinde Yerleflik Kifliler 2.857.627 - 3.764.432 2.501.085 547.071 165.220 342.167
Yurt D›fl›nda Yerleflik Kifliler 319.745 - 99.436 120.903 16.913 84.755 60.731

Resmi Kurulufllar Mevduat› 10.827 - 18.192 15.592 459 38 40
Ticari Kurulufllar Mevduat› 1.924.015 - 1.875.516 1.361.302 89.733 3.168 4.596
Di¤er Kurulufllar Mevduat› 171.089 - 31.254 78.610 922 1.316 158
K›ymetli Maden Depo Hesab› 4.490 - 22 1.048 - 13.100 -
Bankalararas› Mevduat 264.491 - 307.311 - - - -

T.C. Merkez Bankas› - - - - - - -
Yurt ‹çi Bankalar 1.456 - 126.621 - - - -
Yurt D›fl› Bankalar 197.231 - 180.690 - - - -
Özel Finans Kurumlar› 65.804 - - - - - -
Di¤er - - - - - - -

Toplam 6.343.713 - 7.722.591 7.812.274 856.947 340.158 502.340

Önceki Dönem:
Vadesiz 7 Gün ‹hbarl› 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6 Ay-1 Y›l 1 Y›l ve Üstü

Tasarruf Mevduat› 452.534 - 1.186.759 1.757.090 250.023 29.699 105.031
Döviz Tevdiat Hesab› 3.115.800 - 2.878.049 2.615.781 401.489 244.646 362.079

Yurt ‹çinde Yerleflik Kifliler 2.821.532 - 2.789.551 2.494.379 385.085 201.365 325.068
Yurt D›fl›nda Yerleflik Kifliler 294.268 - 88.498 121.402 16.404 43.281 37.011

Resmi Kurulufllar Mevduat› 10.309 - 254 220 5 35 34
Ticari Kurulufllar Mevduat› 1.181.635 - 1.032.601 740.179 275.556 726 5.074
Di¤er Kurulufllar Mevduat› 259.047 - 15.259 41.685 1.859 13 145
K›ymetli Maden Depo Hesab› 2.514 - 838 497 - 2.855 -
Bankalararas› Mevduat 53.760 - 588.161 - - - -

T.C. Merkez Bankas› - - - - - - -
Yurt ‹çi Bankalar 2.295 - 233.123 - - - -
Yurt D›fl› Bankalar 51.461 - 355.038 - - - -
Özel Finans Kurumlar› 4 - - - - - -
Di¤er - - - - - - -

Toplam 5.075.599 - 5.701.921 5.155.452 928.932 277.974 472.363

5.2.1.1 Mevduat sigortas› kapsam›nda bulunan ve mevduat sigortas› limitini aflan tasarruf mevduat›na iliflkin bilgiler:

Mevduat Sigortas› Kapsam›nda Mevduat Sigortas› Limitini Aflan
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem

Tasarruf Mevduat› 3.555.602 2.214.897 2.901.048 1.406.174
Tasarruf Mevduat› Niteli¤ini Haiz DTH 2.594.253 2.857.002 3.836.318 3.488.700
Tasarruf Mevduat› Niteli¤ini Haiz Di¤er Hesaplar 605 495 16.432 4.609
Yurt D›fl› fiubelerde Bulunan Yabanc› Mercilerin Sigortas›na Tabi Hesaplar - - - -
K›y› Bankac›l›¤› Bölgesindeki fiubelerde Bulunan Yabanc› Mercilerin Sigorta Tabi Hesaplar - - - -

5.2.1.2 Merkezi yurt d›fl›nda bulunan bankan›n Türkiye'deki flubesinde bulunan tasarruf mevduat›, merkezin bulundu¤u ülkede sigorta
kapsam›nda ise bunun aç›klanmas›
Yoktur.
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5.2.1.3 Mevduat sigortas› kapsam›nda bulunmayan tasarruf mevduat›:

Cari Dönem Önceki Dönem
Yurt D›fl› fiubelerde Bulunan Tasarruf Mevduat› 273.112 261.308
K›y› Bankac›l›¤› Bölgelerindeki fiubelerde Bulunan Tasarruf Mevduat› - -

5.2.2 Repo ifllemlerinden sa¤lanan fonlara iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem 
TP YP TP YP

Yurt ‹çi ‹fllemlerden 1.256.418 - 258.708 -
Mali Kurum ve Kurulufllar 113.839 - 200.951 -
Di¤er Kurum ve Kurulufllar 1.117.799 - 32.092 -
Gerçek Kifliler 24.780 - 25.665 -

Yurt D›fl› ‹fllemlerden 50.320 649.707 50.108 465.990
Mali Kurum ve Kurulufllar 50.000 649.707 50.000 465.990
Di¤er Kurum ve Kurulufllar 233 - 4 -
Gerçek Kifliler 87 - 104 -

Toplam 1.306.738 649.707 308.816 465.990

5.2.3 Al›nan kredilere iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem 
TP YP TP YP

K›sa Vadeli 122.070 2.832.882 124.743 2.210.449
Orta ve Uzun Vadeli - 2.557.898 - 1.212.554
Toplam 122.070 5.390.780 124.743 3.423.003

5.2.3.1 Banka’n›n yükümlülüklerinin yo¤unlaflt›¤› alanlara iliflkin ilave aç›klamalar 
Yükümlülüklerin yo¤unlaflmas›n›n aç›klanmas› fon sa¤layan müflteriler veya sektör gruplar› veya di¤er risk yo¤unlaflan kriterler esas al›narak yap›l›r.

5.2.4 ‹hraç edilen menkul de¤erlere iliflkin aç›klama 
Yoktur.

5.2.4.1 Hisse senedine dönüfltürülebilir tahvillere iliflkin aç›klamalar 
Yoktur. 

5.2.4.2 Ç›kar›lan menkul de¤erlerin vade yap›s›, faiz yap›s› ve para cinsine iliflkin aç›klamalar
Yoktur.

5.2.5 Fonlara iliflkin aç›klamalar
Yoktur.

5.2.6 Muhtelif borçlara iliflkin aç›klamalar:

Cari Dönem Önceki Dönem
Al›nan Nakdi Teminatlar›n Tutar› 872 702

5.2.6.1 Al›nan nakdi teminatlar›n niteli¤i
Al›nan nakdi teminatlar, krediler, ithalat ve ihracat ifllemleri ile ilgili bloke edilen paralardan oluflmaktad›r.

5.2.7 Bilançonun di¤er yabanc› kaynaklar kalemi, bilanço d›fl› taahhütler hariç bilanço toplam›n›n %10'unu afl›yorsa, bunlar›n en az %20'sini
oluflturan alt hesaplar›n isim ve tutarlar› 
Yoktur.

5.2.8 Ödenecek vergi, resim, harç ve primlere iliflkin aç›klamalar 

5.2.8.1 Vergilere iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
Ödenecek Kurumlar Vergisi (*) 61.528 -
Menkul Sermaye ‹rad› Vergisi 22.557 20.471
Gayrimenkul Sermaye ‹rad› Vergisi 395 307
BSMV 25.212 14.024
Kambiyo Muameleleri Vergisi 2.030 1.763
Ödenecek Katma De¤er Vergisi 941 714
Di¤er 12.214 5.950
Toplam 124.564 43.229

* Banka'n›n 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle hesaplad›¤› 213.397 YTL tutar›ndaki “Vergi Karfl›l›¤›” bilançoda “Karfl›l›klar” kalemi alt›nda gösterilmektedir.
2005 senesi içerisinde geçici vergi dönemleri itibariyle hesaplad›¤› ve bilançoda “di¤er aktifler" hesab›na yans›tt›¤› 151.869 YTL tutar›ndaki peflin ödenmifl
vergisi net edildikten sonra Banka'n›n ödenecek Kurumlar Vergisi 61.528 YTL tutar›ndad›r.
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5.2.8.2 Primlere iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
Sosyal Sigorta Primleri-Personel 2 -
Sosyal Sigorta Primleri-‹flveren - -
Banka Sosyal Yard›m Sand›¤› Primleri-Personel 7 4
Banka Sosyal Yard›m Sand›¤› Primleri-‹flveren 8 5
Emekli Sand›¤› Aidat› ve Karfl›l›klar›-Personel - -
Emekli Sand›¤› Aidat› ve Karfl›l›klar›-‹flveren - -
‹flsizlik Sigortas›-Personel 199 158
‹flsizlik Sigortas›-‹flveren 329 255
Di¤er - -
Toplam 545 422

5.2.9 Faktoring borçlar›na iliflkin aç›klamalar
Yoktur. 

5.2.10 Finansal kiralama sözleflmelerinde kira taksitlerinin belirlenmesinde kullan›lan kriterler, yenileme veya sat›n alma opsiyonlar› ile
sözleflmede yer alan k›s›tlamalar hususlar›nda bankaya önemli yükümlülükler getiren hükümlerle ilgili genel aç›klamalar
Sözleflmeler sat›n alma opsiyonlu olarak yap›lmaktad›r. Ödemeler genelde eflit taksitler halinde yap›lmaktad›r.

5.2.10.1 Sözleflme de¤iflikliklerine ve bu de¤iflikliklerin bankaya getirdi¤i yeni yükümlülüklere iliflkin detayl› aç›klama
Sözleflme de¤iflikli¤i yoktur. 

5.2.10.2 Finansal kiralama ifllemlerinden do¤an yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar:

Cari Dönem Önceki Dönem
Brüt Net Brüt Net

1 Y›ldan Az 18.130 15.550 16.583 13.723
1-4 Y›l Aras› 8.740 7.785 19.064 16.015
4 Y›ldan Fazla - - - -
Toplam 26.870 23.335 35.647 29.738

5.2.10.3 Faaliyet kiralamas›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Banka baz› flubeleri ve ATM makinalar› için faaliyet kiralamas› sözleflmeleri yapmaktad›r. Kira sözleflmeleri y›ll›k bazda yap›lmakta ve kira ödemesi y›ll›k
peflin ödenerek “Di¤er Aktifler” hesab›nda peflin ödenmifl giderlerde muhasebelefltirilmektedir. Banka'n›n faaliyet kiralamas› sözleflmelerinden do¤an
yükümlülü¤ü yoktur.

5.2.10.4 Sat›fl ve geri kiralama ifllemlerinde kirac› ve kiralayan›n, sözleflme koflullar›n› ve sözleflmenin özellikli maddelerine iliflkin aç›klamalar
yap›l›r
Yoktur.

5.2.11 Faiz ve gider reeskontlar›na iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Mevduat Faiz Reeskontlar› 116.434 22.156 71.661 19.587
Kullan›lan Kredi Faiz Reeskontlar› 3.561 43.744 8.260 28.975
Tahviller Faiz Reeskontlar› - - - -
Repo ‹fllemleri Faiz Reeskontlar› 4.428 4.078 3.822 10.195
Türev Finansal Araçlar Reeskontlar› 29.548 2.331 7.108 4.221

Faiz ve Gider Reeskontlar› 1.040 1.197 172 3.164
Kur Gider Reeskontlar› 28.508 1.134 6.936 1.057

Faktoring Borçlar›na ‹liflkin Reeskontlar - - - -
Di¤er Faiz ve Gider Reeskontlar› 3.705 12.318 4.820 8.439
Toplam 157.676 84.627 95.671 71.417

5.2.12 Karfl›l›klara ve sermaye benzeri kredilere iliflkin aç›klamalar

5.2.12.1 Genel karfl›l›klara iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
Genel Karfl›l›klar 99.400 65.512

I. Grup Kredi ve Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar 85.028 52.604
II. Grup Kredi ve Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar 227 389
Gayrinakdi Krediler ‹çin Ayr›lanlar 14.145 12.519
Di¤er - -
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5.2.12.2 K›dem ve ihbar tazminatlar›na iliflkin yükümlülükler 

5. Önceki Dönem 4. Önceki Dönem 3. Önceki Dönem 2. Önceki Dönem Önceki Dönem Cari Dönem
Fiili K›dem ve ‹hbar Tazminat› Ödemesi 2.926 3.813 2.794 3.679 3.995 5.965
K›dem ve ‹hbar Tazminat› Yükümlülü¤ü 17.271 27.853 43.273 54.876 65.109 78.793
Fiili Ödeme Oran› 16.94 13.69 6.46 6.70 6.14 7.57
K›dem ve ‹hbar Tazminat› Karfl›l›¤› Oran› 38.61 34.36 24.43 21.08 19.31 9.99
Muhtemel K›dem ve ‹hbar Tazminat› Y. K. 6.668 9.570 10.570 11.570 12.570 7.868

5.2.12.3 Emeklilik haklar›ndan do¤an yükümlülükler 
SSK'na ‹stinaden Kurulan Sand›klar ‹çin Yükümlülükler
Yoktur.

Banka çal›flanlar› için emeklilik sonras› hak sa¤layan her çeflit vak›f, sand›k gibi örgütlenmeler için yükümlülükler
Yoktur. 

5.2.12.4 Karfl›l›klar›n niteli¤i, beklenen ödemenin zamanlamas› ve miktar› belirsizliklere iflaret edilerek aç›klanmas›
Yoktur.

5.2.12.5 Dövize endeksli krediler kur fark› karfl›l›klar› aç›klanmas›
Kulland›r›lan dövize endeksli krediler için 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 12.961 YTL kur fark› karfl›l›¤› hesaplanm›fl ve krediler hesab›n›n alt›na
kaydedilmifltir.

5.2.12.6 Teslim tarihine göre muhasebelefltirme de¤er düflüfl karfl›l›¤› aç›klanmas›
Banka'da 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle hesaplanm›fl teslim tarihine göre muhasebelefltirilmifl de¤er düflüfl karfl›l›¤› 20 YTL tutar›ndad›r.

5.2.12.7 Tazmin edilmemifl ve nakde dönüflmemifl gayrinakdi krediler özel karfl›l›klar› aç›klanmas›
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle tazmin edilmemifl ve nakde dönüflmemifl gayrinakdi krediler özel karfl›l›¤› 2.442 YTL tutar›ndad›r.

5.2.12.8 Muhtemel riskler için ayr›lan serbest karfl›l›klara iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Bafl› Bakiyesi 41.500 37.567
Gerçekleflen Riskler için Karfl›l›k Tutar› - -33.000
Dönem içinde Ayr›lan ‹lave Serbest Karfl›l›klar 17.000 41.500
Enflasyon Muhasebesine Göre Yap›lan Düzeltme Fark› - -4.567
Dönem Sonu Bakiyesi 58.500 41.500

Banka mali tablolar›na maliyet bedelleri ile yans›tt›¤› aktifleri için, ekonomide oluflabilecek muhtemel risklere karfl› cari dönem içinde ilave 17.000 YTL
serbest karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

5.2.13 Sermaye benzeri kredilere iliflkin bilgiler 
Yoktur.

5.2.14 Özkaynaklara iliflkin bilgiler

5.2.14.1 Ödenmifl sermayenin gösterimi:

Cari Dönem Önceki Dönem
Hisse Senedi Karfl›l›¤› 2.100.000 1.200.000
‹mtiyazl› Hisse Senedi Karfl›l›¤› - -

5.2.14.2 Ödenmifl sermaye tutar›, bankada kay›tl› sermaye sisteminin uygulan›p uygulanmad›¤› hususunun aç›klanmas› ve bu sistem
uygulan›yor ise kay›tl› sermaye tavan›:

Sermaye Sistemi Ödenmifl Sermaye Tavan 
Hisse Senedi Karfl›l›¤› 2.100.000 7.000.000
‹mtiyazl› Hisse Senedi Karfl›l›¤› - -

Banka Yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2005 tarih ve 2141 say›l› karar› ile Banka'n›n kay›tl› sermaye tavan›n 1.200.000 YTL'den 7.000.000 YTL'ye ç›kar›lma
karar› al›nm›fl ve ilgili karar 4 Nisan 2005 tarihinde gerçeklefltirilen Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'nda görüflülerek kabul edilmifltir.

5.2.14.3 Cari dönem içinde yap›lan sermaye art›r›mlar› ve kaynaklar› ile artt›r›lan sermaye pay›na iliflkin di¤er bilgiler
Yönetim Kurulu'nun 8 Nisan 2005 tarih ve 2147 say›l› karar› ile Banka'n›n ç›kar›lm›fl sermayesi 7.083 YTL'si gayrimenkul sat›fl kâr›ndan, 442.917 YTL'si
ola¤anüstü yedek akçelerden ve 450.000 YTL'si ödenmifl sermaye enflasyon düzeltme fark› hesaplar›ndan olmak üzere 1.200.000 YTL'den 2.100.000
YTL'ye artt›r›lm›flt›r.

5.2.14.4 Cari dönem içinde yeniden de¤erleme fonlar›ndan sermayeye ilave edilen k›sma iliflkin bilgiler
Yoktur.
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5.2.14.5 Son mali y›l›n ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amac› ve bu taahhütler
için gerekli tahmini kaynaklar belirtilir
Yoktur. 

5.2.14.6 Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlara iliflkin özet bilgiler
Yoktur.

5.2.14.7 Hisse senedi ihraç primleri, hisseler ve sermaye araçlar›:

Cari Dönem Önceki Dönem
Hisse Senedi Say›s› (Milyar) (*) 210 2.400
‹mtiyazl› Hisse Senedi - -
Hisse Senedi ‹hraç Primi - -
Hisse Senedi ‹ptal Kâr› - -
Di¤er Sermaye Araçlar› - -
Toplam Hisse Senedi ‹hrac› 210 2.400

(*) 8 Nisan 2005 tarihli Yönetim Kurulu karar› ile Banka'n›n ç›kar›lm›fl sermayesi 1.200.000.000 YTL'den 2.100.000.000 YTL'ye artt›r›lm›fl olup, hisse
say›s›n›n 210.000.000.000 adete yükseltilmesi 27 Haziran 2005 tarihi itibariyle tescil edilmifltir.

5.2.14.8 Menkul de¤erler de¤er art›fl fonuna iliflkin aç›klamalar 
Menkul de¤erler de¤er art›fl fonuna iliflkin bilgiler: 

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

‹fltirakler ve Ba¤l› Ortakl›klardan 22.836 - - -
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 118.666 52.629 68.021 73.197
Yap›sal Pozisyona Konu Edilen Menkul De¤erlerden - - - -

Cari Dönem Önceki Dönem
Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonunun Yabanc› Para Menkul De¤erlere Ait Olan Bölümü 52.629 73.197
Yukar›daki Tutar›n Yabanc› Para ‹fltirakler, Ba¤l› Ortakl›klar, Sat›lmaya Haz›r Menkul 
De¤er Niteli¤indeki Hisse Senetlerine ‹liflkin Kur Art›fllar›n› ‹çeren K›sm› - -

Yabanc› para ifltirakler, ba¤l› ortakl›klar, sat›lmaya haz›r menkul de¤er niteli¤indeki hisse senetlerine iliflkin kur art›fllar›n›n mali tablolardaki
gösterim flekline iliflkin bilgiler: 
Yurt d›fl›nda kurulu ifltirak ve ba¤l› ortakl›klardaki net yat›r›m ve ifltiraklerin Türk paras›na dönüfltürülmesi sonucu ortaya ç›kan kur farklar› kambiyo
kâr/zarar› olarak muhasebelefltirilmektedir. Sat›lmaya haz›r menkul de¤er niteli¤inde yabanc› para hisse senedi yoktur.

Döviz Kurlar›ndaki De¤iflmelerin Etkilerinin Muhasebelefltirilmesi esaslar›n› ilk kez uygulad›¤› zaman, ilgili tutar›n saptanamad›¤› durumlar
hariç olmak üzere, geçmifl dönemlerden gelen ve özkaynaklara dahil edilmifl birikmifl kur fark› tutar›n› ayr›ca bir kalem olarak göstermesi ve
aç›klamas›:
Yoktur.

5.2.14.9 Yeniden de¤erleme fonuna iliflkin bilgiler 

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Menkuller - - - -
Gayrimenkuller 2.147 - 2.060 -
Sermayeye Eklenecek ‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›k Hisseleri ‹le Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar› - - 7.083 -
Özel Maliyet Bedelleri Yeniden De¤erleme Fonu - - - -

5.2.14.10 Yeniden de¤erleme de¤er art›fl›na iliflkin bilgilerin unsurlar› itibariyle aç›klanmas›
Yeniden de¤erleme de¤er art›fl› Garanti Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi.'nin 226 YTL'lik, Garanti Sigorta A.fi.'nin 2.806 YTL'lik, Garanti Ödeme
Sistemleri A.fi.'nin 401 YTL'lik, Garanti Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi.'nin 943 YTL'lik ve Kredi Kartlar› Bürosu'nun 484 YTL'lik bedelsiz sermaye
art›fllar›ndan kaynaklanmaktad›r.

5.2.14.11 Yasal yedeklere iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe 49.261 26.337
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe - -
Özel Kanunlar Gere¤i Ayr›lan Yedek Akçeler - -

Genel Kurul taraf›ndan al›nan kararlar do¤rultusunda geçmifl y›l kârlar›n›n %5'i yasal yedeklere aktar›lm›flt›r. 
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5.2.14.12 Ola¤anüstü yedeklere iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
Genel Kurul Karar› Uyar›nca Ayr›lan Yedek Akçe 64.587 71.416
Da¤›t›lmam›fl Kârlar - -
Birikmifl Zararlar - -
Yabanc› Para Sermaye Kur Fark› - -

Genel Kurul taraf›ndan al›nan kararlar do¤rultusunda geçmifl y›l kârlar›n›n yasal yedekler sonras› kalan k›sm› ola¤anüstü yedeklere aktar›lm›flt›r. 

5.2.14.13 Sermayede ve/veya oy hakk›nda %10 ve bunun üzerinde paya sahip kifli ve kurulufllara iliflkin aç›klamalar:

Ad Soyad/Ticari Unvan› Pay Tutarlar› Pay Oranlar› Ödenmifl Paylar Ödenmemifl Paylar
Do¤ufl Holding A.fi. 497.400 23,69% 497.400 -
GE Araflt›rma ve Müflavirlik Limited fiti. 535.500 25,50% 535.500 -

2004 ve 2005 y›llar› içerisinde Do¤ufl Holding A.fi. sahibi oldu¤u Banka hisseleri üzerinde al›m opsiyonu verilmesi hususunda yurt d›fl›nda yerleflik bir
yat›r›mc›yla iki ayr› opsiyon anlaflmas› imzalam›flt›r. ‹lgili Menkul K›ymet Ödünç Sözleflmeleri çerçevesinde yat›r›mc›, Banka sermayesinin %9,85'ine tekabül
eden beheri 1 YKr'den toplam 20.690.723.199 adet hisse senedini anlaflma süresi içinde sat›fl dahil her türlü tasarrufta bulunabilecek flekilde tüm
mülkiyet haklar›yla teslim alm›flt›r. Do¤ufl Holding, Banka sermayesinin %1,653'üne tekabül eden 3.471.074.325 adet hisse senedini henüz yat›r›mc›
taraf›ndan kullan›lmam›fl ilave al›m hakk›n›n teminat› olarak göstermifltir.

Do¤ufl Holding A.fi., Banka'n›n ç›kar›lm›fl sermayesinin %25,5'ine tekabül eden toplam 53.550.000.000 adet Banka hissesini General Electric grubuna
dahil “GE Araflt›rma ve Müflavirlik Limited fiti.”ne satmak üzere 24 A¤ustos 2005 tarihinde bir Hisse Devir Sözleflmesi imzalam›flt›r. Banka'n›n ç›kar›lm›fl
sermayesinin %25,5'ine tekabül eden toplam 535.500 YTL nominal de¤erli hisse senetleri ile Banka taraf›ndan ç›kar›lm›fl kurucu hisselerinden 182
adedinin Do¤ufl Holding A.fi. taraf›ndan, GE Capital Corporation'›n Türkiye'de kurulu ifltiraki olan GE Araflt›rma ve Müflavirlik Limited fiti.'ne devri
hususunda Bankac›l›k Denetleme ve Düzenleme Kurulu taraf›ndan gerekli onay verilmesine müteakiben söz konusu hisselerin devir ve teslim ifllemleri 22
Aral›k 2005 tarihinde tamamlanm›flt›r. Bu çerçevede, sat›fla konu 535.500 YTL nominal de¤erli Banka hissesi için 1.555.500.000 USD, 182 adet Banka
kurucu hissesi için ise 250.000.000 USD olmak üzere toplam 1.805.500.000 USD GE Araflt›rma ve Müflavirlik Limited fiti. taraf›ndan 22 Aral›k 2005
tarihinde Do¤ufl Holding A.fi.'ne nakden ödenmifltir. Banka hissedarlar›na Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 say›l› Halka Aç›k Anonim Ortakl›klar
Genel Kurullar›nda Vekaleten Oy Kullan›lmas›na ve Ça¤r› Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i'nin 17. maddesi uyar›nca
ça¤r›da bulunulacakt›r.

5.3 Gelir tablosuna iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar

5.3.1 Faiz Gelirleri

5.3.1.1 ‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klardan al›nan faiz gelirlerine iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem 
‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klardan Al›nan Faizler 1.736 5.539

5.3.1.2 Finansal kiralama gelirlerine iliflkin bilgiler 
Yoktur.

5.3.1.3 Ters repo ifllemlerinden al›nan faizler 
Yoktur.

5.3.1.4 Faktoring alacaklar›ndan al›nan faizlere iliflkin bilgiler 
Yoktur.

5.3.2 Faiz Giderleri

5.3.2.1 ‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klara verilen faiz giderlerine iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem 
‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klara Verilen Faizler 7.266 7.481

5.3.2.2 Finansal kiralama giderlerine iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem 
Finansal Kiralama Giderleri 3.869 2.885
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5.3.2.3 Mevduata ödenen faizin vade yap›s›na göre gösterimi:

Hesap Ad› Vadesiz Mevduat Vadeli Mevduat
1 Aya Kadar 3 Aya Kadar 6 Aya Kadar 1 Y›la Kadar 1 y›ldan Uzun Toplam

Türk Paras›
Bankalararas› Mevduat 32 44.281 - - - - 44.313
Tasarruf Mevduat› 1.114 227.966 410.365 62.889 21.763 25.218 749.315
Resmi Mevduat 9 3.319 4.149 25 7 7 7.516
Ticari Mevduat 2.664 225.151 122.199 19.380 2.742 1.223 373.359
Di¤er Mevduat 5.336 9.407 12.312 27.477 181 30 54.743
7 Gün ‹hbarl› Mevduat - - - - - - -
K›ymetli Maden Depo - - - - - - -

Toplam 9.155 510.124 549.025 109.771 24.693 26.478 1.229.246
Yabanc› Para

DTH 9.426 71.572 68.429 12.853 4.873 10.523 177.676
Bankalararas› Mevduat - 6.654 - - - - 6.654
K›ymetli Maden - 4 29 2 175 - 210

Toplam 9426 78.230 68.458 12.855 5.048 10.523 184.540
Genel Toplam 18.581 588.354 617.483 122.626 29.741 37.001 1.413.786

5.3.2.4 Repo ifllemlerine verilen faiz tutar›:

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP

Repo ‹fllemlerine Verilen Faizler 135.864 29.948 142.273 36.750

5.3.2.5 Faktoring ifllemlerinden borçlara verilen faizlere iliflkin bilgi 
Yoktur.

5.3.3 Di¤er faaliyet gelirlerine iliflkin bilgiler 
Önceki y›llarda özel karfl›l›k yoluyla gider hesaplar›na intikal ettirilen tutarlardan yap›lan tahsilat yada iptallerden, müflterilerden tahsil edilen ifllem
maliyetlerinden ve saklama hizmet gelirlerinden oluflmaktad›r. 

5.3.4 Bankalar›n kredi ve di¤er alacaklar›na iliflkin karfl›l›k giderleri:

Cari Dönem Önceki Dönem 
Kredi ve Di¤er Alacaklara ‹liflkin Özel Karfl›l›klar 318.661 119.261

III. Grup Kredi ve Alacaklardan 16.186 161
IV. Grup Kredi ve Alacaklardan - 322
V. Grup Kredi ve Alacaklardan 302.475 118.778

Genel Karfl›l›k Giderleri 33.938 18.593
Muhtemel Riskler ‹çin Ayr›lan Serbest Karfl›l›klar 17.000 41.500
Dövize Endeksli Krediler Kur Fark› Giderleri (*) - 16.135
Menkul De¤erler De¤er Düflme Giderleri 56 105

Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler 56 105
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler - -

De¤er Düflüfl Karfl›l›¤› Giderleri 4.548 148.415
‹fltirakler 4.275 39.926
Ba¤l› Ortakl›klar 273 79.767
Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›klar - -
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler (*) - 28.722

Di¤er 72.454 80.750
Toplam 446.657 424.759

(*) 2 Kas›m 2005 tarih ve 25984 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan “Tekdüzen Hesap Plan› ve ‹zahnamesi Hakk›nda Tebli¤de De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Tebli¤” e istinaden cari dönemde 25.446 YTL “Dövize Endeksli Krediler Kur Fark› Giderleri” ve 41.210 YTL “Dövize Endeksli Menkul K›ymetler Kur Fark›
Giderleri” “Di¤er Faaliyet Giderleri” içerisinde gösterilmifltir.



Y›ll›k Rapor  2005

143

Türkiye Garanti Bankas› A.fi.
31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle Haz›rlanan Y›l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu
(Para birimi: Bin Yeni Türk Liras› olarak ifade edilmifltir.)

5.3.5 Di¤er faaliyet giderlerine iliflkin bilgiler 

Cari Dönem Önceki Dönem
Personel Giderleri 452.796 368.545
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 682 1.000
Banka Sosyal Yard›m Sand›¤› Varl›k Aç›klar› Karfl›l›¤› - -
Maddi Duran Varl›k Amortisman Giderleri 116.319 100.407
Maddi Olmayan Duran Varl›k Amortisman Giderleri 8.459 10.821
Di¤er ‹flletme Giderleri 453.851 334.518

Bak›m ve Onar›m Giderleri 13.989 13.550
Reklam ve ‹lan Giderleri 61.262 56.045
Di¤er Giderler 378.600 264.923

Aktiflerin Sat›fl›ndan Do¤an Zararlar 64.123 10.474
Faaliyet Kiralama Giderleri 47.154 45.507
Di¤er 209.017 213.212
Toplam 1.352.401 1.084.484

fierefiye amortisman›n›n dahil edildi¤i gelir tablosu kalemi 
Yoktur.

5.3.6 Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerden elde edilen;

5.3.6.1 Gelir ve giderler:

Cari Dönem Önceki Dönem 
Ba¤l› Ortakl›klara ‹liflkin Kâr ve Zarar (+/-) 2.000 48.574
‹fltiraklere ‹liflkin Kâr ve Zarar (+/-) 1 10.750

5.3.6.2 Özsermaye yönteminin kullan›ld›¤› ifltiraklerdeki yat›r›mlardan do¤an kâr ya da zarardaki pay:
Özsermaye yönteminin kullan›ld›¤› ifltiraklerdeki yat›r›mlardan do¤an zararlar 5.3.4 no'lu notta De¤er Düflüfl Karfl›l›¤› Giderleri'nde gösterilmekte olup,
özsermaye yönteminin kullan›ld›¤› ifltiraklerdeki yat›r›mlardan geçmifl dönemlerde ayr›lan karfl›l›klar›n iptal edilmesi sonucunda do¤an kâr 1.697 YTL
tutar›ndad›r.

5.3.6.3 Bankan›n dahil oldu¤u risk grubundaki gerçek ve tüzel kiflilerle yap›lan ifllemlerden kaynaklanan kâr ve zarara iliflkin bilgiler
‹lgili bilgiler 5.8 no'lu notta detayl› olarak verilmektedir.

5.3.7 Vergi karfl›l›¤›na iliflkin aç›klamalar:

5.3.7.1 Hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmifl vergi geliri ya da gideri:
Banka 31 Aral›k 2005 itibariyle kay›tlar›na 167.056 YTL tutar›nda cari vergi gideri ile 58.944 YTL tutar›nda ertelenmifl vergi gideri yans›tm›flt›r. Cari dönem
vergi giderinin 8.692 YTL tutar›ndaki k›sm› ise istisnas›ndan 2005 y›l›nda faydalan›lan Yat›r›m Teflvik Belgesi'nin 2006 y›l›nda ödenecek stopaj› için ayr›lm›fl
bulunmaktad›r.

5.3.7.2 Geçici farklar›n oluflmas›ndan veya kapanmas›ndan kaynaklanan ertelenmifl vergi geliri ya da gideri:

Geçici Farklar›n Oluflmas›ndan/Kapanmas›ndan Kaynaklanan Ert Vergi Geliri/Gideri Cari Dönem
‹ndirilebilir Geçici Farklar›n Oluflmas›ndan (+) 51.591
‹ndirilebilir Geçici Farklar›n Kapanmas›ndan (-) 75.494
Vergilendirilebilir Geçici Farklar›n Oluflmas›ndan (-) 13.851
Vergilendirilebilir Geçici Farklar›n Kapanmas›ndan (+) 921
Toplam -36.833

5.3.7.3 Geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnalar› itibariyle gelir tablosuna yans›t›lan ertelenmifl vergi geliri ya da gideri:

Kaynaklar› ‹tibariyle Gelir Tablosuna Yans›t›lan Ertelenmifl Vergi Geliri/Gideri Cari Dönem
‹ndirilebilir Geçici Farklar›n Oluflmas›ndan (+)/Kapanmas›ndan (-) (Net) -23.903
Vergilendirilebilir Geçici Farklar›n Oluflmas›ndan (-)/Kapanmas›ndan (+) (Net) -12.930
Mali Zararlar›n Oluflmas›ndan (+)/Kapanmas›ndan (-) (Net) -14.704
Vergi ‹ndirim ve ‹stisnalar›n›n Oluflmas›ndan (+)/Kapanmas›ndan (-) (Net) -7.407
Toplam -58.944

5.3.8 Net dönem kâr ve zarar›na iliflkin aç›klamalar

5.3.8.1 Ola¤an bankac›l›k ifllemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteli¤i, boyutu ve tekrarlanma oran›n›n aç›klanmas›
bankan›n dönem içindeki performans›n›n anlafl›lmas› için gerekli ise, bu kalemlerin niteli¤i ve tutar› 
Yoktur.

5.3.8.2 Mali tablo kalemlerine iliflkin olarak yap›lan bir tahmindeki de¤iflikli¤in kâr/zarara etkisi, daha sonraki dönemleri de etkilemesi
olas›l›¤› varsa, o dönemleri de kapsayacak flekilde belirtilmesi
Yoktur.

5.3.9 Cari dönemde önemli etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli etkide bulanaca¤› beklenen muhasebe tahminindeki bir
de¤iflikli¤in niteli¤i ve tutar› 
Yoktur.
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5.4 Naz›m hesaplara iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar

5.4.1 Bilanço D›fl› Yükümlülükler

5.4.1.1 Gayri nakdi kredilerin toplam tutar›:

Cari Dönem Önceki Dönem
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Aç›lan Gayrinakdi Krediler 326.860 365.712

Bir Y›l veya Daha Az Süreli As›l Vadeli 46.395 64.238
Bir Y›ldan Daha Uzun Süreli As›l Vadeli 280.465 301.474

Di¤er Gayrinakdi Krediler 7.810.969 6.325.974
Toplam 8.173.829 6.691.686

5.4.1.2 Gayrinakdi kredilerle ilgili di¤er bilgiler 

Sektör baz›nda risk yo¤unlaflmas› hakk›nda bilgi:

Cari Dönem Önceki Dönem
TP (%) YP (%) TP (%) YP (%)

Tar›m 262.362 11,12 29.840 0,52 15.718 1,04 27.328 0,53
Çiftçilik ve Hayvanc›l›k 262.113 11,11 29.816 0,52 15.495 1,03 27.328 0,53
Ormanc›l›k - - - - - 0,00 - 0,00
Bal›kç›l›k 249 0,01 24 - 223 0,01 - 0,00

Sanayi 663.705 28,13 2.137.290 36,99 489.105 32,24 2.319.989 44,83
Madencilik ve Taflocakç›l›¤› 50.024 2,12 82.349 1,43 10.385 0,68 6.217 0,12
‹malat Sanayi 613. 681 26,01 2.054.941 35,56 476.933 31,44 2.244.568 43,37
Elektrik, Gaz, Su - - - - 1.787 0,12 69.204 1,34

‹nflaat 317.989 13,48 1.184.698 20,50 207.339 13,67 1.016.336 19,64
Hizmetler 1.014.479 43,01 1.618.236 27,99 747.137 49,26 1.657.983 32,04

Toptan ve Perakende Ticaret 696.454 29,52 679.835 11,76 536.889 35,39 635.719 12,28
Otel ve Lokanta Hizmetleri 69.952 2,97 92.499 1,60 23.478 1,55 102.948 1,99
Ulaflt›rma ve Haberleflme 52.665 2,23 106.382 1,84 38.102 2,51 155.300 3,00
Mali Kurulufllar 155.598 6,60 671.633 11,62 124.837 8,23 698.592 13,50
Gayrimenkul ve Kiralama Hizm. 18.380 0,78 27.810 0,48 11.548 0,76 44.092 0,85
Serbest Meslek Hizmetleri - - - - - 0,00 - 0,00
E¤itim Hizmetleri 4.309 0,18 8.891 0,15 2.960 0,20 7.141 0,14
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler 17.121 0,73 31.186 0,54 9,323 0,62 14,191 0,28

Di¤er 100.654 4,26 808.576 14,00 57.564 3,79 153.187 2,96
Toplam 2.359.189 100,00 5.778.640 100,00 1.516.863 100,00 5.174.823 100,00

I ve II'nci grupta yer alan gayrinakdi kredilere iliflkin bilgiler:

I’inci Grup II’nci Grup 
Gayrinakdi Krediler TP YP TP YP
Teminat Mektuplar› 2.084.269 3.868.372 - -
Aval ve Kabul Kredileri - 283.773 - -
Akreditifler 268.871 1.619.870 - -
Cirolar - - - -
Menk. De¤er ‹h.Sat.Alma Gar. - - - -
Di¤er Garanti Ve Kefaletler - - - -

5.4.1.3 Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktar›:

Cari Dönem Önceki Dönem
YP Teminat Mektuplar› 3.872.083 3.085.217
TP Teminat Mektuplar› 2.090.318 1.516.757
Akreditifler 1.318.659 1.185.029
Aval ve Kabul Kredileri 286.255 357.269
Prefinansmanlar - -
Toplam 7.567.315 6.144.272

5.4.1.4 Bilanço d›fl› kalemlerden kaynaklanan muhtemel zararlar›n ve taahhütlerin yap›s› ve tutar›
Yoktur.

5.4.1.5 Maddi duran varl›k üzerindeki rehin, ipotek ve varsa di¤er k›s›tlamalar, maddi duran varl›k için inflaat s›ras›nda yap›lan harcamalar›n
tutar›, maddi duran varl›k al›m› için verilen taahhütler
Yoktur.

5.4.1.6 Afla¤›da belirtilen hususlar›n toplam tutarlar›n› di¤er flarta ba¤l› yükümlülüklerden ayr› olarak aç›klamas›:
Bankan›n birlikte kontrol edilen ortakl›¤›yla ilgili flarta ba¤l› hususlar ve di¤er giriflimcilerle birlikte flarta ba¤l› yükümlülüklerdeki pay›:
Yoktur.
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Bankan›n birlikte kontrol edilen ortakl›¤›n kendi flarta ba¤l› yükümlülüklerine iliflkin pay›:
Yoktur.

Bankan›n birlikte kontrol edilen ortakl›¤›ndaki di¤er giriflimcilerin yükümlülüklerinden sorumlu olmas›ndan kaynaklanan flarta ba¤l›
yükümlülükleri:
Yoktur.

fiarta ba¤l› varl›k ve yükümlülüklerin muhasebelefltirilmesi, mali tablolarda belirtilmesi:
Banka'n›n ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar›n›n sermaye art›r›mlar›na kat›lma pay› olarak 12.000 YTL sermaye taahhüdü vard›r. Ayr›ca, Banka'n›n kendi iflleri
nedeniyle çeflitli kurum ve kurulufllara hitaben vermifl oldu¤u teminat mektubu tutar› ise 37.606 YTL'dir.

5.4.2 Türev finansal araçlara iliflkin bilgiler 

Cari Dönem Önceki Dönem
Al›m Sat›m Amaçl› ‹fllemlerin Türleri
Döviz ile ‹lgili Türev ‹fllemler (I) 6.401.535 4.812.331
Vadeli Döviz Al›m Sat›m ‹fllemleri 514.115 395.143
Swap Para Al›m Sat›m ‹fllemleri 4.121.495 3.533.614
Futures Para ‹fllemleri 247.954 299.200
Para Al›m Sat›m Opsiyonlar› 1.517.971 584.374
Faiz ile ‹lgili Türev ‹fllemler (II) 118.780 20.000
Vadeli Faiz Sözleflmesi Al›m Sat›m ‹fllemleri - -
Swap Faiz Al›m Sat›m ‹fllemleri 14.712 -
Faiz Al›m Sat›m Opsiyonlar› 102.078 20.000
Futures Faiz Al›m Sat›m ‹fllemleri 1.990 -
Di¤er Al›m-Sat›m Amaçl› Türev ‹fllemler (III) - -
A. Toplam Al›m Sat›m Amaçl› Türev ‹fllemler (I+II+III) 6.520.315 4.832.331

Riskten Korunma Amaçl› Türev ‹fllem Türleri
Rayiç De¤er De¤iflikli¤i Riskinden Korunma Amaçl› - -
Nakit Ak›fl Riskinden Korunma Amaçl› 4.948 12.361
YP Üzerinden Yap›lan ‹fltirak Yat›r›mlar› Riskinden Korunma Amaçl› - -
B. Toplam Riskten Korunma Amaçl› Türev ‹fllemler 4.948 12.361
Türev ‹fllemler Toplam› (A+B) 6.525.263 4.844.692

Alt›n ifllemleri Bilanço D›fl› Yükümlülükler tablosunda “Di¤er” kaleminin alt›nda gösterilmifltir.

5.4.3 Baflkalar› nam ve hesab›na verilen hizmetlere iliflkin aç›klamalar 
Banka, müflterilerinin her türlü yat›r›m ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere her türlü bankac›l›k ifllemlerine arac›l›k etmekte ve müflterileri ad›na saklama hizmeti
vermektedir. Bu tür ifllemler naz›m hesaplarda takip edilmektedir.

5.4.4 Banka'n›n uluslararas› derecelendirme kurulufllar›na yapt›rm›fl olduklar› derecelendirmeye iliflkin özet bilgiler:

MOODY'S (Aral›k 2005*) STANDARD AND POORS (Ocak 2006*)
Uzun Vadeli YP Mevduat B1 Uzun Vadeli YP Yükümlükler BB-
Uzun Vadeli TL Mevduat A3 Görünüm Pozitif
K›sa Vadeli TL Mevduat Birincil-2
Uzun Vadeli YP Mevduat Görünümü Dura¤an
Finansal Güç Notu D+
Finansal Güç Görünümü Dura¤an

FITCH RATINGS (Aral›k 2005*) CAPITAL INTELLIGENCE (A¤ustos 2005*)
Yabanc› Para
Uzun Vadeli BB- Uzun Vadeli YP Yükümlülükler BB-
K›sa Vadeli B K›sa Vadeli YP Yükümlülükler B
Görünüm Pozitif Yerel Güç Notu BBB
Bireysel C/D Destek Notu 2
Destek 4 Görünüm Dura¤an
Türk Liras›
Uzun Vadeli BB-
K›sa Vadeli B
Görünüm Pozitif
Ulusal A+
Görünüm Dura¤an

(*) Tarihler, kredi notlar›ndaki veya görünümdeki son de¤ifliklik tarihleridir.
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5.5 Özkaynak de¤iflim tablosuna iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar

5.5.1 Cari dönemde finansal araçlar›n muhasebelefltirilmesi standard›n›n uygulanmas› sebebiyle meydana gelen art›fllara iliflkin bilgiler

5.5.1.1 Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar›n yeniden de¤erlenmesinden sonra meydana gelen art›fllara iliflkin bilgiler 
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle, cari dönem ve ertelenmifl vergi gideri etkisi net edildikten sonra sat›lmaya haz›r yat›r›mlar›n makul de¤erleri ile yeniden
ölçülmesinden kaynaklanan 87.081 YTL tutar›ndaki kazanç, özkaynak de¤iflim tablosunda menkul de¤erler de¤er art›fl fonu hesab›nda cari dönem
hareketi olarak gösterilmifltir. Önceki dönem Menkul De¤er De¤er Art›fl Fonu'ndan Net Kâra aktar›lan tutar 2004 y›l› için 126.827 YTL olarak
gerçekleflirken 2005 y›l›nda 57.004 YTL olarak gerçekleflmifltir.

5.5.1.2 Nakit ak›fl riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen art›fllara iliflkin bilgiler
Banka 2004 y›l› içerisinde nakit ak›fl riskinden korunmaya yönelik gerçeklefltirdi¤i swap enstrümanlar› ile de¤iflken faiz oranl› borçlar›n› sabit faiz oranl›
borçlara çevirmifltir. Etkin olarak nitelendirilen bu riskten koruma ifllemlerine iliflkin önceki dönemde 5.229 YTL tutar›ndaki kazanç Di¤er Kâr Yedekleri ad›
alt›nda do¤rudan özkaynak kalemlerine dahil edilirken cari dönemde ertelenmifl vergi gideri etkisi net edildikten sonra 5.435 YTL tutar›ndaki kazanç gelir
tablosuna aktar›lm›fl, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle oluflan 3.759 YTL tutar›ndaki kazanç özkaynak kalemine dahil edilmifltir.

5.5.1.3 Kur farklar›n›n dönem bafl› ve dönem sonundaki tutarlar›na iliflkin mutabakat 
Mutabakat sa¤lanm›flt›r.

5.5.2 Cari dönemde finansal araçlar›n muhasebelefltirilmesi standard›n›n uygulanmas› sebebiyle meydana gelen azal›fllara iliflkin bilgiler

5.5.2.1 Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar›n yeniden de¤erlenmesinden sonra meydana gelen azal›fllara iliflkin bilgiler
Yoktur.

5.5.2.2 Nakit ak›fl riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen azal›fllara iliflkin bilgiler 
Yoktur.

5.5.3 Temettüye iliflkin bilgiler

5.5.3.1 Bilanço tarihinden sonra ancak mali tablolar›n ilan›ndan önce bildirim yap›lm›fl kâr paylar› tutar›
Herhangi bir bildirim yap›lmam›flt›r.

5.5.3.2 Bilanço tarihi sonras›nda ortaklara da¤›t›lmak üzere önerilen hisse bafl›na dönem net kâr paylar›
Genel Kurul taraf›ndan ileriki bir tarihte belirlenecektir. Rapor tarihi itibariyle herhangi bir öneri yap›lmam›flt›r.

5.5.3.3 Kâr pay›n›n ödenme zamanlar› hakk›nda genel kurula yap›lacak öneriler ile kâr da¤›t›m› yap›lmayacaksa nedenleri:
Yoktur.

5.5.4 Yasal yedek akçeler hesab›na aktar›lan tutarlar:

Cari Dönem Önceki Dönem
Da¤›t›lmayan Kârlardan Yasal Yedeklere Aktar›lan Tutar 22.953 25.144

5.5.5 Hisse senedi ihrac›na iliflkin bilgiler
Banka'n›n Ana Sözleflmesi gere¤ince 370 adet kurucu hissesi bulunmaktad›r. Ana Sözleflme'ye göre %5 oran›nda yasal yedeklerin ayr›lmas›, sermayenin
%5'i oran›ndaki birinci temettünün da¤›t›lmas›ndan ve kalan k›sm›n %5'inin ola¤anüstü yedek akçeler olarak ayr›lmas›ndan sonra da¤›t›labilir tutar›n
%10'u kurucu hissesi sahiplerine da¤›t›l›r.

Kurucu hisselerin %49,2'sine tekabül eden 182 adet kurucu hissesi Do¤ufl Holding A.fi. ve General Electric aras›nda yap›lan Banka hisselerinin devrine
yönelik Hisse Devir Sözleflmesi çerçevesinde 250.000.000 USD bedelle General Electric grubuna dahil “GE Araflt›rma ve Müflavirlik Limited fiti.”ne
sat›lm›flt›r.

5.5.6 Önceki dönem ile ilgili düzeltmelerin aç›l›fl bilançosuna etkileri
Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerin muhasebelefltirilmesi konulu BDDK.DZM.2/13/1-a-2 say›l› düzenlemede aç›kland›¤› üzere, halka aç›k ortakl›klar›n enflasyona
göre düzeltilmesinde düzeltilmifl de¤erin cari de¤erin üzerinde olmas› durumunda, de¤er düflüklü¤ünün kal›c› veya geçici olmas›, de¤er düflüklü¤ünün
oran› gibi kriterler de dikkate al›narak, ilgili varl›¤›n de¤erinin de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lmak suretiyle cari de¤erine düflürülmesi, ayr›lan de¤er
düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n gelir tablosuna yans›t›lmas› öngörülmüfltür. Önceki dönem düzeltmelerinin toplam etkisi, MUY 12 say›l› Tebli¤in “Dönem Net
Kâr/Zarar› Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalar›nda Yap›lan De¤iflikliklerin Muhasebelefltirilmesi Standard›” 10 uncu maddesi uyar›nca da¤›t›lmam›fl
kârlar›n aç›l›fl kay›tlar›nda raporlanm›fl ve özkaynak de¤iflim tablosunda 31 Aral›k 2004 önceki dönem sonu bakiyesinin muhasebe politikalar›nda yap›lan
de¤ifliklikler maddesinde düzeltilmesi yoluyla gösterilmifltir. Bu uygulaman›n 31 Aral›k 2004 dönemi itibariyle geçmifl dönem kâr›na etkisi 37.147 YTL,
2004 y›l› kâr›na etkisi 33.272 YTL tutar›ndad›r. 

Banka; MUY 10 say›l› tebli¤ “Banka Çal›flanlar›n›n Haklar›n›n Muhasebelefltirilmesi Standard›” çerçevesinde mevcut prim sistemi, ikramiye, kullan›lmayan
izinler ve fazla mesai için ve 2 Kas›m 2005 tarih 25984 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan “Tekdüzen Hesap Plan› ve ‹zahnamesi Hakk›nda Tebli¤de
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤” e istinaden kredi kartlar› ve bankac›l›k hizmetlerine iliflkin promosyon uygulamalar› karfl›l›¤› ay›rm›fl ve vergi etkisi net
edildikten sonra önceki dönemlerle ilgili olarak 28.654 YTL tutar›ndaki karfl›l›k gideri mali tablolara yans›t›lm›fl ve özkaynak de¤iflim tablosunda önceki
dönem “geçmifl dönem kâr›/(zarar›)” aç›l›fl bakiyesinin düzeltilmesi yoluyla gösterilmifltir. Söz konusu düzeltme iflleminin cari dönem kâr›na etkisi 11.726
YTL tutar›ndad›r.
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5.5.7 Geçmifl dönem zararlar›n›n mahsup edilmesi:
Yoktur.

5.6 Nakit ak›m tablosuna iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar

5.6.1 Nakit Ak›m Tablosunda yer alan di¤er kalemleri ve döviz kurundaki de¤iflimin nakit ve nakde eflde¤er varl›klar üzerindeki etkisi
kalemine iliflkin aç›klamalar 
2005 y›l›nda Banka'n›n bankac›l›k faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girifli 2.733.062 YTL'dir. Bu tutar›n 1.628.283 YTL'si aktif ve pasif hesaplar›n
de¤ifliminden, 1.104.779 YTL'si ise faaliyet kâr›ndan kaynaklanmaktad›r. Banka'n›n yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ç›k›fl› 1.431.031 YTL
olup en büyük kalemi sat›lmaya haz›r menkul de¤erlere yap›lan yeni yat›r›mlardan kaynaklanan nakit ç›k›fllar› oluflturmufltur. Dönem bafl›nda 1.492.054
YTL olan nakit ve nakde eflde¤er varl›klar dönem sonunda 2.888.209 YTL olarak gerçekleflmifltir.

5.6.2 ‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve di¤er yat›r›mlar›n elde edilmesinden kaynaklanan nakit ak›m›na iliflkin bilgiler
5.1.9.2 ve 5.1.10.2 no'lu dipnotlarda belirtilmifltir.

5.6.3 ‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve di¤er iflletmelerin elden ç›kar›lmas›na iliflkin bilgiler
5.1.9.2 ve 5.1.10.2 no'lu dipnotlarda belirtilmifltir.

5.6.4 Dönem bafl›ndaki nakit ve nakde eflde¤er varl›klara iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
Nakit 189.528 181.487

Kasa 62.013 41.664
Efektif Deposu 127.515 139.823

Nakde Eflde¤er Varl›klar 1.302.526 696.945
Di¤er 1.302.526 696.945

Toplam 1.492.054 878.432

5.6.5 Dönem sonundaki nakit ve nakde eflde¤er varl›klara iliflkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
Nakit 197.657 189.528

Kasa 107.356 62.013
Efektif Deposu 90.301 127.515

Nakde Eflde¤er Varl›klar 2.690.552 1.302.526
Di¤er 2.690.552 1.302.526

Toplam 2.888.209 1.492.054

5.6.6 Banka'n›n yasal s›n›rlamalar veya di¤er nedenlerle bankan›n ya da di¤er ortakl›klar›n serbest kullan›m›nda olmayan nakit ve nakde
eflde¤er varl›k mevcuduna iliflkin olarak, önemlilik ilkesi dikkate al›nmak suretiyle yönetimin konuya iliflkin aç›klamas›
Yurt d›fl› Bankalar hesab›nda 106.085 YTL serbest olmayan tutar olup bunun 58.920 YTL'si Lüksemburg Merkez Bankas›’nda, 32.522 YTL'si ise çeflitli
bankalarda seküritizasyon kredilerinin geri ödemelerinde kullan›lmak üzere tutulmaktad›r.

5.6.7 ‹lave bilgiler

5.6.7.1 Bankac›l›k faaliyetlerinde ve sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullan›labilecek olan henüz kullan›lmam›fl borçlanma
imkanlar›na ve varsa bunlar›n kullan›m›na iliflkin k›s›tlamalar
Yoktur.

5.6.7.2 Mevcut bankac›l›k faaliyet kapasitesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan nakit ak›fllar›ndan ayr› olarak, bankac›l›k faaliyet
kapasitesindeki art›fllar› gösteren nakit ak›m› toplam›
Yoktur.

5.7 Banka birleflme ve devirleri ile bankalarca iktisap edilen ortakl›klar›n muhasebelefltirilmesine iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
Banka Yönetim Kurulu'nun 11 May›s 2005 tarih ve 2152 say›l› karar› ile Banka'n›n %100'üne sahip oldu¤u ve Banka mali olmayan ba¤l› ortakl›klar›
aras›nda 297.597 YTL (31 Aral›k 2004: 298.271 YTL) ne defter de¤eriyle gösterilen Ana Konut Dan›flmanl›k A.fi.'nin tüm hak, alacak, borç ve
yükümlülükleri ile tüzel kiflili¤i sona ermek suretiyle devir yoluyla Banka ile birleflmesine karar verilmifl, gerekli izinlerin al›nmas›n› takiben, 28 Eylül 2005
tarihi itibariyle MUY 6 say›l› tebli¤ “Banka Birleflme ve Devirleri ile Bankalarca ‹ktisap Edilen Ortakl›klar›n Muhasebelefltirilmesi Standard›” hükümlerine
uygun olarak muhasebelefltirilmifltir. 

Banka, devre konu flirketin %100'üne sahip oldu¤u için devir ifllemi sonucunda yeni hisse ç›kar›m› veya de¤iflimi söz konusu de¤ildir.

Birleflme tarihi itibariyle Ana Konut Dan›flmanl›k A.fi.'nin aktif büyüklü¤ü 319.100 YTL, özkaynaklar› 295.801 YTL'dir.
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31.12.2005 Tarihli Konsolide Olmayan  
Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar

5.8 Banka'n›n dahil oldu¤u risk grubu ile ilgili olarak aç›klanmas› gereken hususlar

5.8.1 Banka'n›n dahil oldu¤u risk grubuna iliflkin ifllemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmam›fl kredi ve mevduat ifllemleri ile döneme
iliflkin gelir ve giderler 

5.8.1.1 Cari dönem:

Bankan›n Do¤rudan Risk Grubuna Dahil Olan
Bankan›n Dahil Oldu¤u Risk Grubu (1) ‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klar ve Dolayl› Ortaklar› Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler
Krediler ve Di¤er Alacaklar Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi

Dönem Bafl› Bakiyesi 97.433 17.146 235.828 197.965 - -
Dönem Sonu Bakiyesi 25.967 15.818 309.170 305.652 - -

Al›nan Faiz ve Komisyon Gelirleri 3.358 119 9.330 1.485 - -

(1) Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20’nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.

5.8.1.2 Önceki dönem:

Bankan›n Do¤rudan Risk Grubuna Dahil Olan
Bankan›n Dahil Oldu¤u Risk Grubu (1) ‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klar ve Dolayl› Ortaklar› Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler
Krediler ve Di¤er Alacaklar Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi

Dönem Bafl› Bakiyesi 158.647 30.599 376.268 334.387 - -
Dönem Sonu Bakiyesi 97.433 17.146 235.828 197.965 - -

Al›nan Faiz ve Komisyon Gelirleri 5.708 124 10.595 3.580 - -

(1) Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20’nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.

5.8.1.3 Bankan›n dahil oldu¤u risk grubuna ait mevduata iliflkin bilgiler
Bankan›n dahil oldu¤u risk grubuna ait mevduata iliflkin bilgiler:

Bankan›n Do¤rudan Risk Grubuna Dahil Olan
Bankan›n Dahil Oldu¤u Risk Grubu (1) ‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klar ve Dolayl› Ortaklar› Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler
Mevduat Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem

Dönem Bafl› Bakiyesi 65.484 98.358 152.702 139.985 - -
Dönem Sonu Bakiyesi 165.859 65.484 1.396.643 152.702 - -

Mevduat Faiz Gideri 7.266 7.481 6.974 18.841 - -

(1) Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20’nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.

Bankan›n, dahil oldu¤u risk grubu ile yapt›¤› vadeli ifllemler ile opsiyon sözleflmeleri ile benzeri di¤er sözleflmelere iliflkin bilgiler:

Bankan›n Do¤rudan Risk Grubuna Dahil Olan
Bankan›n Dahil Oldu¤u Risk Grubu (1) ‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klar ve Dolayl› Ortaklar› Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler

Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
Al›m Sat›m Amaçl› ‹fllemler

Dönem Bafl› 222 161.005 680 - - -
Dönem Sonu - 222 4.272 680 - -

Toplam Kâr/Zarar - - 31 -82 - -
Riskten Korunma Amaçl› ‹fllemler

Dönem Bafl› - - - - - -
Dönem Sonu - - - - - -

Toplam Kâr/Zarar - - - - - -

(1) Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20’nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.

5.8.2 Banka'n›n dahil oldu¤u risk grubuna iliflkin bilgiler

5.8.2.1 Taraflar aras›nda bir ifllem olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n bankan›n dahil oldu¤u risk grubunda yer alan ve bankan›n kontrolündeki
kurulufllarla iliflkileri
Bankalar Kanunu'nun öngördü¤ü s›n›rlamalar hassasiyetle korunarak, ilgili taraf grubu ile iliflkilerde normal banka müflteri iliflkisi ve piyasa koflullar› dikkate
al›nmaktad›r. Banka'n›n aktiflerinin ve pasiflerinin ilgili risk grubunun hakimiyetinde kalmayacak tutarlarda ve toplam bilanço içinde makul say›lacak
seviyelerde bulundurma politikas› benimsenmifltir.
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5.8.2.2 ‹liflkinin yap›s›n›n yan›nda, yap›lan ifllemin türünü, tutar›n› ve toplam ifllem hacmine olan oran›n›, bafll›ca kalemlerin tutar›n› ve tüm
kalemlere olan oran›n›, fiyatland›rma politikas›n› ve di¤er unsurlar›
Risk grubunun nakdi kredileri, Banka'n›n toplam nakdi kredilerinin %1.90'›, aktif toplam›n›n %0,87'sidir. Risk grubunun gayrinakdi kredileri Banka'n›n
toplam gayrinakdi kredilerinin %3,95'idir. Risk grubu kurulufllar›n›n mevduatlar› Banka'n›n toplam mevduat›n›n %6,63'ünü oluflturmaktad›r. Risk grubu
kurulufllar› ile yürütülen ifllemlerde piyasa fiyatlar› uygulanmaktad›r.

5.8.2.3 Yap›lan ifllemlerin mali tablolara etkisini görebilmek için ayr› aç›klama yap›lmas›n›n zorunlu oldu¤u durumlar d›fl›nda, benzer
yap›daki kalemler toplam› tek bir kalem olarak
Yoktur.

5.8.2.4 Özsermaye yöntemine göre muhasebelefltirilen ifllemler
5.1.9 ve 5.1.10 no'lu ifltirak ve ba¤l› ortakl›klara ait dipnotlarda belirtilmifltir.

5.8.2.5 Gayrimenkul ve di¤er varl›klar›n al›m-sat›m›, hizmet al›m›-sat›m›, acenta sözleflmeleri, finansal kiralama sözleflmeleri, araflt›rma ve
gelifltirme sonucu elde edilen bilgilerin aktar›m›, lisans anlaflmalar›, finansman (krediler ve nakit veya ayni sermaye destekleri dahil),
garantiler ve teminatlar ile yönetim sözleflmeleri gibi durumlarda ifllemler 
Bankam›zla, grup flirketlerinden Garanti Yat›r›m Menkul K›ymetler A.fi., Garanti Sigorta A.fi., Garanti Emeklilik A.fi. aras›nda acentelik sözleflmeleri
bulunmaktad›r. Söz konusu acentelik sözleflmeleri gere¤i olarak, tüm flubelerimiz sigorta ürünlerinin müflteriye sat›lmas›na arac›l›k hizmeti vermektedir. 

Bankam›z müflterilerinin menkul k›ymet al›m/sat›m›na arac›l›k hizmetleri ise ihtisas flubelerimizde (Yat›r›m Merkezi) verilmektedir.

Bankam›z ihtiyac› olan baz› menkullerin al›m› finansal kiralama yöntemiyle yap›lmaktad›r.

5.9 Enflasyon muhasebesine iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i'nin “Mali Tablolar›n Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine ‹liflkin Standard›” n› içeren 14 Say›l› Tebli¤i'nde,
nüfusun ço¤unlu¤unun, de¤er kayb›ndan korunmak amac›yla parasal servetlerini parasal olmayan veya de¤eri Türk Liras›na göre daha istikrarl› olan
yabanc› para varl›klarda tutmalar›, nüfusun ço¤unlu¤unun alacak ve borçlar›n› Türk Liras› yerine de¤eri nispeten daha istikrarl› yabanc› para ile
belirlemeleri, k›sa vadeli ifllemlerde dahi, sat›n alma gücündeki kay›plar› karfl›lamak için fiyatlar›n vade fark› konularak belirlenmesi, faiz oranlar›n›n,
ücretlerin ve fiyatlar›n, genel fiyat endekslerine ba¤lanmas›, D‹E verilerine göre son üç y›ll›k kümülatif enflasyon oran›n›n yüzde yüz veya üzerinde ve cari y›l
enflasyon oran›n›n yüzde on veya üzerinde gerçekleflmesi durumunda ekonomide yüksek enflasyonun varl›¤› kabul edilir. 

BDDK taraf›ndan 28 Nisan 2005 tarih ve BDDK. DZM. 2/13/-d-5 say› ile yay›nlanan genelgede, Ocak 2005 dönemi itibariyle bankac›l›k sektörü verilerinde
Yeni Türk Liras› mevduat›n toplam mevduat içinde ço¤unlu¤u teflkil etmesi ve yabanc› para mevduat›n azalan bir seyir göstermesi, k›sa vadeli ifllemlerde
genellikle fiyatlar›n vade fark› konulmadan belirlenmesi, nakit karfl›l›¤› Devlet iç borçlanma senetleri ihrac›n›n fiyat endeksine ba¤l› olarak yap›lmamas›, D‹E
taraf›ndan aç›klanan 1994 Temel Y›ll› Toptan Eflya Fiyatlar› Endeksi (TEFE) için 2005 y›l› Mart ay›nda son üç y›ll›k kümülatif enflasyon oran›n›n %57,83, cari
y›l enflasyon oran›n›n ise %8,16 olarak gerçekleflmesi çerçevesinde yüksek enflasyon dönemi özelliklerinin büyük ölçüde ortadan kalkt›¤› belirtilmifltir. Bu
itibarla, BDDK'n›n 21 Nisan 2005 tarih ve 1623 say›l› Karar› ile, bankac›l›k sisteminde uygulanmakta olan enflasyon muhasebesi uygulamas›na son verildi¤i
tebli¤ edilmifltir.

5.9.1 Kurumun muhasebe standartlar›na iliflkin düzenlemelerinde öngörülen dipnotlar›na ilave aç›klamalar
Banka'n›n iliflikteki konsolide olmayan mali tablolar› 31 Aral›k 2005 itibariyle enflasyona tabi tutulmam›flt›r. 31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar, 31 Aral›k
2004 tarihindeki fiyat seviyesinde b›rak›lm›flt›r. Cari dönemde parasal olmayan kalemler üzerinde herhangi bir enflasyon düzeltmesi yap›lmam›flt›r. Bu
sebeple cari dönem gelir tablosuna herhangi bir parasal pozisyon kâr›/zarar› yans›t›lmam›flt›r.

BDDK'n›n 28 Nisan 2005 tarihinde enflasyon muhasebesinin kald›r›lmas›yla ilgili hesap ve kay›t düzenine yönelik genelgesi kapsam›nda 2005 y›l› içerisinde
enflasyona göre düzeltme farklar› hesaplar›na yap›lan muhasebe kay›tlar› iptal edilmifl, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle oluflan ve Tek Düzen Hesap Plan› ve
‹zahnamesi Hakk›nda Tebli¤ hükümleri uyar›nca enflasyona göre düzeltme farklar› hesaplar›nda yer alan bakiyeler, Sermaye yard›mc› hesab› hariç olmak
üzere, düzeltmeye esas ilgili hesaplara, Sermaye yard›mc› hesab› ise Di¤er Sermaye Yedekleri yard›mc› hesab›na intikal ettirilmifltir.

5.10 Bankan›n yurt içi, yurt d›fl›, k›y› bankac›l›¤› bölgelerindeki flubeleri ile yurt d›fl› temsilciliklerine iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar

Say› Çal›flan Say›s›
Yurt içi flube 359 10.462 Bulundu¤u Ülke
Yurt d›fl› temsilcilikler 5 1 1-‹SV‹ÇRE

1 2-ALMANYA
1 3-RUSYA
1 4-‹NG‹LTERE
1 5-Ç‹N

Aktif Toplam› Yasal Sermaye
Yurt d›fl› flube 3 17 1- LÜKSEMBURG 3.996.963 89.500.000 USD 

12 2- MALTA 5.736.382 -
28 3- KKTC 78.018 3.200 YTL



Türkiye Garanti Bankas› A.fi.
31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle Haz›rlanan Y›l Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu
(Para birimi: Bin Yeni Türk Liras› olarak ifade edilmifltir.)

31.12.2005 Tarihli Konsolide Olmayan  
Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar

5.11 Bilanço sonras› hususlara iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
2005 y›l› kazançlar› için uygulanan kurumlar vergisi oran› %30'dur. Ancak, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan kamuya aç›klanan “Kurumlar Vergisi Kanun Tasar›s›
Tasla¤›”nda kurumlar vergisi oran›n›n 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren bafllayan vergilendirme dönemlerinde uygulanmak üzere %30'dan %20'ye
düflürülmesi öngörülmektedir. Söz konusu kanun tasar›s› tasla¤›n›n yasalaflmas› durumunda, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren bafllayan vergilendirme
dönemleri kazançlar› için kurumlar vergisi oran› %20 olacakt›r. 

Türkiye Petrol Rafinerileri A.fi. hisselerinin devir al›nmas› için Koç Holding A.fi., Aygaz A.fi., OPET Petrolcülük A.fi., Shell Overseas Investment BV ve The
Shell Company of Turkey Limited taraf›ndan kurulacak olan flirkete 1.800.000.000 Amerikan Dolar› kadar kredi sa¤lanmas› için çeflitli bankalar taraf›ndan
kurulan konsorsiyuma Banka 300.000.000 Amerikan Dolar› tutar›nda kredi sa¤layarak kat›lm›flt›r.

6 Di¤er Aç›klama ve Dipnotlar

6.1 Banka'n›n faaliyetlerine iliflkin di¤er aç›klamalar
Detay› 5.2.14.13 no'lu notta verildi¤i üzere Do¤ufl Holding A.fi., Banka'n›n ç›kar›lm›fl sermayesinin %25,5'ine tekabül eden toplam 53.550.000.000 adet
Banka hissesini General Electric grubuna dahil “GE Araflt›rma ve Müflavirlik Limited fiti.”ne satmak üzere 24 A¤ustos 2005 tarihinde bir Hisse Devir
Sözleflmesi imzalam›fl bu anlaflma çerçevesinde Banka'n›n bir k›s›m mali olmayan ifltirakleri ve tafl›nmazlar›, 31 Mart 2005 mali tablolar› baz al›narak
hesaplanan toplam 958.000 YTL bedelle, devir bedelinin %50'si hisse devir tarihinde, %25'i devri takip eden birinci y›l›n sonunda, bakiyesi ise devri takip
eden ikinci y›l›n sonunda ödenmesi kayd›yla Do¤ufl Holding A.fi. taraf›ndan devral›nmas›na karar verilmifltir. ‹lgili sözleflmeye istinaden Banka hisselerinin
sat›fl›n›n gerçekleflmesine müteakiben ilk grup olarak Banka'n›n baz› mali olmayan ba¤l› ortakl›klar› 5.1.10.2 no'lu notta detayl› bir flekilde bahsedildi¤i
üzere Do¤ufl Holding A.fi.'ye devredilmifltir. Yap›lan anlaflma uyar›nca ikinci grup olarak Banka ifltiraklerinden toplam defter de¤eri 29.458 YTL olan
Garanti Turizm Yat›r›m ve ‹flletmeleri A.fi. ve Doc Finance SA ile Banka mali tablolar›nda toplam 237.038 YTL defter de¤eriyle duran kullan›lmakta olan ya
da alacaklardan dolay› edinilen baz› gayrimenkullerin toplam 273.397 YTL bedelle Do¤ufl Holding A.fi.'ye sat›fl› beklenmektedir.

7 Ba¤›ms›z Denetim Raporu 

7.1 Ba¤›ms›z denetim raporuna iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
Banka'n›n kamuya aç›klanacak 31 Aral›k 2005 tarihli konsolide olmayan mali tablolar› ve dipnotlar› Akis Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. (the
member firm of KPMG International) taraf›ndan ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufl ve 17 fiubat 2006 tarihli ba¤›ms›z denetim raporunda olumlu görüfl
beyan edilmifltir.
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MAL‹ DURUM

Banka’n›n toplam aktifleri 2005 y›l sonu itibariyle bir önceki y›l sonuna göre YTL baz›nda %38,8, ABD dolar› baz›nda ise yaklafl›k %41,5 oran›ndaki art›flla
36.468.239 bin YTL (27,3 milyar ABD dolar›) seviyesine yükselmifltir. 2004 y›l sonu itibariyle kredilerin toplam aktifler içindeki pay› %40,0 iken, ihracat ve
proje finansman› kredileri ile özellikle kredi kartlar› yoluyla tüketici kredileri ve KOB‹’lere sa¤lanan kredilerdeki art›fllarla 2005 y›l sonunda %46,4’e
yükselmifltir. 2004 y›l sonunda oldu¤u gibi 2005 y›l sonunda da toplam aktifler içinde pay› en yüksek kalem kredilerdir. 2004 y›l sonunda %4,0 olan
takipteki kredilerin nakdi krediler toplam›na oran› 2005 y›l sonunda hemen hemen ayn› seviyeyi koruyarak %4,1 olarak gerçekleflmifltir. Kredilerden sonra
toplam aktiflerde ikinci büyük kalem olan menkul de¤erlerin pay› 2004 y›l sonunda %35,2 iken 2005 y›l sonunda kredilerdeki büyümenin etkisiyle
%30,0’a düflmüfltür. 

Pasifte, y›ll›k bazda %33,9 büyüyen mevduat›n toplam pasifler ve özkaynaklardaki pay› yaklafl›k iki puan kadar azalarak 2005 y›l sonunda %64,7 olarak
gerçekleflmifltir. Al›nan kredilerin pay› ise 2004 y›l sonundaki %13,5’den 2005 y›l sonunda %15,1’e yükselmifltir. Banka’n›n 2005 y›l›nda sendikasyon ve
seküritizasyon yoluyla yurtd›fl›ndan sa¤lad›¤› fonlama tutar› yaklafl›k 2,8 milyar ABD dolar›’d›r. Temmuz ve Aral›k aylar›nda s›ras›yla 600 milyon Euro ve 700
milyon ABD dolar› tutar›nda iki sendikasyon kredisi, May›s, Eylül ve Kas›m aylar›nda yine s›ras›yla 300 milyon, 600 milyon ve 525 milyon ABD dolar›
tutar›nda 8 y›l vadeli üç seküritizasyon kredisi al›nm›flt›r.

Banka ve ba¤l› oldu¤u grupta, yeniden yap›lanma ve verimlili¤i art›rma projelerine 2005 y›l›nda da devam edilmifltir. Do¤ufl Holding A.fi.’nin Banka’n›n
ç›kar›lm›fl sermayesinin %25,5’ine tekabül eden toplam 53.550.000.000 adet Banka hissesini General Electric grubuna dahil “GE Araflt›rma ve Müflavirlik
Limited fiti.”ne sat›fl› ile ilgili yap›lan anlaflma çerçevesinde Banka’n›n bir k›s›m mali olmayan ifltiraklerinin ve tafl›nmazlar›n›n Do¤ufl Holding A.fi. taraf›ndan
devral›nmas›na karar verilmifl ve bu devirlerin önemli bir k›sm› Aral›k 2005’te gerçekleflmifltir. Bunlar›n haricinde de Banka’n›n kullan›m›nda olmayan ya da
ihtiyaç fazlas› niteli¤i tafl›yan gayrimenkullerinin üçüncü flah›slara sat›fl›na 2005 y›l›nda da devam edilmifltir. 

Aktif/Varl›klar Cari Dönem % Önceki Dönem % De¤iflim De¤iflim %
Nakit De¤erler ve Merkez Bankas› 1.970.688 5,40 1.290.931 4,91 679.757 52,66
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler (Net) 213.490 0,59 275.822 1,05 -62.332 -22,60
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllar 1.023.606 2,81 243.594 0,93 780.012 320,21
Para Piyasalar› 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler (Net) 8.339.359 22,87 5.381.060 20,48 2.958.299 54,98
Krediler 16.937.195 46,44 10.501.376 39,96 6.435.819 61,29
Faktoring Alacaklar› 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler (Net) 2.400.955 6,58 3.605.699 13,72 -1.204.744 -33,41
‹fltirakler (Net) 30.635 0,08 159.640 0,61 -129.005 -80,81
Ba¤l› Ortakl›klar (Net) 611.152 1,68 1.394.851 5,31 -783.699 -56,19
Di¤er Yat›r›mlar (Net) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Finansal Kiralama Alacaklar› (Net) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zorunlu Karfl›l›klar 2.099.456 5,76 1.332.985 5,07 766.471 57,50
Muhtelif Alacaklar (Net) 62.992 0,17 37.932 0,14 25.060 66,07
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar› 758.153 2,08 544.559 2,07 213.594 39,22
Maddi Duran Varl›klar 1.408.286 3,86 1.264.336 4,81 143.950 11,39
Maddi Olmayan Duran Varl›klar 13.933 0,04 20.867 0,08 -6.934 -33,23
Ertelenmifl Vergi Aktifi 30.460 0,08 109.872 0,42 -79.412 -72,28
Di¤er Aktifler 567.879 1,56 116.673 0,44 451.206 386,73
Toplam 36.468.239 100,00 26.280.197 100,00 10.188.042 38,77

Pasif/Yükümlülükler Cari Dönem % Önceki Dönem % De¤iflim De¤iflim %
Mevduat 23.578.023 64,65 17.612.241 67,02 5.965.782 33,87
Para Piyasalar› 1.956.445 5,37 974.456 3,71 981.989 100,77
Al›nan Krediler 5.512.850 15,12 3.547.746 13,50 1.965.104 55,39
‹hraç Edilen Menkul K›ymetler (Net) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Fonlar 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Muhtelif Borçlar 120.873 0,33 71.032 0,27 49.841 70,17
Di¤er Yabanc› Kaynaklar 619.221 1,70 522.742 1,99 96.479 18,46
Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler 63.894 0,18 43.651 0,17 20.243 46,37
Faktoring Borçlar› 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Finansal Kiralama Borçlar› (Net) 23.335 0,06 29.738 0,11 -6.403 -21,53
Faiz ve Gider Reeskontlar› 242.303 0,66 167.088 0,63 75.215 45,02
Karfl›l›klar 451.671 1,24 170.834 0,65 280.837 164,39
Sermaye Benzeri Krediler 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ertelenmifl Vergi Pasifi 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Özkaynaklar 3.899.624 10,69 3.140.669 11,95 758.955 24,17
Toplam 36.468.239 100,00 26.280.197 100,00 10.188.042 38,77
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Cari Dönem Önceki Dönem

L‹K‹T DE⁄ERLER 5.093.750 2.867.510
Nakit De¤erler ve Merkez Bankas› 1.970.688 1.290.931
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllar 1.023.606 243.594
Zorunlu Karfl›l›klar 2.099.456 1.332.985

PLASMANLAR 27.890.999 19.763.957

MAL‹ PLASMANLAR 10.953.804 9.262.581
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler (Net) 213.490 275.822
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler (Net) 8.339.359 5.381.060
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler (Net) 2.400.955 3.605.699

T‹CAR‹ PLASMANLAR 16.937.195 10.501.376
K›sa Vadeli Krediler 7.568.407 6.809.026
Orta Ve Uzun Vadeli Krediler 9.131.365 3.504.061
Takipteki Krediler (Net) 237.423 188.289

DURAN DE⁄ERLER 2.064.006 2.839.694

‹fltirakler (Net) 30.635 159.640
Ba¤l› Ortakl›klar (Net) 611.152 1.394.851
Maddi Duran Varl›klar 1.408.286 1.264.336
Maddi Olmayan Duran Varl›klar 13.933 20.867

D‹⁄ER AKT‹F/VARLIKLAR 1.419.484 809.036

MEVDUAT 23.578.023 17.612.241

Bankalararas› Mevduat 571.802 641.921
Tasarruf Mevduat› 6.520.649 3.781.136
Resmi Kurulufllar Mevduat› 45.148 10.857
Ticari Kurulufllar Mevduat› 5.258.330 3.235.771
Di¤er Kurulufllar Mevduat› 283.349 318.008
Döviz Tevdiat Hesab› 10.880.085 9.617.844
K›ymetli Madenler Depo Hesaplar› 18.660 6.704

YABANCI KAYNAKLAR 7.492.630 4.551.940

PARA P‹YASALARI 1.956.445 974.456
ALINAN KRED‹LER 5.512.850 3.547.746
F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLARI (Net) 23.335 29.738

KARfiILIKLAR 451.671 170.834

Genel Karfl›l›klar 99.400 65.512
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 7.868 12.570
Vergi Karfl›l›¤› 213.397 1.488
Di¤er Karfl›l›klar 131.006 91.264

ÖZVARLIK 3.899.624 3.140.669

Ödenmifl Sermaye 2.100.000 1.200.000
Sermaye Yedekleri 973.692 1.378.646
Kâr Yedekleri 117.538 102.982
Kâr veya Zarar 708.394 459.041

D‹⁄ER PAS‹F/YÜKÜMLÜLÜKLER 1.046.291 804.513
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Banka’n›n kârl›l›¤› 2005 y›l›nda olumlu geliflmeler göstermeye devam etmifl; 2004 y›l›nda 450.549 bin YTL olarak gerçekleflen net kâr, 2005 y›l›nda %57,2
oran›nda artarak 708.394 bin YTL olarak gerçekleflmifltir. Bu kâr, Banka’n›n yasal mevzuat ve uluslararas› uygulamalar do¤rultusunda ay›rd›¤›, kredi
karfl›l›klar› dahil toplam 673.339 bin YTL (2004: 659.259 bin YTL) tutar›ndaki karfl›l›klar sonras›ndaki net kârd›r. 2005 y›l›nda Banka’n›n aktif kârl›l›¤›
%2,26 (2004: %1,74), özkaynak kârl›l›¤› ise %20,12 (2004: %15,27) olarak gerçekleflmifltir. Banka’n›n sermaye yeterlilik rasyosu, reel sektörü finanse
ederek Türk ekonomisinin büyümesine katk›da bulunma kararl›l›¤›n›n bir sonucu olarak artan risk a¤›rl›kl› aktifleri nedeniyle 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle
%15,10 (31 Aral›k 2004: %16,61) olarak gerçekleflmifltir.

Mali tablolara bak›ld›¤›nda iflletme giderlerinde bir önceki y›la göre %24,8 oran›nda art›fl yafland›¤› gözlemlenmektedir. Bu art›fl›n temel sebebi flube a¤›n›n
geniflletilmesidir. Banka’n›n aktif ve pasif kalemlerinin risk unsurlar› aç›s›ndan gözlenmesi, sorunlu olabilecek kredilerin yeniden yap›land›r›lmas›, ilave
teminatla alacaklar›n korunmas› ve daha yak›ndan takibi gibi önlemler al›nmas›na 2005 y›l›nda da devam edilmifltir. Ayr›ca, Banka’n›n istikrarl› ve
sürdürülebilir faiz d›fl› gelirlerinde 2005 y›l›nda da önemli art›fllar sa¤lanm›fl; net ücret ve komisyon gelirlerinde bir önceki y›la oranla yaklafl›k %33,0
oran›nda art›fl kaydedilmifltir. Net ücret ve komisyon gelirlerinin “di¤er faaliyet giderleri”ni karfl›lama oran› ise 2005 y›l›nda yaklafl›k üç puan artarak
%54,6’ya yükselmifltir.

GEL‹R TABLOSU Cari Dönem Önceki Dönem De¤iflim De¤iflim %

Faiz Gelirleri  3.467.476 3.048.946 418.530 13,73    
Faiz Giderleri  (1.792.816) (1.761.159) (31.657) 1,80    

Net Faiz Geliri 1.674.660 1.287.787 386.873 30,04    

Net Ücret Ve Komisyon Gelirleri 737.637 554.659 182.978 32,99    
Temettü Gelirleri 1.140 1.208 (68) (5,63)    
Net Ticari Kâr/Zarar 133.434 162.814 (29.380) (18,05)    
Di¤er Faaliyet Gelirleri 184.580 142.792 41.788 29,26    

Faaliyet Gelirleri Toplam› 2.731.451 2.149.260 582.191 27,09    

Kredi ve Di¤er Alacaklar Karfl›l›¤› (446.657) (424.759) (21.898) 5,16    
Di¤er Faaliyet Giderleri (1.352.401) (1.084.484) (267.917) 24,70    

Faaliyet Kâr/Zarar› 932.393 640.017 292.376 45,68    

Ba¤l› Ort. ve ‹fltiraklerden Kâr/Zarar 2.001 59.324 (57.323) (96,63)    
Net Parasal Pozisyon Kâr›/Zarar› - (15.292) 15.292 (100,00)    
Vergi Öncesi Kâr/Zarar 934.394 684.049 250.345 36,60    
Vergi Karfl›l›¤› (226.000) (233.500) 7.500 (3,21)    
Net Dönem Kâr ve Zarar› 708.394 450.549 257.845 57,23    
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KÂR DA⁄ITIMI 

Bankam›z›n 60. Hesap Y›l›nda oluflan 708.393.807,94.- YTL’lik Kâr'›n Ana Sözleflmemizin 45. Maddesine göre afla¤›daki flekilde da¤›t›lmas›, kâr da¤›t›m›
ile ilgili zamanlama konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi ve Banka çal›flanlar›na kâr pay› da¤›t›m fleklinin performanslar› da dikkate al›narak
Genel Müdürlük taraf›ndan belirlenmesi hususunu siz say›n ortaklar›m›z›n onay›na sunuyoruz. 

2005 YILI KÂR DA⁄ITIM TABLOSU – YTL

DÖNEM KÂRI 708.393.807,94     

A - 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) (%5) -     35.419.690,40     
B - Ödenmifl Sermayeye Göre ‹lk Kâr Pay›  (%5) -   105.000.000,00     
C - Ola¤anüstü Yedek Akçe (%5) -     28.398.705,87     
D -  

- %5’ine kadar› Yönetim Kurulu Üyelerine -.-         
- %5 Bankan›n Müdür ve Memurlar›na -     24.526.155,08
- Kurucu Hisse Kâr Pay› (intifa senetleri) -     49.052.310,15

E - Ola¤anüstü Yedek Akçe -   458.639.099,92     
F - 2. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) -       7.357.846,52     

AD‹ H‹SSE SENETLER‹NE DA⁄ITILACAK 2005 YILINA ‹L‹fiK‹N NAK‹T TEMETTÜ TABLOSU 

NAK‹T OLARAK DA⁄ITILACAK
1 YTL NOM‹NAL DE⁄ERDE 

TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL) H‹SSEYE ‹SABET EDEN TEMETTÜ TEMETTÜ ÖDEME TAR‹H‹
TUTARI (YTL) ORANI (%)

BRÜT 105.000.000,00 0,05000 5,000     Genel Kurul Toplant›s› 
sonras› belirlenecektir.

NET (*) 95.021.832,44 0,04525 4,525  

KURUCU H‹SSE SENETLER‹NE DA⁄ITILACAK 2005 YILINA ‹L‹fiK‹N NAK‹T TEMETTÜ TABLOSU

NAK‹T OLARAK DA⁄ITILACAK
TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL) H‹SSE BAfiINA ‹SABET EDEN TEMETTÜ TEMETTÜ ÖDEME TAR‹H‹

H‹SSE ADED‹ TUTARI (YTL)
BRÜT 49.052.310,15 370 132.573,81 Genel Kurul Toplant›s› 

sonras› belirlenecektir.
NET (*) 44.390.860,91 370 119.975,30

(*) Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6. bendinin (bi) paragraf›na istinaden gerçek kifliler ve dar mükellef kurumlar ve kiflilerden (Türkiye'de iflyeri
ve daimi temsilcisi vas›tas›yla elde edenler hariç) %10 gelir vergisi kesintisi yap›lacak olup Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61. maddesi kapsam›nda yat›r›m
indirimi stopaj›na tabi tutulmufl kazanca isabet eden kâr paylar› üzerinden stopaj hesaplamas› yap›lmayacakt›r.

Sayg›lar›m›zla
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Risk Yönetimi Politikalar›na ‹liflkin Bilgiler

R‹SK YÖNET‹M‹ VE ‹Ç DENET‹M ORGAN‹ZASYONU

Garanti’de risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, yasal mevzuatla da uyumlu olarak icrac› fonksiyonlardan ba¤›ms›z bir flekilde Yönetim Kurulu’na
do¤rudan ba¤l› bir organizasyon ile yürütülmektedir. Yönetim Kurulumuz, risk yönetimi ve iç denetim sisteminin yerlefltirilmesi, faaliyetlerinin etkin bir
flekilde yürütülmesinin sa¤lanmas›, Banka’n›n sermayesi ile uyumlu risk alma düzeyine uygun flekilde risk yönetimi ve iç denetim strateji ve politikalar›n›n
oluflturulmas› ile bunlar›n uygulanmas›n›n sa¤lanmas› ve sürdürülmesinden sorumlu nihai mercidir. Söz konusu organizasyon içinde yer alan Teftifl Kurulu,
‹ç Kontrol Merkezi ve Risk Yönetimi Müdürlü¤ü, Yönetim Kurulu taraf›ndan yetkilendirilmifl ve herhangi bir icrac› sorumlulu¤u bulunmayan Yönetim
Kurulu üyesine do¤rudan raporlama yapmaktad›r. 

Banka’da risk yönetimi ve iç denetim sisteminin iflleyiflinin etkinli¤i ayn› zamanda münferit say›da risk komiteleri ile de desteklenmektedir. Üst Düzey Risk
Komitesi (ÜDRK) bu yap› içinde, Banka’n›n risk-getiri-sermaye durumuna iliflkin gerekli bilgilendirmeyi Yönetim Kurulu’na sa¤lamaktad›r. ÜDRK’ne ba¤l›
Banka Risk Komitesi ve buna ba¤l› piyasa, kredi ve operasyonel risk alt komiteleri de, eflgüdüm içerisinde Banka’n›n ilgili birimleri ile bilgi ve görüfl
al›flveriflini sa¤layarak risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin Banka içinde yerleflmesini desteklemektedir.

Bu komiteler d›fl›nda ayr›ca, oluflturulmas›na dair herhangi bir yasal düzenleme olmad›¤› dönemde, kurumsal yönetim ilkelerine verilen önem gere¤ince
Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesini teminen Denetim Komitesi oluflturulmufltur. Denetim Komitesi, iç kontrol, iç
denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsam›nda oluflturulan birimlerden görevlerinin ifas›yla ilgili olarak düzenli raporlar almaktad›r. Denetim Komitesi
sorumlu birimlerin icra etti¤i faaliyetlerin sonuçlar› ile yap›lmas›na ihtiyaç duyulan uygulamalara ve Banka’n›n faaliyetlerini güven içinde sürdürmesi
bak›m›ndan önemli gördü¤ü di¤er hususlara iliflkin görüfllerini Yönetim Kurulu’na bildirmektedir.

Yine sektörde bir ilk uygulama olarak, uluslararas› uygulamalar çerçevesinde, olas› likidite krizlerine karfl› gerekli tedbirleri zaman›nda ve do¤ru flekilde
almay› sa¤lamak amac›yla likidite riski yönetimi kapsam›nda, “Likidite Riski Yönetimi Komitesi” oluflturulmufltur. 

R‹SK YÖNET‹M‹ FAAL‹YETLER‹

Garanti, Grup genelinde risk yönetimi kültürünü yerlefltirerek, riskin getiri ve sermaye ile iliflkilendirildi¤i entegre bir risk yönetimi sistemini oluflturma
vizyonuyla, piyasa ve kredi risklerini uluslararas› standartlara uygun analitik yöntemler kullanarak ölçmekte ve izlemektedir. 

P‹YASA R‹SK‹

Al›m Sat›m Riski; Banka’n›n bilanço içi ve bilanço d›fl›nda al›m-sat›m amaçl› tafl›d›¤› pozisyonlar›nda, piyasa fiyatlar›ndaki dalgalanmalar nedeniyle maruz
kald›¤› risk, RMD-Riske Maruz De¤er modeliyle günlük olarak hesaplanmakta ve RMD’ye ba¤l› ekonomik sermaye belirlenmektedir. Riske Maruz De¤er,
belirli bir vadede elde tutulan portföyün piyasa de¤erinde, piyasa fiyatlar›ndaki dalgalanmalardan dolay›, belirlenen güven aral›¤›nda ve belirli bir olas›l›k
dahilinde meydana gelmesi tahmin edilen maksimum de¤er kayb›n› ölçmektedir. Parametrik yöntem ile 260 günlük tarihsel veri kullan›larak %99 güven
aral›¤›nda hesaplanan RMD’ye, piyasa koflullar›n› yans›tmas› aç›s›ndan kurtosis ve likidite ayarlamalar› da yap›lmaktad›r. Bu çerçevede günlük olarak
hesaplanan RMD, ilgili Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür ve Hazine yönetimine günlük olarak raporlanmaktad›r. Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›fl
ekonomik sermayenin da¤›l›m›na ba¤l› olarak belirlenen ve sermayeye ba¤l› olarak ve ÜDRK onay›yla dinamik bir flekilde de¤ifltirilen RMD limitleri de
günlük olarak Risk Yönetimi Müdürlü¤ü taraf›ndan izlenmekte ve raporlanmaktad›r.

Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetleri de içerecek flekilde tüm al›m-sat›m portföyü için hesaplanan RMD, 2005 y›l sonu itibariyle 15,78 milyon YTL, 2005 y›l›
genelinde ortalama olarak ise 19,9 milyon YTL olmufltur. Mevcut piyasa koflullar›nda ve Garanti’nin özkaynak rakam› dikkate al›nd›¤›nda bu tutar Banka
için önemli bir risk teflkil etmemektedir. RMD limitlerinde afl›m olmam›flt›r.

Likidite ve Kurtosis Ayarl› Parametrik RMD, %99 GA

Not: ‹çsel model ile hesaplanan riske maruz de¤er mevcut durumda banka içi yönetimde kullan›lmaktad›r. Yasal olarak içsel modellerle ölçüm ve
raporlamalar bir zorunluluk olmay›p, BDDK'ya raporlanan piyasa riskine maruz tutarlar standart yöntem ile hesaplanmaktad›r. BDDK'n›n Basel II yol
haritas›na göre, RMD’nin sermaye yeterlili¤i hesaplamas›nda kullan›lmas› uygulamas›na 2008 bafl›nda geçilecektir.
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Büyük çapl› piyasa dalgalanmalar›nda oluflabilecek riskleri belirlemek amac›yla RMD modeli ile düzenli olarak stres testleri ve senaryo analizleri
yap›lmaktad›r.

Modelin güvenilirli¤ini izlemek aç›s›ndan geriye dönük testler de düzenli olarak yap›lmaktad›r. Son bir y›ll›k dönemde modelde bir sapma olmam›flt›r.

Yap›sal Faiz Oran› Riski: Banka’n›n bilanço yap›s›ndaki vade uyumsuzlu¤u nedeniyle maruz kald›¤› faiz riskini belirlemek üzere, her 15 günde bir
durasyon/gap ve duyarl›l›k analizi raporlar› üretilmektedir. Tüm bilanço içi ve d›fl› faize duyarl› kalemlerin dikkate al›nd›¤› ve ifllem baz›nda nakit ak›fllar
üzerinden bugünkü de¤ere ba¤l› olarak hesaplanan TL ve YP durasyon/gap raporu düzenli olarak APKO komitesinde de¤erlendirilmekte ve bilançonun
yönetimine iliflkin kararlar›n al›nmas› sa¤lanmaktad›r. Gap’in yönetimi amac›yla IR swap, futures, uzun vadeli repo gibi enstrümanlardan yararlan›lmakta,
sendikasyon-seküritizasyon gibi uzun vadeli kaynaklar yarat›lmaktad›r. 

Likidite Riski: Garanti’de piyasa koflullar› ve Banka’n›n bilanço yap›s›ndan kaynaklanabilecek olas› likidite krizlerine karfl› gerekli tedbirleri zaman›nda ve
do¤ru flekilde almay› sa¤lamak amac›yla likidite riski yönetimi çerçevesinde, uluslararas› uygulamalar da dikkate al›narak “Likidite Riski Yönetimi Komitesi”
oluflturulmufltur. Sektör genelinde de öncü uygulamalardan olan likidite riskinin izlenmesine yönelik bu sistemi yerlefltirmek üzere; erken uyar› sinyalleri,
likidite riskinin fliddetine ba¤l› stres seviyeleri ve her bir stres seviyesinde al›nabilecek aksiyonlar kurumsal bir prosedür çerçevesinde tan›mlanm›flt›r. Erken
uyar› sinyalleri ayl›k olarak izlenmekte ve Likidite Risk Yönetimi Komitesi’ne raporlanmaktad›r. Ayr›ca bu analizlerde, Banka’n›n core deposit (çekirdek
mevduat) oranlar› ile yapt›¤› çal›flmalar›n sonucunda elde edilen geçmifl veri taban›n›n bulgular› da dikkate al›nmaktad›r. Günlük likiditenin yönetimi ise
Hazine Bölümü taraf›ndan yürütülmektedir.

KRED‹ R‹SK‹

Kurumsal ve ticari krediler portföyü için gelifltirilen içsel risk derecelendirme modeli Ocak 2003’de Banka’n›n sistemine uyumlu hale getirilmifl, kredi tahsis
aflamas›nda kullan›m› kredilendirme sürecindeki politika ve prosedürler içine yerlefltirilmifltir. Model, müflterileri objektif kriterler kullanarak
derecelendirmek amac›yla, geçmifl veriler üzerinden istatistiksel yöntemler kullan›larak gelifltirilmifltir. ‹çsel risk derecelendirme modeli ile her bir müflterinin
gelecekte temerrüde düflme olas›l›¤› belirlenmektedir. Ratingler kullan›larak, söz konusu portföy için beklenen zarar, beklenmeyen zarar ve ekonomik
sermaye tutarlar› ayl›k olarak hesaplanmaktad›r. 

Bireysel krediler ve kredi kartlar› portföyü için Experian taraf›ndan gelifltirilmifl scoring modeli, baflvuru ve tahsis sürecinde kullan›lmaktad›r. Bu modellerin
üretti¤i skorlara ba¤l› olarak ürün baz›nda haz›rlanan kredi riski ve ekonomik sermaye hesaplamalar› Banka’n›n iç yönetiminde izleme amaçl› kullan›lmakta
olup, yeterli veri taban› olufltu¤unda analizlerin tekrar edilmesi ve sonras›nda sonuçlar›n karar alma süreci içine yerlefltirilmesi planlanmaktad›r. 

Hazine operasyonlar› çerçevesinde, karfl› taraf›n temerrüt etme ihtimaline ba¤l› olarak, para piyasalar›, repo ve türev ifllemlerden do¤abilecek kredi riski ve
buna ba¤l› ekonomik sermaye ihtiyac›, istatistiksel yöntemler ile hesaplanmaktad›r.

OPERASYONEL R‹SK

Banka’da operasyonel risklerin ölçüm ve yönetimi çerçevesinde öncelikle Banka içinde oluflmufl ve potansiyel operasyonel riskler ve bu risklerin ait oldu¤u
iflkolu, neden, sonuç tipleri, BIS kategorileri do¤rultusunda gruplanarak örnek bir risk matrisi oluflturulmufltur. Bu matris çerçevesinde önemli ifl kollar› için
kay›p veri taban› meydana getirilmektedir. Önümüzdeki dönemde bu verinin operasyonel riskin ölçümünde kullan›lmas›na yönelik altyap› da
sa¤lanmaktad›r.

Risklerin kontrol edilmesine dönük olarak her riske ait denetim durumu, etki ve olas›l›klar› bu matris içinde de¤erlendirilmektedir. Risk matrisi öncelikle ‹ç
Kontrol ve Teftifl Kurulu taraf›ndan izlenmektedir.

BASEL II UYUM SÜREC‹

Banka’da 2003 y›l›nda bafllat›lan bir baflka çal›flma ise, Basel II’ye uyum çal›flmas›d›r. BDDK taraf›ndan 2007 y›l›nda uygulamaya geçilmesi hedeflenen Basel
II’ye uyum süreci için, Garanti kendi bünyesinde Risk Yönetimi Birimi taraf›ndan koordinasyonu sa¤lanan ve ilgili tüm taraflar›n kat›l›m›yla Basel II
Komitesini oluflturmufltur. Bu komite, uyum süreci için gerekli olan tüm çal›flmalar› planlam›fl ve yol haritas› ile paralel flekilde yürütmektedir. Garanti
Bankas› Risk Yönetimi çal›flanlar› Türkiye Bankalar Birli¤i’nde oluflturulan komitelerde de hem Basel hem de risk yönetimi çal›flmalar›nda aktif rol
almaktad›r. 

AC‹L DURUM PLANI

D›fl dan›flmanl›k deste¤i de al›narak tamamlanan bir proje kapsam›nda oluflturulan Acil Durum Plan› ile ola¤anüstü bir durumda Garanti’nin kritik
fonksiyonlar›n› yerine getirerek, ifl süreklili¤inin sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r. Bu çerçevede birim, flube ve bölgeler için hareket tarzlar›, kritik ifl süreçlerini
yürütecek ola¤anüstü durum birim ekipleri, destek ekipleri ve bunlar›n görev tan›mlar› ve her ekibin ola¤anüstü durum öncesi, sonras› ve olay an›ndaki
sorumluluklar› belirlenmifltir. Ola¤anüstü durumdan ola¤an koflullara dönüfl stratejileri, plan›n “güncellenmesi” ve “test edilmesi” prensipleri aç›klanm›flt›r.

Banka’n›n veri iflleme merkezi ve flebeke altyap›s›, teknik ve mekanik donan›m problemlerini önlemek amac›yla yedekleme sistemini içerir flekilde dizayn
edilmifltir. Banka’n›n operasyon ve bilgi ifllem merkezinde verilen hizmetleri etkileyecek teknik ve mekanik problemler haricindeki ola¤anüstü haller için
‹zmir’de IBM firmas›na ait sistem ve donan›mlar kullan›labilmektedir. Bu sayede, çok k›sa bir süre içerisinde tüm banka sistemi bir yerden baflka bir yere
aktar›labilmekte ve hizmet ak›fl›na devam edilebilmektedir. Garanti Bankas›’n›n EFT ve SWIFT sistemleri için yedek makinalar› mevcuttur. Bu makinalar
beklenmeyen durumlarda devreye girmek için haz›r olarak bekletilmektedir.
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‹Ç KONTROL MERKEZ‹ FAAL‹YETLER‹

‹ç Kontrol Merkezi, Banka içerisinde sa¤l›kl› bir iç kontrol ortam›n›n oluflturulmas›n› ve koordinasyonunu, Banka faaliyetlerinin yönetim stratejisi ve
politikalar›na uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir flekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini, hesap ve kay›t düzeninin
bütünlü¤ünü, güvenilirli¤ini sa¤lamaktad›r. Bu kapsamda, görevlerin fonksiyonel ayr›l›¤›, yetki ve sorumluluklar›n paylafl›m›, mutabakat düzeninin
kurulmas›, süreçlere oto kontrol ve sistemsel kontrollerin yerlefltirilmesi ve maruz kal›nan risklerin tan›mlanmas› ve izlenmesi yönünde altyap›lar
oluflturulmaktad›r. 

‹ç Kontrol Merkezi, denetimlerini ve iç kontrol ortam›n›n gelifltirilmesi çal›flmalar›n›, oluflturulmufl olan “operasyonel risk matrisini” esas alarak yapmaktad›r.
Böylelikle Banka genelinde operasyonel riskler etki, olas›l›k ve içinde bulundu¤u süreç gibi bilgiler bir bütünlük oluflturacak ve risk bazl› olacak flekilde
izlenebilmektedir.

‹ç Kontrol Merkezi’ne ba¤l› iç kontrol elemanlar› taraf›ndan merkezde ve yerinde denetim yöntemleri ile denetim faaliyetleri gerçeklefltirilmekte olup;

• Merkezi denetimde, muhasebe ve MIS kay›tlar›n›n uygunlu¤u günlük periyotlar ile tüm bankay› kapsayacak flekilde,

• Yerinde denetimde ise, ifllemler ve dokümantasyonun banka içi ve yasal mevzuata ve düzenlemelere uygunlu¤u, proaktif veya olufltuktan k›sa bir süre
sonra olmak üzere risk bazl› seçilmifl Genel Müdürlük birimlerini ve flubeleri kapsayacak flekilde,

yerine getirilmektedir.

Ayr›ca tüm flube ve birimlerin tafl›d›klar› operasyonel riski yönetebilmeleri için, risk raporlamalar›, öz de¤erlendirme uygulamalar› gibi araçlar da
kullan›lmaktad›r.

TEFT‹fi KURULU FAAL‹YETLER‹ 

Banka’n›n genel müdürlük birimlerinin, flubelerinin ve kontrolü alt›ndaki ifltiraklerinin denetimi, Teftifl Kurulu’nca gerçeklefltirilmektedir. 

Kurul, denetim faaliyeti yürüttü¤ü birimlerin;

• Faaliyetlerinin mevzuata ve iç düzenlemelere uygunlu¤unu,
• Mali ve mali olmayan her türlü bilgilerinin do¤rulu¤unu ve güvenilirli¤ini,
• Varl›klar›n korunmas›na yönelik uygulamalar›n›n etkinli¤ini, 
• Operasyonlar›n›n verimlilik ve etkilili¤ini,
• ‹ç kontrol sistemlerinin etkinli¤ini, 

incelemekte ve de¤erlendirmektedir. Ayr›ca, Banka’ya karfl›, personel ya da üçüncü kiflilerce gerçeklefltirilen hile, doland›r›c›l›k veya sahtekârl›k faaliyetlerini
incelemek ve soruflturmak görevi de Teftifl Kurulu taraf›ndan yürütülmektedir.

Teftifl Kurulu tüm bu görevlerini etkin bir flekilde yerine getirebilmek için faaliyetlerini, yerinde ve merkezi denetim ile soruflturma ve inceleme çal›flmalar›
olarak yap›land›rm›fl, organizasyonunu da buna uygun oluflturmufltur. 

Yerinde denetim faaliyeti kapsam›nda, risk a¤›rl›klar› esas al›narak yap›lan önceliklendirmeler do¤rultusunda Banka’n›n ifltirakleri, genel müdürlük birimleri,
bölge müdürlükleri ve flubelerinde, çeflitli denetim teknikleri kullan›larak saha çal›flmalar› yürütülmektedir. Teftifl Kurulu, mevcut kaynaklar›n etkin
kullan›labilmesi ve faaliyetlerin kuruma en fazla katk›y› sa¤layabilecek kapsamda yürütülebilmesi için, risk odakl› çal›flma anlay›fl›n› benimsemifltir. Yerinde
denetim faaliyetine iliflkin y›ll›k denetim planlar› bu anlay›fl ile oluflturulmakta ve uygulanmaktad›r. 

Kurul, bankac›l›k ürün, uygulama ve süreçlerinde yer verilen sistematik eksiklik ve hatalar›n tespitine yönelik uzaktan inceleme tekniklerinin kullan›ld›¤›
merkezi denetim faaliyeti de yürütmektedir. Ayr›ca, her türlü sahtecilik ve doland›r›c›l›k eylemlerinin incelenmesi ve soruflturulmas›n›n yan› s›ra, kurulan
erken uyar› sistemleri ile bunlar›n herhangi bir zarar oluflturmadan tespitine yönelik Kurul çal›flmalar› da bulunmaktad›r. 

Kurul faaliyetlerinin kapsam›, belirlenmifl amaçlara ulaflabilmesine imkân verecek flekilde Banka ve kontrolü alt›ndaki ifltiraklerinin istisnas›z bütün
faaliyetlerini içine almaktad›r. Denetim kapsam› ve s›kl›¤›, Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›’nca yap›lacak risk de¤erlendirmeleri, Kurul’un kaynaklar›, öncelikleri,
Banka’n›n hedef ve stratejilerine göre belirlenmektedir. Kurul Üyeleri’nin, yürüttükleri faaliyetler ile ilgili olarak, Banka’n›n tüm kay›tlar›, belgeleri, hesaplar›,
bilgi sistemleri, mülk ve personeline s›n›rs›z eriflim hakk› bulunmaktad›r. 

Banka’da, 4208 Say›l› Karaparan›n Aklanmas›n›n Önlenmesi Kanunu’ndan kaynaklanan bir gereklilik olan Uyum Görevlisi Mart 2003'te atanm›fl ve
uygulamalarda banka içi koordinasyonun etkin sa¤lanmas› için ilgili birimlerin kat›l›m› ile "Uyum Komitesi" oluflturulmufltur. ‹lgili yasa ve di¤er
düzenlemelerden kaynaklanan kimlik tespiti, flüpheli ifllemlerin raporlanmas›, çal›flanlara karapara ile ilgili e¤itim verilerek karaparan›n aklanmas›n›n
engellenmesi bilincinin art›r›lmas›, Banka ifllemlerinin karapara mevzuat› yönünden izlenmesi gibi yükümlülükleri ile ilgili olarak muhtelif görevleri yerine
getirmektedir. Söz konusu yükümlülüklerin sa¤l›kl› bir flekilde yerine getirilebilmesi için gerekli politika ve prosedürleri haz›rlamak, gerekti¤inde revize
etmek, görev sahas› ile ilgili konularda Banka içerisinde uygulama birli¤ini sa¤lamak, çal›flanlar› yönlendirmek, Banka yönetimine ve Uyum Komitesi’ne
öneriler sunmak ve resmi veya özel kurumlarla ilgili konularda iliflkileri yürütmek Uyum Görevlisi ve ekibinin fonksiyonlar› aras›ndad›r.



(Bin Yeni Türk Liras›) 

2001-2005 Özet Finansal Bilgiler

AKT‹F KALEMLER 31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003 31 Aral›k 2002 31 Aral›k 2001
I. NAK‹T DE⁄ERLER VE MERKEZ BANKASI 1.970.688 1.290.931 568.234 1.424.046 1.562.567 
1.1 Kasa 107.356 62.013 41.664 36.917 37.855 
1.2 Efektif Deposu 90.301 127.515 139.823 173.991 552.278 
1.3 T.C. Merkez Bankas› 1.769.827 1.098.449 385.339 1.193.731 953.175 
1.4 Di¤er 3.204 2.954 1.408 19.407 19.259 
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE⁄ERLER (Net) 213.490 275.822 930.159 1.779.531 3.110.682 
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 213.127 275.264 929.502 1.642.426 3.095.380 
2.1.1 Devlet Tahvili 197.861 253.444 927.542 1.368.922 2.774.908 
2.1.2 Hazine Bonosu 1.270 20.469 1.001 263.408 320.472 
2.1.3 Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri 13.996 1.351 959 10.096 - 
2.2 Hisse Senetleri - - - - - 
2.3 Di¤er Menkul De¤erler 363 558 657 137.105 15.302 
III. BANKALAR VE D‹⁄ER MAL‹ KURULUfiLAR 1.023.606 243.594 354.621 827.107 1.852.452 
3.1 Bankalar 1.023.606 243.594 354.621 827.107 1.852.452 
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 691.109 101.920 46.054 98.891 98.029 
3.1.2 Yurtd›fl› Bankalar 332.497 141.674 308.567 728.216 1.754.423 
3.1.3 Yurtd›fl› Merkez ve fiubeler - - - - - 
3.2 Di¤er Mali Kurulufllar - - - - - 
IV. PARA P‹YASALARI - - - - 687.348 
4.1 Bankalararas› Para Piyasas›ndan Alacaklar - - - - 687.348 
4.2 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Alacaklar - - - - - 
4.3 Ters Repo ‹fllemlerinden Alacaklar - - - - - 
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DE⁄ERLER (Net)  8.339.359 5.381.060 4.750.373 1.402.071 - 
5.1 Hisse Senetleri 39.950 67.915 58.262 27.976 - 
5.2 Di¤er Menkul De¤erler 8.299.409 5.313.145 4.692.111 1.374.095 - 
VI. KRED‹LER  16.937.195 10.501.376 7.821.761 7.339.962 7.221.654 
6.1 K›sa Vadeli 7.568.407 6.809.026 4.675.610 3.559.478 3.118.513 
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 9.131.365 3.504.061 2.966.023 3.462.121 3.617.448 
6.3 Takipteki Krediler 714.938 431.826 344.792 466.375 901.109 
6.4 Özel Karfl›l›klar (-) 477.515 243.537 164.664 148.012 415.416 
VII. FAKTOR‹NG ALACAKLARI - - - - - 
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) 2.400.955 3.605.699 5.167.181 6.504.012 6.351.567 
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.400.955 3.563.814 5.117.681 6.407.288 6.336.909 
8.1.1 Devlet Tahvili 2.271.305 3.563.814 4.953.437 6.326.990 6.334.689 
8.1.2 Hazine Bonosu - - - 80.298 2.220 
8.1.3 Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri 129.650 - 164.244 - - 
8.2 Di¤er Menkul De¤erler - 41.885 49.500 96.724 14.658 
IX. ‹fiT‹RAKLER (Net)  30.635 159.640 321.141 288.296 199.332 
9.1 Mali ‹fltirakler 4.401 5.024 5.033 18.751 11.997 
9.2 Mali Olmayan ‹fltirakler 26.234 154.616 316.108 269.545 187.335 
X. BA⁄LI ORTAKLIKLAR (Net) 611.152 1.394.851 1.464.248 1.270.454 1.230.390 
10.1 Mali Ortakl›klar 603.261 568.319 555.394 541.830 576.941 
10.2 Mali Olmayan Ortakl›klar 7.891 826.532 908.854 728.624 653.449 
XI. D‹⁄ER YATIRIMLAR (Net)  - - - - - 
XII. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI (Net) - - - - - 
12.1 Finansal Kiralama Alacaklar› - - - - - 
12.2 Kazan›lmam›fl Gelirler (-) - - - - - 
XIII. ZORUNLU KARfiILIKLAR 2.099.456 1.332.985 1.264.599 1.253.742 1.319.774 
XIV. MUHTEL‹F ALACAKLAR 62.992 37.932 127.446 50.074 584.621 
XV. FA‹Z VE GEL‹R TAHAKKUK VE REESKONTLARI 758.153 544.559 760.512 1.088.227 1.067.136 
15.1 Kredilerin 219.546 164.054 203.684 296.605 482.291 
15.2 Menkul De¤erlerin 487.605 287.241 524.715 754.352 554.011 
15.3 Di¤er 51.002 93.264 32.113 37.270 30.834 
XVI. MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.408.286 1.264.336 1.448.125 1.554.198 1.343.846 
16.1 Defter De¤eri 2.325.245 2.035.216 2.154.114 2.261.007 2.154.152 
16.2 Birikmifl Amortismanlar (-) 916.959 770.880 705.989 706.809 810.306 
XVII. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 13.933 20.867 29.531 35.562 30.053 
17.1 fierefiye - - - - - 
17.2 Di¤er 72.064 70.539 68.588 104.645 69.587 
17.3 Birikmifl Amortismanlar (-) 58.131 49.672 39.057 69.083 39.534 
XVIII. ERTELENM‹fi VERG‹ AKT‹F‹ 30.460 109.872 376.915 454.651 611.836 
XIX. D‹⁄ER AKT‹FLER  567.879 116.673 105.862 103.759 225.477 

AKT‹F TOPLAMI 36.468.239 26.280.197 25.490.708 25.375.692 27.398.735 

NOT: 2005 y›l› öncesi finansal bilgileri enflasyonun etkilerini yans›tacak flekilde Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›nalma gücü cinsinden ifade edilmifltir. 
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PAS‹F KALEMLER 31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003 31 Aral›k 2002 31 Aral›k 2001
I. MEVDUAT  23.578.023 17.612.241 16.393.836 17.074.551 17.116.404 
1.1 Bankalararas› Mevduat 571.802 641.921 740.542 485.408 1.295.839 
1.2 Tasarruf Mevduat› 6.520.649 3.781.136 3.327.410 2.555.577 2.284.075 
1.3 Resmi Kurulufllar Mevduat› 45.148 10.857 8.655 6.860 18.642 
1.4 Ticari Kurulufllar Mevduat› 5.258.330 3.235.771 2.512.698 2.641.763 2.024.982 
1.5 Di¤er Kurulufllar Mevduat› 283.349 318.008 261.252 172.052 125.885 
1.6 Döviz Tevdiat Hesab› 10.880.085 9.617.844 9.527.212 11.161.675 11.303.972 
1.7 K›ymetli Madenler Depo Hesaplar› 18.660 6.704 16.067 51.216 63.009 
II. PARA P‹YASALARI 1.956.445 974.456 1.956.959 1.433.945 807.521 
2.1 Bankalararas› Para Piyasalar›ndan Al›nan Borçlar - - - 41.476 807.521 
2.2 ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Al›nan Borçlar - 199.650 119.532 - - 
2.3 Repo ‹fllemlerinden Sa¤lanan Fonlar 1.956.445 774.806 1.837.427 1.392.469 - 
III. ALINAN KRED‹LER 5.512.850 3.547.746 3.291.927 3.320.859 5.644.329 
3.1 T.C. Merkez Bankas› Kredileri - - - - 266.601 
3.2 Al›nan Di¤er Krediler 5.512.850 3.547.746 3.291.927 3.320.859 5.377.728 
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kurulufllardan 162.745 197.565 197.038 321.305 218.904 
3.2.2 Yurtd›fl› Banka, Kurulufl ve Fonlardan 5.350.105 3.350.181 3.094.889 2.999.554 5.158.824 
IV. ‹HRAÇ ED‹LEN MENKUL KIYMETLER (Net)  - - - - - 
4.1 Bonolar - - - - - 
4.2 Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler - - - - - 
4.3 Tahviller - - - - - 
V. FONLAR - - - - - 
VI. MUHTEL‹F BORÇLAR  120.873 71.032 55.348 60.801 53.362 
VII. D‹⁄ER YABANCI KAYNAKLAR 619.221 522.742 552.823 749.836 927.766 
VIII. ÖDENECEK VERG‹, RES‹M, HARÇ VE PR‹MLER 63.894 43.651 44.484 43.473 85.136 
IX. FAKTOR‹NG BORÇLARI - - - - - 
X. F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLARI (Net) 23.335 29.738 22.470 13.136 - 
10.1 Finansal Kiralama Borçlar› 26.870 35.647 26.557 13.136 - 
10.2 Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri (-) 3.535 5.909 4.087 - - 
XI. FA‹Z VE G‹DER REESKONTLARI 242.303 167.088 270.199 243.182 232.335 
11.1 Mevduat›n 138.590 91.248 150.682 180.011 134.824 
11.2 Al›nan Kredilerin 47.305 37.235 30.731 31.035 75.525 
11.3 Repo ‹fllemlerinin 8.506 14.017 7.013 1.344 - 
11.4 Di¤er 47.902 24.588 81.773 30.792 21.986 
XII. KARfiILIKLAR 451.671 170.834 112.680 258.876 466.244 
12.1 Genel Karfl›l›klar 99.400 65.512 53.562 45.668 57.744 
12.2 K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 7.868 12.570 13.171 13.711 16.242 
12.3 Vergi Karfl›l›¤› 213.397 1.488 1.694 1.930 - 
12.4 Sigorta Teknik Karfl›l›klar› (Net) - - - - - 
12.5 Di¤er Karfl›l›klar 131.006 91.264 44.253 197.567 392.258 
XIII. SERMAYE BENZER‹ KRED‹LER - - - - - 
XIV. ERTELENM‹fi VERG‹ PAS‹F‹ - - - - - 
XV. ÖZKAYNAKLAR 3.899.624 3.140.669 2.789.982 2.177.033 2.065.638 
15.1 Ödenmifl Sermaye 2.100.000 1.200.000 822.038 791.748 750.000 
15.2 Sermaye Yedekleri 973.692 1.378.646 1.499.638 1.225.277 2.529.035 
15.2.1 Hisse Senedi ‹hraç Primleri - - - - - 
15.2.2 Hisse Senedi ‹ptal Kârlar› - - - - - 
15.2.3 Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu 194.131 141.218 262.618 18.400 - 
15.2.4 Yeniden De¤erleme Fonu 2.147 9.143 26.993 2.470 2.469 
15.2.5 Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl› 4.860 5.731 4.149 - - 
15.2.6 Di¤er Sermaye Yedekleri 772.554 - - 2.805 - 
15.2.7 Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark› - 1.222.554 1.205.878 1.201.602 2.526.566 
15.3 Kâr Yedekleri 117.538 102.982 - 366 381.210 
15.3.1 Yasal Yedekler 49.261 26.337 - - 326.095 
15.3.2 Statü Yedekleri - - - - - 
15.3.3 Ola¤anüstü Yedekler 64.587 71.416 - - 55.115 
15.3.4 Di¤er Kâr Yedekleri 3.690 5.229 - 366 - 
15.4 Kâr veya Zarar 708.394 459.041 468.306 159.642 (1.594.607)
15.4.1 Geçmifl Y›llar Kâr ve Zararlar› - 8.492 125.075 - (1.209.854)
15.4.2 Dönem Net Kâr ve Zarar› 708.394 450.549 343.231 159.642 (384.753)

PAS‹F TOPLAMI 36.468.239 26.280.197 25.490.708 25.375.692 27.398.735 

NOT: 2005 y›l› öncesi finansal bilgileri enflasyonun etkilerini yans›tacak flekilde Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›nalma gücü cinsinden ifade edilmifltir. 



(Bin Yeni Türk Liras›)  

2001-2005 Özet Finansal Bilgiler

GEL‹R VE G‹DER KALEMLER‹ 31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003 31 Aral›k 2002 31 Aral›k 2001
I. FA‹Z GEL‹RLER‹  3.467.476 3.048.946 2.391.536 3.955.193 4.837.026 
1.1 Kredilerden Al›nan Faizler 1.974.921 1.447.641 1.222.736 1.249.563 2.125.268 
1.1.1 TP Kredilerden Al›nan Faizler 1.574.183 1.105.284 896.096 870.697 1.394.333 
1.1.1.1 K›sa Vadeli Kredilerden 1.415.922 1.073.882 885.727 828.367 1.096.206 
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 158.261 31.402 10.369 42.330 298.127 
1.1.2 YP Kredilerden Al›nan Faizler 395.258 335.426 310.140 372.641 718.882 
1.1.2.1 K›sa Vadeli Kredilerden 111.981 114.986 115.717 181.724 306.343 
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 283.277 220.440 194.423 190.917 412.539 
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Al›nan Faizler 5.480 6.931 16.500 6.225 12.053 
1.1.4 Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Al›nan Primler - - - - - 
1.2 Zorunlu Karfl›l›klardan Al›nan Faizler 67.784 62.300 72.902 74.384 13.688 
1.3 Bankalardan Al›nan Faizler 46.757 32.455 29.770 192.533 588.894 
1.3.1 T.C. Merkez Bankas›’ndan 6.003 6.007 7.396 10.125 11.026 
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 7.167 8.184 4.659 40.370 440.432 
1.3.3 Yurtd›fl› Bankalardan 33.587 18.264 17.715 142.038 137.436 
1.3.4 Yurtd›fl› Merkez ve fiubelerden - - - - - 
1.4 Para Piyasas› ‹fllemlerinden Al›nan Faizler 939 1.139 9.791 140.554 126.616 
1.5 Menkul De¤erlerden Al›nan Faizler 1.326.950 1.448.668 1.008.440 2.234.679 1.899.369 
1.5.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden 38.270 232.658 26.405 587.695 545.615 
1.5.2 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 984.082 686.237 419.170 54.242 - 
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erlerden 304.598 529.773 562.865 1.592.742 1.353.754 
1.6 Di¤er Faiz Gelirleri  50.125 56.743 47.897 63.480 83.191 
II. FA‹Z G‹DERLER‹  1.792.816 1.761.159 2.327.615 3.079.477 3.699.152 
2.1 Mevduata Verilen Faizler 1.413.786 1.435.694 1.928.681 2.614.219 3.056.765 
2.1.1 Bankalararas› Mevduat›na 50.967 68.522 103.712 169.134 1.213.007 
2.1.2 Tasarruf Mevduat›na 749.315 753.690 1.086.766 1.340.985 1.044.061 
2.1.3 Resmi Kurulufllar Mevduat›na 7.516 249 484 2.094 4.720 
2.1.4 Ticari Kurulufllar Mevduat›na 373.359 372.308 422.290 771.468 248.637 
2.1.5 Di¤er Kurulufllar Mevduat›na 54.743 54.608 32.064 37.871 36.867 
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplar›na 177.676 186.219 283.348 292.597 509.151 
2.1.7 K›ymetli Maden Depo Hesaplar›na 210 98 17 70 322 
2.2 Para Piyasas› ‹fllemlerine Verilen Faizler 188.314 193.246 231.594 7.767 147.411 
2.3 Kullan›lan Kredilere Verilen Faizler 183.722 127.990 165.689 449.501 489.063 
2.3.1 T.C. Merkez Bankas›na - - - - - 
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 19.784 28.820 67.479 59.398 52.159 
2.3.3 Yurtd›fl› Bankalara 147.540 86.555 98.210 390.103 355.420 
2.3.4 Yurtd›fl› Merkez ve fiubelere - - - - - 
2.3.5 Di¤er Kurulufllara 16.398 12.615 - - 81.484 
2.4 ‹hraç edilen Menkul K›ymetlere Verilen Faizler - - - - - 
2.5 Di¤er Faiz Giderleri  6.994 4.229 1.651 7.990 5.913 
III. NET FA‹Z GEL‹R‹ (I - II) 1.674.660 1.287.787 63.921 875.716 1.137.874 
IV. NET ÜCRET VE KOM‹SYON GEL‹RLER‹ 737.637 554.659 408.545 362.053 170.323 
4.1 Al›nan Ücret ve Komisyonlar 998.533 777.226 646.152 616.288 503.456 
4.1.1 Nakdi Kredilerden 72.546 55.178 43.377 100.029 25.958 
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 63.198 63.075 62.456 69.571 71.824 
4.1.3 Di¤er 862.789 658.973 540.319 446.688 405.674 
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 260.896 222.567 237.607 254.235 333.133 
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 28.968 26.548 14.709 13.541 33.425 
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 242 324 409 638 742 
4.2.3 Di¤er 231.686 195.695 222.489 240.056 298.966 
V. TEMETTÜ GEL‹RLER‹ 1.140 1.208 61 3.785 5.567 
5.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden - - - - - 
5.2 Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden 1.140 1.208 61 3.785 5.567 
VI. NET T‹CAR‹ KÂR/ZARAR 133.434 162.814 811.604 (27.634) (224.140)
6.1 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr/Zarar› (6.418) 94.967 679.549 424.177 1.376.598 
6.1.1 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr› 484.866 413.537 765.502 508.435 2.084.982 
6.1.1.1 Türev Finansal Araçlardan Karlar 327.738 202.453 77.606 61.954 968.065 
6.1.1.2 Di¤er 157.128 211.084 687.896 446.481 1.116.917 
6.1.2 Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Zarar› (-) 491.284 318.570 85.953 84.258 708.384 
6.1.2.1 Türev Finansal Araçlardan Zararlar 390.944 178.418 33.206 31.062 18.273 
6.1.2.2 Di¤er 100.340 140.152 52.747 53.196 690.111 
6.2 Kambiyo ‹fllemleri Kâr/Zarar› 139.852 67.847 132.055 (451.811) (1.600.738)
6.2.1 Kambiyo Kâr› 2.066.570 4.227.068 4.877.955 7.242.522 15.677.154 
6.2.2 Kambiyo Zarar› (-) 1.926.718 4.159.221 4.745.900 7.694.333 17.277.892 
VII. D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹RLER‹ 184.580 142.792 132.327 81.966 192.549 
VIII. FAAL‹YET GEL‹RLER‹ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 2.731.451 2.149.260 1.416.458 1.295.886 1.282.173 
IX. KRED‹ VE D‹⁄ER ALACAKLAR KARfiILI⁄I (-) 446.657 424.759 145.727 218.635 699.669 
X. D‹⁄ER FAL‹YET G‹DERLER‹ (-) 1.352.401 1.084.484 985.628 942.294 1.146.317 
XI. FAAL‹YET KÂR/ZARARI (VIII-IX-X) 932.393 640.017 285.103 134.957 (563.813)
XII. BA⁄LI ORTAKLIKLAR VE ‹fiT‹RAKLERDEN KÂR/ZARAR 2.001 59.324 26.953 72.913 203.599 
XIII. NET PARASAL POZ‹SYON KÂRI/ZARARI - (15.292) 54.512 (33.327) (169.240)
XIV. VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII) 934.394 684.049 366.568 174.543 (529.454)
XV. VERG‹ KARfiILI⁄I (-) 226.000 233.500 23.337 14.901 (191.778)
15.1 Cari Vergi Karfl›l›¤› 167.056 - - - 
15.2 Ertelenmifl Vergi Karfl›l›¤› 58.944 233.500 23.337 14.901 (191.778)
XVI. VERG‹ SONRASI OLA⁄AN FAAL‹YET KÂR/ZARARI (XIV-XV) 708.394 450.549 343.231 159.642 (337.676)
XVII. VERG‹ SONRASI OLA⁄ANÜSTÜ KÂR/ZARAR - - - - (47.077)
17.1 Vergi Öncesi Ola¤anüstü Net Kâr/Zarar - - - - (47.077)
17.1.1 Ola¤anüstü Gelirler - - - - - 
17.1.2 Ola¤anüstü Giderler (-) - - - - (47.077)
17.2 Ola¤anüstü Kâra ‹liflkin Vergi Karfl›l›¤› (-) - - - - - 
XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII) 708.394 450.549 343.231 159.642 (384.753)

H‹SSE BAfiINA KÂR/ZARAR (1.000 TL nominal için tam TL olarak) 337 375 418 202 (513)

NOT: 2005 y›l› öncesi finansal bilgileri enflasyonun etkilerini yans›tacak flekilde Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›nalma gücü cinsinden ifade edilmifltir. 



MOODY’S
Uzun Dönem Uzun Dönem K›sa Dönem Finansal Görünüm TL Mevduat
Yabanc› Para TL Mevduat TL Mevduat Güç Notu Görünüm
Mevduat
B1/Dura¤an A3 Birincil- 2 D+ Pozitif Dura¤an

STANDARD & POOR’S
Uzun Dönem Uzun Dönem Görünüm
Yabanc› Para Yabanc› Para

Mevduat
BB- BB- Pozitif

FITCHRATINGS
Yabanc› Para Türk Liras›

K›sa Dönem Uzun Dönem Bireysel Destek K›sa Dönem Uzun Dönem Ulusal
B BB- (Pozitif) C/D 4 B BB- (Pozitif) A+ (Dura¤an)

CAPITAL INTELLIGENCE
Uzun Dönem K›sa Dönem Finansal Güç Destek Görünüm
Yabanc› Para Yabanc› Para
BB- B BBB 2 Dura¤an 
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Garanti’nin Kredi Notlar› ve 
Kredi Derecelendirme Kurumlar›na Göre Garanti

Garanti, uluslararas› kredi derecelendirme kurulufllar› ile banka analistlerinin yak›ndan takip etti¤i halka aç›k Türk kurulufllar›n›n bafl›nda gelmektedir. 

Kredi derecelendirme kurulufllar› periyodik olarak Garanti'nin kredi notunu aç›klad›klar› gibi farkl› banka ve yat›r›m flirketlerinin analistleri de Banka'n›n

güncel performans› ve gelecekteki potansiyeli hakk›nda raporlar yay›nlayarak uluslararas› yat›r›mc›lara ulaflt›rmaktad›rlar.

Y›ll›k Raporun bu bölümünde, Garanti'nin 13 Mart 2006 tarihi itibariyle güncel kredi notlar›, kredi derecelendirme kurulufllar› yetkilileri ve banka

analistlerinin Banka hakk›ndaki tespit ve yorumlar›ndan bir özet sunulmufltur. 

Standard and Poor's - Ocak 2005
• Genifl müflteri taban›, güçlü teknolojik altyap›s› ve etkin flube a¤›na sahip bankalar gelecek dönemde baflar›l› olacaklard›r. Biz, Garanti'nin bu 

bankalardan biri oldu¤unu düflünüyoruz.
• Garanti, müflterilerinin ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya odakl› zengin bir ürün gam› gelifltirmeye; kaliteli ve sürekli hizmet sa¤lamay› hedefleyen bir stratejiye 

sahip.
• Garanti, alternatif da¤›t›m kanallar›nda lider banka.
• Ticari ve teknolojik bak›mdan Garanti, Türkiye'deki en iyi bankalardan biri.

Moody's - Ekim 2005
• Cazip ve gelecek vaat eden ifl kollar›ndaki güçlü konumu, Garanti'nin uzun vadeli getiri sa¤lama yetkinli¤ini tan›ml›yor.
• Güçlü bir bankac›l›k markas›na sahip olan Garanti, artan seviyede ücret ve komisyon geliri elde etti¤i ticari ve kurumsal bankac›l›k ifl kollar›nda sa¤lam 

bir konumda.
• Profesyonel yönetim ekibi ve büyüme potansiyeli yüksek, riski düflük ifl alanlar›na yönlenmifl stratejik oda¤›, Garanti'nin sa¤lam konumunu destekliyor.
• Banka'n›n ticaret finansman› ve kredi kartlar› alanlar›ndaki lider konumu ve makroekonomik iyileflmeye paralel geliflen kredi faaliyetleri kayda de¤er 

nitelikte.

Capital Intelligence - A¤ustos 2005
• Garanti, Türk bankac›l›k sektöründe güçlü bir markad›r. Banka, bireysel ve ticari bankac›l›k alanlar›nda büyümesine olanak tan›yacak sa¤lam bir 

konuma sahip.
• Garanti uluslararas› piyasalardan gerçeklefltirdi¤i fonlama çal›flmalar› ile vade uzatmadaki baflar›s›n›, Hazine'den sonraki en uzun vadeli kredi ifllemini 

gerçeklefltirerek ortaya koydu.
• Banka'n›n politika ve stratejileri, piyasa ihtiyaçlar›, insan kayna¤›, ekonomik ve teknolojik geliflme etraf›nda flekilleniyor.

FitchRatings - Aral›k 2005
• Garanti'nin kredi notlar›, iyileflen aktif kalitesini, artan vergi öncesi kâr›n›, sa¤lam sermaye yap›s›n›, güçlü likidite ve fonlama olanaklar› ile Türk 

bankac›l›k sektöründeki köklü konumunu yans›t›yor.



Banka Analistlerine Göre Garanti

Deutsche Bank - Ocak 2006
• GE'nin hissedar oldu¤u Garanti, güçlü büyümeye odakl›. GE'nin bireysel ve ipotek kredilerindeki gücü Garanti'nin aktif ve kredi büyümesinde 

s›çramaya yol açacak.

• Gerçeklefltirdi¤i ortakl›k, Garanti'nin, 2006 y›l›nda bafllamas› beklenen ipotekli finansman piyasas›n›n da katk›s›yla, bireysel bankac›l›ktaki konumunu 
daha da güçlendirecek.

ING - Ocak 2006
• GE ile ortakl›¤›n Garanti için çok olumlu olaca¤› görüflündeyiz. GE'nin özellikle ipotekli konut finansman› ve proje finansman› alanlar›ndaki uzmanl›¤›n›

getirmesinin yan›nda, Garanti de kredi kart› operasyonlar›ndaki üstün yeteneklerini paylaflabilir.

• Yeni ortakl›¤›n üzerinde çal›flaca¤› farkl› stratejik opsiyonlar dahilinde Romanya, Ukrayna, Bulgaristan ve Rusya cazip bölgesel geniflleme f›rsatlar› 
sunabilir.

Credit Suisse - Aral›k 2005
• Kredi portföyünde en yüksek bireysel kredi pay› ve kredi kartlar›ndaki gücüyle Garanti, bireysel bankac›l›ktaki tercihimizdir.

• GE ortakl›¤›, Garanti'nin güçlü bireysel bankac›l›k markas›n›n daha da geliflmesi için know-how sa¤layacakt›r.

Citigroup - Ekim 2005
• 2005 y›l›nda tüketici kredilerine olan oda¤›n› yo¤unlaflt›ran Garanti, pazar pay›n› en h›zl› art›ran banka konumunda. 

Merrill Lynch - Ekim 2005
• GECF’nin Garanti'ye teklif veren bankalar aras›nda eflit ortakl›k için en iyi efl oldu¤u görüflündeyiz. 

• Kan›m›zca Garanti ve GECF birbirini tamamlay›c› niteliktedir; GECF özellikle ipotekli konut finansman› baflta olmak üzere bireysel bankac›l›k alan›nda 
de¤er yarat›rken, Garanti KOB‹ bankac›l›¤› ve kurumsal bankac›l›k gibi di¤er bankac›l›k ürünlerinde de¤er üretmeye devam edecektir.    

JP Morgan - A¤ustos 2005
• Garanti çok güçlü müflteri taban›na ve yüksek müflteri bafl›na bireysel kredi ve vadesiz mevduat oran›na sahip. Banka, bu güçlü konumunu kredi 

kartlar›ndaki yüksek pay› ile pekifltirmifltir.

• Bireysel bankac›l›kta yenilikçi ürünlerdeki liderli¤i, Garanti'nin gelirlerini çeflitlendirmesini kolaylaflt›rmaktad›r. Banka'n›n etkin müflteri iliflkileri 
yönetimindeki gücü ve alternatif da¤›t›m kanallar› yat›r›m ve emeklilik fonlar›, ve sigortac›l›k ürünlerindeki çapraz sat›fl oranlar›n›n yükselmesini 
sa¤layacakt›r.

• Garanti'nin getirili aktiflerine olan oran› giderek artan serbest sermayesi, düflen faiz ortam›nda daralan marjlara karfl› dirençli olmas›n› sa¤lamaktad›r.

• Garanti, sa¤lam bireysel bankac›l›k markas› ile sa¤l›kl› bir gelir yaratma ivmesine sahip.

Goldman Sachs - Temmuz/A¤ustos 2005
• Garanti, fonlar›n menkul k›ymetlerden kredilere do¤ru kaymas›ndan en çok faydalanan banka.

• Garanti, gerçek bankac›l›k faaliyetinin en iyi örne¤i.

• GECF ortakl›¤›, Garanti'nin ana ifl kollar›nda daha h›zl› büyümesini sa¤layacak, de¤erli bir deneyim kazand›racak.

Morgan Stanley - Temmuz/ A¤ustos 2005
• 2005 ve 2006'n›n ana temas›, birleflme ve devralmalar›n yan› s›ra dezenflasyonist sürecin yönetimi olacak. Garanti dezenflasyonist süreci en iyi    

yöneten banka. 

• Garanti, kredi kartlar›ndaki gücü, bilançosunu yeniden yap›land›rmadaki baflar›s› ve artan ücret ve komisyon gelirleri ile düflen faiz ortam›nda 
kârl›l›¤›n› korumay› baflar›yor.

• Türk Liras› vadesiz mevduatta en yüksek orana sahip olan Garanti, bunun fonlama maliyetine olan olumlu etkisi nedeniyle avantajl› konumda.

CAIB - Haziran 2005
• Garanti, takip etti¤imiz banka grubu içinde en güçlü kârl›l›k ivmesine sahip.
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Garanti Hisselerinin Performans›

Garanti'nin hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (‹MKB) "GARAN.IS" sembolü ile ifllem görmektedir. Londra Menkul K›ymetler Borsas›'nda

(London Stock Exchange) da kotedir. 

Garanti'nin hisseleri ilk defa 1990 y›l›nda halka arz olmufl; Banka, 1993 y›l›nda Türkiye'de Amerikan/Global Depo Sertifikas› (American Depository Shares -

ADS) olarak hisselerini uluslararas› piyasalara arz eden ilk kurum olmufltur. 

Mevcut uluslararas› ADS'ler Londra Menkul K›ymetler Borsas›'n›n uluslararas› hisse senetlerine yönelik servisi olan SEAQ International'da (The Stock

Exchange Automated Quotations) kotedir. Banka'n›n 31 Aral›k 2005 itibariyle ortakl›k yap›s› Y›ll›k Raporun 7. sayfas›nda sunulmaktad›r.

“GARAN.IS” / EN DÜfiÜK - EN YÜKSEK F‹YAT B‹LG‹LER‹

(Kapan›fl de¤erlerine göre)

YTL ABD dolar›

Dönem En yüksek En düflük En yüksek En düflük
1Ç05 3,40 2,48 2,66 1,81
2Ç05 3,35 2,65 2,49 1,93
3Ç05 4,04 3,23 3,01 2,41
4Ç05 4,90 3,92 3,65 2,90

“GARAN.IS” - ‹MKB ENDEKSINE KIYASLA PERFORMANS

“GARAN.IS” F‹YAT SEYR‹
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1 Genel bilgiler

1.1 Ana ortakl›k bankan›n kurulufl tarihi, bafllang›ç statüsü, an›lan statüde meydana gelen de¤ifliklikleri ihtiva eden tarihçesi
Türkiye Garanti Bankas› Anonim fiirketi'nin ("Banka") kurulmas›na 11 Nisan 1946 tarih ve 3/4010 say›l› Bakanlar Kurulu karar›yla izin verilmifl ve "Ana Sözleflme"
25 Nisan 1946 tarihli Resmi Gazete'de yay›nlanm›flt›r. Genel Müdürlü¤ü ‹stanbul'da yerleflik olan Banka yurt içinde 359, yurt d›fl›nda 3 flubesi ve 5 temsilcili¤i
ile hizmet vermektedir.

1.2 Ana ortakl›k bankan›n sermaye yap›s›, yönetim ve denetimini do¤rudan veya dolayl› olarak tek bafl›na veya birlikte elinde bulunduran
ortaklar›, varsa bu hususlarda y›l içindeki de¤ifliklikler ile dahil oldu¤u gruba iliflkin aç›klama
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle Banka'n›n %27.54 hissesine sahip olan Do¤ufl Holding Afi çat›s› alt›nda bulunan flirketler toplulu¤u Do¤ufl Grubu olarak
tan›mlanm›flt›r. Do¤ufl Holding Afi detay› 5.2.14.15 nolu dipnotta verildi¤i üzere Banka'n›n ç›kar›lm›fl sermayesinin %25.5'ine tekabül eden toplam 53,550,000,000
adet Banka hissesini General Electric ("GE") Grubu'na dahil "GE Araflt›rma ve Müflavirlik Limited fiti."ne 22 Aral›k 2005 tarihinde satm›fl, ilgili sat›fl ifllemi ile
birlikte GE, Banka yönetiminde ortak söz sahibi olmufltur.

Do¤ufl Grubu
1951 y›l›nda inflaat ve taahhüt alan›nda faaliyet göstermek amac›yla kurulan Do¤ufl Grubu, bugün 15.000'den fazla çal›flan›yla inflaat sektörü yan›nda finansal
hizmetler, otomotiv, perakendecilik, medya, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Do¤ufl Grubu, uluslararas› flirketler ile yapm›fl oldu¤u distribütörlük, yönetim veya franchise anlaflmalar› veya ortakl›klar sonucu Volkswagen, Audi, Porsche,
Seat, Scania, ITT Sheraton, Hyatt Regency, Jeeves, Armani, Gucci ve CNBC gibi tan›nm›fl markalar›n Türkiye'deki yetkilisi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

‹nflaat sektöründe; Arakl›-‹yidere, Çukurova, Sinop-Boyabat, Asilah-Tanger (Fas) otoyollar›, Yusufeli ve Artvin barajlar›, Ukrayna Dinyeper Köprüsü Do¤ufl
Grubu'nun devam eden önemli projeleri aras›nda yer almaktad›r.

Do¤ufl Grubu, yurtiçinde yap-ifllet-devret modeliyle ihale edilmifl olan Dalaman, Didim, Turgutreis, Bodrum, Antalya gibi befl marinaya ve güney sahillerinde
yer alan Sheraton Voyager, Club Aldiana ve Paradise Side Apart Otel gibi turizm yat›r›mlar›na sahiptir.

Do¤ufl Grubu'nun finans sektöründeki yat›r›mlar› ise; Türkiye Garanti Bankas› Afi, Garanti Bank International NV, Garanti Bank Moscow, Garanti Finansal
Kiralama Afi, Garanti Yat›r›m Menkul K›ymetler Afi, Garanti Portföy Yönetimi Afi, Garanti Sigorta Afi, Garanti Emeklilik Afi, Garanti Faktoring Hizmetleri Afi,
Garanti Ödeme Sistemleri Afi, Garanti Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› Afi ve Volkswagen Do¤ufl Tüketici Finansman› A.fi.'dir.

General Electric Grubu
GE, uçak motoru ve enerji üretimi ile su ve güvenlik teknolojilerinden t›bbi sistemlere, kurumsal - bireysel finansman hizmetlerinden medya hizmetlerine dek
pek çok alanda hizmet veren bir teknoloji, medya ve finansal hizmetler flirketidir.

GE, her biri kendi birimleriyle hizmet veren alt› temel iflkolu vas›tas›yla, 100'den fazla ülkede faaliyet göstermekte, dünya çap›nda 300 binden fazla çal›flan›
istihdam etmektedir. Bu alt› iflkolu; GE Tüketici Finansman›, GE Ticari Finansman, GE Sa¤l›k, GE Endüstriyel, GE Enfrastrüktür, NBC Universal'dir.

GE'nin alt› temel iflkolundan biri olan GE Tüketici Finansman›, 41 ülkede, tüketicilere, perakendecilere ve otomobil bayilerine kredi temin etmektedir. GE Tüketici
Finansman›'n›n  toplam varl›klar› yaklafl›k 151 milyar Amerikan Dolar›(USD)'d›r. GE Tüketici Finansman›, dünya çap›nda, baflta ma¤aza kredi kartlar›, tüketici
kredileri, banka kartlar›, otomobil kredisi ve leasing, mortgage, kurumsal seyahat ve harcama kartlar›, borç konsolidasyonu, ipote¤e dayal› konut kredisi ve
kredi sigortas› olmak üzere, pek çok finansal ürünü müflterilerinin hizmetine sunmaktad›r.

GE Tüketici Finansman›, Avrupa'da 21 ülkede faaliyettedir. 2004 y›l› itibariyle birimin Avrupa'daki toplam varl›¤› yaklafl›k 74 milyar USD, net geliri ise yaklafl›k
1,159 milyon USD'dir. Avrupa'da 16 bin kifli istihdam etmektedir.

1. 3 Ana ortakl›k bankan›n yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard›mc›lar›n›n nitelikleri, varsa bunlarda
meydana gelen de¤ifliklikler ile bankada sahip olduklar› paylara iliflkin aç›klama:

Yönetim Kurulu Baskan› ve Üyeleri

                    Bankac›l›k ve ‹flletmecilik
Ad› Soyad› Görevi Göreve Atanma Tarihi Ö¤renim Durumu             Dallar›nda ‹fl Tecrübesi

Ferit Faik fiahenk            Yönetim Kurulu Baflkan› 18.04.2001 Lisans
     15 y›l
Süleyman Sözen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili 08.07.2003 Lisans      23 y›l
Muammer Cüneyt Sezgin Yönetim Kurulu Üyesi 30.06.2004 Doktora      20 y›l
Dr. Ahmet Kamil Esirtgen Yönetim Kurulu Üyesi 19.03.1992 Doktora      31 y›l
Richard Alan Laxer Yönetim Kurulu Üyesi 22.12.2005 Lisans      22 y›l
Daniel Noel O'Connor Yönetim Kurulu Üyesi 22.12.2005 Yüksek Lisans        8 y›l
Charles Edward Alexander Yönetim Kurulu Üyesi 22.12.2005 Lisans      25 y›l
Dimitri Lysander Stockton Yönetim Kurulu Üyesi 22.12.2005 Lisans      14 y›l
Sait Ergun Özen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 14.05.2003 Lisans      18 y›l

Türkiye Garanti Bankas› A.fi. ve Finansal Kurulufllar›
31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle Haz›rlanan Y›l Sonu Konsolide Finansal
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Genel Müdür ve Yard›mc›lar›:
             Bankac›l›k ve ‹flletmecilik

Ad› Soyad› Görevi Göreve Atanma Tarihi Ö¤renim Durumu             Dallar›nda ‹fl Tecrübesi

Sait Ergun Özen Genel Müdür 01.04.2000 Lisans     18 y›l
Adnan Memifl GMY-Destek Hizmetleri 03.06.1991 Lisans     28 y›l
Ali Fuat Erbil GMY-Bireysel Bankac›l›k 30.04.1999 Doktora     13 y›l
Ali Temel GMY-Krediler 21.10.1999 Lisans     15 y›l
Gökhan Erun GMY-‹nsan Kaynaklar› 18.08.2005 Yüksek Lisans     11 y›l
Faruk Nafiz Karadere GMY-KOB‹ Bankac›l›¤› 01.05.1999 Lisans     23 y›l
Halil Hüsnü Erel GMY-Operasyon Hizmetleri 16.06.1997 Lisans     20 y›l
Kubilay Cinemre GMY-Hazine ve Yat›r›m Bankac›l›¤› 06.06.2000 Lisans     18 y›l
Tolga Egemen GMY-Finansal Kurumlar ve Kurumsal Bankac›l›k 21.09.2000 Lisans     13 y›l
Turgay Gönensin GMY-Ticari Bankac›l›k 15.12.2001 Lisans     20 y›

Yukar›da belirtilen kiflilerin Banka hisselerinin halka aç›k olmayan k›sm› içerisinde pay› yoktur.

1.4 Ana ortakl›k bankan›n hizmet türü ve faaliyet alanlar›na iliflkin özet bilgi
Banka'n›n faaliyet alanlar› Ana Sözleflme'sinin 3. maddesinde afla¤›daki gibi belirtilmifltir;
• Her türlü bankac›l›k ifllemleri,
• Bankac›l›k Kanunu'nun verdi¤i imkanlar dahilinde her çeflit teflebbüslere giriflmek ve flirket kurmak ve bunlar›n hisse senetlerini sat›n almak ve satmak,
• Bankac›l›kla müteraffik vekalet, sigorta acenteli¤i, komisyon ve nakliye iflleri yapmak,
• Türkiye Cumhuriyeti ve sair resmi ve hususi kurulufllar›n ç›kartacaklar› borçlanma tahvilleri ile hazine tahvil ve bonolar› ve di¤er pay senetleri ve tahvilleri
 sat›n almak ve satmak,
• D›fl memleketlerle iktisadi münasebetleri gelifltirmek,
• Bankac›l›k Kanunu'na ayk›r› olmamak flart› ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak.

Bu maddede yaz›l› ifllemler s›n›rl› olmay›p, tadadidir. Bu ifllemlerden baflka herhangi bir ifllem yap›lmas› Banka için faydal› görülürse, buna bafllan›lmas›, Yönetim
Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul taraf›ndan karara ba¤lanmas›na ve Ana Sözleflme'de de¤ifliklik mahiyetinde olan bu karar›n Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'nca
onanmas›na ba¤l›d›r. Bu suretle tasdik olunan karar Ana Sözleflme'ye eklenir.

Banka bir ihtisas bankas› olmay›p tüm bankac›l›k faaliyetlerinde bulunmaktad›r. Müflterilere kulland›r›lan kredilerin en önemli kayna¤› mevduatt›r. Öngörülen
verim oran›n› sa¤lamak kofluluyla, çeflitli sektörlerde faaliyette bulunan kurulufllara kredi kulland›r›lmaktad›r.
Öte yandan Banka, teminat mektuplar›, akreditif kredileri ve kabul kredileri baflta olmak üzere çeflitli türde gayrinakdi kredi kulland›r›lmas›na da önem vermektedir.

1.5 Di¤er bilgiler
Ticaret ünvan›: Türkiye Garanti Bankas› Anonim fiirketi
Genel müdürlük adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
                   Befliktafl 34340 ‹stanbul
Telefon ve faks numaralar›: Telefon: 0212 318 18 18, Faks: 0212 216 64 22
Elektronik site adresi: www.garanti.com.tr
Elektronik posta adresi: investorrelations@garanti.com.tr
Raporlama dönemi: 1 Ocak - 31 Aral›k 2005

Mali tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlarda yer alan bilgiler aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak haz›rlanm›flt›r.

Türkiye Garanti Bankas› A.fi. ve Finansal Kurulufllar›
31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle Haz›rlanan Y›l Sonu Konsolide Finansal Raporu
(Para Birimi : Bin Yeni Türk Liras› Olarak ‹fade Edilmifltir.)

Y›ll›k Rapor  2005
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31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Bilanço
(Bin Yeni Türk Liras›)

2 Konsolide Mali Tablolar
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Türkiye Garanti Bankas› A.fi. ve Finansal Kurulufllar›
31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Bilanço
(Bin Yeni Türk Liras›)

Y›ll›k Rapor  2005



Türkiye Garanti Bankas› A.fi. ve Finansal Kurulufllar›
31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Bilanço D›fl› Yükümlülükler
(Bin Yeni Türk Liras›)

31 Aral›k 2005 Tarihli Konsolide Mali Tablolar
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Türkiye Garanti Bankas› A.fi. ve Finansal Kurulufllar›
31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Gelir Tablosu
(Bin Yeni Türk Liras›)

Y›ll›k Rapor  2005



Türkiye Garanti Bankas› A.fi. ve Finansal Kurulufllar›
31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Nakit Ak›m Tablosu
(Bin Yeni Türk Liras›)

31 Aral›k 2005 Tarihli Konsolide Mali Tablolar
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Türkiye Garanti Bankas› A.fi. ve Finansal Kurulufllar›
31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Özkaynak De¤iflim Tablosu
(Bin Yeni Türk Liras›)

Y›ll›k Rapor  2005



3 Muhasebe politikalar›

3.1 Sunum esaslar›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar
5411 say›l› yeni Bankac›l›k Kanunu 1 Kas›m 2005 tarih ve 25983 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak  yürürlü¤e girmifltir. Ancak 5411 say›l› yeni Bankac›l›k
Kanunu'nun geçici 1 inci maddesine göre ç›kar›lacak yönetmelik, tebli¤ ve kararlar yürürlü¤e girinceye kadar, kald›r›lan 4389 say›l› Kanun'un muhasebe
standartlar› ile ilgili düzenlemelerinin uygulanmas›na devam olunur. Bu raporda 4389 say›l› Kanun'a yap›lan göndermeler bahsi geçen geçici madde kapsam›nda
yap›lm›flt›r.

Banka muhasebe kay›tlar›n›, mali tablolar›n› ve bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar›n›, 4389 say›l› Bankalar Kanunu'nun "Hesap ve Kay›t Düzeni" bafll›kl› 13.
maddesi hükümleri gere¤ince Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("Kurum") taraf›ndan yay›nlanan ve 1 Ekim 2002 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlü¤e konulan "Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i" tebli¤lerine ve bunlara ek veya de¤ifliklik getiren bildirimler ve tebli¤lere uygun olarak düzenlemektedir.

Konsolidasyon kapsam›nda bulunan finansal ortakl›klar muhasebe kay›tlar›n› faaliyette bulunduklar› ülkedeki faaliyet alanlar›na iliflkin mevzuatlara uygun olarak
düzenlenmekte, ancak konsolidasyon aflamas›nda mali tablolar› yap›lan düzeltme kay›tlar› ile "Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i" tebli¤lerine uygun hale
getirilmektedir.

Mali tablolar, rayiç bedelleri ile de¤erlenen al›m sat›m amaçl› menkul de¤erler, sat›lmaya haz›r menkul de¤erler ve borsada ifllem gören ifltirakler, elden ç›kar›lacak
k›ymetler haricinde tarihi maliyet esas›na göre haz›rlanm›flt›r. Ancak Kurum taraf›ndan 28 Nisan 2005 tarih ve BDDK. DZM. 2/13/-d-5 say› ile yay›nlanan genelge
ile Ocak 2005 dönemi itibariyla yüksek enflasyon dönemi özelliklerinin büyük ölçüde ortadan kalkt›¤› belirtilmifltir. Buna göre Banka ve finansal kurulufllar›n›n
mali tablolar›n›n haz›rlanmas›nda 31 Aral›k 2004'e kadar enflasyon muhasebesi uygulanm›fl 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmas›na
son verilmifltir.

3.2 Banka ile konsolidasyon kapsam›nda bulunan ortakl›klar›na iliflkin bilgilerin sunumu
31 Aral›k 2005 tarihli konsolide mali tablolarda Türkiye Garanti Bankas› Anonim fiirketi ve finansal kurulufllar› olan Garanti Bank International (GBI), Garanti
Bank Moscow (Garanti Moscow), Garanti Finansal Kiralama Afi (Garanti Finansal Kiralama), Garanti Yat›r›m Menkul K›ymetler Afi (Garanti Yat›r›m), Garanti
Portföy Yönetimi Afi (Garanti Portföy), Garanti Sigorta Afi (Garanti Sigorta), Garanti Emeklilik Afi (Garanti Emeklilik), Garanti Faktoring Hizmetleri Afi (Garanti
Faktoring), Garanti Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› Afi (GGMYO), Garanti Fund Management Co. Ltd (GFM) ve Garanti Financial Services Plc (GFS)  konsolidasyon
kapsam›na al›nan kurulufllard›r. Faaliyetlerine Ekim 2002'den itibaren Do¤ufl Holding bünyesinde devam eden Banka'n›n %29 oran›nda ifltirak etti¤i DOC Finance
SA (DOC Finance) konsolide mali tablolara "Özsermaye Yöntemi" uygulanarak dahil edilmektedir.

Garanti Sigorta, 1989 y›l›nda sigortac›l›k faaliyetlerinde bulunmak amac›yla kurulmufltur. 1992 y›l›nda hayat ve sa¤l›k branfllar›n›n ayr› flirketler alt›nda sürdürülmesi
yolunda ç›kan karar ile Garanti Hayat Sigorta kurulmufl olup 2003 y›l› bafl›nda yap›lan yasal düzenlemeler çerçevesinde bireysel emeklilik flirketine dönüfltürülerek
Garanti Emeklilik Afi ad›n› alm›flt›r. Her iki flirketin hemen tamam›na do¤rudan ve dolayl› paylarla Garanti Bankas› sahiptir. fiirket merkezleri ‹stanbul'dad›r.

Garanti Finansal Kiralama, 1990 y›l›nda finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili olarak her türlü ifllem ve sözleflmeler yapmak amac›yla
kurulmufltur. Finansal kuruluflun merkezi ‹stanbul'dad›r. fiirket hisselerinin %98.94'üne do¤rudan ve dolayl› paylarla Garanti Bankas› sahiptir.

Garanti Faktoring, 1990 y›l›nda ithalat, ihracat ve yurtiçi faktoring faaliyetlerinde bulunmak amac›yla kurulmufltur. Finansal kuruluflun merkezi ‹stanbul'dad›r.
fiirket hisselerinin %55.40'›na Garanti Bankas›, %9.78'ine T. ‹hracat Bankas› Afi sahiptir, geri kalan %34.82'si halka aç›kt›r.

GBI, yurtd›fl›nda bankac›l›k faaliyetlerinde bulunmak amac›yla 1990 y›l›n›n sonlar›nda Garanti Bankas› taraf›ndan kurulmufltur. Sözkonusu bankan›n merkezi
Amsterdam'da bulunmaktad›r ve banka hisselerinin tamam›na Garanti Bankas› sahiptir.

Garanti Yat›r›m, 1991 y›l›nda kurulmufltur. Sözkonusu flirketin kurulufl amac› menkul k›ymetler ve menkul k›ymetler d›fl›nda kalan k›ymetli evrak ile mali de¤erleri
temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde arac›l›k faaliyetlerinde bulunmakt›r. Sözkonusu finansal kuruluflun merkezi
‹stanbul'dad›r. fiirket hisselerinin tamam›na Garanti Bankas› sahiptir.

DOC Finance SA, Ocak 1992'de uluslararas› pazarlarda finansman temini ve yat›r›m konular›nda faaliyet göstermek üzere kurulmufltur. Sözkonusu finansal
kuruluflun merkezi Cenevre'dedir ve flirket hisselerinin %29'una Garanti Bankas›, geri kalan %71'ine ise Do¤ufl Grubu flirketleri sahiptir.

1996 y›l›nda yurtd›fl›nda bankac›l›k faaliyetlerinde bulunmak amac›yla kurulan ve nominal  sermayesinin %75.02'sine Garanti Bankas›'n›n ve %24.86's›na Garanti
Financial Services plc.'nin sahip oldu¤u Garanti Moscow'un merkezi Moskova'dad›r.

Garanti Portföy, Haziran 1997'de kurulmufltur. Kurulufl amac› ilgili mevzuatlarla belirlenmifl ilke ve kurallar dahilinde sermaye piyasas› araçlar›ndan oluflan
portföyleri, müflterilerle yap›lacak portföy yönetim sözleflmesi çerçevesinde vekil s›fat›yla yönetmektir. Finansal kuruluflun merkezi ‹stanbul'dad›r. fiirket hisselerinin
tamam›na Garanti Bankas› sahiptir.

GGMYO, Temmuz 1997'de gayrimenkul yat›r›mlar›nda bulunmak ve gayrimenkul sat›fl ve kiras›ndan gelir sa¤lamak amac›yla Osmanl› Bankas› Afi taraf›ndan
kurulmufltur. fiirket hisselerinin %50.98'ine Garanti Bankas›, %0.02'sine Do¤ufl Grubu flirketleri sahiptir, geri kalan %49 ise halka aç›kt›r.

GFS, Aral›k 1997'de ‹rlanda'da finansal faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmufltur. fiirket hisselerinin % 99.99'una Garanti Bankas› sahiptir.

‹fltirak ve ba¤l› ortakl›k tasfiyeleri:

Bosphorus Financial Services Plc ve Clover Investments Ltd'in tasfiyeleri 2005 y›l› içerisinde tamamlanm›flt›r. GFM'nin tasfiye ifllemlerinin 2006 y›l›nda tamamlanmas›
beklenmektedir.
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3.3 Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile türev ürünlere iliflkin aç›klamalar
Türev ifllemleri a¤›rl›kl› olarak yabanc› para ve faiz swaplar›, yabanc› para opsiyonlar› ile vadeli döviz al›m-sat›m sözleflmelerinden oluflmaktad›r. Ana sözleflmeden
ayr›flt›r›lmak suretiyle oluflturulan türev ürünleri bulunmamaktad›r.

MUY'a iliflkin 1 say›l› Tebli¤ "Finansal Araçlar›n Muhasebelefltirilmesi Standard›" hükümleri uyar›nca vadeli döviz al›m-sat›m sözleflmeleri, swap, opsiyon ve futures
ifllemleri "Riskten korunma amaçl›" ve "al›m sat›m amaçl›" ifllemler olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Türev ifllemlerin ilk olarak kayda al›nmas›nda elde etme maliyeti
kullan›lmakta ve bunlara  iliflkin ifllem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Ayr›ca, türev ifllemlerden do¤an yükümlülük ve alacaklar sözleflme
tutarlar› üzerinden naz›m hesaplara kaydedilmektedir. Türev ifllemler kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde rayiç de¤er ile de¤erlenmekte ve rayiç de¤erin pozitif
veya negatif olmas›na göre bilançoda s›ras›yla, "faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar›" veya "faiz ve gider reeskontlar›" içerisinde gösterilmektedir. Yap›lan
de¤erleme sonucu rayiç de¤erde meydana gelen farklar al›m sat›m amaçl› türev ifllemlerde gelir tablosunda, riskten korunma amaçl› ifllemlerde özsermayede
yans›t›lmaktad›r.

Para swaplar›n›n spot ifllemleri bilançoda asli hesaplarda, vadeli ifllemleri ise yükümlülük olarak naz›m hesaplarda izlenmektedir.

3.4 Finansal araçlar›n netlefltirilmesine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Al›m sat›m amaçl›, sat›lmaya haz›r ve borsada ifllem gören hisse senetleri ile ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar›n rayiç de¤erlerinin defter de¤erlerinin alt›nda kalmas›
durumunda karfl›l›k ayr›lmakta, ayr›lan karfl›l›klar bilançoda defter de¤eri ile netlefltirilerek gösterilmektedir.

Bankalarca karfl›l›k ayr›lacak kredilerin ve di¤er alacaklar›n niteliklerinin belirlenmesi ve ayr›lacak karfl›l›klara iliflkin esas ve usuller hakk›nda yönetmelik çerçevesinde
takipteki alacaklara özel karfl›l›klar ayr›lmakta ve bu karfl›l›klar bilançonun aktifinde takipteki krediler bakiyesinden düflülmektedir.

Bunlar›n haricinde finansal varl›k ve yükümlülükler, sadece yasal olarak uygulanabilir oldu¤u durumlarda netlefltirilmektedir.

3.5 Faiz gelir ve giderine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Genel
Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilir. Dövize endeksli kredilerin ve menkul k›ymetlerin pozitif kur farklar› di¤er faaliyet gelirleri, negatif
kur farklar› ise di¤er faaliyet giderleri olarak muhasebelefltirilmektedir. Takipteki krediler ile ilgili faiz tahakkuk ve reeskont tutarlar› iptal edilmekte, tahsil edildikleri
zaman gelir kaydedilmektedir.

Sigortac›l›k faaliyetleri
Al›nan primler: Hayat ve elementer branfllar için al›nan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller ç›kt›ktan sonra kalan tutar› ifade
etmektedir. Al›nan primler cari rizikolar karfl›l›¤› dikkate al›narak mali tablolara yans›t›lm›flt›r.

Cari rizikolar karfl›l›¤›: Sigorta flirketleri, deprem teminatlar› d›fl›ndaki yükümlülükleri için cari rizikolar karfl›l›¤› ay›rmak zorundad›rlar. 7397 say›l› Kanun'a uygun
olarak cari rizikolar karfl›l›¤›, bilanço dönemi içinde yaflayan tüm poliçelerden komisyon tutarlar› düflüldükten sonra gün hesab› uygulanarak hesaplanmaktad›r.

Hayat matematik karfl›l›klar›: Hayat branfl› ile ifltigal eden sigorta flirketlerinin gelecekte vadesi geldi¤i zaman ödemeyi garantiledikleri tazminatlar için karfl›l›k
ay›rmalar› gerekmektedir. Hayat poliçeleri ile ilgili matematik karfl›l›klar› ölüm istatistiklerini dikkate alarak aktüerlerce, Türk sigorta flirketleri için cari olan resmi
tablolar kullan›larak hesaplan›r. Bu karfl›l›klar›n yat›r›mlara dönüflmesi sonucu elde edilen gelirler de dikkate al›n›r.

Muallak hasar karfl›l›¤›: Dönem sonu itibariyle ihbar edilmifl ve henüz ödenmemifl hasar dosyalar›na ait tüm mükellefiyetler için hasar karfl›l›¤› ayr›l›r. Muallak
hasar karfl›l›¤›, eksper raporlar›na veya sigortal› ile eksperin ilk de¤erlendirmelerine uygun olarak belirlenmektedir.

Finansal Kiralama Faaliyetleri
Minimum kira ödemelerinin toplam› faiz ve anapara tutarlar›n› kapsayan bir flekilde brüt olarak "finansal kiralama alacaklar›" hesab›nda yeralmaktad›r. Kira
ödemelerinin toplam› ile sözkonusu sabit k›ymetlerin maliyeti aras›ndaki fark olan faiz ise "kazan›lmam›fl gelirler" hesab›nda yans›t›lmaktad›r. Kira ödemeleri
gerçeklefltikçe, kira tutar› "finansal kiralama alacaklar›" hesab›ndan düflülmekte; içindeki faiz bilefleni ise gelir tablosuna faiz geliri olarak yans›t›lmaktad›r.

3.6 Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Ücret ve komisyon gelir ve giderleri ile di¤er kredi kurum ve kurulufllar›na ödenen kredi ücret ve komisyon giderleri, sözleflmeler yoluyla sa¤lanan ya da üçüncü
bir gerçek veya tüzel kifli için varl›k al›m› yoluyla sa¤lanan gelirler gerçeklefltikleri dönemlerde kay›tlara al›nmaktad›r.

3.7 Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erlere iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Rayiç de¤er esas›na göre de¤erlemeye tabi tutulmakta ve de¤erleme sonucunda oluflan kazanç ya da kay›plar kar/zarar hesaplar›na yans›t›lmaktad›r.  Ancak,
rayiç de¤erleri güvenilir bir flekilde tespit edilemiyorsa sabit bir vadesi olanlar için iç verim oran› yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl bedel üzerinden; sabit bir
vadesi olmayanlar için makul de¤er fiyatland›rma modelleri veya iskonto edilmifl nakit ak›m teknikleri kullan›larak de¤erlenmektedir. Al›m sat›m amaçl› menkul
de¤erlerin elde tutulmas› süresince kazan›lan faiz gelirleri, gelir tablosunda faiz gelirleri içinde gösterilmekte olup söz konusu menkul de¤erlerin vadesinden
önce elden ç›kar›lmas› sonucunda oluflan kar veya zarar sermaye piyasas› ifllemleri içinde de¤erlendirilmektedir.

3.8 Sat›fl ve geri al›fl anlaflmalar› ve menkul de¤erlerin ödünç verilmesi ifllemlerine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Tekrar geri al›m anlaflmalar› çerçevesinde sat›lan menkul k›ymetler ("repo"), BDDK.DZM.2/13-1382 say›l› düzenleme ile ve 1 fiubat 2002 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere, Tek Düzen Hesap Plan›'nda yap›lan de¤iflikli¤e uygun olarak bilanço hesaplar›nda takip edilmeye bafllanm›flt›r. Buna göre, repo anlaflmas›
çerçevesinde müflterilere sat›lan devlet tahvili ve hazine bonolar› ilgili menkul de¤er hesaplar› alt›nda "repoya konu edilenler" olarak s›n›fland›r›lmakta ve portföyde
tutulufl amaçlar›na göre rayiç de¤erleri veya iç verim oran›na göre iskonto edilmifl bedelleri ile de¤erlenmektedir. Repo ifllemlerinden elde edilen fonlar ise pasif
hesaplarda ayr› bir kalem olarak yans›t›lmakta ve faiz gideri için reeskont kaydedilmektedir.

Geri sat›m taahhüdü ile al›nm›fl menkul k›ymetler ("ters repo") ise "para piyasalar›" ana kalemi alt›nda ayr› bir kalem olarak gösterilmektedir. Ters repo ile al›nm›fl
menkul k›ymetlerin al›m ve geri sat›m fiyatlar› aras›ndaki fark›n döneme isabet eden k›sm› için gelir reeskontu hesaplanmaktad›r.
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3.9 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler, sat›lmaya haz›r menkul de¤erler ve banka kaynakl› krediler ve alacaklara iliflkin aç›klama ve
dipnotlar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar, vade sonuna kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde
tutulabilmesi için gerekli koflullar›n sa¤lanm›fl oldu¤u, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynakl› krediler ve alacaklar d›fl›nda
kalan menkul k›ymetlerden oluflmaktad›r.

Sat›lmaya haz›r menkul de¤erler, banka kaynakl› krediler ve alacaklar, vade sonuna kadar elde tutulacak menkul k›ymetler ve al›m sat›m amaçl›lar d›fl›nda kalan
menkul k›ymetlerden oluflmaktad›r.

Banka kaynakl› krediler ve alacaklar, borçluya para, mal ve hizmet sa¤lama yoluyla yarat›lan finansal varl›klar› ifade etmektedir.

Menkul de¤erler ilk kayda al›nmalar›nda ifllem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti ile muhasebelefltirilmektedir. Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetlerin müteakip
de¤erlemesi rayiç de¤eri üzerinden yap›lmaktad›r.  Ancak, rayiç de¤erleri güvenilir bir flekilde tespit edilemiyorsa, sabit bir vadesi olanlar için iç verim oran›
yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl bedel üzerinden; sabit bir vadesi olmayanlar için makul de¤er fiyatland›rma modelleri veya iskonto edilmifl nakit ak›m
teknikleri kullan›larak de¤erlenmektedir. Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetlerin rayiç de¤erlerindeki de¤iflikliklerden kaynaklanan ve menkullerin iskonto edilmifl
de¤eri ile rayiç de¤eri aras›ndaki fark› ifade eden gerçekleflmemifl kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde "menkul de¤erler de¤er art›fl fonu" hesab›
alt›nda gösterilmektedir. Sat›lmaya haz›r menkul de¤erler elden ç›kar›lmas› durumunda rayiç de¤er uygulamas› sonucunda özkaynak hesaplar›nda oluflan de¤er,
gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler ve banka kaynakl› krediler ve alacaklar ilk kayda al›mdan sonra, var ise de¤er
azal›fl› için ayr›lan karfl›l›k düflülerek, iç verim oran› yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl de¤eri ile muhasebelefltirilmektedir.

Önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler aras›nda s›n›fland›r›lan ancak, s›n›fland›rma esaslar›na uyulmad›¤›ndan iki y›l boyunca bu s›n›fland›rmaya
tabi tutulmayacak finansal varl›klar bulunmamaktad›r.

Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerden kazan›lm›fl olan faizler, faiz geliri olarak kaydedilmektedir.

Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin al›m ve sat›m ifllemleri teslim tarihinde muhasebelefltirilmektedir.

3.10 Banka kaynakl› krediler ve alacaklar ve ayr›lan özel karfl›l›klara iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Banka kaynakl› krediler ve alacaklar›n ilk kayd› elde etme maliyeti ile yap›lmakta, kayda al›nmay› izleyen dönemlerde etkin faiz oran› yöntemi kullanarak iskonto
edilmifl de¤erleri üzerinden muhasebelefltirilmektedir.

Tahsili ileride flüpheli olabilecek krediler için karfl›l›k ayr›lmakta ve masraf yaz›lmak suretiyle cari dönem kar›ndan düflülmektedir. Takipteki alacaklar karfl›l›¤›,
mevcut kredilerle ilgili ileride ç›kabilecek muhtemel zararlar› karfl›lamak amac›yla, Banka yönetiminin kredi portföyünü kalite ve risk aç›s›ndan de¤erlendirerek,
ekonomik koflullar› ve di¤er etkenleri ve ilgili mevzuat› da göz önüne alarak ay›rd›¤› tutard›r.

30 Haziran 2001 tarih ve 24448 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 4672 Say›l› Kanun ile de¤iflik 4389 say›l› Bankalar Kanunu'nun 3. maddesinin 11. f›kras› ve
11.maddesinin 12.f›kras› hükmüne istinaden yay›mlanan "Bankalarca Karfl›l›k Ayr›lacak Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr›lacak
Karfl›l›klara ‹liflkin Esas ve Usuller Hakk›nda Yönetmelik" ile 31 Ocak 2002 tarih ve 24657 mükerrer say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›fl olan "Bankalarca Karfl›l›k
Ayr›lacak Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr›lacak Karfl›l›klara ‹liflkin Esas ve Usuller Hakk›nda Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na
‹liflkin Yönetmelik" uyar›nca III., IV. ve V. grup krediler için özel, di¤er nakdi ve gayrinakdi krediler için genel karfl›l›k ayr›lmaktad›r.

Ayn› y›l içinde serbest kalan karfl›l›klar "karfl›l›k giderleri" hesab›na alacak verilmek suretiyle "di¤er faaliyet giderleri" hesab›nda tenzil edilerek, geçmifl y›llarda
ayr›lan karfl›l›klar›n serbest kalan bölümü ise "di¤er faaliyet gelirleri" hesab›na aktar›larak muhasebelefltirilmektedir.

3.11 fierefiye ve di¤er maddi olmayan duran varl›klara iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Maddi olmayan duran varl›klar, konsolidasyon flerefiyesi ve ilk tesis ve taazzuv giderlerinden oluflmaktad›r.

Maddi olmayan di¤er duran varl›klar›n maliyetleri, 31 Aral›k 2004 tarihinden önce aktife giren varl›klar için aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin
sona erdi¤i kabul edilen 31 Aral›k 2004'e kadar geçen süre dikkate al›n›p enflasyon düzeltmesine tabi tutularak daha sonraki tarihteki girifller ise ilk al›fl bedelleri
dikkate al›narak mali tablolara yans›t›lm›flt›r. Banka önceki dönemlerde maddi olmayan duran varl›klara iliflkin tükenme paylar›, varl›klar›n faydal› ömürlerine
göre eflit tutarl›, do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak düzeltilmifl de¤erleri üzerinden ayr›lmaktayken 2005 y›l›ndan itibaren aktife yeni giren maddi olmayan
duran varl›klara iliflkin tükenme paylar›n› h›zland›r›lm›fl yöntemlerden azalan bakiyeler yöntemine göre ay›rmaya bafllam›flt›r.

Bir ortakl›¤›n hesaplar› ilk defa konsolidasyon ifllemine al›nd›¤›nda, bu ortakl›¤›n elde edilme maliyeti ile özsermayesinden eldeki paya düflen tutar aras›nda
oluflan fark konsolidasyon flerefiyesi tutar›n› gösterir. Sözkonusu ortakl›¤›n hesaplar›n›n muhasebe kurallar› dikkate al›narak yeniden yap›lacak de¤erlemeye
göre müteakiben düzeltilmesi neticesinde, bu ortakl›¤›n elde edilmesinden do¤an ve konsolide bilançoda yer alacak "net konsolidasyon flerefiyesi" tutar› bulunur.

Pozitif konsolidasyon flerefiyesinin oluflmas› durumunda, söz konusu fark bir aktif olarak kabul edilerek, konsolide bilançonun aktifinde maddi olmayan duran
varl›klar›n içinde gösterilir ve 5 y›ll›k bir sürede amortismana tabi tutularak itfa edilir.

Negatif konsolidasyon flerefiyesinin oluflmas› durumunda ise bu tutar konsolide bilançonun pasifinde özkaynaklar grubunda gösterilir ve 5 y›ll›k bir sürede
amortismana tabi tutularak itfa edilir.

‹lk tesis ve taazzuv giderlerinin tahmini ekonomik ömrü 5 ile 10 y›l, amortisman oran› %10 ile %20 aras›ndad›r.
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3.12 Maddi duran varl›klara iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Maddi duran varl›klar›n maliyetleri, 31 Aral›k 2004 tarihinden önce aktife giren varl›klar için aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin sona erdi¤i
tarih kabul edilen 31 Aral›k 2004'e kadar geçen süre dikkate al›narak enflasyon düzeltmesine tabi tutularak daha sonraki tarihlerdeki girifller ise ilk al›fl bedelleri
dikkate al›narak mali tablolara yans›t›lm›flt›r.

MUY 7 say›l› tebli¤ "Varl›klardaki De¤er Azal›fl›n›n Muhasebelefltirilmesi Standard›'na uygun olarak maddi duran varl›klar›n maliyet de¤erlerinin cari de¤erlerinin
üzerinde olmas› durumlar›nda, aflan tutarlar kadar de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar› ayr›lmakta ve tespit edilen tutarlar mali tablolara yans›t›lmaktad›r.

Maddi duran varl›klar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazanç ve kay›plar net elden ç›karma has›lat› ile ilgili maddi duran varl›¤›n net defter de¤erinin aras›ndaki
fark olarak hesaplanmaktad›r. Bu ifllem sonucunda oluflan zararlar gelir tablosunda, karlar ise sermayeye ilave edilecek özkaynak olarak muhasebelefltirilmektedir.

Maddi duran varl›klara yap›lan normal bak›m ve onar›m harcamalar› gider olarak muhasebelefltirilmektedir.

Maddi duran varl›klar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktad›r.

Muhasebe tahminlerinde, cari dönemde önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olmas› beklenen de¤ifliklik bulunmamaktad›r.

Maddi duran varl›klar›n amortisman›nda kullan›lan oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen süreler afla¤›daki gibidir.

Tahmini Ekonomik Cari Dönem Önceki Dönem
Maddi Duran Varl›klar           Ömür (Y›l)           Amortisman Oran› (%)           Amortisman Oran› (%)
Binalar 50 4 2
Kasalar 20-50 4-10 2-5
Nakil Araçlar› 5-7 30-40 15-20
Di¤er Maddi Duran Varl›klar 4-20 10-50 5-25

Önceki dönemlerde maddi duran varl›klara iliflkin amortismanlar, varl›klar›n faydal› ömürlerine göre eflit tutarl›, do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak,
enflasyona göre düzeltilmifl de¤erleri üzerinden ayr›l›rken 2005 y›l›ndan itibaren aktife yeni giren maddi duran varl›klara iliflkin amortismanlar h›zland›r›lm›fl
yöntemlerden azalan bakiyeler yöntemine göre ayr›lmaya bafllanm›flt›r.

Bilanço tarihi itibar›yla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varl›klara iliflkin olarak, bir tam y›l için öngörülen amortisman tutar›n›n, varl›¤›n
aktifte kal›fl süresiyle orant›lanmas› suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayr›lm›flt›r.

3.13 Kiralama ifllemlerine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Finansal kiralama sözleflmelerinin süresi azami 4 y›ld›r. Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran varl›klar aktifte varl›k, pasifte ise borç olarak kaydedilir.
Bilançoda varl›k ve borç olarak yer alan tutarlar›n tespitinde, varl›klar›n rayiç de¤erleri ile kira ödemelerinin bugünkü de¤erlerinden küçük olan› esas al›n›r.
Kiralamadan do¤an finansman maliyetleri, kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oran› oluflturacak flekilde dönemlere yay›l›r.

Maddi duran varl›klar için uygulanan esaslara göre amortisman hesaplan›r.

Finansal kiralama yoluyla edinilen varl›klar›n de¤erinde azalma meydana gelmifl ve varl›klardan gelecekte beklenen yarar, varl›¤›n defter de¤erinden düflükse,
kiralanan varl›klar net gerçekleflebilir de¤eri ile de¤erlenir.

Faaliyet kiralamalar›nda yap›lan kira ödemeleri kira süresi boyunca eflit tutarlarda gider kaydedilir.

3.14 Karfl›l›klar ve flarta ba¤l› yükümlülüklere iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Krediler ve di¤er alacaklar için ayr›lan özel ve genel karfl›l›klar d›fl›nda kalan karfl›l›klar ve flarta ba¤l› yükümlülükler MUY 8 say›l› Tebli¤ "Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l›
Yükümlülükler ve Varl›klar›n Muhasebelefltirilmesi Standard›"na uygun olarak de¤erlendirilmifltir.

‹leride do¤abilecek olas› risklere karfl› cari dönemde serbest karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

Dönem içinde ayr›lan karfl›l›klar "kredi ve di¤er alacaklar karfl›l›¤›" hesab›nda giderlefltirilmekte; önceki dönemlerde ayr›lan ve cari dönemde gerçekleflen karfl›l›k
tutarlar› "di¤er faaliyet gelirleri" hesab›na gelir kaydedilmektedir.

3.15 Çal›flanlar›n haklar›yla ilgili yükümlülüklere iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Çal›flanlar›n haklar› MUY 10 say›l› Tebli¤ "Banka Çal›flanlar›n›n Haklar›n›n Muhasebelefltirilmesi Standard›" hükümleri kapsam›nda muhasebelefltirilmifltir. K›dem
ve ihbar tazminatlar›ndan do¤an yükümlülükler için, MUY 10'na uygun olarak, bilançonun haz›rland›¤› dönemden önceki son befl y›l için yap›lan ödemelerin
toplam yükümlülük tutarlar›na oranlar› olarak hesaplanan fiili ödeme oranlar›n›n ortalamas› dikkate al›nmak suretiyle cari y›la iliflkin toplam yükümlülük üzerinden
karfl›l›k ayr›lmaktad›r.

19 Ekim 2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ("TBMM") taraf›ndan kabul edilen 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu ("Kanun") Geçici 23. Maddesi, vak›f
benzeri sand›klar›n herhangi bir iflleme gerek kalmaks›z›n bu maddenin yay›m tarihinden itibaren üç y›l içinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na ("SSK") devredilmesini
öngörmektedir.

Kanun'a göre içinde çeflitli kurulufllardan temsilcilerin bulundu¤u bir komisyon taraf›ndan, her bir sand›k için devre esas olmak üzere, sand›¤›n gelir ve giderlerini
dikkate alarak aktüeryal hesaplamalara göre yükümlülük hesab› yap›lacakt›r. Belirlenen yükümlülük 15 y›ldan fazla olmamak üzere y›ll›k eflit taksitler halinde
ödenecektir. Yükümlülük hesaplamas›nda esas al›nacak yöntem ve di¤er parametreler hakk›nda Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› koordinasyonunda kurulan
komisyon taraf›ndan çal›flmalara bafllanm›flt›r. Bununla birlikte Kanun'un söz konusu maddesi Cumhurbaflkan› taraf›ndan 2 Kas›m 2005 tarihinde Anayasa
Mahkemesi'ne baflvuru konusu yap›lm›flt›r.
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31 Aral›k 2005 Tarihli Konsolide
Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar

Banka çal›flanlar› 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesine göre kurulmufl olan  "T. Garanti Bankas› Afi Memur ve Müstahdemleri Emekli
ve Yard›m Sand›¤› Vakf› Genel Müdürlü¤ü ("Sand›k")"›n üyesidir. Sand›k'›n teknik mali tablolar› Sigorta Murakebe Kanunu'nun 38. maddesi ve bu maddeye
istinaden ç›kar›lan "Aktüerler Yönetmeli¤i" hükümlerine göre aktüerler siciline kay›tl› bir aktüer taraf›ndan denetlenmektedir.

Sand›k'›n 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› koordinasyonunda yap›lan çal›flmalarda belirlenen oran olan %10.24 teknik faiz
kullan›larak haz›rlanan denetlenmifl teknik bilanço raporuna göre karfl›l›k ayr›lmas›n› gerektiren teknik veya fiili aç›k tespit edilmemifltir. Ayr›ca Banka yönetimi,
yukar›da belirtilen çerçevede komisyon taraf›ndan devir s›ras›nda hesaplanacak yükümlülük tutar›n›n Sand›k'›n varl›klar›yla karfl›lanabilecek düzeyde olaca¤›n›
ve Banka'ya herhangi bir ilave yük getirmeyece¤ini öngörmektedir.

Ana ortakl›k Banka çal›flanlar› haricinde konsolide edilen ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerin çal›flanlar›n›n emeklilik ile ilgili haklar› yurtiçinde faaliyet gösterenler için
SSK'ya, yurtd›fl›nda faaliyet gösterenler için ise bulunduklar› ülkelerdeki kanunlara tabi olup mali tablolara yans›t›lmayan herhangi bir yükümlülük sözkonusu
de¤ildir.

3.16 Vergi uygulamalar›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar

3.16.1 Kurumlar Vergisi
Türkiye'de, kurumlar vergisi oran› %30'dur. Bu oran, kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi,
vergi yasalar›nda yer alan istisna (ifltirak kazançlar› istisnas› gibi) ve indirimlerin (yat›r›m indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r.
Kar da¤›t›lmad›¤› takdirde baflka bir vergi ödenmemektedir. Öte yandan, 2 Ocak 2004 tarihli ve 25334 (mükerrer) say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 5035
say›l› "Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun" gere¤ince yaln›zca 2004 mali y›l› için kurumlar vergisi oran› %33 olarak uygulanm›flt›r.

Türkiye'deki bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye'de yerleflik kurumlara ödenen kar paylar›ndan (temettüler) stopaj
yap›lmaz. Bunlar›n d›fl›nda yap›lan temettü ödemeleri %10 oran›nda stopaja tabidir. Kar›n sermayeye ilavesi, kar da¤›t›m› say›lmaz ve stopaj uygulanmaz.

Ancak, 2003 y›l›ndan önceki dönemlere ait karlar›n ortaklara da¤›t›lmas› halinde flu flekilde ifllem yap›lmas› gerekecektir. 4842 say›l› Kanun ile Gelir Vergisi
Kanunu'na eklenen Geçici 62'nci madde uyar›nca: 31 Aral›k 1998 ya da daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen karlardan yap›lacak
kar pay› ödemeleri için ve 1 Ocak 1999 - 31 Aral›k 2002 aras›ndaki dönemde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen ve kurumlar vergisinden müstesna
olan kazançlardan yap›lan kar pay› ödemeleri için stopaj yükümlülü¤ü olmayacakt›r.

2 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan 5035 say›l› Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen Geçici 32'nci madde uyar›nca, 2004 y›l› üçer ayl›k
geçici vergi dönemleri için bu oran %33 olarak uygulanm›flt›r. Geçici vergiler o y›l kazançlar›n›n tabi oldu¤u kurumlar vergisi oran›nda hesaplanarak ödenir.
2005 y›l›nda bu oran %30 olarak uygulanm›flt›r. Y›l içinde ödenen geçici vergiler, o y›l›n y›ll›k kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar
vergisine mahsup edilebilmektedir.

Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar,
geçmifl y›l karlar›ndan mahsup edilemez.

Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap
döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 15'inci günü akflam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine
yetkili makamlar befl y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit edilirse ödenecek vergi miktarlar› de¤iflebilir.

30 Aral›k 2003 tarihli ve 25332 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 5024 say›l› Kanun ile 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi esaslar›n›n
uygulanmas›n› esas alan vergi mevzuat› yürürlü¤e girmifltir. Kanun'a göre Toptan Eflya Fiyat Endeksindeki (TEFE) art›fl›n, son 36 ayda %100'den ve son 12 ayda
%10'dan yüksek olmas› halinde kurumlar vergisi matrah› enflasyon muhasebesi düzeltmesini de dikkate alacak flekilde hesaplanacakt›r. Bu oranlar›n gerçekleflip
gerçekleflmedi¤i hususuna üçer ayl›k geçici vergi dönemleri sonlar›nda bak›lacak ve y›l içerisinde herhangi bir geçici vergi dönemi itibar›yla enflasyon düzeltmesi
yap›lmas›n›n gerekli olmas› halinde, bu düzeltme tüm y›l için, ve geriye yönelik olarak önceki geçici vergi dönemleri dahil uygulanacakt›r.

2004 y›l› içerisinde üçer ayl›k geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yap›lm›fl ve 2004 y›l› kurumlar vergisi enflasyon düzeltmesi yap›lm›fl mali tablolar
üzerinden hesaplanm›flt›r.  Ancak 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla son 36 ayl›k fiyat endeksi art›fl› %35.61 ve son 12 ay için %4.54 olarak gerçekleflmifltir.  Kurumlar
vergisi yasada öngörülen her iki flart›n da sa¤lanmam›fl olmas› nedeniyle 31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren vergi dönemi itibar›yla enflasyon düzeltmesi
yap›lmam›fl mali tablolar üzerinden hesaplanm›flt›r.

Banka'n›n Türkiye d›fl›nda faaliyet gösteren konsolidasyon kapsam›ndaki ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar› için geçerli kurumlar vergisi oranlar› faaliyet gösterdikleri
ülkelerin mevzuatlar› çerçevesinde %12.5 ile %40 aras›ndad›r.

3.16.2 Ertelenmifl Vergiler
Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü veya alaca¤› MUY 18 say›l› Tebli¤ "Vergilerin Muhasebelefltirilmesi Standard›" uyar›nca  varl›klar›n ve borçlar›n mali tablolarda
gösterilen de¤erleri ile yasal vergi matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki "geçici farkl›l›klar›n", bilanço yönetimine göre vergi etkilerinin hesaplanmas›yla
belirlenmektedir. Vergi mevzuat›na göre varl›klar›n yada borçlar›n iktisap tarihinde oluflan mali ya da ticari kar› etkilemeyen farklar bu hesaplaman›n d›fl›nda
tutulmufltur.

3.17 Borçlanmalara iliflkin ilave aç›klamalar
Gerekti¤inde yurtiçi ve yurtd›fl› kurulufllardan kaynak temin edilmektedir. Yurtd›fl› kurulufllardan sendikasyon, seküritizasyon gibi borçlanma araçlar› ile de kaynak
temini yoluna gidilmektedir. Söz konusu ifllemler, ifllem tarihinde elde etme maliyeti üzerinden kayda al›nmakta, iskonto edilmifl bedelleri üzerinden de
de¤erlenmektedir.

Hisse senedine dönüfltürülebilir tahvil ya da borçlanmay› temsil eden araçlar ihraç edilmemifltir.

3.18 Ödenmifl sermaye ve hisse senetleri sto¤una iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Hisse senedi ihrac› ile ilgili ifllem maliyetleri özkaynaklardan düflülmektedir.

3.19 Aval ve kabullere iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Aval ve kabullerin ödemeleri, müflterilerin ödemeleri ile eflzamanl› olarak gerçeklefltirilmektedir. Aval ve kabuller olas› borç ve taahhütler olarak bilanço d›fl›
ifllemlerde gösterilmektedir.
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3.20 Devlet teflviklerine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Ana ortakl›k Banka ya da finansal kurulufllar›n›n 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle herhangi bir devlet teflvi¤i veya yard›m› bulunmamaktad›r.

3.21 Raporlaman›n bölümlemeye göre yap›lmas›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Banka ve finansal kurulufllar›n›n risk ve getiri yap›lar› ve temel kaynaklar› gözönüne al›narak temel bölüm raporlama yöntemi olarak faaliyet bölümleri seçilmifl
ve 4.10 no.'lu dipnotta aç›klanm›flt›r.

3.22 Konsolide mali tablolar haz›rlan›rken farkl› muhasebe politikalar› uygulanm›fl olan kalemler ile bunlar›n konsolide mali tablolardaki ilgili
kalemlerin toplam›na oranlar›
 Yoktur.

4 Konsolide bazda mali bünyeye iliflkin bilgiler

4.1 Finansal araçlar›n kullan›m stratejisi ve yabanc› para cinsinden ifllemlere iliflkin aç›klamalar

4.1.1 Finansal araçlar›n kullan›m stratejisi
Bilançonun pasif taraf› k›sa vadeli mevduat a¤›rl›kl› olup, bu durum bankac›l›k sisteminin genel borçlanma yap›s›na paralellik göstermektedir. Mevduat d›fl›
kalemlerde ise özellikle yabanc› para (YP) yurtd›fl› borçlanmalar vas›tas›yla daha uzun vadeli kaynak toplanabilmektedir.

K›sa vadeli borçlanma yap›s›n›n içerdi¤i faiz oran› ve likidite riskini yönetmek amac›yla, aktifte, 3 ayda bir kupon ödemeli de¤iflken faizli Devlet ‹ç Borçlanma
Senetleri gibi de¤iflken faizli ve Kredi Kartlar› ve Tüketici Kredileri gibi düzenli nakit ak›fl› sa¤layan enstrümanlar›n bulunmas›na da özen gösterilmektedir.

Ayr›ca, k›sa vadeli kaynak yap›s›n›n ortaya ç›karabilece¤i olas› likidite riskinin yönetilmesine iliflkin ana strateji, müflteri kaynakl› bankac›l›k felsefesi çerçevesinde
mevduat taban›n›n daha da geniflletilmesi, süreklili¤inin sa¤lanmas› ve müflteri ifllemlerinin artt›r›lmas›d›r. Bankan›n yayg›n ve etkili flube a¤›, piyasa yap›c›l›¤›
sisteminin getirdi¤i avantajlar ve Hazine ve Sermaye Piyasas› ürünlerindeki büyük piyasa pay›, bu stratejide en etkili araçlard›r. Müflteriye sunulan ürün ve hizmet
çeflitlili¤inin devaml› olarak art›r›lmas›, dolay›s› ile müflteri memnuniyetinin mümkün olan en üst seviyeye ulaflt›r›lmas› bu aç›dan oldukça önemlidir.

Bilançoda tafl›nan faiz ve likidite riskinin yönetilmesindeki di¤er bir unsur, hem aktif hem de pasiflerde ürün çeflitlili¤ine önem verilmesidir.

Tafl›nan kur riski, faiz riski ve likidite riski çeflitli risk yönetim sistemleri ile anl›k olarak ölçülmekte ve izlenmekte, bilanço yönetimi bu çerçevede belirlenen risk
limitleri ve yasal limitler dahilinde yap›lmaktad›r. Aktif-Pasif yönetim modelleri, riske maruz de¤er hesaplamalar›, stres testleri ve senaryo analizleri bu amaçla
kullan›lmaktad›r.

K›sa ve uzun vadeli finansal araçlar›n al›m-sat›m ifllemleri, belirlenen risk limitlerinin izin verdi¤i ölçülerde ve sermayenin riskten ar›nd›r›lm›fl getirisini artt›racak
flekilde gerçeklefltirilmektedir.

Kur riskinden korunmak amac›yla mevcut döviz pozisyonu belirli döviz cinslerinde bir sepet dengesine göre izlenmektedir.

4.1.2 Yabanc› para cinsinden ifllemlere iliflkin aç›klamalar
Yabanc› para ifllemlerden do¤an kur fark› gelirleri ve giderleri ifllemin yap›ld›¤› dönemde kay›tlara intikal ettirilmifltir. Dönem sonlar›nda, yabanc› para aktif ve
pasif hesaplar›n bakiyeleri, dönem sonu Banka gifle döviz al›fl kurlar›ndan evalüasyona tabi tutularak Yeni Türk Liras›'na (YTL) çevrilmifl ve oluflan kur farklar›,
kambiyo kar› veya zarar› olarak kay›tlara yans›t›lm›flt›r.

Banka'n›n yurtd›fl›nda kurulu flubelerinin mali tablolar›n›n YTL'ye çevrilmesinde bilanço kalemleri için dönem sonu Banka gifle döviz al›fl kuru, gelir tablosu
kalemleri için ortalama döviz kuru esas al›nm›flt›r.  YTL'ye dönüfltürme iflleminden do¤an tüm kur farklar› özkaynaklar alt›nda aç›lan kar yedekleri  hesab›nda
muhasebelefltirilmifltir.

Banka, TC Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›'nca 2001 y›l› içinde borç takas› ihalesi kapsam›nda ihraç edilen dövize endeksli menkul k›ymetlerini iç verim yöntemi
yoluyla iskonto edilmifl tutar› ile de¤erlemifl ve kur de¤er art›fllar›n› TC Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›'nca belirtildi¤i üzere bilanço tarihinden iki gün önce
sabitleyip, bu günden önceki 10 iflgünü süresince TCMB dolar sat›fl kurlar›n›n basit ortalamas›n› alarak kur de¤er art›fllar›n› mali tablolara yans›tm›flt›r.

4.2 Konsolide sermaye yeterlili¤i standart oran›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle ana ortakl›k Banka'n›n konsolide sermaye yeterlili¤i standart oran› %15.65'tir.  (Konsolide olmayan sermaye yeterlili¤i standart
oran›: % 15.10'dur.)

4.2.1 Konsolide sermaye yeterlili¤i standart oran›n›n tespitinde kullan›lan risk ölçüm yöntemleri
Sermaye yeterlili¤i standart oran›n›n hesaplanmas› 31 Ocak 2002 tarih ve 24657 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›fl "Bankalar›n Sermaye Yeterlili¤i Ölçülmesine
ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik" çerçevesinde yap›lmaktad›r.

Sermaye yeterlili¤i standart oran›n›n hesaplanmas›nda hesap ve kay›t düzenine iliflkin mevzuata uygun olarak düzenlenen veriler kullan›l›r.

Özkaynak hesab›nda sermayeden indirilen de¤er olarak dikkate al›nan tutarlar risk a¤›rl›kl› varl›klar, gayrinakdi krediler ve yükümlülüklerin hesaplanmas›na dahil
edilmez. Risk a¤›rl›kl› varl›klar›n hesaplanmas›nda, tükenme ve de¤er kayb› ile karfl› karfl›ya olan varl›klar, ilgili amortismanlar ve karfl›l›klar düflüldükten sonra
kalan net tutarlar üzerinden hesaplara al›n›r.

Gayrinakdi krediler ile ilgili ifllemlerde, kredi riskine esas tutarlar›n hesaplanmas›nda, karfl› taraftan olan alacaklar, varsa bu ifllemler için "Bankalarca Karfl›l›k
Ayr›lacak
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4.2.2 Konsolide sermaye yeterlili¤i standart oran›na iliflkin bilgiler: Bin YTL

4.2.3 Konsolide sermaye yeterlili¤i standart oran›na iliflkin özet bilgiler

31 Aral›k 2005 Tarihli Konsolide
Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar

Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr›lacak Karfl›l›klara ‹liflkin Esas ve Usuller Hakk›nda Yönetmelik"e istinaden ayr›lan ve pasif hesaplarda
izlenen özel karfl›l›klar düflüldükten sonraki net tutar üzerinden, "Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmelik"in 21 inci maddesinin (1) numaral›
f›kras›nda belirtilen oranlar ile çarp›ld›ktan sonra ilgili risk grubuna dahil edilerek, risk grubunun a¤›rl›¤› ile a¤›rl›kland›r›l›r.

Döviz ve faiz haddi ile ilgili ifllemlerde, kredi riskine esas tutarlar›n hesaplanmas›nda, karfl› taraftan olan alacaklar, "Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda
Yönetmelik"in 21 inci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda belirtilen krediye dönüfltürme oranlar›nda ilgili risk grubuna dahil edilerek, ilgili risk grubunun a¤›rl›¤›
ile ikinci defa a¤›rl›kland›r›l›r.
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(1) AB  ülkeleri, ABD ve Kanada d›fl›ndaki OECD ülkeleri
(2) Tutarl› bir esasa göre bölümlere da¤›t›lamayan varl›klar, yükümlülükler ve özkaynak kalemleri

31 Aral›k 2005 Tarihli Konsolide
Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar

4.3 Konsolide kredi riskine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Kredi riski Banka'n›n ve konsolide edilen ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerinin iliflki içinde bulundu¤u karfl› taraf›n, sözleflme gereklerine uymayarak yükümlülü¤ünü
k›smen veya tamamen zaman›nda yerine getirememesinden oluflabilecek risk ve zararlar› ifade eder. Yasal mevzuata uygun olmak kofluluyla, risk limitleri,
fiubeler, Krediler Müdürlükleri, Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›, Genel Müdür, Kredi Komitesi ve Yönetim Kuruluna ait kredilendirme yetki limitleri
çerçevesinde, kredi müflterilerinin finansal durumlar›na ve kredi ihtiyaçlar›na göre tahsis edilmekte, gerekli görülmesine ba¤l› olarak  söz konusu limitler
de¤ifltirilebilmektedir.

Kredi riski aç›s›ndan, borçlu veya borçlular grubu risk s›n›rlamas›na tabi tutulmaktad›r. Sektör baz›nda risk yo¤unlaflmas› her ay sonu itibariyle takip edilmektedir.

Kredi ve di¤er alacaklar›n borçlular›n›n kredi de¤erlilikleri düzenli aral›klarla ilgili mevzuata uygun flekilde izlenmekte, bu amaca uygun olarak gelifltirilmifl risk
derecelendirme modelleri kullan›larak, kredi borçlusunun risk seviyesinin artmas› durumunda kredi limitleri yeniden belirlenmekte ve ilave teminat al›nmaktad›r.
Aç›lan krediler için hesap durumu belgeleri ilgili mevzuatta öngörüldü¤ü flekilde al›nmaktad›r.

Kredi müflterilerinin co¤rafi da¤›l›m› ayl›k olarak takip edilmekte olup, ülkenin s›nai ve ticari faaliyetlerinin yo¤unlaflmas›na paralel co¤rafi da¤›l›ma uygundur.

Kredi politikalar› çerçevesinde kredilerin de¤erlili¤i analiz edilmekte, firman›n finansal durumu ve kredinin türüne göre nakit teminatlar, banka garantisi,
gayrimenkul ipote¤i, menkul rehni, kambiyo senetleri veya di¤er kifli ve kurulufllar›n kefaletleri teminat olarak al›nmaktad›r.

Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmesi ve benzeri di¤er sözleflmeler cinsinden tutulan pozisyonlar üzerinde kontrol limitleri bulunmaktad›r, bu tür araçlar için
üstlenilen kredi riski piyasa hareketlerinden kaynaklanan riskler ile beraber yönetilmektedir. Vadeli ifllem opsiyon ve benzer nitelikli sözleflmelerin riskleri düzenli
olarak takip edilmekte ve kredi riskine göre gerekli görüldü¤ünde risklerin azalt›lmas› yoluna gidilmektedir.

Tazmin edilen gayrinakdi krediler, vadesi geldi¤i halde ödenmeyen kredilerle ayn› risk a¤›rl›¤›na tabi tutulmaktad›r.

D›fl ticaret finansman› ve di¤er bankalararas› kredi kullan›m ve kulland›r›m ifllemleri yayg›n muhabir a¤› ile gerçeklefltirilmektedir. Bu kapsamda, yurtiçi ve
yurtd›fl›nda yerleflik banka ve di¤er finansal kurulufllar›n kredi de¤erliliklerinin incelenmesi suretiyle limit tahsis edilmekte ve periyodik olarak söz konusu kurulufllar
de¤erlendirmeye tabi tutulmaktad›r.

Ana ortakl›k Banka'n›n ve konsolide edilen ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerinin ilk büyük 100 nakdi kredi müflterilerinden olan alacaklar›n›n toplam nakdi krediler
portföyü içindeki pay› %28.88'dir.

Ana ortakl›k Banka'n›n ve konsolide edilen ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerinin ilk büyük 100 müflteriden olan gayrinakdi kredi risklerinin toplam gayrinakdi krediler
portföyü içindeki pay› %50.97'dir.

Ana ortakl›k Banka'n›n ve konsolide edilen ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerinin ilk büyük 100 kredi müflterilerinden olan nakdi ve gayrinakdi risklerinin toplam bilanço
içi ve bilanço d›fl› varl›klar içindeki pay› %11.90'd›r.

Konsolide bazda üstlenilen kredi riski için ayr›lan genel karfl›l›k tutar› 100,706 YTL'dir.

4.3.1 Co¤rafi itibariyle bilgiler
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4.4 Konsolide piyasa riskine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Ana ortakl›k Banka, finansal risk yönetimi amaçlar› çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amac›yla 8 fiubat 2001 tarih 24312 say›l› Resmi gazetede yay›mlanan
"Bankalar›n ‹ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik" ve "Bankalar›n Sermaye Yeterlili¤inin Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin
Yönetmelik" kapsam›nda piyasa riski yönetimi faaliyetlerini belirlemifl ve gerekli önlemleri alm›flt›r.

Piyasa riskine maruz kal›nmas› nedeniyle Banka Yönetim Kurulu risk yönetimine iliflkin olarak Üst Düzey Risk Komitesi'nin önerileri do¤rultusunda risk yönetimi
stratejileri ve politikalar›n› tan›mlam›fl ve bu stratejilerin uygulamalar›n›n dönemsel olarak takip edilmesini sa¤lam›flt›r. Banka Yönetim Kurulu tafl›d›¤› temel
riskleri gözönünde bulundurarak bu risklere iliflkin limitleri belirlemekte ve söz konusu limitleri gerektikçe revize etmektedir. Ayr›ca Banka Yönetim Kurulu ,
risk yönetimi grubu ile üst düzey yönetimin, Banka'n›n maruz kald›¤› çeflitli riskleri tespit, ölçme, kontrol etme ve yönetme hususlar›nda gerekli tedbirleri almalar›n›
sa¤lam›flt›r.

Al›m sat›m ifllemlerinden oluflan piyasa riski, gelifltirilen içsel model kullan›larak riske maruz de¤er (RMD) metodolojisi ile ölçülmektedir. Bu model RMD'yi, tarihsel
simülasyon, monte carlo simülasyonu, parametrik yöntem olmak üzere 3 farkl› yöntemle hesaplamaktad›r. Aktif Pasif vade uyuflmazl›¤›ndan kaynaklanan piyasa
riski ise aktif pasif riski ölçüm modeli ile ölçülmektedir.

Periyodik olarak yap›lan stres testleri ve senaryo analizleri ile  bu sonuçlar desteklenmekte, ayr›ca, nakit ak›fl projeksiyonu, durasyon ve fark analizi gibi geleneksel
risk ölçüm yöntemleri de kullan›lmaktad›r.

Genel piyasa riski ve spesifik risklere karfl› bulundurulmas› gereken sermaye, "Bankalar›n Sermaye Yeterlili¤inin Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin
Yönetmelik"in hükümleri çerçevesinde standart metod kullan›larak hesaplanmakta ve ayl›k olarak raporlanmaktad›r.

4.3.2 Sektörlere göre nakdi kredi da¤›l›m›
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Konsolide piyasa riskine iliflkin bilgiler:

4.5 Konsolide kur riskine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Kur riskine iliflkin pozisyon limiti, yabanc› para net genel pozisyon standart oran› paralelinde belirlenmektedir. Banka ve konsolide edilen finansal kurulufllar›,
31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla 920,061 YTL bilanço k›sa aç›k pozisyonundan ve 880,394 YTL bilanço d›fl› uzun aç›k pozisyonundan oluflmak üzere 39,667 YTL
net yabanc› para k›sa aç›k pozisyon tafl›maktad›r.

Konsolide bazda maruz kal›nan kur riskinin ölçülmesinde, yasal raporlamada kullan›lan "standart metod" ile "riske maruz de¤er yöntemi" kullan›lmaktad›r.
Standart metod kapsam›nda yap›lan ölçümler haftal›k, RMD hesaplamalar› kapsam›nda yap›lan ölçümler ise günlük bazda gerçeklefltirilmektedir.

Banka'n›n bilanço tarihi ile bu tarihten geriye do¤ru son befl ifl günü kamuya duyurulan cari döviz al›fl kurlar› tam YTL olarak afla¤›daki tabloda verilmifltir:

Banka'n›n mali tablo tarihinden geriye do¤ru son otuz günlük basit aritmetik ortalama kuru USD için 1.3326 YTL, EUR için 1.5804 YTL'dir.
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Ana ortakl›k Banka'n›n konsolide kur riskine iliflkin bilgiler: (bin YTL karfl›l›klar›)

(*) Di¤er yükümlülükler kaleminin içinde 18,660 YTL tutar›nda alt›n mevduat› bulunmaktad›r.

4.6 Konsolide faiz oran› riskine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Varl›klar›n, yükümlülüklerin ve bilanço d›fl› kalemlerin faize duyarl›l›¤› haftal›k Aktif-Pasif Komitesi toplant›lar›nda piyasadaki geliflmelerin de dikkate al›nmas›yla
de¤erlendirilmektedir.

Bankan›n maruz kald›¤› faiz oran› riskinin ölçülmesinde, standart metod, riske maruz de¤er (RMD) ve Aktif-Pasif risk ölçüm yöntemleri kullan›lmaktad›r.

Standart metot kapsam›nda yap›lan ölçümler, vade merdiveni kullan›larak ayl›k, RMD hesaplamalar› kapsam›nda yap›lan ölçümler ise günlük bazda yerine
getirilmektedir. Aktif-Pasif risk ölçüm modeli ayl›k olarak çal›flt›r›lmaktad›r.

Günlük bazda yap›lan RMD hesaplamalar› s›ras›nda, Banka'n›n portföyünde yer alan YP ve YTL cinsinden al›m sat›m amaçl› ve sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler
ile bilanço d›fl› pozisyonlar›n faiz oran› riski ölçülmektedir. Söz konusu hesaplamalar, senaryo analizleri ve stres testleri ile desteklenmektedir.
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Konsolide faiz oran› riski uyumsuzlu¤una iliflkin bilgiler "Varl›klar›n, yükümlülüklerin ve bilanço d›fl› kalemlerin faize duyarl›l›¤› (Yeniden fiyatland›rmaya kalan
süreler itibar›yla)":

Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar›:
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Konsolide faiz oran› riski uyumsuzlu¤una iliflkin bilgiler “Varl›klar›n, yükümlülüklerin ve bilanço d›fl› kalemlerin faize duyarl›l›¤›
(Yeniden fiyatland›rma kalan süreler itibariyle)”:
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Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar›:

4.7 Konsolide likidite riskine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Ana ortakl›k Banka likidite riskinden korunmak amac›yla fonlama kaynaklar›n› müflteri mevduat› ve yurtd›fl›ndan kullan›lan krediler olmak üzere çeflitlendirmekte,
varl›k ve yükümlülükler aras›nda vade uyumunun sa¤lanmas› gözetilmekte, piyasa dalgalanmalar› neticesinde ortaya ç›kabilecek likidite ihtiyac›n›n eksiksiz bir
biçimde sa¤lanabilmesi amac›yla likit de¤erler muhafaza edilmektedir.

Ana ortakl›k Banka'n›n k›sa vadeli likidite ihtiyac› temel olarak mevduat kayna¤›yla karfl›lanmakta olup, uzun vadeli likidite ihtiyac› için sendikasyon ve seküritizasyon
kredileri gibi yurtd›fl› fonlama kaynaklar›na baflvurulmaktad›r. Kullan›lmayan önemli likidite kaynaklar› yoktur.
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Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:

(*) Bilançoyu oluflturan aktif hesaplardan sabit k›ymetler, ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar, ayniyat mevcudu, peflin ödenmifl giderler ve takipteki alacaklar gibi bankac›l›k
faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, k›sa zamanda nakde dönüflme flans› bulunmayan di¤er aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir.

(**) Özkaynaklar "Di¤er Yükümlülükler" içinde "Da¤›t›lamayan" sütununda gösterilmifltir.

4.8 Finansal varl›k ve yükümlülüklerin rayiç de¤eri ile gösterilmesine iliflkin aç›klama  ve  dipnotlar
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4.9 Baflkalar›n›n nam ve hesab›na yap›lan ifllemler, inanca dayal› ifllemlere iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Baflkalar›n›n nam ve hesab›na al›m, sat›m, saklama, finansal konularda yönetim ve dan›flmanl›k hizmetleri verilmektedir.

‹nanca dayal› ifllem yap›lmamaktad›r

4.10  Faaliyet bölümlerine iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Ana ortakl›k Banka, kurumsal bankac›l›k, ticari bankac›l›k, iflletme bankac›l›¤› ve bireysel bankac›l›k, aç›k bankac›l›k, yat›r›m bankac›l›¤› iflkollar›nda hizmet
vermektedir. Bu çerçevede takas-saklama hizmetleri, vadeli ve vadesiz mevduat, biriktiren hesap, repo, borçlu cari krediler, spot krediler, dövize endeksli krediler,
tüketici kredileri, otomobil ve konut kredileri, iflletme kredileri, iskonto kredileri, tek hesap (kredili mevduat hesab›), alt›n kredileri, döviz kredileri, eximbank
kredileri, prefinansman kredileri, ülke kredileri, teminat mektuplar›, akreditif, ihracat faktoringi, kabul / aval kredileri, forfaiting, finansal kiralama, sigorta,
forward, futures, maafl ödemeleri, yat›r›m hesab›(ELMA), çek, kiral›k kasa, vergi tahsilat›, fatura ödemeleri, ödeme emirleri,  hizmetleri ve ürünleri mevcuttur.
Visa ve Mastercard logolar› alt›nda GarantiCard, BonusCard, Shop&Miles, BusinessCard kredi kartlar› ile Maestro ve Electron Garanti24 kartlar› mevcuttur.

Ana ortakl›k Banka kurumsal ticari ve bireysel müflterilerine mevduat, kredi, d›fl ticaret ifllemleri, yat›r›m ürünleri, nakit yönetimi, finansal kiralama, faktoring,
sigorta, kredi kartlar›, ve di¤er bankac›l›k ürünlerinden oluflan hizmet paketlerini sunmaktad›r. Müflterilerinin farkl› finansal ihtiyaçlar›na cevap verebilmek amac›yla
flube yap›land›rmas›n› müflteri odakl› bankac›l›k üzerine infla etmifl olan Banka, flube d›fl› kanallar›n geliflimine de büyük önem vermektedir.

Ana ortakl›k Banka, ülkemizin ileri gelen çok uluslu ve ulusal holdinglerine kurumsal bankac›l›k ürünlerinin sunumunda bölge ofisleri, tedarikçiler ve arac›
flirketlerle de iflbirli¤ine giderek, çapraz pazarlama teknikleri uygulamaktad›r. A¤›rl›kl› olarak, turizm ve tekstil gibi ihracat geliri olan  sektörler ile ülkemizin
geleneksel tar›m ürünü ihracatc›s› flirketlere ticari ve karma yap›daki flubeleri arac›l›¤›yla hizmet verebilmektedir.

Ayr›ca perakende sat›fl ve servis sektörlerinde faaliyet gösteren iflletme ve çal›flanlar›na, kredili mevduat hesab›, POS makinalar›, kredi kart›, çek defteri, TL ve
döviz mevduat›, yat›r›m hesab›, internet ve ça¤r› merkezi, banka kart› ve fatura ödeme modülü gibi hizmetlerin yer ald›¤› ürün paketiyle, iflletme bankac›l›¤› ile
hizmet sunulmaktad›r.

Bireysel bankac›l›k müflterileri, ana ortakl›k Banka için yayg›n ve düzenli bir mevduat taban› oluflturmaktad›r. Genifl bireysel bankac›l›k ürün paketleri ile hizmet
 sunulan bireysel müflterilerin ihtiyaçlar› flube ve fiubesiz Bankac›l›k kanallar›ndan karfl›lanmaktad›r.

Belirli mali tablo kalemlerinin faaliyet bölümlerine göre gösterimi:

(*)   Di¤er bölümlerle yap›lan ifllemlerden elde edilen net faaliyet geliri
(**) Tutarl› bir esasa göre bölümlere da¤›t›lamayan maliyetler
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5 Konsolide mali tablolara iliflkin aç›klama ve dipnotlar

5.1 Konsolide bilançonun aktif kalemlerine iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar

5.1.1 TC Merkez Bankas› hesab›na iliflkin bilgiler

5.1.2 Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erlere iliflkin ilave bilgiler (net de¤erleriyle gösterilmifltir.)

5.1.2.1 Teminata verilen/ bloke edilen al›m sat›m amaçl› menkul de¤erlere iliflkin bilgiler

5.1.2.2 Repo ifllemlerine konu olan al›m sat›m amaçl› menkul de¤erler

5.1.3 Yurtd›fl› bankalar hesab›na iliflkin bilgiler

(1) AB ülkeleri, ABD ve Kanada D›fl›ndaki OECD ülkeleri

5.1.4 Ters repo ifllemlerinden alacaklar hesab›na iliflkin bilgiler
Yoktur.

5.1.5 Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlere iliflkin bilgiler

5.1.5.1 Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerin bafll›ca türleri
Sat›lmaya haz›r menkul de¤erler, borçlanma senetleri, yat›r›m fonu kat›lma belgeleri ve hisse senetlerinden oluflmaktad›r.

5.1.5.2 Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerin iliflkin bilgiler
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Ana ortakl›k Banka, 31 Aral›k 2004 tarihi itibar›yla kay›tlar›nda sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerde 5,817 YTL net defter de¤eriyle duran Türkiye S›nai Kalk›nma
Bankas› Afi'ne ait hisse senetlerini 31 Ocak 2005 tarihinde 7,574 YTL bedelle ve sat›fl tarihi itibariyle 21,879 YTL net defter de¤eriyle duran Akarnet Konaklama
Tesisleri Yat›r›m ve ‹flletme Afi'ne ait hisse senetlerini 1 Aral›k 2005 tarihinde 22,987 YTL bedelle elinden ç›karm›flt›r. ‹lgili sat›fl ifllemleri sonucunda oluflan s›ras›yla
1,757 YTL ve 1,108 YTL tutar›ndaki sat›fl kar› cari dönem mali tablolar›na yans›t›lm›flt›r.

5.1.5.3 Teminat olarak gösterilen sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerin özellikleri ve defter de¤eri
Teminat olarak gösterilen sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerin TP olanlar› devlet tahvillerinden oluflmaktad›r. 455,724 YTL nominal de¤erli bu menkul de¤erlerin
defter de¤eri 464,939 YTL olup, 48,734 YTL tutar›nda birikmifl faiz reeskontu bulunmaktad›r. YP olanlar ise eurobond ve D‹BS'lerden oluflmaktad›r. 578,395
YTL nominal de¤erli bu menkul de¤erlerin defter de¤eri 573,217 YTL olup 27,739 YTL tutar›nda birikmifl faiz reeskontu bulunmaktad›r.

5.1.5.4 Teminata verilen/ bloke edilen sat›lmaya haz›r menkul de¤erlere iliflkin bilgiler

5.1.5.5 Repo ifllemlerine konu olan sat›lmaya haz›r menkul de¤erler

5.1.6 Kredilere iliflkin aç›klamalar

5.1.6.1 Bankan›n ortaklar›na ve mensuplar›na verilen her çeflit kredi veya avans›n bakiyesine iliflkin bilgiler

5.1.6.2 Birinci ve ikinci grup krediler, di¤er alacaklar ile yeniden yap›land›r›lan ya da yeni bir itfa plan›na ba¤lanan krediler ve di¤er alacaklara iliflkin bilgiler
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5.1.6.3 Vade yap›s›na göre nakdi kredilerin da¤›l›m›

5.1.6.4 Tüketici kredileri, bireysel kredi kartlar›, personel kredileri ve personel kredi kartlar›na iliflkin bilgiler
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5.1.6.5 Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlar›na iliflkin bilgiler:

5.1.6.6 Kredilerin kullan›c›lara göre da¤›l›m›

5.1.6.7 Yurtiçi ve yurtd›fl› kredilerin da¤›l›m›

5.1.6.8 Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklere verilen krediler

5.1.6.9 Kredilere iliflkin olarak ayr›lan özel karfl›l›klar
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5.1.6.10 Donuk alacaklara iliflkin bilgiler (Net)
Donuk alacaklardan yeniden yap›land›r›lan ya da yeni bir itfa plan›na ba¤lanan krediler ve di¤er alacaklara iliflkin bilgiler:

Toplam donuk alacak hareketlerine iliflkin bilgiler:

Yabanc› para olarak kulland›r›lan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara iliflkin bilgiler:

Yabanc› para olarak kulland›r›lan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklar, konsolidasyona tabi GBI'dan gelmektedir. GBI'da bir kredinin "Donuk Alacak" olarak
s›n›fland›r›lmas›na banka yönetiminin teklifi ile kredi komiteleri karar vermektedir. Bir alaca¤›n donuk alacak olarak nitelenebilmesi için afla¤›daki flartlardan bir
veya bir kaç›n›n  gerçekleflmifl olmas› gerekir:

- Kredi müflterisinin bankaya karfl› yükümlülü¤ünün daha önce belirlenen tarihte ve bankan›n  r›zas› olmadan yerine getirilememesi
- Kredi müflterisinin veya üçüncü bir flahs›n müflteriyi  müflis ilan etmesi
- Moratoryum, iflas ve tasfiye halleri,
- Üçüncü kifli, müflteri, banka ya da çal›flanlar›na karfl› önemli bir borcunu ödeyememesi,
- Bankan›n kredi müflterisinin veya ortaklar›n›n dürüstlü¤ünden flüphe etmesi,
- Banka hizmetlerinin kredi müflterisi taraf›ndan kötüye kullan›lmas›,
- Bankan›n kredi müflterisinin gelecekteki performans›yla ilgili tehlike yaratabilece¤ini
  düflündü¤ü di¤er durumlar.

31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla GBI'›n donuk alacaklar›n›n tutar› 5 milyon Euro seviyesinde olup tamam›na karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

5.1.6.11 Zarar niteli¤indeki krediler ve di¤er alacaklar için tasfiye politikas›n›n ana hatlar›
Zarar niteli¤ine dönüflen krediler prensip olarak aciz vesikas›na veya rehin aç›¤› belgesine ba¤lanarak Banka'n›n aktiflerinden terkin edilmekte ancak Banka'n›n
alaca¤›n›n, an›lan belgelerin istihsali için maruz kal›nacak masraf ve giderlere nazaran önemsiz tutarlarda olmas› halinde yönetim kurulu karar› ile aktiften terkin
ifllemi gerçeklefltirilmektedir.

5.1.7 Grubun faktoring alacaklar›na iliflkin bilgiler
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5.1.8 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlere iliflkin bilgiler (Net)

5.1.8.1 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlere iliflkin bilgiler

5.1.8.2 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin y›l içindeki hareketleri

5.1.8.3 Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin izlendi¤i hesaplara iliflkin bilgiler

Teminat olarak gösterilen vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin bafll›ca özellikler:

Teminat olarak gösterilen vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler yasal yükümlülükler dolay›s›yla tutulmaktad›r.
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Repo ifllemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler:

Yap›sal pozisyon olarak tutulan vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler:
Yoktur.

5.1.9 ‹fltiraklere iliflkin bilgiler (Net)

5.1.9.1 Konsolidasyon kapsam›na al›nmayan ifltiraklere iliflkin bilgiler

Bireysel emeklilik sisteminin yürürlü¤e girmesi ile bu alanda faaliyette bulunacak flirketler taraf›ndan ortaklafla olarak Emeklilik Gözetim Merkezi Afi kurulmufltur.
Garanti Emeklilik, Emeklilik Gözetim Merkezi Afi'ye %9 oran›nda ifltirak etmifltir.

Garanti Sigorta taraf›ndan, 5363 say›l› Tar›m Sigortalar› Kanunu ile kurulmas›na karar verilen Tar›m Sigortalar› Havuz ‹flletmesi Afi'ye  %1,56 oran›nda ifltirak
etmifltir.

Ana Konut Dan›flmanl›k Afi'nin 28 Eylül 2005 tarihi itibar›yla devir yoluyla Banka ile birlefltirilmesi nedeniyle, piyasa rayici 21,978 YTL olan Tansafl Perakende
Ma¤azac›l›k Ticaret Afi hisseleri Banka'ya devrolmufl ve Banka'n›n bu ifltirakindeki pay› %27.21'e yükselmifltir. Ancak, afla¤›da "cari dönem içinde elden ç›kar›lan
konsolidasyon kapsam› d›fl›ndaki ifltirakler" dipnotunda detayl› bir flekilde anlat›ld›¤› üzere bu hisseler daha sonra elden ç›kar›lm›fl ve ifltiraklere iliflkin hareketler
tablosunda sat›fllar içerisinde gösterilmifltir.

Ana ortakl›k ve/veya finansal kurumlar toplulu¤unun di¤er üyeleri ile beraber kontrol gücüne sahip olan topluluk d›fl› üyeler/hissedarlar:

Do¤ufl Holding Afi, Do¤ufl Nakliyat ve Ticaret Afi, Do¤ufl ‹nflaat Sanayi ve Ticaret Afi, Do¤ufl Yap› Sanayi Afi, Garanti Biliflim Teknolojisi ve Ticaret Afi.

Cari dönem içinde elden ç›kar›lan konsolidasyon kapsam› d›fl›ndaki ifltirakler:

Banka cari dönemde mali olmayan ifltirakleri aras›nda yer alan ‹ksir Uluslararas› Elektronik Ticaret Bilgilendirme ve Haberleflme Hizmetleri Afi'yi toplam 3,458
YTL bedelle iki ayr› ifllemle bir grup flirketi olan E Haber Ajans› Reklam ve Ticaret Afi'ye satm›flt›r.

Banka ifltirakleri aras›nda bulunan ve Ana Konut Dan›flmanl›k Afi'nin Banka'ya devredilmesi ile birlikte Ana Konut Dan›flmanl›k Afi'den gelen hisselerle birlikte
Banka'n›n % 27.21'ine sahip oldu¤u Tansafl Perakende Ma¤azac›l›k Ticaret Afi (Tansafl) hisselerinin Koç Holding Afi ve ifltiraki Migros Türk Ticaret Afi'ne sat›lmas›
hususunda 18 A¤ustos 2005 tarihinde Do¤ufl Holding Afi ve bir k›s›m Do¤ufl Grubu flirketlerinin yan›s›ra Banka'n›n da taraf oldu¤u bir Hisse Devir Sözleflmesi
imzalanm›flt›r. Bu çerçevede Do¤ufl grubu flirketlerinin Tansafl sermayesinde sahibi bulundu¤u toplam % 70.77 oran›ndaki hisseler devre konu olmufltur. Sat›fl
tarihi itibariyle Banka aktiflerinde 193,762 YTL (31 Aral›k 2004: 124,106 YTL) defter de¤eriyle duran Tansafl hisselerinin sat›fl› 10 Kas›m 2005 tarihi itibariyle
gerekli izinlerin al›nmas›na müteakiben gerçeklefltirilmifltir. Hisse devir sözleflmesine göre toplam flirket de¤eri 547,000,000 USD olarak belirlenmifl olup sat›fla
konu Banka hisselerine isabet eden hisse devir bedeli 148,850,326 USD'dir. Toplam sat›fl bedelinin 122,430,063 USD'lik k›sm› peflin olarak tahsil edilmifl olup
geri kalan 26,420,263 USD ise 7,626,468 USD tutar›ndaki vade fark› da dikkate al›narak, 6 ayda bir taksit olmak üzere 5 senede on eflit taksitte ödenecektir.
‹lgili sat›fl ifllemi sonucunda Banka mali tablolar›n› 5,697 YTL tutar›nda sat›fl kar› yans›tm›flt›r.

Konsolide edilmemifl ifltiraklerin konsolide edilmeme nedenleri ile muhasebelefltirilmelerinde kullan›lan yöntemler:
Yukar›daki tabloda detay› verilen ifltirakler mali ifltirak olmad›klar›ndan ve MUY 15 say›l› tebli¤ "Konsolide Mali Tablolar›n Düzenlenmesi, Ba¤l› Ortakl›k, Birlikte
Kontrol Edilen Ortakl›k ve ‹fltiraklerin Muhasebelefltirilmesi Standart›"nda belirtilen konsolidasyonla ilgili flartlar sa¤lanmad›¤›ndan konsolide edilmemifltir.
Sözkonusu ifltiraklerden Bankalararas› Kart Merkezi Afi, Emeklilik Gözetim Merkezi Afi ve Tar›m Sigortalar› Havuz ‹flletmesi Afi maliyet yöntemi ile de¤erlenirken
Garanti Turizm Yat›r›m ve ‹flletmeleri Afi özsermaye yöntemine göre de¤erlenmifltir.

Y›ll›k Rapor  2005



Türkiye Garanti Bankas› A.fi. ve Finansal Kurulufllar›
31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle Haz›rlanan Y›l Sonu Konsolide Finansal Raporu
(Para Birimi : Bin Yeni Türk Liras› Olarak ‹fade Edilmifltir.)

31 Aral›k 2005 Tarihli Konsolide
Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar

5.1.9.2 Konsolidasyon kapsam›ndaki ifltiraklere iliflkin hareket tablosu

Konsolidasyon kapsam›ndaki ifltiraklere yap›lan yat›r›mlar›n de¤erlenmesi:

Konsolidasyon kapsam›ndaki ifltiraklere iliflkin sektör bilgileri ve bunlara iliflkin kay›tl› tutarlar:

Borsaya kote edilen konsolidasyon kapsam›ndaki ifltirakler:
Yoktur.

Konsolidasyon kapsam›ndaki ifltiraklere iliflkin di¤er bilgiler:

Cari dönem içinde elden ç›kar›lan konsolidasyon kapsam›ndaki ifltirakler:
Yoktur.

Cari dönem içinde sat›n al›nan konsolidasyon kapsam›ndaki ifltirakler:
Yoktur.
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5.1.10 Ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler (Net)

5.1.10.1 Konsolidasyon kapsam›na al›nmayan ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler

Cari dönem içinde elden ç›kar›lan ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler:

Mali olmayan ba¤l› ortakl›klar içerisinde 11,507 YTL bedelle kay›tl› olan Konakl› Turizm Temizlik Tafl›mac›l›k Org. Bilgisayar Dan›flmanl›k Yap› ve Tic. Afi'nin
sat›fl bedeli devre esas bilançosu üzerinden tespit edilmifl olup dönem içerisinde üçüncü flah›slara sat›fl› gerçeklefltirilmifltir. Sat›fl ifllemi sonucunda iliflikteki mali
tablolara 160 YTL tutar›nda sat›fl zarar› yans›t›lm›flt›r.

Banka, 31 Mart 2005 tarihi itibar›yla kay›tlar›nda mali olmayan ba¤l› ortakl›klar içerisinde 9,782  YTL bedelle duran Petrotrans Nakliyat Ticaret Afi'ne ait hisse
senetlerinin tamam›n›n 9 milyon USD'lik k›sm› vadeli olmak üzere toplam 10 milyon USD'ye sat›lmas› için 23 Mart 2005 tarihinde Hisse Senedi Sat›fl ve Devir
Vaadi Sözleflmesi imzalam›flt›r. Sözleflme gere¤i sözkonusu sat›fl tutar›n›n tamam›n›n tahsil edilmesine istinaden 30 Haziran 2005 tarihi itibar›yla ilgili hisse
senetlerinin devri gerçeklefltirilmifl olup, mali tablolara 3,598 YTL tutar›nda sat›fl kar› yans›t›lm›flt›r.

Banka'n›n mali olmayan ba¤l› ortakl›klar› aras›nda 297,597 YTL (31 Aral›k 2005: 298,271 YTL) bedelle duran Ana Konut Dan›flmanl›k Afi, 28 Eylül 2005 tarihi
itibar›yla devir yoluyla Banka ile birleflmifltir.

Detay› 5.2.14.15 nolu dipnotta verildi¤i üzere Do¤ufl Holding Afi, Banka'n›n ç›kar›lm›fl sermayesinin % 25.5'ine tekabül eden toplam 53,550,000,000 adet
Banka hissesini General Electric Grubu'na dahil "GE Araflt›rma ve Müflavirlik Limited fiti."ne satmak üzere 24 A¤ustos 2005 tarihinde bir Hisse Devir Sözleflmesi
imzalam›fl bu anlaflma çerçevesinde Banka'n›n bir k›s›m mali olmayan ifltirakleri ve tafl›nmazlar›, 31 Mart 2005 mali tablolar› baz al›narak hesaplanan toplam
958,000 YTL bedelle, devir bedelinin % 50'si hisse devir tarihinde, % 25'i devri takip eden birinci y›l›n sonunda, bakiyesi ise devri takip eden ikinci y›l›n sonunda
ödenmesi kayd›yla Do¤ufl Holding Afi taraf›ndan devral›nmas›na karar verilmifltir. ‹lgili sözleflmeye istinaden Banka hisselerinin sat›fl›n›n gerçekleflmesine müteakiben
ilk grup olarak Banka'n›n mali olmayan ba¤l› ortakl›klar› aras›nda yer alan ve sat›fl tarihi itibariyle toplam defter de¤eri 494,612 YTL (31 Aral›k 2004: 500,375
YTL) olan Voyager Mediterranean Turizm End. ve Tic. Afi, Sititur Turizm Tafl›mac›l›k Org. Afi, Lasafl Lastik San. ve Tic. Afi, Do¤ufl Hava Tafl›mac›l›¤› Afi ve Do¤ufl
Turizm Sa¤l›k Yat. ‹fllt. Tic. Afi'nin toplam 503,490 YTL bedelle Do¤ufl Holding Afi'ye sat›fl› gerçeklefltirilmifltir. Bu ifllem sonucunda mali tablolarda toplam 8,878
YTL sat›fl kar› yans›t›lm›flt›r. Sat›fl bedelilinin 262,156 YTL'si peflin tahsil edilmifl olup kalan bakiye iki eflit taksitte iki senede tahsil edilecektir.
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Banka'n›n ba¤l› ortakl›klar›ndan, s›ras›yla %64.10 ve %99.99 oran›nda paya sahip oldu¤u, Do¤ufl ‹nsan Gücü Afi ve Bosphorus Financial Services Ltd'in tasfiye
süreçleri tamamlanm›fl olup 2005 y›l› içerisinde Banka kay›tlar›ndan ç›kar›lm›fllard›r.

Konsolide edilmemifl ba¤l› ortakl›klar›n konsolide edilmeme nedenleri ile muhasebelefltirilmelerinde kullan›lan yöntemler:

31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla mali ba¤l› ortakl›klar aras›nda bulunan Garanti Ödeme Sistemleri Afi, Trifoy Real Estate Company, Participation GBI Custody,
Participation United Custodian ve Trifoy Investments aktif toplamlar›n›n ana ortakl›¤›n aktif toplam›n›n %1'inden az olmalar› sebebiyle konsolide edilmemifl ve
maliyet yöntemiyle, Cappadocia Investments Ltd ise özsermaye yöntemi ile ile de¤erlenmifltir.

Mali ba¤l› ortakl›k olmad›klar› için konsolidasyon kapsam›na al›nmayan Garanti Biliflim Teknolojisi ve Tic. Afi, Do¤ufl Hiz. Yön. ve Org. Dan›fl. Afi ve Galata
Araflt›rma Yay›nc›l›k Tan›t›m ve Biliflim Teknoloji Hizmetleri Afi özsermaye yöntemine göre de¤erlenmifltir.

5.1.10.2 Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler

Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klara yap›lan yat›r›mlar›n de¤erlemesi:

Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l›  ortakl›klara iliflkin sektör bilgileri ve bunlara iliflkin kay›tl› tutarlar:

Borsaya kote edilen konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klar:



Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l›  ortakl›klara iliflkin di¤er bilgiler

(1)   30 Eylül 2005 tarihinde sona eren 9 ayl›k hesap dönemine aittir,rayiç de¤er 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›ylad›r.

Cari dönem içinde elden ç›kar›lan konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler:

Konsolidasyon kapsam›nda olup da cari dönemde elden ç›kar›lan herhangi bir ba¤l› ortakl›k yoktur. Bosphorus Financial Services Ltd'in tasfiye ifllemleri dönem
içinde tamamlanm›fl ve ba¤l› ortakl›k Banka kay›tlar›ndan ç›kar›lm›flt›r.

Cari dönem içinde sat›n al›nan konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klara iliflkin bilgiler:

Hareket tablosundaki dönem içi al›fllar mevcut ba¤l› ortakl›klardaki sermaye artt›r›mlar›na olan kat›l›mlardan kaynaklanm›flt›r.

5.1.11 Di¤er yat›r›mlara iliflkin aç›klamalar

5.1.11.1 Grubun, birlikte kontrol edilen ortakl›klarla ilgili yerine getirmesi gereken taahhütleri
Yoktur.

5.1.11.2 Birlikte kontrol edilen ortakl›klara iliflkin bilgiler:
Yoktur.

5.1.11.3 Ana ortakl›k banka niteli¤inde olmad›¤› için konsolide mali tablo düzenlemeyen bankan›n, birlikte kontrol edilen ortakl›klar›yla ilgili bilgileri
Yoktur.

5.1.11.4 Konsolide edilmemifl birlikte kontrol edilen ortakl›klar›n›n konsolide edilmeme nedenleri ile ana ortakl›k Banka'n›n konsolide olmayan mali tablolar›nda
birlikte kontrol edilen ortakl›klar›n›n muhasebelefltirilmesinde kullan›lan yöntem
Yoktur.
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5.1.12 Finansal kiralama alacaklar›na iliflkin bilgiler (Net)

5.1.12.1 Finansal kiralamaya yap›lan yat›r›mlar›n kalan vadelerine göre gösterimi

5.1.12.2 Finansal kiralamaya yap›lan net yat›r›mlara iliflkin bilgiler

5.1.12.3 Yap›lan finansal kiralama sözleflmeleri ile ilgili olarak genel aç›klamalar

Yap›lan finansal kiralama sözleflmeleri ile ilgili olarak kullan›lan kriterler flu flekildedir:

Finansal kiralama talebinde bulunan müflteri, yasal mevzuat çerçevesinde, flirket kredi politikas› ve kredilendirme kriterleri ›fl›¤›nda de¤erlendirilir. De¤erlendirme
aflamas›nda Kredi Komitesi'nin müflteriyi tan›mas› amac›yla talebin tutar›na ve özelli¤ine göre "müflteri analiz raporu" haz›rlan›p, "customer risk rating",
"equipment rating/scoring"i gibi risk derecelendirme modelleri kullan›l›r.

Yasal mevzuata uygun olmak kofluluyla, genel müdür, kredi komitesi ve yönetim kuruluna ait kredilendirme yetki limitleri çerçevesinde kredi talep eden müflterinin
finansal durumuna ve finansal olmayan (kalitatif) niteliklerine ve yukar›daki sat›rda sözkonusu edilen unsurlara ba¤l› olarak kredinin tesis edilip edilmeyece¤i,
edilecekse hangi flartlarda kulland›r›laca¤› karara ba¤lan›r. Bu aflamada müflterinin kredi de¤erlili¤ine ve kullanaca¤› ürünün özelli¤ine göre banka garantisi,
gayrimenkul ipote¤i, menkul rehni, kambiyo senetleri veya di¤er kifli ve kurulufllar›n kefaletleri teminat olarak al›nabilmektedir.

Kredi tesis edilen müflterilerin sektör, lease edilen ekipman ve temlik al›nan alacak baz›nda yo¤unlaflmas› takip edilir.

Finansal kiralama sözleflmesi yap›ld›ktan sonra takip edilen hususlar flu flekildedir:

Tesis sonras› dönemde, kredilerin iflleyifli, kira bedellerinin zaman›nda tahsil edilmesi gibi parasal yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmedi¤i yak›ndan takip
edilir. Bunun yan›s›ra, ödemelerini düzenli olarak yapan firmalar için de kredi izleme servisi taraf›ndan raporlamalar yap›larak sorunsuz firmalar›n son durumlar›
hakk›nda bilgi temin edilir.

Sorunsuz firmalarla ilgili olarak kredi izleme birimi taraf›ndan periyodik olarak haz›rlanan raporlar, gecikmeli firmalarla ilgili olarak da ‹dari Takip ve Hukuk
birimleri taraf›ndan yap›lan son görüflmeler,  flirket içi ilgili komitelerde görüflülerek flirket üst yönetiminin bilgisine sunulmakta bu flekilde gerekli aksiyonlar
al›nmaktad›r.

5.1.13 Di¤er aktifler kaleminde yer alan aktiflerin vadeli sat›fl›ndan do¤an alacaklara iliflkin bilgiler

5.1.14 Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar›na iliflkin aç›klamalar

5.1.14.1 Krediler faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar›na iliflkin bilgiler
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5.1.14.2 Di¤er faiz ve gelir reeskontlar›na iliflkin bilgiler

5.1.15 Maddi duran varl›klara iliflkin bilgiler (Net)

5.1.15.1 Münferit bir varl›k için cari dönemde kaydedilmifl veya iptal edilmifl de¤er azal›fl›n›n tutar› mali tablolar›n bütünü aç›s›ndan önem teflkil etmekteyse:

De¤er azal›fl›n›n kaydedilmesine veya iptal edilmesine yol açan olaylar ve flartlar›:
Yoktur.

Mali tablolarda kaydedilen veya iptal edilen de¤er azal›fl›n›n tutar›:
Yoktur.

5.1.15.2 Cari dönemde kaydedilmifl veya iptal edilmifl olan ve her biri veya baz›lar› mali tablolar›n bütünü aç›s›ndan önemli olmamakla birlikte toplam› mali
tablolar›n bütünü aç›s›ndan önemli olan de¤er düflüklükleri için ilgili varl›k gruplar› itibar›yla ayr›lan veya iptal edilen de¤er azal›fl› tutarlar› ile bunlara neden
olan olay ve flartlar

2005 y›l› içinde MUY 7 say›l› tebli¤ "Varl›klardaki De¤er Azal›fl›n›n Muhasebelefltirilmesi Standard›" uyar›nca çeflitli gayrimenkuller için toplam 64,937 YTL
tutar›nda ilave de¤er azalma karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.

5.1.16 Her maddi olmayan duran varl›k türü için ayr›ca belirtilmek suretiyle aç›klanmas› gereken bilgiler

5.1.16.1 Faydal› ömür veya kullan›lan amortisman oranlar›
Maddi olmayan duran varl›klar içerisinde gösterilen flerefiye, 5 y›ll›k bir sürede amortismana tabi tutularak itfa edilmektedir. ‹lk tesis ve taazzuv giderlerinin ise
tahmini ekonomik ömürleri 3 ile 10 y›l aras›nda de¤iflmektedir.

5.1.16.2 Kullan›lan amortisman yöntemleri
Önceki dönemlerde, bilanço tarihi itibar›yla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varl›klara iliflkin olarak, bir tam y›l için öngörülen amortisman
tutar›n›n, varl›¤›n aktifte kal›fl süresiyle orant›lanmas› suretiyle bulunan tutar kadar amortisman do¤rusal amortisman yöntemi ile ayr›lm›flt›r. 2005 y›l›ndan itibaren
aktife yeni giren maddi duran varl›klara iliflkin amortismanlar, h›zland›r›lm›fl yöntemlerden biri olan azalan bakiyeler yöntemine göre ayr›lmaya bafllanm›flt›r.
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5.1.16.3 ‹lk tesis ve taazzuv giderlerinin dönem bafl› ve dönem sonundaki brüt defter de¤eri ile birikmifl amortisman tutarlar›

5.1.16.4 ‹lk tesis ve taazzuv giderlerinin dönem bafl› ve dönem sonu aras›nda afla¤›da belirtilen bilgileri içeren hareket tablosu

5.1.16.5 Mali tablolar›n bütünü aç›s›ndan önem arz eden bir maddi olmayan duran varl›k bulunmas› durumunda, bunun defter de¤eri, tan›m› ve kalan amortisman
süresi
Yoktur.

5.1.16.6 Varsa devlet teflvikleri kapsam›nda edinilen ve ilk muhasebelefltirmede rayiç de¤eri ile kaydedilmifl olan maddi olmayan duran varl›klar için afla¤›daki
tabloda yer alan hususlara iliflkin bilgiler
Yoktur.

5.1.16.7 Devlet teflvikleri kapsam›nda edinilen ve ilk muhasebelefltirmede rayiç de¤eri ile kaydedilmifl olan maddi olmayan duran varl›klar›n ilk kay›t tarihinden
sonraki de¤erlemelerinin hangi yönteme göre yap›ld›¤›
Yoktur.

5.1.16.8 Kullan›m›nda herhangi bir k›s›tlama bulunan veya rehnedilen maddi olmayan duran varl›klar›n defter de¤eri
Yoktur.

5.1.16.9 Maddi olmayan duran varl›k edinimi için verilmifl olan taahhütlerin tutar›
Yoktur.

5.1.16.10  Yeniden de¤erleme yap›lan maddi olmayan duran varl›klar için varl›k türü baz›nda afla¤›daki aç›klamalar
Yoktur.

5.1.16.11 Varsa, dönem içinde gider kaydedilen araflt›rma gelifltirme giderlerinin toplam tutar›
Yoktur.

5.1.16.12 Mali tablolar› konsolide edilen ortakl›klardan dolay› ortaya ç›kan, ortakl›k baz›nda, pozitif veya negatif konsolidasyon flerefiyesi

5.1.16.13 Pozitif flerefiyeye iliflkin bilgiler
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5.1.16.14  Pozitif flerefiyenin defter de¤erinin dönem bafl›, dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri ile birlikte afla¤›daki bilgiler

5.1.16.15 Negatif flerefiyenin defter de¤erinin dönem bafl›, dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri ile birlikte afla¤›daki bilgiler

5.1.17 Ertelenmifl vergi aktifine iliflkin aç›klamalar

5.1.17.1 ‹ndirilebilir geçici farklar, mali zarar ve vergi indirim ve istisnalar›
31 Aral›k 2005 itibar›yla 44,425 YTL tutar›nda ertelenmifl vergi aktifi hesaplanm›fl olup, söz konusu de¤ere bilanço tarihi itibar›yla hesaplanan indirilebilir geçici
farklar ile vergilendirilebilir geçici farklar›n netlefltirilmesi sonucunda ulafl›lm›flt›r.

31 Aral›k 2005 itibar›yla mali zarar veya vergi indirim ve istisnalar› üzerinden hesaplanan ertelenmifl vergi aktifi bulunmamakla beraber, bilançoda yer alan varl›k
veya yükümlülüklerin defter de¤eri ile vergi mevzuat› uyar›nca belirlenen vergiye esas de¤eri aras›nda ortaya ç›kan ve sonraki dönemlerde mali kar/zarar›n
hesab›nda dikkate al›nacak tutarlar üzerinden hesaplanan 85,471 YTL tutar›ndaki ertelenmifl vergi aktifi ile 41,046 YTL tutar›ndaki ertelenmifl vergi pasifi
netlefltirilmek suretiyle kay›tlara yans›t›lm›flt›r.

Ertelenmifl verginin konusu olan varl›klar›n defter de¤eri ile vergiye esas de¤eri aras›nda ortaya ç›kan farklar›n özkaynaklar hesap grubuyla iliflkili olmas› halinde
ise ertelenmifl vergi geliri veya gideri bu grupta yer alan ilgili hesaplarla netlefltirilmifltir.

5.1.17.2 Önceki dönemlerde üzerinden ertelenmifl vergi aktifi hesaplanmam›fl ve bilançoya yans›t›lmam›fl indirilebilir geçici farklar ile varsa bunlar›n geçerliliklerinin
son buldu¤u tarih, mali zararlar ve vergi indirim ve istisnalar›
Yoktur.

5.1.17.3 Ertelenmifl vergi için ayr›lan de¤er düflüfl karfl›l›klar› ile de¤er düflüfl karfl›l›klar›n›n iptal edilmesinden kaynaklanan ertelenmifl vergi aktifleri
Yoktur.
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5.1.18 Di¤er aktiflere iliflkin bilgiler

5.1.18.1 Peflin ödenen gider, vergi ve benzeri ifllemlere iliflkin bilgiler

5.1.18.2 Bilançonun di¤er aktifler kalemi, bilanço d›fl› taahhütler hariç bilanço toplam›n›n % 10'unu afl›yor ise bunlar›n en az %20'sini oluflturan alt hesaplar›n
isim ve tutarlar
Yoktur.

5.2 Konsolide bilançonun pasif kalemlerine iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar

5.2.1 Mevduat›n vade yap›s›na iliflkin bilgiler

Cari Dönem

Önceki Dönem
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5.2.1.1 Mevduat sigortas› kapsam›nda bulunan ve mevduat sigortas› limitini aflan tasarruf mevduat›na iliflkin bilgiler

5.2.1.2 Merkezi yurtd›fl›nda bulunan bankan›n Türkiye'deki flubesinde bulunan tasarruf mevduat›, merkezin bulundu¤u ülkede sigorta kapsam›nda ise bunun
aç›klanmas›
Yoktur.

5.2.1.3 Mevduat sigortas› kapsam›nda bulunmayan tasarruf mevduat›

5.2.2 Repo ifllemlerinden sa¤lanan fonlara iliflkin bilgiler

5.2.3 Al›nan kredilere iliflkin bilgiler

5.2.3.1  Bankan›n yükümlülüklerinin yo¤unlaflt›¤› alanlara iliflkin ilave aç›klamalar
Yükümlülüklerin yo¤unlaflmas›n›n aç›klanmas› fon sa¤layan müflteriler veya sektör gruplar› veya di¤er risk yo¤unlaflan kriterler esas al›narak yap›l›r.

5.2.4 ‹hraç edilen menkul de¤erlere iliflkin aç›klama
Yoktur.

5.2.4.1 Hisse senedine dönüfltürülebilir tahvillere  iliflkin aç›klamalar
Yoktur.

5.2.4.2 Ç›kar›lan menkul de¤erlerin vade yap›s›, faiz yap›s› ve para cinsine iliflkin aç›klamalar
Yoktur.

5.2.5 Fonlara iliflkin aç›klamalar
Yoktur.

5.2.6 Muhtelif borçlara iliflkin aç›klamalar
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5.2.6.1 Al›nan nakdi teminatlar›n niteli¤i
Al›nan nakdi teminatlar, krediler, ithalat ve ihracat ifllemleri ile ilgili bloke edilen paralardan oluflmaktad›r.

5.2.7 Bilançonun di¤er yabanc› kaynaklar kalemi, bilanço d›fl› taahhütler hariç bilanço toplam›n›n %10'unu afl›yorsa, bunlar›n en az %20'sini oluflturan alt
hesaplar›n isim ve tutarlar›
Yoktur.

5.2.8 Ödenecek vergi, resim, harç ve primlere iliflkin aç›klamalar

5.2.8.1 Vergilere iliflkin bilgiler:

(*) Ana ortakl›k Banka ve finansal kurulufllar›n›n 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle hesaplad›¤› 242,144 YTL tutar›ndaki "vergi karfl›l›¤›" bilançoda "karfl›l›klar" kalemi
alt›nda gösterilmektedir. 2005 senesi içerisinde geçici vergi dönemleri itibariyle hesaplanan ve bilançoda "di¤er aktifler" hesab›na yans›t›lan 174,232 YTL
tutar›ndaki peflin ödenmifl vergiler net edildikten sonra konsolide bazda ödenecek kurumlar vergisi tutar› 67,912 YTL'dir.

5.2.8.2 Primlere iliflkin bilgiler:

5.2.9 Faktoring borçlar›na iliflkin aç›klamalar

5.2.10 Finansal kiralama sözleflmelerinde kira taksitlerinin belirlenmesinde kullan›lan kriterler, yenileme veya sat›n alma opsiyonlar› ile sözleflmede yer alan
k›s›tlamalar hususlar›nda bankaya önemli yükümlülükler getiren hükümlerle ilgili genel aç›klamalar
Finansal kiralama sözleflmelerinde kira taksitleri, ekipman›n elde etme maliyeti üzerine belirli bir faiz oran› eklenmesi sonucu tespit edilir. Kirac› anapara ve
faizden oluflan taksitleri daha önce anlafl›lan tarihlerde öder. Finansal kiralama anlaflmalar›n›n sonunda kirac› ekipman› sembolik bir tutar karfl›l›¤›nda sat›n alma
hakk›na sahiptir.

5.2.10.1 Sözleflme de¤iflikliklerine ve bu de¤iflikliklerin bankaya getirdi¤i yeni yükümlülüklere iliflkin detayl› aç›klama
Sözleflme de¤iflikli¤i yoktur.

5.2.10.2 Finansal kiralama ifllemlerinden do¤an yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar
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5.2.10.3 Faaliyet  kiralamas›na iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Banka baz› flubeleri ve ATM makinalar› için faaliyet kiralamas› sözleflmeleri yapmaktad›r.  Kira sözleflmeleri y›ll›k bazda yap›lmakta ve kira ödemesi y›ll›k peflin
ödenerek "di¤er aktifler" hesab›nda peflin ödenmifl giderlerde muhasebelefltirilmektedir. Banka'n›n faaliyet kiralamas› sözleflmelerinden do¤an yükümlülü¤ü
yoktur.

5.2.10.4 Sat›fl ve geri kiralama ifllemlerinde kirac› ve kiralayan›n, sözleflme koflullar› ve sözleflmenin özellikli maddelerine iliflkin aç›klamalar yap›l›r
Yoktur.

5.2.11 Faiz ve gider reeskontlar›na iliflkin bilgiler

5.2.12 Karfl›l›klara ve sermaye benzeri kredilere iliflkin aç›klamalar

5.2.12.1 Genel karfl›l›klara iliflkin bilgiler

5.2.12.2 K›dem ve ihbar tazminatlar›na iliflkin yükümlülükler

5.3.2.3 Emeklilik haklar›ndan do¤an yükümlülükler

SSK'na ‹stinaden Kurulan Sand›klar ‹çin Yükümlülükler
Ana ortakl›k Banka çal›flanlar› haricindeki, konsolide edilen ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerin yurtiçinde bulunanlar› SSK'na ba¤l› olup, yükümlülükleri mali tablolarda
önemlilik arz edecek büyüklü¤e sahip de¤ildir.

Banka çal›flanlar› için emeklilik sonras› hak sa¤layan her çeflit vak›f, sand›k gibi örgütlenmeler için yükümlülükler:
Yoktur.

5.2.12.4 Karfl›l›klar›n niteli¤i, beklenen ödemenin zamanlamas› ve miktar› belirsizliklere iflaret edilerek aç›klanmas›
Yoktur.

5.2.12.5 Dövize endeksli krediler kur fark› karfl›l›klar› aç›klanmas›
Kulland›r›lan dövize endeksli krediler için 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla 12,961 YTL kur fark› karfl›l›¤› hesaplanm›fl ve krediler hesab›n›n alt›na kaydedilmifltir.

5.2.12.6 Teslim tarihine göre muhasebelefltirme de¤er düflüfl karfl›l›¤› aç›klanmas›
31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla hesaplanm›fl teslim tarihine göre muhasebelefltirilmifl de¤er düflüfl karfl›l›¤› 20 YTL tutar›ndad›r.

5.2.12.7 Tazmin edilmemifl ve nakde dönüflmemifl gayrinakdi krediler özel karfl›l›klar› aç›klanmas›
31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla tazmin edilmemifl ve nakde dönüflmemifl gayrinakdi krediler özel karfl›l›¤› 2,442 YTL tutar›ndad›r.

5.2.12.8 Muhtemel riskler için ayr›lan serbest karfl›l›klara iliflkin bilgiler

Mali tablolarda maliyet bedelleri ile yans›t›lan aktifler için ekonomide oluflabilecek muhtemel risklere karfl› cari dönem içinde 17,000 YTL ilave serbest karfl›l›k
ayr›lm›flt›r.

Y›ll›k Rapor  2005
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5.2.13 Sermaye benzeri kredilere iliflkin bilgiler

5.2.14 Özkaynaklara iliflkin bilgiler

5.2.14.1 Ödenmifl sermayenin gösterimi

5.2.14.2 Ödenmifl sermaye tutar›, bankada kay›tl› sermaye sisteminin uygulan›p uygulanmad›¤› hususunun aç›klanmas› ve bu sistem uygulan›yor ise kay›tl›
sermaye tavan›

Yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2005 tarih ve 2141 say›l› karar› ile Banka'n›n kay›tl› sermaye tavan›n›n 1,200,000 YTL'den 7,000,000 YTL'ye ç›kar›lmas› karar›
al›nm›fl ve ilgili karar 4 Nisan 2005 tarihinde gerçeklefltirilen Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'nda görüflülerek kabul edilmifltir.

5.2.14.3 Cari dönem içinde yap›lan sermaye art›r›mlar› ve kaynaklar› ile artt›r›lan sermaye pay›na iliflkin di¤er bilgiler
Yönetim Kurulu'nun 8 Nisan 2005 tarih ve 2147 say›l› karar› ile Banka'n›n ç›kar›lm›fl sermayesi 7,083 YTL'si gayrimenkul sat›fl kar›ndan, 442,917 YTL'si ola¤anüstü
yedek akçelerden ve 450,000 YTL'si ödenmifl sermaye enflasyon düzeltme fark› hesaplar›ndan olmak üzere 1,200,000 YTL'den 2,100,000 YTL'ye artt›r›lm›flt›r.

5.2.14.4 Cari dönem içinde yeniden de¤erleme fonlar›ndan sermayeye ilave edilen k›sma iliflkin bilgiler
Yoktur.

5.2.14.5 Son mali y›l›n ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amac› ve bu taahhütler için gerekli tahmini
kaynaklar belirtilir
Yoktur.

5.2.14.6 Grubun temel gelirleri, karl›l›¤› ve likiditesine iliflkin geçmifl dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler dikkate al›narak yap›lacak öngörülerin,
bankan›n özkaynaklar› üzerindeki tahmini etkileri
Grup faaliyetlerine sa¤l›kl› bir yap›da devam etmektedir. Bu çerçevede ana ortakl›k Banka ve finansal kurulufllar›n›n konsolide özkaynaklar› güçlenmektedir.

5.2.14.7 Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlara iliflkin özet bilgiler
Yoktur.

5.2.14.8 Hisse senedi ihraç primleri, hisseler ve sermaye araçlar›

(1) 8 Nisan 2005 tarihli Yönetim Kurulu karar› ile Banka'n›n ç›kar›lm›fl sermayesi 1,200,000,000 YTL'den 2,100,000,000 YTL'ye artt›r›lm›fl olup, hisse say›s›n›n
210,000,000,000 adete yükseltilmesi 27 Haziran 2005 tarihi itibar›yla tescil edilmifltir.

5.2.14.9 Menkul de¤erler de¤er art›fl fonuna iliflkin aç›klamalar
Menkul de¤erler de¤er art›fl fonuna iliflkin bilgiler:
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Yabanc› para ifltirakler, ba¤l› ortakl›klar, sat›lmaya haz›r menkul de¤er niteli¤indeki hisse senetlerine iliflkin kur art›fllar›n›n mali tablolardaki gösterim flekline
iliflkin bilgiler:

Yurtd›fl›nda kurulu konsolidasyon kapsam›nda olmayan ifltirak ve ba¤l› ortakl›klardaki net yat›r›m ve ifltiraklerin Türk paras›na dönüfltürülmesi sonucu ortaya
ç›kan kur farklar› kambiyo kar/zarar› olarak muhasebelefltirilmektedir.  Sat›lmaya haz›r menkul de¤er niteli¤inde yabanc› para hisse senedi yoktur.

Döviz Kurlar›ndaki De¤iflmelerin Etkilerinin Muhasebelefltirilmesi esaslar›n› ilk kez uygulad›¤› zaman, ilgili tutar›n saptanamad›¤› durumlar hariç olmak üzere,
geçmifl dönemlerden gelen ve özkaynaklara dahil edilmifl birikmifl kur fark› tutar›n› ayr›ca bir kalem olarak göstermesi ve aç›klamas›:
Yoktur.

5.2.14.10 Yeniden de¤erleme fonuna iliflkin bilgiler

5.2.14.11 Yeniden de¤erleme de¤er art›fl›na iliflkin bilgilerin unsurlar› itibariyle aç›klanmas›
Yeniden de¤erleme de¤er art›fl›; Garanti Ödeme Sistemleri Afi'nin 401 YTL'lik ve Kredi Kartlar› Bürosu'nun 484 YTL'lik bedelsiz sermaye art›fllar›ndan
kaynaklanmaktad›r.

5.2.14.12 Yasal yedeklere iliflkin bilgiler

Ana ortak Banka ve finansal kurulufllar›n›n genel kurullar› taraf›ndan al›nan kararlar do¤rultusunda geçmifl y›l karlar›n›n %5'i yasal yedeklere aktar›lm›flt›r.

5.2.14.13 Ola¤anüstü yedeklere iliflkin bilgiler

Ana ortakl›k Banka ve finansal kurulufllar›n›n genel kurullar› taraf›ndan al›nan kararlar do¤rultusunda, geçmifl y›l karlar›n›n yasal yedekler sonras› kalan k›s›mlar›
ola¤anüstü yedeklere aktar›lm›flt›r.

5.2.14.14 Az›nl›k haklar›na iliflkin bilgiler:

5.2.14.15 Sermayede ve/veya oy hakk›nda %10 ve bunun üzerinde paya sahip kifli ve kurulufllara iliflkin aç›klamalar

Y›ll›k Rapor  2005
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2004 ve 2005 y›llar› içerisinde Do¤ufl Holding Afi sahibi oldu¤u Banka hisseleri üzerinde al›m opsiyonu verilmesi hususunda yurtd›fl›nda yerleflik bir yat›r›mc›yla
iki ayr› opsiyon anlaflmas› imzalam›flt›r. ‹lgili Menkul K›ymet Ödünç Sözleflmeleri çerçevesinde yat›r›mc›, Banka sermayesinin %9.85'ine tekabül eden beheri 1
Ykr'den toplam 20,690,723,199 adet hisse senedini anlaflma süresi içinde sat›fl dahil her türlü tasarrufta bulunabilecek flekilde tüm mülkiyet haklar›yla teslim
alm›flt›r. Do¤ufl Holding, Banka sermayesinin %1.653'üne tekabül eden 3,471,074,325 adet hisse senedini henüz yat›r›mc› taraf›ndan kullan›lmam›fl ilave al›m
hakk›n›n teminat› olarak göstermifltir.

Do¤ufl Holding Afi, Banka'n›n ç›kar›lm›fl sermayesinin %25.5'ine tekabül eden toplam 53,550,000,000 adet Banka hissesini General Electric Grubu'na dahil
"GE Araflt›rma ve Müflavirlik Limited fiti."ne satmak üzere 24 A¤ustos 2005 tarihinde bir Hisse Devir Sözleflmesi imzalam›flt›r. Banka'n›n ç›kar›lm›fl sermayesinin
% 25.5'ine tekabül eden toplam 535,500 YTL nominal de¤erli hisse senetleri ile Banka taraf›ndan ç›kar›lm›fl kurucu hisselerinden 182 adedinin Do¤ufl Holding
Afi taraf›ndan, GE Capital Corporation'›n›n Türkiye'de kurulu ifltiraki olan GE Araflt›rma ve Müflavirlik Limited fiti.'ne devri hususunda Bankac›l›k Denetleme ve
Düzenleme Kurulu taraf›ndan gerekli onay verilmesine müteakiben sözkonusu hisselerin devir ve teslim ifllemleri 22 Aral›k 2005 tarihinde tamamlanm›flt›r. Bu
çerçevede, sat›fla konu 535,500 YTL nominal de¤erli Banka hissesi için 1,555,500,000 USD, 182 adet Banka kurucu hissesi için ise 250,000,000 USD olmak
üzere toplam 1,805,500,000 USD GE Araflt›rma ve Müflavirlik Limited fiti. taraf›ndan 22 Aral›k 2005 tarihinde Do¤ufl Holding Afi'ye nakden ödenmifltir. Banka
hissedarlar›na Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 say›l› Halka Aç›k Anonim Ortakl›klar Genel Kurullar›nda Vekaleten Oy Kullan›lmas›na ve Ça¤r› Yoluyla
Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i'nin 17. maddesi uyar›nca ça¤r›da bulunulacakt›r.

5.3 Konsolide gelir tablosuna iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar

5.3.1 Faiz Gelirleri

5.3.1.1 ‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klardan al›nan faiz gelirlerine iliflkin bilgiler

5.3.1.2 Finansal kiralama gelirlerine iliflkin bilgiler

5.3.1.3 Ters repo ifllemlerinden al›nan faizler

5.3.1.4 Faktoring alacaklar›ndan al›nan faizlere iliflkin bilgiler

5.3.2 Faiz Giderleri

5.3.2.1 ‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klara verilen faiz giderlerine iliflkin bilgiler

5.3.2.2 Finansal kiralama giderlerine iliflkin bilgiler

5.3.2.3 Mevduata ödenen faizin vade yap›s›na göre gösterimi
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5.3.2.4 Repo ifllemlerine verilen faiz tutar›

5.3.2.5 Faktoring ifllemlerinden borçlara verilen faizlere iliflkin bilgi
Yoktur.

5.3.3 Di¤er faaliyet gelirlerine iliflkin bilgiler
Önceki y›llarda özel karfl›l›k yoluyla gider hesaplar›na intikal ettirilen tutarlardan yap›lan tahsilat yada iptallerden, müflterilerden tahsil edilen ifllem maliyetlerinden
ve saklama hizmet gelirlerinden oluflmaktad›r.

5.3.4 Bankalar›n kredi ve di¤er alacaklar›na iliflkin karfl›l›k giderler

* 2 Kas›m 2005 tarih ve 25984 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan "Tekdüzen Hesap Plan› ve ‹zahnamesi Hakk›nda Tebli¤de De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤"
e istinaden cari dönemde 25,446 YTL  "Dövize Endeksli Krediler Kur Fark› Giderleri"  ve 41,210 YTL  "Dövize Endeksli Menkul K›ymetler Kur Fark› Giderleri"
"di¤er faaliyet giderleri" içerisinde gösterilmifltir.

5.3.5 Di¤er faaliyet giderlerine iliflkin bilgiler

fierefiye amortisman›n›n dahil edildi¤i gelir tablosu kalemi:

fierefiye amortisman› gelir tablosu kalemleri içerisinde, amortisman giderlerine dahil edilmifltir. Negatif flerefiye ise di¤er faaliyet gelirlerinin içerisindedir.

Negatif flerefiyenin Banka Birleflme ve Devirleri ile Bankalarca ‹ktisap Edilen Ortakl›klar›n Muhasebelefltirilmesi Standard›n›n 16'nc› maddesinde yer alan esaslara
uygun olarak belirlendi¤i, gelecekte oluflmas› beklenen zarar ve giderlerin zaman› ve tutar›, negatif flerefiyenin gelir olarak kaydedilece¤i dönemler ve gelir
tablosunda kaydedildi¤i gelir tablosu kalemleri:

Negatif flerefiye 2005 y›l› içerisinde  tamamen itfa olmufl ve 154 YTL "di¤er faaliyet gelirleri" içerisinde gösterilmifltir.

Y›ll›k Rapor  2005
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5.3.6 Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerden elde edilen;

5.3.6.1 Gelir ve giderler

5.3.6.2 Özsermaye yönteminin kullan›ld›¤› ifltiraklerdeki yat›r›mlardan do¤an kâr ya da zarardaki pay, gelir tablosunda ayr› bir kalem olarak aç›klanmas›
Özsermaye yönteminin kullan›ld›¤› ifltiraklerdeki yat›r›mlardan do¤an zararlar 5.3.4 no'lu dipnotta "de¤er düflüfl karfl›l›¤› giderleri"nde gösterilmifltir. Özsermaye
yönteminin kullan›ld›¤› ifltiraklerdeki yat›r›mlardan geçmifl dönemlerde ayr›lan karfl›l›klar›n iptal edilmesi sonucunda do¤an kar 1,697 YTL tutar›ndad›r.

5.3.6.3 Bankan›n dahil oldu¤u risk grubundaki gerçek ve tüzel kiflilerle yap›lan ifllemlerden kaynaklanan kâr ve zarara iliflkin bilgiler
‹lgili bilgiler 5.8 no'lu dipnotta detayl› olarak verilmektedir.

5.3.7 Vergi karfl›l›¤›na iliflkin aç›klamalar:

5.3.7.1 Hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmifl vergi geliri ya da gideri:
31 Aral›k 2005 itibar›yla mali tablolara 199,371 YTL tutar›nda cari vergi gideri ile 57,872 YTL tutar›nda ertelenmifl vergi gideri yans›t›lm›flt›r. Cari dönem vergi
giderinin 8,692 YTL tutar›ndaki k›sm› ise istisnas›ndan 2005 y›l›nda faydalan›lan Yat›r›m Teflvik Belgesi'nin 2006 y›l›nda ödenecek stopaj› için ayr›lm›fl bulunmaktad›r.

5.3.7.2 Geçici farklar›n oluflmas›ndan veya kapanmas›ndan kaynaklanan ertelenmifl vergi geliri ya da gideri:

5.3.7.3 Geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnalar› itibar›yla gelir tablosuna yans›t›lan ertelenmifl vergi geliri ya da gideri:

5.3.8 Konsolidasyon d›fl› kalan ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerin kar/zarar›na iliflkin bilgiler
Konsolidasyon d›fl› kalan ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerin kar/zarar›na iliflkin bilgiler 5.1.9.1 ve 5.1.10.1 no'lu dipnotlarda verilmifltir.

5.3.9 Net dönem kâr ve zarar›na iliflkin aç›klamalar

5.3.9.1 Ola¤an bankac›l›k ifllemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteli¤i, boyutu ve tekrarlanma oran›n›n aç›klanmas› bankan›n dönem içindeki
performans›n›n anlafl›lmas› için gerekli ise, bu kalemlerin niteli¤i ve tutar›
Yoktur.

5.3.9.2 Mali tablo kalemlerine iliflkin olarak yap›lan bir tahmindeki de¤iflikli¤in kâr/zarara etkisi, daha sonraki dönemleri de etkilemesi olas›l›¤› varsa, o dönemleri
de kapsayacak flekilde belirtilmesi
Yoktur.

5.3.9.3 Az›nl›k haklar›na ait kar/zarar

5.3.10 Cari dönemde önemli etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli etkide bulanaca¤› beklenen muhasebe tahminindeki bir de¤iflikli¤in niteli¤i
ve tutar›
Yoktur.

5.4 Konsolide naz›m hesaplara iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar

5.4.1 Garanti ve kefaletler

5.4.1.1 Gayri nakdi kredilerin toplam tutar›
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5.4.1.2 Gayrinakdi kredilerle ilgili di¤er bilgiler

Sektör baz›nda risk yo¤unlaflmas› hakk›nda bilgi:

I ve II'nci grupta yer alan gayrinakdi kredilere iliflkin bilgiler:

5.4.1.3 Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktar›

5.4.1.4 Bilanço d›fl› kalemlerden kaynaklanan muhtemel zararlar›n ve taahhütlerin yap›s› ve tutar›
Yoktur.

5.4.1.5  Maddi duran varl›k üzerindeki rehin, ipotek ve varsa di¤er k›s›tlamalar, maddi duran varl›k için inflaat s›ras›nda yap›lan harcamalar›n tutar›, maddi duran
varl›k al›m› için verilen taahhütler
Yoktur.

5.4.1.6 Afla¤›da belirtilen hususlar›n toplam tutarlar›n› di¤er flarta ba¤l› yükümlülüklerden ayr› olarak aç›klamas›:
Bankan›n birlikte kontrol edilen ortakl›¤›yla ilgili flarta ba¤l› hususlar ve di¤er giriflimcilerle birlikte flarta ba¤l› yükümlülüklerdeki pay›:
Yoktur.

Bankan›n birlikte kontrol edilen ortakl›¤›n kendi flarta ba¤l› yükümlülüklerine iliflkin pay›:
Yoktur.

Bankan›n birlikte kontrol edilen ortakl›¤›ndaki di¤er giriflimcilerin yükümlülüklerinden sorumlu olmas›ndan kaynaklanan flarta ba¤l› yükümlülükleri:
Yoktur.

fiarta ba¤l› varl›k ve yükümlülüklerin muhasebelefltirilmesi, mali tablolarda belirtilmesi:
Banka'n›n kendi iflleri nedeniyle çeflitli kurum ve kurulufllara hitaben vermifl oldu¤u teminat mektubu tutar› 37,606 YTL'dir.
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5.4.2 Türev finansal araçlara iliflkin bilgiler

Alt›n ifllemleri Bilanço D›fl› Yükümlülükler tablosunda "Di¤er" kaleminin alt›nda gösterilmifltir.

5.4.3 Baflkalar› nam ve hesab›na verilen hizmetlere iliflkin aç›klamalar
Banka, müflterilerinin her türlü yat›r›m ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere her türlü bankac›l›k ifllemlerine arac›l›k etmekte ve müflterileri ad›na saklama hizmeti
vermektedir. Bu tür ifllemler naz›m hesaplarda takip edilmektedir.

5.4.4 Ana ortakl›k bankan›n uluslararas› derecelendirme kurulufllar› taraf›ndan yap›lm›fl olan derecelendirmelerine iliflkin özet bilgiler

(*) Tarihler, kredi notlar›ndaki veya görünümdeki son de¤ifliklik tarihleridir.

5.4.5 Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klardan Garanti Bank International NV'nin uluslararas› derecelendirme kurulufllar› taraf›ndan yap›lm›fl olan
derecelendirmelerine iliflkin özet bilgiler

(*) Tarihler, kredi notlar›ndaki veya görünümdeki son de¤ifliklik tarihleridir.



5.4.6 Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klardan Garanti Factoring'in uluslararas› derecelendirme kurulufllar› taraf›ndan yap›lm›fl olan derecelendirmelerine
iliflkin özet bilgiler

(*) Tarihler, kredi notlar›ndaki veya görünümdeki son de¤ifliklik tarihleridir.

5.4.7 Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klardan Garanti Leasing'in uluslararas› derecelendirme kurulufllar› taraf›ndan yap›lm›fl olan derecelendirmelerine
iliflkin özet bilgiler

(*)Tarihler, kredi notlar›ndaki veya görünümdeki son de¤ifliklik tarihleridir

5.5 Konsolide özkaynak de¤iflim tablosuna iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar

5.5.1 Cari dönemde finansal araçlar›n muhasebelefltirilmesi standard›n›n uygulanmas› sebebiyle meydana gelen art›fllara iliflkin bilgiler

5.5.1.1 Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar›n yeniden de¤erlenmesinden sonra meydana gelen art›fllara iliflkin bilgiler
31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla, cari dönem ve ertelenmifl vergi gideri etkisi net edildikten sonra sat›lmaya haz›r yat›r›mlar›n makul de¤erleri ile yeniden ölçülmesinden
kaynaklanan 57,098 YTL tutar›ndaki kazanç, özkaynak de¤iflim tablosunda menkul de¤erler de¤er art›fl fonu hesab›nda cari dönem hareketi olarak gösterilmifltir.
Önceki dönem "menkul de¤er de¤er art›fl fonu"ndan "net kar"a aktar›lan tutar 2004 y›l› için 129,191 YTL olarak gerçekleflirken 2005 y›l›nda 57,004 YTL olarak
gerçekleflmifltir.

5.5.1.2 Nakit ak›fl riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen art›fllara iliflkin bilgiler
Banka 2004 y›l› içerisinde nakit ak›fl riskinden korunmaya yönelik gerçeklefltirdi¤i swap enstrümanlar› ile de¤iflken faiz oranl› borçlar›n› sabit faiz oranl› borçlara
çevirmifltir. Etkin olarak nitelendirilen bu riskten koruma ifllemlerine iliflkin önceki dönemde 5,229 YTL tutar›ndaki kazanç "di¤er kar yedekleri" ad› alt›nda
do¤rudan özkaynak kalemlerine dahil edilirken cari dönemde ertelenmifl vergi gideri etkisi net edildikten sonra 5,435 YTL tutar›ndaki kazanç gelir tablosuna
aktar›lm›fl, 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla oluflan 3,759 YTL tutar›ndaki kazanç özkaynak kalemine dahil edilmifltir.

5.5.1.3 Kur farklar›n›n dönem bafl› ve dönem sonundaki tutarlar›na iliflkin mutabakat
Mutabakat sa¤lanm›flt›r.

5.5.2 Cari dönemde finansal araçlar›n muhasebelefltirilmesi standard›n›n uygulanmas› sebebiyle meydana gelen azal›fllara iliflkin bilgiler

5.5.2.1 Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar›n yeniden de¤erlenmesinden sonra meydana gelen azal›fllara  iliflkin bilgiler
Yoktur.

5.5.2.2 Nakit ak›fl riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen azal›fllara iliflkin bilgiler
Yoktur.

5.5.3 Temettüye iliflkin bilgiler

5.5.3.1 Bilanço tarihinden sonra ancak mali tablolar›n ilan›ndan önce bildirim yap›lm›fl kâr paylar› tutar›
Herhangi bir bildirim yap›lmam›flt›r.

5.5.3.2 Bilanço tarihi sonras›nda ortaklara da¤›t›lmak üzere önerilen hisse bafl›na dönem net kâr paylar›
Genel Kurul taraf›ndan ileriki bir tarihte belirlenecektir. Rapor tarihi itibar›yla herhangi bir öneri yap›lmam›flt›r.

5.5.3.3 Kar pay›n›n ödenme zamanlar› hakk›nda genel kurula yap›lacak öneriler ile kar da¤›t›m› yap›lmayacaksa nedenleri:
Yoktur.

5.5.4 Yasal yedek akçeler hesab›na aktar›lan tutarlar:
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5.5.5 Hisse senedi ihrac›na iliflkin bilgiler
Banka'n›n Ana Sözleflmesi gere¤ince 370 adet kurucu hissesi bulunmaktad›r. Ana Sözleflme'ye göre %5 oran›nda yasal yedeklerin ayr›lmas›, sermayenin %5'i
oran›ndaki birinci temettünün da¤›t›lmas›ndan ve kalan k›sm›n %5'inin ola¤anüstü yedek akçeler olarak ayr›lmas›ndan sonra da¤›t›labilir tutar›n %10'u kurucu
hissesi sahiplerine da¤›t›l›r.

Kurucu hisselerin %49.2'sine tekabül eden 182 adet kurucu hisse Do¤ufl Holding Afi ve General Electric aras›nda yap›lan Banka hisselerinin devrine yönelik
Hisse Devir Sözleflmesi çerçevesinde 250,000,000 USD bedelle General Electric Grubu'na dahil "GE Araflt›rma ve Müflavirlik Limited fiti."ne sat›lm›flt›r..

5.5.6 Önceki dönem ile ilgili düzeltmelerin aç›l›fl bilançosuna etkileri
Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerin muhasebelefltirilmesi konulu BDDK.DZM.2/13/1-a-2 say›l› düzenlemede aç›kland›¤› üzere halka aç›k ortakl›klar›n enflasyona göre
düzeltilmesinde düzeltilmifl de¤erin cari de¤erin üzerinde olmas› durumunda, de¤er düflüklü¤ünün kal›c› veya geçici olmas›, de¤er düflüklü¤ünün oran› gibi
kriterler de dikkate al›narak, ilgili varl›¤›n de¤erinin de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lmak suretiyle cari de¤erine düflürülmesi, ayr›lan de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n
gelir tablosuna yans›t›lmas› öngörülmüfltür. Önceki dönem düzeltmelerinin toplam etkisi, MUY 12 say›l› Tebli¤in "Dönem Net Kar/Zarar› Temel Hatalar ve
Muhasebe Politikalar›nda Yap›lan De¤iflikliklerin Muhasebelefltirilmesi Standard›" 10 uncu maddesi uyar›nca da¤›t›lmam›fl karlar›n aç›l›fl kay›tlar›nda raporlanm›fl
ve özkaynak de¤iflim tablosunda 31 Aral›k 2004 önceki dönem sonu bakiyesinin muhasebe politikalar›nda yap›lan de¤ifliklikler maddesinde düzeltilmesi yoluyla
gösterilmifltir. Bu uygulaman›n 31 Aral›k 2004 dönemi itibar›yla geçmifl dönem kar›na etkisi 34,688 YTL, 2004 kar›na etkisi 7,986 YTL tutar›ndad›r.

MUY 10 say›l› tebli¤ "Banka Çal›flanlar›n›n Haklar›n›n Muhasebelefltirilmesi Standard›" çerçevesinde, Banka mevcut prim sistemi, ikramiye, kullan›lmayan izinler
ve fazla mesai için ve 2 Kas›m 2005 tarih 25984 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan "Tekdüzen Hesap Plan› ve ‹zahnamesi Hakk›nda Tebli¤de De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Tebli¤" e istinaden kredi kartlar› ve bankac›l›k hizmetlerine iliflkin promosyon uygulamalar› karfl›l›¤› ay›rm›fl ve vergi etkisi net edildikten sonra önceki
dönemlerle ilgili olarak 28,655 YTL tutar›ndaki karfl›l›k gideri mali tablolara yans›t›lm›fl ve özkaynak de¤iflim tablosunda önceki dönem "geçmifl dönem kar›/(zarar›)"
aç›l›fl bakiyesinin düzeltilmesi yoluyla gösterilmifltir. Sözkonusu düzeltme iflleminin cari dönem kar›na etkisi 11,726 YTL tutar›ndad›r.

5.5.7 Geçmifl dönem zararlar›n›n mahsup edilmesi:
31 Aral›k 2005 itibar›yla konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klardan gelen 116,657 YTL tutar›ndaki birikmifl zarar›n 111,844 YTL'si ödenmifl sermayenin
enflasyona göre düzeltme kayd› sermaye yedeklerinden,  3,749 YTL'si yasal yedeklerden, 1,064 YTL'si ise ola¤anüstü yedeklerden mahsup edilmifltir.

5.6 Konsolide nakit ak›m tablosuna iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar

5.6.1 Nakit Ak›m Tablosunda yer alan di¤er kalemleri ve döviz kurundaki de¤iflimin nakit ve nakde eflde¤er varl›klar üzerindeki etkisi kalemine iliflkin aç›klamalar

2005 y›l›nda Banka'n›n konsolide bazda bankac›l›k faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girifli 2,355,610 YTL'dir. Bu tutar›n 857,789 YTL'si aktif ve pasif
hesaplar›n de¤ifliminden, 1,497,821 YTL'si ise faaliyet kar›ndan kaynaklanmaktad›r. Banka'n›n yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ç›k›fl› 1,285,936
YTL olup en büyük kalemi sat›lmaya haz›r menkul de¤erlere yap›lan yeni yat›r›mlardan kaynaklanan nakit ç›k›fllar› oluflturmufltur.  Nakit ak›m tablosunda görülen
bu de¤iflimin yan›s›ra döviz kurundaki de¤iflimin 205,381 YTL'lik etkisiyle dönem bafl›nda 2,663,134 YTL olan nakit ve nakde eflde¤er varl›klar dönem sonunda
3,935,548 YTL olarak gerçekleflmifltir.

5.6.2 ‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve di¤er yat›r›mlar›n elde edilmesinden kaynaklanan nakit ak›m›na iliflkin bilgiler
5.1.9.2 ve 5.1.10.2 no'lu dipnotlarda belirtilmifltir.

5.6.3 ‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve di¤er iflletmelerin elden ç›kar›lmas›na iliflkin bilgiler
5.1.9.2 ve 5.1.10.2 no'lu dipnotlarda belirtilmifltir.

5.6.4 Dönem bafl›ndaki nakit ve nakde eflde¤er varl›klara iliflkin bilgiler

5.6.5 Dönem sonundaki nakit ve nakde eflde¤er varl›klara iliflkin bilgiler

5.6.6 Banka'n›n yasal s›n›rlamalar veya di¤er nedenlerle bankan›n ya da di¤er ortakl›klar›n serbest kullan›m›nda olmayan nakit ve nakde eflde¤er varl›k mevcuduna
iliflkin olarak, önemlilik ilkesi dikkate al›nmak suretiyle yönetimin konuya iliflkin aç›klamas›
Yurtd›fl› Bankalar hesab›nda 106,085 YTL serbest olmayan tutar olup bunun 58,920 YTL'si Lüksemburg Merkez Bankas›'nda, 32,522 YTL'si ise çeflitli bankalarda
seküritizasyon kredilerinin geri ödemelerinde kullan›lmak üzere tutulmaktad›r.
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5.6.7 ‹lave bilgiler

5.6.7.1 Bankac›l›k faaliyetlerinde ve sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullan›labilecek olan henüz kullan›lmam›fl borçlanma imkanlar›na ve varsa
bunlar›n kullan›m›na iliflkin k›s›tlamalar
Yoktur.

5.6.7.2 Mevcut bankac›l›k faaliyet kapasitesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan nakit ak›fllar›ndan ayr› olarak, bankac›l›k faaliyet kapasitesindeki art›fllar›
gösteren nakit ak›m› toplam›
Yoktur.

5.7 Banka birleflme ve devirleri ile bankalarca iktisap edilen ortakl›klar›n muhasebelefltirilmesine iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
Banka Yönetim Kurulu'nun 11 May›s 2005 tarih ve 2152 say›l› karar› ile Banka'n›n tamam›na sahip oldu¤u ve mali olmayan ba¤l› ortakl›klar› aras›nda 297,597
YTL (31 Aral›k 2004: 298,271 YTL) net defter de¤eriyle gösterilen Ana Konut Dan›flmanl›k Afi'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile tüzel kiflili¤i sona
ermek suretiyle devir yoluyla Banka ile birleflmesina karar verilmifl, gerekli izinlerin al›nmas›n› takiben, 28 Eylül 2005 tarihi itibar›yla MUY 6 say›l› tebli¤ "Banka
Birleflme ve Devirleri ile Bankalarca ‹ktisap Edilen Ortakl›klar›n Muhasebelefltirilmesi Standard›" hükümlerine uygun olarak muhasebelefltirilmifltir.

Banka, devre konu flirketin tamam›na sahip oldu¤u için devir ifllemi sonucunda yeni hisse ç›kar›m› veya de¤iflimi sözkonusu olmam›flt›r.

Birleflme tarihi itibar›yla Ana Konut Dan›flmanl›k Afi'nin aktif büyüklü¤ü 319,100 YTL, özkaynaklar› 295,801 YTL idi.

5.8 Ana ortakl›k bankan›n dahil oldu¤u risk grubu ile ilgili olarak aç›klanmas› gereken hususlar

5.8.1 Ana ortakl›k bankan›n dahil oldu¤u risk grubuna iliflkin ifllemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmam›fl kredi ve mevduat ifllemleri ile  döneme iliflkin
gelir ve giderler

5.8.1.1 Cari dönem:

(1) Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20'nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.

5.8.1.2 Önceki dönem:

(1) Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20'nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.

5.8.1.3 Ana ortakl›k bankan›n dahil oldu¤u risk grubuna iliflkin di¤er bilgiler
Ana ortakl›k bankan›n dahil oldu¤u risk grubuna ait mevduata iliflkin bilgiler:

(1) Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20'nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.

Ana ortakl›k bankan›n, dahil oldu¤u risk grubu ile yapt›¤› vadeli ifllemler ile opsiyon sözleflmeleri ile benzeri di¤er sözleflmelere iliflkin bilgiler:

(1)  Bankalar›n Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20'nci maddesinin (2) numaral› f›kras›nda tan›mlanm›flt›r.
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5.8.2 Ana ortakl›k bankan›n dahil oldu¤u risk grubuna iliflkin bilgiler

5.8.2.1 Taraflar aras›nda bir ifllem olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n bankan›n dahil oldu¤u risk grubunda yer alan ve bankan›n kontrolündeki kurulufllarla iliflkileri
Bankalar Kanunu'nun öngördü¤ü s›n›rlamalar hassasiyetle korunarak, ilgili taraf grubu ile iliflkilerde normal banka müflteri iliflkisi ve piyasa koflullar› dikkate
al›nmaktad›r. Banka'n›n aktiflerinin ve pasiflerinin ilgili risk grubunun hakimiyetinde kalmayacak tutarlarda ve toplam bilanço içinde makul say›lacak seviyelerde
bulundurma politikas› benimsenmifltir.

5.8.2.2 ‹liflkinin yap›s›n›n yan›nda, yap›lan ifllemin türünü, tutar›n› ve toplam ifllem hacmine olan oran›n›, bafll›ca kalemlerin tutar›n› ve tüm kalemlere olan oran›n›,
fiyatland›rma politikas›n› ve di¤er unsurlar›
Risk grubunun nakdi kredileri, Banka'n›n toplam nakdi kredilerinin %2.08'i, aktif toplam›n›n %0.90'›d›r. Risk grubunun gayrinakdi kredileri Banka'n›n toplam
gayrinakdi kredilerinin %3.65'idir. Risk grubu kurulufllar›n›n mevduatlar› Banka'n›n toplam mevduat›n›n %5.95'ini oluflturmaktad›r. Risk grubu kurulufllar› ile
yürütülen ifllemlerde piyasa fiyatlar› uygulanmaktad›r.

5.8.2.3 Yap›lan ifllemlerin mali tablolara etkisini görebilmek için ayr› aç›klama yap›lmas›n›n zorunlu oldu¤u durumlar d›fl›nda benzer yap›daki kalemlerin toplam›
Yoktur.

5.8.2.4 Özsermaye yöntemine göre muhasebelefltirilen ifllemler

5.1.9 ve 5.1.10 no'lu ifltirak ve ba¤l› ortakl›klara ait dipnotlarda belirtilmifltir.

5.8.2.5 Gayrimenkul ve di¤er varl›klar›n al›m-sat›m›, hizmet al›m›-sat›m›, acenta sözleflmeleri, finansal kiralama sözleflmeleri, araflt›rma ve gelifltirme sonucu
elde edilen bilgilerin aktar›m›, lisans anlaflmalar›, finansman (krediler ve nakit veya ayni sermaye destekleri dahil), garantiler ve teminatlar ile yönetim sözleflmeleri
gibi durumlarda ifllemler
Ana ortakl›k banka ile konsolidasyon kapsam›ndaki Garanti Yat›r›m, Garanti Sigorta ve Garanti Emeklilik aras›nda acentelik sözleflmeleri bulunmaktad›r. Sözkonusu
acental›k sözleflmeleri gere¤i olarak, tüm Banka flubeleri sigorta ürünlerinin müflteriye sat›lmas›na arac›l›k etmekte, müflterilerin menkul k›ymet al›m sat›m›na
arac›l›k hizmetleri ise baz› ihtisas flubelerinde (yat›r›m merkezleri) verilmektedir.
‹htiyaç duyulan baz› menkullerin al›m› finansal kiralama yöntemiyle yap›lmaktad›r.

5.9 Enflasyon muhasebesine iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i'nin "Mali Tablolar›n Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine ‹liflkin Standard›" n› içeren 14 Say›l› Tebli¤i'nde, nüfusun
ço¤unlu¤unun, de¤er kayb›ndan korunmak amac›yla parasal servetlerini parasal olmayan veya de¤eri Türk Liras›na göre daha istikrarl› olan yabanc› para varl›klarda
tutmalar›, nüfusun ço¤unlu¤unun alacak ve borçlar›n› Türk Liras› yerine de¤eri nispeten daha istikrarl› yabanc› para ile belirlemeleri, k›sa vadeli ifllemlerde dahi,
sat›n alma gücündeki kay›plar› karfl›lamak için fiyatlar›n vade fark› konularak belirlenmesi, faiz oranlar›n›n, ücretlerin ve fiyatlar›n, genel fiyat endekslerine
ba¤lanmas›, D‹E verilerine göre son üç y›ll›k kümülatif enflasyon oran›n›n yüzde yüz veya üzerinde ve cari y›l enflasyon oran›n›n yüzde on veya üzerinde
gerçekleflmesi durumunda ekonomide yüksek enflasyonun varl›¤› kabul edilir.

BDDK taraf›ndan 28 Nisan 2005 tarih ve BDDK. DZM. 2/13/-d-5 say› ile yay›nlanan genelgede, Ocak 2005 dönemi itibar›yla bankac›l›k sektörü verilerinde Yeni
Türk Liras› mevduat›n toplam mevduat içinde ço¤unlu¤u teflkil etmesi ve yabanc› para mevduat›n azalan bir seyir göstermesi, k›sa vadeli ifllemlerde genellikle
fiyatlar›n vade fark› konulmadan belirlenmesi, nakit karfl›l›¤› devlet iç borçlanma senetleri ihrac›n›n fiyat endeksine ba¤l› olarak yap›lmamas›, D‹E taraf›ndan
aç›klanan 1994 Temel Y›ll› Toptan Eflya Fiyatlar› Endeksi (TEFE) için 2005 y›l› Mart ay›nda son üç y›ll›k kümülatif enflasyon oran›n›n %57.83, cari y›l enflasyon
oran›n›n ise %8.16 olarak gerçekleflmesi çerçevesinde yüksek enflasyon dönemi özelliklerinin büyük ölçüde ortadan kalkt›¤› belirtilmifltir. Bu itibarla, BDDK'n›n
21 Nisan 2005 tarih ve 1623 say›l› Karar› ile, bankac›l›k sisteminde uygulanmakta olan enflasyon muhasebesi uygulamas›na son verildi¤i tebli¤ edilmifltir.

5.9.1 Kurumun muhasebe standartlar›na iliflkin düzenlemelerinde öngörülen dipnotlar›n›n yan›s›ra ilave aç›klamalar
Ana ortakl›k banka ve finansal kurulufllar›n›n iliflikteki konsolide mali tablolar› 31 Aral›k 2005 itibar›yla enflasyon muhasebesine tabi tutulmam›flt›r. 31 Aral›k
2004 tarihli konsolide mali tablolar, 31 Aral›k 2004 tarihindeki fiyat seviyesinde b›rak›lm›flt›r. Cari dönemde parasal olmayan kalemler üzerinde herhangi bir
enflasyon düzeltmesi yap›lmam›flt›r. Bu sebeple cari dönem konsolide gelir tablosuna herhangi bir parasal pozisyon kar›/zarar› yans›t›lmam›flt›r.
BDDK'n›n 28 Nisan 2005 tarihinde enflasyon muhasebesinin kald›r›lmas›yla ilgili hesap ve kay›t düzenine yönelik genelgesi kapsam›nda 2005 y›l› içerisinde
enflasyona göre düzeltme farklar› hesaplar›na yap›lan muhasebe kay›tlar› iptal edilmifl, 31 Aral›k 2004 tarihi itibar›yla oluflan ve Tek Düzen Hesap Plan› ve
‹zahnamesi Hakk›nda Tebli¤ hükümleri uyar›nca enflasyona göre düzeltme farklar› hesaplar›nda yer alan bakiyeler, sermaye yard›mc› hesab› hariç olmak üzere,
düzeltmeye esas ilgili hesaplara, sermaye yard›mc› hesab› ise "di¤er sermaye yedekleri" yard›mc› hesab›na intikal ettirilmifltir.

5.10 Bankan›n yurtiçi, yurtd›fl›, k›y› bankac›l›¤› bölgelerindeki flubeleri ile yurtd›fl› temsilciliklerine iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar



Konsolidasyona tabi yurtd›fl› mali ba¤l› ortakl›klar:

Konsolidasyona tabi yurtiçi mali ba¤l› ortakl›klar:

5.11 Bilanço sonras› hususlara iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
2005 y›l› kazançlar› için uygulanan kurumlar vergisi oran› %30'dur. Ancak, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan kamuya aç›klanan "Kurumlar Vergisi Kanun Tasar›s›
Tasla¤›"nda kurumlar vergisi oran›n›n 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren bafllayan vergilendirme dönemlerinde uygulanmak üzere %30'dan  %20'ye düflürülmesi
öngörülmektedir. Sözkonusu kanun tasar›s› tasla¤›n›n yasalaflmas› durumunda, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren bafllayan vergilendirme dönemleri kazançlar›
için kurumlar vergisi oran› %20 olacakt›r.

Türkiye Petrol Rafinerleri Afi hisselerinin devir al›nmas› için Koç Holding Afi, Aygaz Afi, OPET Petrolcülük Afi, Shell Overseas Investment BV ve The Shell Company
of Turkey Limited taraf›ndan kurulacak olan flirkete 1.8 milyar USD kadar kredi sa¤lanmas› için çeflitli bankalar taraf›ndan kurulan konsorsiyuma Banka 300
milyon USD tutar›nda kredi sa¤layarak kat›lm›flt›r.

6 Di¤er aç›klama ve dipnotlar

6.1 Banka'n›n faaliyetlerine iliflkin di¤er aç›klamalar
Detay› 5.2.14.15 no'lu dipnotta verildi¤i üzere Do¤ufl Holding Afi, Banka'n›n ç›kar›lm›fl sermayesinin %25.5'ine tekabül eden toplam 53,550,000,000 adet
Banka hissesini General Electric Grubu'na dahil "GE Araflt›rma ve Müflavirlik Limited fiti."ne satmak üzere 24 A¤ustos 2005 tarihinde bir Hisse Devir Sözleflmesi
imzalam›fl bu anlaflma çerçevesinde Banka'n›n bir k›s›m mali olmayan ifltirakleri ve tafl›nmazlar›, 31 Mart 2005 mali tablolar› baz al›narak hesaplanan toplam
958,000 YTL bedelle, devir bedelinin %50'si hisse devir tarihinde, %25'i devri takip eden birinci y›l›n sonunda, bakiyesi ise devri takip eden ikinci y›l›n sonunda
ödenmesi kayd›yla Do¤ufl Holding Afi taraf›ndan devral›nmas›na karar verilmifltir. ‹lgili sözleflmeye istinaden Banka hisselerinin sat›fl›n›n gerçekleflmesine müteakiben
ilk grup olarak Banka'n›n baz› mali olmayan ba¤l› ortakl›klar› 5.1.10.1 no'lu dipnotta detayl› bir flekilde bahsedildi¤i üzere Do¤ufl Holding Afi'ye devredilmifltir.
Yap›lan anlaflma uyar›nca ikinci grup olarak Banka ifltiraklerinden toplam defter de¤eri 29,458 YTL olan Garanti Turizm Yat›r›m ve ‹flletmeleri Afi ve Doc Finance
SA ile Banka mali tablolar›nda toplam 237,038 YTL defter de¤eriyle duran kullan›lmakta olan ya da alacaklardan dolay› edinilen baz› gayrimenkullerin toplam
273,397 YTL bedelle Do¤ufl Holding Afi'ye sat›fl› beklenmektedir.

7 Ba¤›ms›z denetim raporu ve denetçi de¤erlendirmesi

7.1 Ba¤›ms›z denetim raporuna iliflkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
Ana ortakl›k Banka ve finansal kurulufllar›n›n kamuya aç›klanacak 31 Aral›k 2005 tarihli konsolide mali tablolar› ve dipnotlar› Akis Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirlik Afi (the member firm of KPMG International) taraf›ndan ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufl ve 21 fiubat 2006 tarihli ba¤›ms›z denetim raporunda
olumlu görüfl beyan edilmifltir.
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