
hesap, altını bankacılıkla birleştirdiği “Garanti Altın 
Salısı” hizmeti, “Vadeli Altın Hesabı” gibi yenilikçi 
ürün ve hizmetler geliştirdi.
 Sunduğu geniş ürün çeşitliliğiyle KOBİ’lere 
ve esnafa destek olmaya devam eden Garanti, 
KOBİ’lere Teşvik Bul Hizmeti, İşinizi İnternete 
Taşıyın Paketi, Easy Card, E-Ticaret Destek Paketi, 
Takas Kart, İşimi Kuruyorum Destek Paketi, gibi 
ürünleri hayata geçirdi, KOBİM Garanti’de sigortası 
daha anlaşılır ve faydalı olacak şekilde yenilendi.
 Bugünün ve yarının dinamiklerini yöneten ve 
teknolojideki son gelişmeleri bankacılık hizmetlerine 
entegre eden Garanti, Windows 8 için uygulama 
geliştiren dünyadaki ilk banka oldu. Garanti, wap.
garanti.com.tr üzerinden hizmete sunduğu Cep 
Şubesi’ni, bugün, akıllı telefonların gelişmesiyle 
doğan müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için iPhone, 
iPad, Android telefon ve Android tabletlere özel 
uygulamalarla müşterilerinin hizmetine sundu. 
CepBank’a yeni özellikler ekleyerek iPhone ve 
Android telefonlar için uygulamalar geliştirdi, 
Facebook ve Twitter üzerinden de CepBank 
işlemlerini başlattı. 
 
En Son Gelişmeler
Garanti Bankası; Ekim 2012’de, çalışanlarına verdiği 
değeri, insan, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı 
yönetim anlayışıyla birleştirerek hayata geçirdiği 
Garanti Pendik Kampüsü’nün temel atma törenini 
gerçekleştirdi. Yeşil ve çevre dostu kampüs, üstün 
hizmet kalitesi ve yaratıcı teknolojik çözümler 
sunma becerisiyle sektörde farklılaşan Garanti 
Teknoloji’ye ev sahipliği yapacak. 2002 yılından bu 
yana Dünya Gazetesi ve gidilen ilin sanayi ve ticaret 
odaları iş birliğiyle düzenlediği Garanti Anadolu 
Sohbetleri’nin (GAS) 10. yılını, 2012’de kutladı. 
Bugüne kadar 61 ilde 83 toplantı düzenlendi. 
   2012’de, “Caz Yeşili” sloganıyla caz müziğine 

verdiği desteğin 15. yılını kutladı. 
19 yıldır devam eden İstanbul Caz Festivali’nin 
sponsorluğunu, 15 yıldır, Garanti Bankası 
üstleniyor. 
   2005 yılından bu yana sponsorluğunu 
üstlendiği A Milli Kadın Basketbol Takımı 
“Potanın Perileri” Türkiye’den olimpiyatlara 
katılmaya hak kazanan ilk kadın basketbol 
takımı oldu. Garanti ayrıca, milli atletler 
Gülcan Mıngır ve Aslı Çakır Alptekin’i de 
olimpiyat yolunda destekledi. 
   Yönetim Kurulu seviyesinde başkanlık edilen 
Sürdürülebilirlik Komitesi’yle, 2010’dan bu 
yana iklim değişikliği de dahil olmak üzere, 
sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürütüyor. 
Bu kapsamda, çevresel ve sosyal faktörlerin 
banka operasyonlarına ve karar verme 
mekanizmalarına entegrasyonu için yoğun bir 
mesai harcıyor. Bankanın, 2012’de bu konuda 
aldığı ödüller şöyle;
   Karbon Saydamlık Projesi’nin (Carbon 
Disclosure Project – CDP) Türkiye ofisi, 
Garanti’yi Karbon Performans Liderliği 
ödülüne layık gördü. 
   Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 
Garanti Bankası’nı, “Sürdürülebilir Enerji 
Finansmanında Mükemmellik Ödülü”ne layık 
gördü. 
   Garanti’nin tüm operasyonlarının çevre 
dostu hale getirilmesi amacıyla geliştirilen 
Çevre Yönetim Sistemi, ISO 14001 belgesini 

almaya hak kazandı. 
 
Promosyon
Garanti’nin iletişim ve reklam stratejisinin 
temelinde yatan en önemli unsur düzenli bilgi 
paylaşımı... İletişimin sürekliliğine inanan bir kurum 
olan Garanti, şartlar ne olursa olsun, iletişim 
çalışmalarında dalgalanmalar yaratmamaya, iletişim 
içinde olunan tüm tarafları sürekli, açık ve net bilgi 
ile donatmaya özen gösteriyor. Garanti Bankası, 
ticari faaliyetlerinde olduğu gibi iletişimde de 
şeffaflığı esas alıyor. Bu doğrultuda, çalışanlardan 
hissedarlara, basın ve kamuoyundan yatırımcılara 
kadar, hedef kitleyi oluşturan tüm tarafları kapsayan 
iletişim çalışmaları yürütülüyor. Garanti, iletişim 
stratejisiyle, marka ve müşteriler arasında duygusal 
bir bağ kurmayı hedefliyor; müşteri odaklılık, 
tabana yayılma, ekonomik ve toplumsal gelişimi 
destekleme gibi kavramları esas alıyor.  
 Reklam kampanyalarıyla ise ürün ve hizmetlerini 
geniş bir kitleye yalın bir ifadeyle ulaştırmayı 
amaçlayan Garanti, Garantili Dostlar’ın oluşturduğu; 
sıcak, samimi, eğlenceli, akılda kalıcı yeni iletişim 
platformu ile çalışmalarına devam ediyor. 
 
Marka Değerleri
Garanti Bankası, sürdürülebilir ve kârlı büyüme 
hedefiyle geleceğe yatırım yapan, müşteri odaklı 
yaklaşımından taviz vermeden yoluna devam 
eden bir kurum. Bu üç temel nokta, artan rekabet 
ortamında, Garanti’nin en değerli markalar arasındaki 
yerini her geçen gün daha da ileriye taşıyor. 
 Garanti, müşteri odaklılığını somut parametrelerle 
hesapladığı müşteri odaklılık endeksiyle düzenli 
olarak takip ediyor ve yönetiyor. Çoklu dağıtım 
kanallarına yapılan yatırımlar ve bu kanallardan 
hizmete sunulan yenilikçi ürünler, Garanti’yi müşteri 
odaklılık anlamında ayrıştırıyor. 
   Teknolojiye, müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde 
yanıt vermek amacıyla sürekli olarak yatırım 
yapıyor. Türkiye’nin en büyük özel bilgi teknolojileri 
servis sağlayıcısı olan Garanti Teknoloji, Garanti’nin 
bu alanda fark yaratmasını sağlıyor, müşteriye 
daha kaliteli hizmet verme yolundaki teknolojik 
ihtiyaçların rakiplerden daha hızlı bir şekilde 
karşılanmasına olanak tanıyor. 
   Türk bankacılığına öncülük eden, iyi donanımlı, 
fark yaratma yetkinliğine sahip insan kaynağı ise 
Garanti’nin en önemli değerleri arasında yer alıyor. 
 Geçmişten bugüne sürdürülen istikrarlı iletişim 
faaliyetleri, Garanti’nin markalaşma sürecini 

pekiştirirken, hayata geçirilen sosyal sorumluluk 
projeleri, marka algısına büyük katkılar sağlıyor. 
Sosyal sorumluluk projelerinin odağında, toplumun 
kültürel ve eğitsel birikimine katkıda bulunmak 
yer alıyor. Eğitim, kültür ve sanat, spor ve doğaya 
destek veriliyor, birçok sivil toplum örgütüyle ortak 
projeler gerçekleştiriliyor.
 Yapılan araştırmalar, Garanti’nin diğer 
markalardan tüketiciyle kurulan güçlü duygusal ilişki 
sayesinde ayrıştığını gösteriyor. Müşterileri Garanti 
Bankası’nı ağırlıklı olarak “güvenilir”, “yenilikçi”, 
“teknolojik”, “hızlı”, “müşteri ihtiyaçlarını anlayan 
ve karşılayan”, “güler yüzlü”, “ilgili” ve “yardımcı” 
sıfatlarıyla tanımlıyor. 
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Türkiye’de bankacılık sektörü, giderek farklılaşan 
müşteri ihtiyaçları, hızla gelişen teknoloji ve 
katlanarak artan bilgi üretimine bağlı olarak çok hızlı 
değişiyor, gelişiyor. Sektör, yakaladığı hızlı büyüme 
oranları, mevcut kârlılığı ve yapılanmasının yanı sıra 
müşterilerine sunduğu öncü ürün ve hizmetlerle, 
global piyasalarda da dikkat çekiyor. 
 Sektörün yakaladığı büyüme grafiğinin sürekliliğini 
sağlayacak en önemli etkenlerin başında teknoloji 
yer alıyor. Artık birçok insanın, sosyal ağlarda 
önemli bir zaman geçirdiği günümüzde, bankacılığı 
da bu kanallara taşımak gerekiyor. Dijital dünyanın 
sunduğu fırsatlara ve müşterilerin ihtiyacındaki 
değişime paralel olarak yenilikçi hizmet ve 
çözümler geliştirmek büyük önem taşıyor. 
 
Başarılar
Performansı uluslararası çevrelerde de takdir gören 
Garanti Bankası’nın 2012 yılında aldığı ödüller şöyle; 
Dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global 
Finance, Garanti’yi ikinci defa “Türkiye’nin En İyi Dış 
Ticaret Finansmanı Bankası” seçti. 
 Uluslararası finans dünyasının önde gelen yayın 
gruplarından Euromoney’nin dergisi Project Finance 
Magazine, Garanti’nin 2011’de yapılandırdığı üç 
proje finansmanı işlemini ödüle layık gördü.
 Standard&Poors’un 29 Şubat 2012 tarihinde 
yayınladığı, bankaların sermaye yeterliliğinin 
karşılaştırıldığı raporda, dünyanın önde gelen 100 
kuruluşu arasında tek Türk bankası olarak Garanti 
Bankası yer aldı. 
 Garanti, Global Finance tarafından 
gerçekleştirilen “Avrupa’nın En İyi İnternet 
Bankaları” değerlendirmesinde, dokuzuncu kez 
“Türkiye’nin En İyi Bankası” seçildi. Banka ayrıca, 
Avrupa çapında “En İyi Mevduat, Kredi ve Yatırım 
Seçeneği Sunan İnternet Bankası” ve “En İyi 
Bütünleşik Bireysel Bankacılık Sitesi” ödüllerini 
kazandı. 
 

Financial Times Grubu’nun finans dergisi The 
Banker, uzman bankacı ve analistlerin objektif 
görüşlerine dayanılarak yapılan değerlendirmede 
Garanti’yi “Türkiye’nin En İyi Bankası” ödülüne layık 
gördü. 
 Romanya’nın önde gelen medya grubu Finmedia, 
“En Dinamik ve Sistemli Aktif ve Özkaynak 
Büyümesi” dalında Garanti Romanya’yı “En İyi 
Banka” seçti.
 Şirketlerin insan kaynakları uygulamalarının 
kalitesini belgeleyen dünyadaki tek uluslararası 
standart olan Investors in People (IIP - İnsana 
Yatırım Yapanlar) sertifikasını “Altın” kategorisinde 
Türkiye’den almaya layık görülen ilk ve tek kurum 
Garanti oldu.
 Banka tarafından düzenlenen ve sponsor olunan 
tüm etkinlikler hakkında bilgi veren Garanti Takvim 
sitesi, Horizon Interactive Awards’da “Eğlence” 
kategorisinde Gümüş Ödül’e layık görüldü. 
 Bankanın, paydaşlarıyla kurduğu proaktif, 
şeffaf ve güvene dayalı ilişkiyi simgeleyen 
yıllık faaliyet raporu, Amerikan İletişim 
Profesyonelleri Ligi (LACP, League of American 
Communications Professionals) tarafından 
düzenlenen “Global İletişim Ödülleri 2012 
Spotlight Awards”da; 100 üzerinden 99 puan 
alarak “Platin Ödül”ü almaya hak kazandı.
 
Tarihçe
Garanti Bankası, 1946 yılında Ankara’da 
103 ortağın katılımıyla bir anonim şirket 
olarak kuruldu. Bankanın kurucuları, 
II. Dünya Savaşı sırasında oluşan 
servet birikimini savaş ertesi kârlı iş 
alanlarına yatırmak isteyen tüccarlardan 
oluşuyordu. Bankanın kuruluş sermayesi, 
her biri 100’er liralık 25 bin hisseye 
ayrılmış 2.5 milyon liraydı. Garanti ilk 
şubesini, 21 Haziran 1946 Cuma günü 
Anafartalar Caddesi’nde, ikinci şubesini 
ise İstanbul’daki Bankalar Caddesi’nde açtı, yedi 
yılda şube sayısını 22’ye çıkardı. 1950 yılında 
genel merkezini İstanbul Sirkeci Yenipostane 
Caddesi’ndeki binasına taşıdı. 
 Holding bankacılığının hız kazandığı 1970’li yılların 
sonunda, Garanti’nin pay senetlerinin önemli 
bir bölümü, Koç Grubu ile Sabancı Grubu’nun 
elinde toplandı. 1980’lerin başlarında, önce Koç 
Grubu, daha sonra da Sabancı Grubu, Garanti’deki 
paylarını Doğuş Grubu’na sattı. 
 Garanti, 1983 yılında tamamen Doğuş bünyesine 
katıldı. Doğuş Grubu’na katılmasının ardından banka, 
1990 yılında ilk halka arzını gerçekleştirdi. 1993 
yılında Türkiye’de ilk kez yurt dışına hisse ihracını 
gerçekleştiren kurum, 1995 yılında ise “Öğlen Açık 
Banka” uygulamasını başlatan ilk banka oldu. 
 1996 yılında Garanti Bankası, Osmanlı Bankası’nı 
satın aldı. 1990’larda bankacılık için rekabet 
avantajı sağlamanın yolu operasyonel verimlilikten 
geçiyordu. Bu doğrultuda; merkezi operasyon alt 
yapılarına ve internet başta olmak üzere düşük 
maliyetli dağıtım kanalları yaratmaya dönük 
teknolojik yatırımlara odaklanıldı. Garanti, 1997 
yılında, internet ve telefon bankacılığını bir arada 
sunan ilk Türk bankası, ayrıca aynı yıl, Türkiye’nin 
gerçek zamanlı online hizmet sunan ilk çok şubeli 
özel bankası oldu.

 2000’lerin başına gelindiğinde, bankaların müşteri 
bilgisi toplama, saklama ve işleme yetkinliklerinin 
artmasıyla birlikte, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını 
daha iyi anlamaya dönük çabalar hızlandı. Bu 
doğrultuda, tüm kanallardan daha entegre, daha 
müşteri odaklı bir hizmet sunulmaya başlandı. 
Kurulan ödeme sistemi altyapısıyla farklı ihtiyaçlara 
sahip müşterilere yüksek kalitede hizmet verilirken, 
2000 yılında, Türkiye’nin ilk çipli ve çok markalı 
kredi kartı Bonus ve Türkiye’nin uçuş mili 
kazandıran tek kredi kartı Shop&Miles hizmete 
sunuldu. 2002 yılında ise Bonus ile Türkiye’nin ilk 
bankalar arası kart platformu kuruldu. 
 2001 yılında Körfezbank ve Osmanlı Bankası 
birleşirken, Osmanlı Bankası ile Garanti Bankası, 
Garanti Bankası bünyesinde birleşti. 2005 yılında 

General Electric, Doğuş Grubu ile 
anlaşarak, Garanti’de eşit stratejik 

ortak oldu. 
 

2000’lerin ortalarında, CRM sistemlerindeki 
gelişmeler bankaların hizmet sunumlarını kitlelere 
ulaştırmasını olanaklı kıldı. Bankalara ve bankaların 
sağladığı fonlara erişim her kesimden tüketici için 
büyük ölçüde kolaylaştı. Bu dönemde, müşteri 
ihtiyaçlarını en doğru şekilde analiz edebilmek 
amacıyla Garanti’nin teknolojik altyapısı geliştirildi. 
 2011’de İspanyol bankacılık devi BBVA, Garanti 
Bankası yönetiminde Doğuş Grubu ile stratejik 
ortak oldu. BBVA’nın güçlü teknoloji ve inovasyon 
ile pekiştirilmiş müşteri odaklı iş modelinin 
Garanti’nin iş modeliyle oldukça örtüşmesi, tecrübe 
paylaşımı ve iş birliği fırsatları bakımından iki tarafa 
da olumlu katkılar sağladı. 
 
Ürün
Teknolojik, sosyolojik ve sektörel gelişmeleri, 
müşterilerine fayda sağlayacak, hızlı, kolay ve 
efektif bir finansal ortam yaratabilmek için kullanan 
Garanti’nin toplam ürün sayısı, 2012 yılında 
geliştirilen 49 yeni ürünle, 526’ya ulaştı.
 2012’de, güvence amacıyla ya da çocuklarının 
ve kendisinin geleceği için birikim yapmak isteyen 
müşteriler için birikim davranışları, gelir düzeyleri, 
hedeflenen birikim vadesi ve tutara uygun yeni 
birikim ürünleri geliştirildi. Bu doğrultuda; Garanti, 
müşterilerini birikime yönlendirmek amacıyla net 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Garanti
›	Türkiye’de dört kişiden birinin Garanti  
 İnternet Şubesi’ni tercih ettiğini.

›	Mobil müşteri adedinde pazar payının 
 %39 olduğunu.

›	Garanti’nin, indirilme sayıları 1.7 milyona  
 ulaşan 30’a yakın mobil uygulaması olduğunu.

›	Garanti’nin Facebook’taki 1,267,403 milyon
 takipçisiyle, Türkiye ve Avrupa’da birinci,
 dünyada ise üçüncü en fazla takipçiye sahip
 banka ve finans kuruluşu olduğunu.

›	Garanti Bankası’nın Kagider ve Ekonomist
 dergisi işbirliğiyle düzenlediği Türkiye’nin
 Kadın Girişimci Yarışması’nın altıncı
 yıla ulaştığını, Kadın Girişimci Buluşmaları
 kapsamında bugüne kadar 20 ilde 4 bini
 aşkın kadın girişimciye ulaşıldığını.

›	Garanti Bankası’nın kurduğu Öğretmen  
 Akademisi Vakfı’nın (ÖRAV) Milli Eğitim
 Bakanlığı’nın iş birliğiyle gerçekleştirdiği
 Öğretmenin Sınırı Yok projesi kapsamında,
 4 yılda 76 ilde 2 bin 756 okulda, 70 binin  
 üstünde öğretmene yüz yüze eğitim  
 verildiğini.

›	Garanti’nin, 2002’den bu yana, basketbol  
 kültürünü küçük yaştaki çocuklara   
 benimsetmek için TBF’nin iş birliğiyle
 düzenlediği 12 Dev Adam Basketbol  
 Okulları’nda 70 merkezde, 40 binin  
 üzerinde gencin basketbol eğitimi aldığını.


