
tamamen konuşmaya dayalı bir akışla tamamlanıyor. 
Geliştirilen İnteraktif Sesli Bildirim ile kampanyalar 
ve bilgilendirmeler hızla hayata geçiriliyor.
 Garanti, takipçilerine Facebook sayfasından 
Destek Kredisi’ne başvurma ve başvuru sonucunu 
anında öğrenme imkanlarını vererek, Türkiye’de 
bir ilke imza attı. Facebook’taki takipçiler, sayfada 
yer alan uygulamalar üzerinden birikim, emeklilik, 
kredi ve sigorta ürünlerine, Facebook üzerinden 
başvurabiliyorlar.

En Son Gelişmeler
Garanti Bankası; Finansman desteğine ihtiyaç 
duyan ve büyüme potansiyeline sahip girişimcilerle, 
mensup melek yatırımcıları bir araya getiren, 
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin kurduğu 
BUBA’ya finansal stratejik ortak oldu. 
 Garanti’nin kadın girişimcileri destekleme modeli 
Dünya Bankası Grubu üyesi IFC’nin gerçekleştirdiği 
raporlamayla, uluslararası arenada geçerli bir vaka 
örneğine dönüştürüldü. Garanti mensupları ve 
müşterileriyle görüşme yapan IFC yetkilileri, daha 
çok bankaya örnek olabilmesi için, anlatılanları bir 
rapor halinde yayımladı. 

 

Garanti, KOBİ’lerin dijitalleşme sürecini 
hızlandırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için, 
KOBİ’lere hizmet sunan Garanti Müşteri İlişkileri 
Yöneticilerinden oluşan Dijital Dönüşüm Elçileri 
ekibini kurdu. Ekip, Google, Microsoft ve Turkcell 
iş ortaklığıyla düzenlenen Gelecek Dijital KOBİ 
Zirvesi’nde eğitimlere katıldı.
 2014 yılı, Birleşmiş Milletler tarafından “Aile 
Çiftçiliği Yılı” ilan edildi. Garanti ve Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile modern aile 
işletmeciliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla, 
çeşitli etkinlik ve projelerle iş birlikleri gerçekleştirdi. 
 Garanti; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi’nin 
işbirliğiyle, 2010 yılında oluşturulan Kadının 
Güçlenmesi Prensipleri’ne imza attı. 
 2013’te Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli 
Takımlarımız ve aynı zamanda Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Ligleri’nin sponsorluğunu üstlenen Garanti, 
2014 Mayıs ayında düzenlenen “Dr. Trawinski 
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Turnuvası”na destek verdi. Milli Takımımız, 
turnuvada şampiyon oldu.
 Garanti’nin desteğiyle 2014 Haziran’da Gaziantep’te 
1. Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar 
Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Garanti’nin 
ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, 12 Cesur 
Yürek, 2014 Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Dünya Şampiyonası’nda, dünya üçüncüsü oldu. 

 Garanti’nin desteklediği 12 Dev Adam, Dünya 
Basketbol Kupası’nda çeyrek finale yükseldi. 
Potanın Perileri ise Türkiye’de düzenlenen ve ana 
sponsorluğunu da Garanti’nin üstlendiği Dünya 
Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nı dördüncü olarak 
tamamladı.
 Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR 
Eurasia Rating’in yaptığı kurumsal yönetim 
derecelendirmesinde, SPK Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’ne üstün derecede uyum gösterdiği 
belirlenerek 9,14 notunu aldı. Garanti, Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’ne uyum notunun 7 Eşik Puanı’nın 
üzerinde olması nedeniyle, Borsa İstanbul Kurumsal 
Yönetim Endeksi’nde yer almaya hak kazandı. 
 2014’te, “Caz Yeşili” sloganıyla caz müziğine 
verdiği desteğin 17. yılını kutladı. 
 Akıllı telefon uygulaması KonserVe’yi hayata 
geçirdi. Uygulamadaki takvimle etkinlikler 
duyurulurken, katılımcıların satın aldıkları bilet 
barkodlarını okutmaları ve sosyal medyada 
etkinlikleri paylaşmalarıyla puan biriktirmeleri, 
puanları ise aplikasyon içerisindeki ödül 
kataloğundan hediyelere çevirmelerini sağladı. 
 Instagram, Vine, Pinterest ve Snapchat gibi 
yeni sosyal mecralarda, Türkiye’nin ilk geniş çaplı 
kampanyalarını gerçekleştirdi. Instagram hesabındaki 
kampanyada #garantibuldum hashtagi ile yorum 
yapan kullanıcılar sürpriz ödüller kazandı.

Promosyon 
Garanti, KOBİ müşterilerine işlerini büyütmeleri 
için sunduğu, sevilen sanatçı İzzet Altınmeşe’ye 
tosbağanın eşlik ettiği “Dükkan Sizin” kampanyası 
reklam filmini yayınladı. Kampanya; 2014’te test 
edilen en başarılı KOBİ iletişimi oldu.
 Garanti, 2005 yılında başlayan kadın milli basketbol 
takımına destek kapsamında, 2014’te, “Dünya 
Şampiyonası” için Potanın Perileri’ne bir hediye 
verdi. Söz, müziği Kenan Doğulu’ya ait “Güzeller 
İçinden” şarkısı, Ozan Doğulu’nun aranjörlüğünde 
Potanın Perileri’ne özel olarak yeniden düzenlendi, 
takım otobüsünde bir sürprizle sunuldu. Yaşananlar, 
gizli kameralarla kaydedildi, filme dönüştürüldü. Film 
4 milyon 250 bin kez izlendi. Youtube’da yaklaşık 
3 milyon 600 bin izlenmeyle, 2014 yılının en çok 
izlenen 10 videosu arasında altıncı oldu.
 Dijital bir pazarlama çalışması olan “Deneysel 
Bankacılık” filmleri 2014 Nisan ayında yayınlandı. 
Bankacılık ürünlerini internet kullanıcılarına ulaştırması 
hedeflenen film, kardeşi Garanti’de işe girince daha 
iyisini yapmak için hırslanan ve alternatif ürünlerini 
yaratmak için icatlar yapan karakterin çabalarını 
anlatıyor. İlk seride toplam izlenme sayısı 7 milyon 
500 bine ulaştı. “Kampanya, 26. Kristal Elma 
Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması’nda toplamda 
6 “Elma” ödülüne layık görüldü. Felis 2014 Dijital 
Bölümü’nde ise En İyi Viral Kampanya, En İyi 
Video, En İyi Web Kampanyası, En İyi Markalı İçerik 
Kullanımı kategorilerinde 4 ödül kazandı. 2. Seri 
filmleri ise, 4 filmden oluşuyor. 2. Serinin filmlerinin 
izlenme sayısı 13 milyonu aştı. Mixx Awards 
Türkiye 2014 Ödülleri’nin “Viral” kategorisinde 
“Altın Mixx”, “Markalı İçerik” kategorisinde ise 
“Gümüş Mixx” ödüllerini aldı.
 2014 Ekim ayında Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın öncülüğünde ve Garanti’nin desteğiyle 
başlatılan “İşe Katıl Hayata Atıl” projesinin Kramp 
Reklam Ajansı tarafından çekilen tanıtım filmi, 
sosyal medyada yayınlandı. Engelli bireylerin iş 
gücüne katılımını amaçlayan filmde; İstanbul İşitme 
Engellileri Derneği, İstanbul Engelliler Tiyatrosu, 
Türkiye Görme Engelliler Derneği, Down Cafe 
gibi sivil toplum kuruluşu üyeleri rol aldı. Sosyal 
medyada kısa sürede beğeni toplayan filmde, 
engelli bireyler, “Ben de yapabilirim.” diyerek 
iş dünyasının klişelerini vurgularken, engellilerin 
toplumsal hayata katılmaları konusunda önemli bir 
farkındalık yaratıyor.

Marka Değerleri
Garanti, sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedefiyle 
geleceğe yatırım yapan, müşteri odaklı yaklaşımı 
ve donanımlı, fark yaratma yetkinliğine sahip insan 

kaynağı ile yoluna devam eden bir kurum. Bu üç 
temel nokta, artan rekabet ortamında, Garanti’nin 
değerini her geçen gün daha da ileriye taşıyor. 
Çalışanlardan hissedarlara, basın ve kamuoyundan 
yatırımcılara kadar, hedef kitleyi oluşturan tüm 
tarafları kapsayan iletişim çalışmalarında marka 
ve hedef kitle arasında duygusal bir bağ kurmayı 
hedefliyor. 
 Garanti, köklü marka mirasıyla pozitif marka 
algısını 2014’te de sürdürdü, tüketici nezdinde 
“İlk akla gelen” iki bankadan biri oldu.  Müşterileri, 
Garanti’yi ağırlıklı olarak  “kendilerini özel 
hissettiren”, “hızlı hizmet sunan”, “güvenilir”, 
“yenilikçi”, “teknolojide öncü”, “sıcak popüler”, 
“ekonomiye katkı sağlayan” sıfatlarıyla tanımlıyor. 
Bu kriterlerin sürdürülebilir olmasında 
2011’den beri kurulan çatı iletişim platformunun 
da etkileri görülüyor. Garanti Dostları ile başlanan 
çalışmaya, 2014 yılında bir de tosbağa karakteri 
eklendi. 
 Garanti, kurumsal sorumluluk çalışmalarını kendi 
kurumlarını kurarak, Türkiye’nin önde gelen STK’ları 
ile ortak projeler hayata geçirerek, değer yaratan 
STK’lara çalışmalarını devam ettirmeleri için destek 
veriyor. Faaliyetlerinin odağında sanat, kültür, 
eğitim, engellilik, kadın, spor ve caz bulunuyor. 
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Pazar
Türk bankacılık sektörü 860 milyar USD aktif 
büyüklüğü ile gelişmekte olan, merkezi ve Doğu 
Avrupa bölgesinde Rusya’dan sonra en büyük ikinci 
bankacılık sistemi. 2000’li yılların başında yaşanan 
krizden çıkarılan derslerle yeniden yapılanan sektör, 
yakaladığı büyüme oranları, mevcut kârlılığı ve güçlü 
sermaye yapılanmasının yanı sıra müşterilerine 
sunduğu öncü ürün ve hizmetlerle, küresel 
piyasalarda dikkat çekiyor. Sektörün büyüme 
potansiyeli, %57’sinin 35 yaşın altında olduğu 
genç ve büyüyen nüfusla tanımlayabileceğimiz 
bir demografik yapıyla, bankacılık ürünlerinin 
penetrasyonun Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında, 
daha düşük seviyelerde olduğu bir ekonomik 
gerçeklikle destekleniyor.

Başarılar
Garanti; Global Finance tarafından, art arda 
dörüncü defa Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret 
Finansmanı Bankası seçildi. Müşterilerine sunduğu 
Takas Finansmanı ürünüyle, uluslararası Global 
Finance dergisi tarafından “En Yenilikçi Çözüm” 
ödülüne layık görüldü. Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası tarafından verilen, 2014 yılı Çevresel ve 
Sosyal Performans Sürdürülebilirlik Ödülü’ne layık 
görüldü. Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi 
tarafından düzenlenen, Global İletişim Ödülleri 
2013/14 Spotlight Awards’dan, 1 platin ve 1 gümüş 
ödülle döndü. EMEA Finance tarafından hem 
“Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi”, hem de 
“Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi”nin 2013 Yılındaki 
En İyi Proje Finansman Kurumu seçildi. Cep 
Şubesi’nin kullanımını artırmak amacıyla tasarladığı 
mobil bankacılık uygulaması “Most Targeted Mobile 
Ad” projesiyle, Webby Ödülleri’nde, “Mobil 
Reklam” onur ödülünün sahibi oldu. “Contact 
Center World” yarışmasında, üç ödüle birden layık 
görüldü. Genel Müdürlük binasında başlattığı, Doğal 
Hayatı Koruma Vakfı’nın Yeşil Ofis Programı’nı  
başarıyla tamamlayarak, WWF Türkiye’den 
Yeşil Ofis Diploması’nı almaya hak kazanan ilk 
banka oldu. Forrester Research tarafından, mobil 
bankacılık çalışmalarıyla global pazar ve Avrupa 
pazarında “sektör birincisi” olarak seçildi. iGaranti 
ise Forrester Research tarafından 11 Avrupa 
Bankası’nın mobil bankacılık servisleri arasında 
yapılan fonksiyonellik karşılaştırmasında, 100 
üzerinden 80 puan alarak En Fonksiyonel Mobil 
Bankacılık Uygulaması oldu. Euromoney dergisinin 
okuyucuları arasında yaptığı “2014 Nakit Yönetimi” 
anketinin sonucunda, “Nakit Yönetiminde 
Türkiye’nin En İyi Bankası” seçildi. CDP’nin 
Türkiye İklim Saydamlık Liderliği Endeksi’nde 

değerlendirmeye tabi tutulan şirketler arasında 
en yüksek puanı alarak, “CDP 2014 Türkiye İklim 
Saydamlık Liderliği” ödülüne layık görüldü.

Tarihçe
Garanti Bankası, 1946 yılında Ankara’da 103 ortaklı 
bir anonim şirket olarak kuruldu. 1983 yılında 
tamamen Doğuş bünyesine katıldı. Ardından, 1990 
yılında ilk halka arzını ve 1993 yılında Türkiye’de ilk 
kez yurt dışına hisse ihracını gerçekleştirdi. 1996 
yılında Garanti, Osmanlı Bankası’nı satın aldı. 1997 
yılında, internet ve telefon bankacılığını bir arada 
sunan ilk Türk bankası oldu. Aynı yıl, Türkiye’nin 
online hizmet sunan ilk çok şubeli özel bankası oldu.
 2000’lerin başında, bankaların müşteri bilgisi 
toplama, saklama ve işleme yetkinliklerinin 
artmasıyla birlikte, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını 
daha iyi anladı. Tüm kanallardan daha entegre, daha 
müşteri odaklı bir hizmet sunmaya başladı. 
 Kurulan ödeme sistemi altyapısıyla 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’ı hizmete sundu. 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. 

 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 örtüşmesi, tecrübe paylaşımı ve iş 
birliği fırsatları bakımından iki tarafa da olumlu 
katkılar sağladı. Başarılı iş birliğinin bir yansıması 
olarak, 2014 yılında Doğuş Grubu Garanti 
Bankası’ndaki %14,89 payını, BBVA’ya devretti. 
BBVA’nın Garanti’deki hisse payı %25’ten %39,9’a 
yükseldi. 

Ürün 
Garanti, kendi elektriğini üretmek isteyen ya da 
üreteceği fazla elektriği uygun koşullarda satarak 
gelir elde etmeyi hedefleyen tüm gerçek ve tüzel 
kişilerin, lisanssız güneş enerjisi yatırımlarının 
finansmanına yönelik “Lisanssız Güneş Enerjisi 
Kredisi”ni hizmete sundu.
 2014 yılında girişimcilerin, planladıkları yapıya en 
uygun şirket tipini bulmalarını sağlayan danışmanlık 
hizmeti kapsamında, harcama kalemlerini 
ve ortalama kuruluş maliyetini öğrenebildiği 
“ŞirketKur” uygulamasını hizmete sundu.
 iGaranti; teknolojilerdeki yatırımlarına, Sony 
Smartwatch 2 ve Samsung Gear 2 ile devam 
ederek, kullanıcılarına farklı deneyimler yaşatıyor. 
iGaranti Glass uygulaması dünyanın ilk finansal 
uygulaması olup, dünyada Glassware’de yayınlanan 
68. uygulama oldu. Ayrıca kullanıcılar uygulama 
içinde ses ile komut vererek navigasyon ve para 
gönderme işlemlerini anında yapabiliyorlar.
 iGaranti ile Garanti Bankası müşterisi 
olmayanların da, İOS ve Android platformlardan 
uygulamayı indirip aktif hale getirdiklerinde, 
adreslerine kurye çağrılarak, uygulama hemen 
kullanılabiliyor. QR ile para çekme ve içindeki 
cüzdana kart ekleyerek ödeme, fiziksel kartlara 
ihtiyaç duymadan işlem, sosyal entegrasyonla, 
Facebook arkadaşlarına para gönderme ve 
Foursquare’den check-in ile çevredeki kampanyalar 
otomatik bildirimle öğrenilebiliyor. 
 Müşteriler, mesai saatleri dışında dahi, şubeye 
gitmeden İnternet Şubesi’nden Destek Kredisi 
kullanabiliyor, daha önceden SMS ile başvuru 
yaptıkları kredi kartı limit artırım işlemini online 
gerçekleştirebiliyorlar. 
 Garanti, resmi internet sitesi üzerinden log-in 
olmadan ödeme yapılabilen Türkiye’de ilk banka 
oldu. Kurumsal Cep Şubesi’yle birlikte kurumsal 
kullanıcılar da hesaplarına, kartlarına ulaşabiliyor, 
ödemelerini yapabiliyor ve onaylarını kolaylıkla 
verebiliyorlar. Alo Garanti’de müşteri temsilcisine 
bağlanmak zorunda kalmadan, işlemler self-servis ve 

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Garanti
›	Garanti ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu 
 Eğitim Merkezi’nin işbirliğiyle, girişimci 
 kadınlara ücretsiz eğitim için düzenlenen 
 “Kadın Girişimci Yönetici Okulu”   
 projesinden 10 ilde bin 300’ü aşkın kadın  
 girişimci eğitimlerden faydalandı.

›	Dünya Gazetesi ve gidilen ilin sanayi ve  
 ticaret odaları işbirliğiyle düzenlenen Garanti  
 Anadolu Sohbetleri 12. yılını kutladı. Bugüne  
 dek 67 ilde yapılan 97 toplantıda 31 bini  
 aşkın KOBİ’yle fikir alışverişinde bulunuldu.

›	 Anadolu’daki kadınların kişisel gelişimlerine  
 katkıda bulunmak amacıyla, 2008’den bu
 yana, her yıl beş ilde, KAGİDER ile birlikte 
 “Kadın Girişimci Buluşmaları” gerçekleştiriliyor. 

›	TBB 2015 Q1 verilerine göre, mobil
 bankacılık finansal işlem hacminde %27,  
 İnternet Şubesi işlem hacminde ise %23  
 pazar payına sahip.

›	Cep Şubesi, 4  milyon 900 binden fazla cep
 telefonuna indirildi, diğer mobil finans  
 uygulamalarıyla birlikte toplam rakam  
 7 milyon 700 bine yaklaştı.

›	Cep Şubesi’nin 1 milyon 800 bin aktif  
 kullanıcısı var.

›	2002’den bu yana, basketbol kültürünü 
 çocuklara benimsetmek için, TBF’nin  
 işbirliğiyle düzenlenen 12 Dev Adam Basketbol  
 Okulları’nda 75 merkezde, 55 bin’in  
 üzerinde genç basketbol eğitimi alıyor.

›	3 milyon 700 bin takipçisiyle Türkiye ve  
 Avrupa’nın Facebook’ta en çok sayfa  
 beğenisi sayısına sahip finans kuruluşu.

›	Sosyal medyadan 7/24 müşteri hizmeti 
 veren GarantiyeSor ayda ortalama 5 bin 
 kişiye destek veriyor.

›	Garanti Facebook sayfasından ayda 30 binden  
 fazla Destek Kredisi başvurusu alıyor.

›	İşe Atıl Hayata Katıl projesi kapsamında bugüne
 dek Ankara’da 108 engelli birey işe başladı.


