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Herkese Merhaba,
Bu kısa video ile sizlere Garanti Bankası’nın sürdürülebilirlik yolculuğunu anlatmaktan mutluluk
duyarım.
Garanti Bankası olarak sürdürülebilirliği, çevreye ve topluma olumsuz etkileri en aza indirmenin
yanında, müşterileri, çalışanları, hissedarları ve faaliyet gösterdiği yerlerdeki tüm kitleler ile uzun vadeli
değerleri paylaşarak gelecek için güçlü ve başarılı bir iş modeli yaratma taahhüdü olarak tanımlıyoruz.
Garanti’nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki öncü ve lider rolü, tüm faaliyetlerine yansıtılıyor ve
piyasadaki alışılagelmiş iş anlayışının oldukça ötesine geçiyor.
Ülkemizde, 1.000 şubesinin tamamında, uluslararası standartlar ve en iyi uygulama örnekleri ile
uyumlu bir şekilde geliştirilen kapsamlı bir Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Sistemi uygulamayı
taahhüt eden ilk mevduat bankasıyız. Bu yaklaşımımız sayesinde 2014 yılında EBRD tarafından
‘Çevresel ve Sosyal Performans’ ödülüne layık görüldük.
Garanti, rüzgar enerjisi piyasasında aktif ve öncü bir rol oynuyor ve Türkiye’nin toplam kurulu rüzgar
gücündeki %35’lik pazar payı ile lider pozisyonunu koruyor.
2014’te, Garanti’nin yenilenebilir enerji piyasasındaki konumunu daha da güçlendirmesinde önemli bir
rol oynayacak olan, lisanssız güneş enerjisi projeleri için yeni bir kredi ürünü sunduk.
Türkiye’nin en büyük rüzgar santrali ve Türkiye’nin güneş enerjisi ile çalışan en büyük verimli sulama
sistemi projeleri gibi birçok önemli projede yer aldık.
Garanti aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Karbon Fiyatı konusunda İş
Dünyası Liderlik Kriterleri’ne imza atan ilk Türk bankası oldu.
Yenilenebilir enerji projeleri finansmanında öncü bir banka olarak, karbon fiyatı uygulaması bu
yatırımları daha da önceliklendirmemizi sağlayacak. İklim Değişikliği Eylem Planımızda da belirttiğimiz
gibi, enerji üretimi alanındaki yeni yatırımlara aktarılan toplam kaynağın en az %60’ının, yenilenebilir
yatırımlara yönlendirilmesini bekliyoruz. Bu, mevcut duruma kıyasla en az %10’luk bir artış anlamına
geliyor.
Garanti’nin ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, Banka’nın 20.000 çalışanının %100’ünü kapsıyor. 2014
yılında çalışan başına Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında %16 azaltım sağladık.
Aynı zamanda Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya hak kazanan tek Türk şirketi olduk;
ve yine CDP İklim Değişikliği A Bandı’nda yer almaya hak kazanan tek Türk şirketiyiz.
Bu etkilerin yanı sıra Garanti çok sayıda girişim ile topluma katkı sağlamaya devam ediyor.

2014 yılında Garanti, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne imza atan ilk Türk bankası
oldu. Garanti’deki en açık çeşitlilik göstergelerinden biri, %40 ile ortalamanın üzerinde olan karar verici
pozisyondaki kadın çalışan oranı.
Türkiye’deki kadın girişimcilerin güçlü bir destekçisi olarak, 2006’dan beri kadın girişimcilere toplam
2,8 milyar TL kredi verdik.
Garanti’nin güçlü kurumsal sürdürülebilirlik yapısında, başkanlık görevi bir Yönetim kurulu Üyesi
tarafından yürütülen Sürdürülebilirlik Komitesi, Banka’nın bu konudaki faaliyetlerini gözden geçiren ve
onaylayan en üst seviyedir.
Sürdürülebilirlik Komitesi’ne düzenli bir şekilde raporlama yapan Sürdürülebilirlik Ekibi, sürdürülebilirliği
ürünlerimiz, hizmetlerimiz, insan kaynağımız, paydaşlarımız ile olan ilişkilerimiz gibi işimizin her
alanına entegre edilmesini sağlıyor.
Ekip tarafından koordine edilen ve Banka’nın her bir şubesinde belirlenmiş olan 1.000’in üzerinde
Sürdürülebilirlik Temsilcisi’nin görevi, bulundukları yerde Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından alınan
kararların uygulanmasını sağlamak ve veri toplamak.
Buna ek olarak, Sürdürülebilirlik Politikamız çerçevesinde 7 Çalışma Grubu oluşturduk.
2014’te, Garanti Bankası’nın yeni Sürdürülebilirlik Politikası ve Stratejisi Yönetim Kurulu tarafından
onaylandı.
Garanti her yıl oldukça kapsamlı bir paydaş katılımı süreci ve önceliklendirme analizi çalışması
gerçekleştiriyor. Paydaşlarımızdan gelen geri bildirimleri hem Banka hem de paydaşlarımız için
stratejik açıdan önem taşıyan konuları belirlemek için kullanıyoruz.
Bunun yanı sıra, Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sürecimiz sayesinde finansman sağladığımız
projelerin çevresel ve sosyal konulardaki mevcut ve gelecekte karşılaşılabilecek risklerini belirliyor,
böylece bu tür olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasını ya da azaltılmasını sağlıyoruz.
Örneğin, ağaç kesiminin önüne geçemediğimiz projelerde, müşterilerimizden kesilen her ağaç için 4 ya
da 5 ağaç dikmelerini talep ediyoruz.
Şu ana kadar Garanti müşterileri, 2025 yılına kadar 35 milyon ağaç dikimi taahhüdü verdi.
Ayrıca müşterilerimize, çevresel ve sosyal etkilerini daha iyi yönetebilmeleri için onlara özel
tasarlanmış eğitimler veriyoruz.
Garanti Bankası sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermenin bankanın uzun dönem başarısında
anahtar bir rol oynayacağına inanıyor. Hedefimiz, Türkiye’de sürdürülebilir bankacılığın tanıtılması ve
uygulanması konusunda lider olmak.
%20 pazar payı ile ülkemizin altyapı ve enerji projeleri finansmanındaki öncü bankalarından biri olarak,
sorumlu bankacılık uygulamalarımız ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin arkasındaki itici
güç olmaktan gurur duyuyoruz.
Garanti tarafından ortaya koyulan ve Türkiye’nin kalkınmasına oldukça ciddi katkı sağlayan çevresel
ve sosyal değerlerin, sadece bankacılık sektöründe değil, ulusal ekonominin tamamında örnek
alınacağına inanıyoruz.
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