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<Ebru Dildar Edin>: Herkese merhaba,
2017’deki son videomuzda sizlerle buluştuğum için çok heyecanlıyım.
Son birkaç yıldır, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak geliştirilen özel
sektör girişimleri açısından önemli gelişmelere tanık olduk.
Bu yılın en önemli konularından biri, Finansal İstikrar Kurulu tarafından oluşturulan İklime Dayalı
Verilerin Finansal Beyanı Görev Gücü’nün yayımladığı tavsiyeler raporu oldu. Garanti, iklim
değişikliğine ilişkin risklerini ve fırsatlarını raporlamak isteyen şirketler, özellikle finansal kurumlar, için
bir rehber niteliği taşıyan bu raporu destekleyen ilk 100 şirket arasında yer aldı.
Çevresel raporlamamızı iyileştirmeye yönelik bu yeni zorlu süreç, küresel çevresel raporlama
çerçevesi CDP kapsamındaki mevcut performansımıza daha da katkı sağlayacak. Bu yıl Bankamız,
dünya genelinde CDP Su A Listesi’nde yer almaya hak kazanan tek finans kuruluşu olmayı başardı.
Garanti aynı zamanda, CDP’nin uzun yıllardır devam eden İklim Değişikliği Programı’nda da Türkiye
Liderlerinden biri.
Finansal aracı kurumlar olarak bankalar, küresel iş dünyasının kalbinde yer alıyor. Bu bize, iş
dünyasına müdahale etmek ve onu dönüştürmek için inanılmaz bir güç veriyor. Sürdürülebilir
bankacılıktaki öncü rolümüz sayesinde, emsallerimize iyi bir örnek sunuyor ve sürdürülebilir
kalkınmaya katkı için yarattığımız çarpan etkisini artırıyoruz.
Bunu göz önünde bulundurarak Garanti, Türk finans sektörü için dönüm noktası olacak bir bildirgenin
oluşturulmasına liderlik etti. Başkanlığını yürüttüğümüz Global Compact Türkiye Sürdürülebilir
Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, imzacı bankaların, verdikleri krediler kapsamında çevresel ve
sosyal risk yönetimi uygulamalarını geliştireceklerini taahhüt ettiği, Sürdürülebilir Finansman
Bildirgesi’ni yayımladı. Şu an için 7 bankanın imzacı olduğu bildirgeye Türkiye’deki tüm bankaların
imzacı olmasını gönülden diliyoruz.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ele aldığı küresel zorlukların geniş yelpazesini göz önüne alarak,
çabalarımızı çevresel konuların yanı sıra sosyal konulara da katkıda bulunmak için çeşitlendiriyoruz.
Örneğin, dünya çapında bir başarı örneği haline gelen Kadın Girişimciler Programımız ve İnsan
Kaynaklarımızda cinsiyet eşitliği konusunda gösterdiğimiz gelişim çabalarımız sayesinde muazzam bir
başarı elde ettik. Garanti Bankası, cinsiyet çeşitliliğini teşvik etmek için yüksek standartlar belirleyen
Bloomberg Finansal Hizmetler Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde Türkiye’den yer almaya hak kazanan ilk ve
tek şirket oldu.
Garanti olarak, hızla değişen sürdürülebilirlik gündemine rağmen, en son gelişmeleri takip etmeye her
zaman gayret ediyoruz. Küresel zorluklardan doğan risk ve fırsatları iş stratejimizin özüne entegre
ediyoruz. Bu süregelen gelişim, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi de dahil olmak üzere üst düzey

sürdürülebilirlik endeksleri tarafından da tanınıyor. Garanti, DJSI’da üç yıldır üst üste yer almaya hak
kazanan Türkiye’deki tek şirket.
2018’de de çalışmalarımıza aynı heyecan ve azim ile devam ederek, Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.
Hepinize iyi tatiller diler ve sizler için fırsat ve refah dolu bir yıl olmasını dileriz.

