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EK A.5: UNEP FI Sorumlu Bankacılık
Prensipleri Etki Raporu

RAPORLAMA VE ÖZ DEĞERLENDIRME GEREKLILIKLERI BANKANIN YANITININ GENEL ÖZETI
BANKANIN TAM YANITI/ILGILI BILGI IÇIN 
REFERANS(LAR)/BAĞLANTI(LAR)

ILKE 1: UYUM
SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA AMAÇLARI, PARIS IKLIM ANLAŞMASI VE ILGILI ULUSAL VE BÖLGESEL ÇERÇEVELERDE IFADE EDILDIĞI ÜZERE, IŞ STRATEJIMIZI BIREYLERIN IHTIYAÇLARINA VE TOPLUMLARIN AMAÇLARINA UYGUN OLACAK VE KATKIDA BULUNACAK ŞEKILDE UYUMLU HALE GETIRECEĞIZ.

Hizmet sunulan ana müşteri segmentleri, ürün ve hizmet türleri, 
ana sektörler ve bankanızın faaliyet gösterdiği veya ürün ve hizmet 
sunduğu başlıca coğrafyalarda gerçekleştirilen faaliyet türleri dâhil 
olmak üzere bankanızın iş modelini (özetle) tarif edin. Ayrıca lütfen ilgili 
coğrafyalarda, segmentlerde bankanızın (yüzde cinsinden) portföy 
dağılımını (ör. bilanço ve/veya bilanço dışı verileri sunarak) veya 
hizmet verdiğiniz müşterilerin sayısını açıklayarak sunduğunuz verileri 
rakamlara dayandırın. 

1946 yılında kurulan Garanti BBVA, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yaklaşık 1,3 trilyon Türk lirası (70 milyar USD) değerindeki konsolide aktifiyle Türkiye’nin en büyük ikinci özel bankasıdır. Garanti BBVA 
Hollanda ve Romanya'daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra bireysel emeklilik ve hayat sigortası, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarındaki iştirakleri ile kurumsal, ticari, 
KOBİ, ödeme sistemleri, bireysel, özel ve yatırım bankacılığı dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren entegre bir finansal hizmetler grubudur. Garanti BBVA yurt içinde 
829 şube, Kıbrıs'ta 7 ve Malta'da 1 yurt dışı şube ve 1 uluslararası temsilcilikten oluşan yaygın bir dağıtım ağı ve 18.544 çalışanıyla 23 milyondan fazla müşterisine çeşitli finansal hizmetler sunmaktadır. 
Banka’nın temel değerlerini destekleyen gelişmiş bir kurumsal yönetişim modeli uygulayan Garanti’nin ana ortağı %85,79 oranında hisseye sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) 
şirketidir. 

Garanti BBVA’nın hisseleri, Türkiye’de halka açık olarak işlem görürken depo sertifikaları ABD’de tezgah üstü (OTC) piyasalarda işlem görür. Garanti BBVA’nın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Borsa 
İstanbul’daki halka açıklık fiili dolaşım oranı %14,03’tür. 

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: 
Kurumsal Profil, sayfa 22-23

Lütfen bankanızın, stratejisini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Paris 
İklim Anlaşması ve ilgili ulusal ve bölgesel çerçevelere uygun hale 
getirmek için neler yaptığını ve/veya yapmayı planladığını açıklayın.

Garanti BBVA, stratejik amaçlarından biri olan sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla 16 yıldır iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyüme odağında sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalar 
gerçekleştiriyor. 

Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanan Garanti BBVA, çalışmalarıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındaki 17 amaca katkıda bulunuyor. Banka’nın etki odaklı yatırım yaklaşımı 
sayesinde sürdürülebilir kalkınmaya katkısı 2022 yılı sonunda 88 milyar Türk lirasına ulaşmıştır. 

Banka’nın ana ortağı olan BBVA Grup, Paris İklim Anlaşması doğrultusunda benimsediği iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma stratejisine uygun olarak 2018 yılında duyurduğu 100 milyar Avro 
sürdürülebilir finansman hedefini 2021 yılında revize etmiş ve yeni sürdürülebilir finansman hedefini 200 milyar Avro olarak açıklamıştır. 2022 yılı içinde hedeflerinin hâlâ ilerisinde olduğuna yönelik 
değerlendirmeler üzerine BBVA Grup, 2025 yılı hedefini üç katına çıkarmış ve bu ikinci güncellemeyle birlikte yeni hedef 300 milyar avroya ulaşmıştır. Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman hedefine 
uygun olarak 2018-2025 döneminde iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik sürdürülebilir faaliyetlerin finansmanı için toplam 150 milyar Türk lirası tutarında destek sunmayı 
hedeflemektedir. Garanti BBVA, sürdürülebilir finans için mobilize edilecek finansman hedefini yönetim kurulu üyelerinden başlayarak her düzeyden çalışanın prim alma kriterlerine dâhil etmiştir. Bu 
stratejik uygulamayla sürdürülebilirlik tüm çalışanların günlük iş ve işlemlerinin bir parçası haline getirilerek tüm iş kollarında değer yaratma teşvik edilmektedir. 

Sürdürülebilirlik vizyonunu örgütlenmesinin her bir yapısına entegre etmeyi amaçlayan Garanti BBVA, 2022 yılında ayrıca sürdürülebilir yönetişimde iyileştirmeler gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda 
sürdürülebilirlik stratejisi ve iletişimi sorumluluğunu sürdürülebilir finansın mobilizasyonundan ayıran yeni bir ekip yapısına sahip daha sorumlu ve etkin bir iş modeli benimsemiştir.

• Garanti BBVA, karbon emisyonunu 2025 yılına kadar %29, 2035 yılına kadar %71 oranında azaltma hedefini duyurmuştur. Garanti BBVA, 2020 senesinde Bilime Dayalı Hedefler çerçevesinde Paris 
İklim Anlaşması’ndaki maksimum 1,5 °C sıcaklık artışı hedefine uygun bir hedefi benimsediğini açıklayan ilk şirket olmuştur. Banka, 2020 yılı sonunda faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları %75 
oranında azaltarak kalan emisyonları için karbon kredileri satın almış ve böylelikle azaltım hedefinden 15 yıl önce karbon nötr banka olmuştur. 2021 ve 2022 yıllarında da faaliyetlerinden kaynaklanan 
emisyonlar için karbon kredisi satın olarak emisyonları dengelemeye devam etmekte ve uluslararası kuruluşlarca kabul edilen gönüllü karbon pazarlarındaki projeleri desteklemektedir.
• Garanti BBVA 2021 yılında kömür işlemlerini aşamalı olarak bitirme taahhüdünü duyurarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş ve sürdürülebilir finans alanındaki öncü konumunu bir adım öteye 
taşımıştır. Düşük karbon ekonomisine geçiş amacına uygun olarak 2022 yılında çabalarını hızlandıran Banka, karbon-yoğun sektörlerde riskleri aşamalı olarak azaltmak için bilime dayalı hedefler 
belirlenmesinin önemini vurgulamaktadır. Garanti BBVA, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele kapsamında 2021 yılında yeni kömür santrali ve madeni yatırımlarını finanse etmemeyi 
ve en geç 2040 yılına kadar portföyündeki kömürle ilişkili riskleri sıfırlamayı taahhüt etmiştir. 2022 yılında bu taahhütleri bir adım öteye taşımış ve enerji, otomotiv, demir-çelik ve çimento gibi diğer 
karbon-yoğun sektörlerde 2030 yılı için karbonsuzlaştırma hedeflerini hesaplamıştır. Bu ara hedefler, 2050 için net-sıfır hedefiyle uyumlu emisyon hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım teşkil 
etmektedir.

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedeflerine Katkı, 
sayfa 82-95; Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar 
sayfa 144-161

Bankanız bunları uygulamak için stratejik önceliklerinde ya da 
politikalarında aşağıdaki çerçevelerden ya da sürdürülebilirlik 
düzenleyici otorite raporlama gerekliliklerinden herhangi birine atıfta 
bulunuyor mu? 

Garanti BBVA, öncelikle münferit sürdürülebilirlik raporlarıyla ve daha sonra entegre faaliyet raporlarıyla olmak üzere 2010 senesinden bu yana sürdürülebilirliğini raporlamaktadır. Banka, 2020 
yılında entegre faaliyet raporlarının eki olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Sürdürülebilirlik Prensipleri Uyum Raporunu yayınlamaya başlamıştır. Garanti BBVA 2022’de aynı zamanda Avrupa 
Bankacılık Otoritesinin (EBA) Garanti BBVA’nın ana ortağı BBVA Grubu gibi tüm Avrupa Bankalarından talep ettiği yasal beyanlar arasında yerini alan Pillar-III ÇSY (çevresel, sosyal, yönetişim) 
raporlamasına da katılmıştır.

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: 
Çift Önceliklendirme Analizi, sayfa 62-75; 
Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar, sayfa 144-
161; Sürdürülebilirlik Prensipleri Uyum Raporu, sayfa 
233-237
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RAPORLAMA VE ÖZ DEĞERLENDIRME GEREKLILIKLERI BANKANIN YANITININ GENEL ÖZETI
BANKANIN TAM YANITI/ILGILI BILGI IÇIN 
REFERANS(LAR)/BAĞLANTI(LAR)

ILKE 2: ETKI VE HEDEF BELIRLEME
INSANLAR VE ÇEVRE ÜZERINDEKI FAALIYETLERIMIZ, ÜRÜNLERIMIZ VE HIZMETLERIMIZDEN KAYNAKLANAN OLUMSUZ ETKILERI AZALTIRKEN VE INSANLAR VE ÇEVREYE YÖNELIK BU SAYILANLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERI YÖNETIRKEN OLUMLU ETKIMIZI ARTTIRMAYI SÜRDÜRECEĞIZ.

2.1. BANKANIZIN EN ÖNEMLI ETKI ALANLARINI TANIMLAMAK VE HEDEF BELIRLEME IÇIN ÖNCELIK ALANLARINI TESPIT ETMEK AMACIYLA PORTFÖYÜ IÇIN ETKI ANALIZI YAPTIĞINI GÖSTERINIZ. 

Garanti BBVA, Banka’nın kapsamına yönelik olarak sürdürülebilirlik alanındaki yeni öncelik odaklarını tespit etmek amacıyla stratejik düzeyde bir etki analizi gerçekleştirmiştir.

a) Kapsam: Bankanızın etki analizi neleri kapsamaktadır? Lütfen 
bankanın temel çalışma alanlarından, (1.1 altında tarif edildiği gibi) 
bankanın faaliyet gösterdiği başlıca coğrafyalardan hangilerinin etki 
analizine dâhil edildiğini açıklayın. Ayrıca lütfen hangi alanların dâhil 
edilmediğini ve bunların nedenlerini açıklayın.  

In 2022, BBVA Group has carried out an impact analysis using version 3 of the UNEP FI Portfolio Impact Analysis Tool for Banks. As part of this group analysis Garanti BBVA’s individual impact is 
also analyzed, which constitutes the basis of the conclusion reached by the Bank. The scope of the analysis covers the consumer banking and institutional banking business areas and excludes the 
investment banking business line, due to its small share in BBVA Group’s gross margin, which is around 1%. 
A small part of the corporate banking portfolio of Garanti BBVA, which corresponds to its 1.31%, is left out of the analysis, due to data reliability issues regarding NACE codes. As a result, the scope of 
the impact analysis covers close to all consumer banking and institutional banking portfolio of the Bank.

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: Çift 
Önceliklendirme Analizi, sayfa 62-65. 
Etki Analizinin spesifik sonuçları, talep üzerine 
Banka’nın Sorumlu Bankacılık ekibi tarafından 
sağlanabilir.

b) Portföy yapısı: Bankanız analizde portföyünün yapısını (% olarak) 
dikkate aldı mı? Lütfen aşağıdaki kategorilere göre global düzeyde ve 
her bir coğrafi kapsama alanı için portföyünüzün oransal bileşimini 
açıklayın: i) kurumsal ve yatırım bankacılığı portföyleri için sektörler ve 
endüstrilere göre (yani, % cinsinden sektör maruziyeti ya da endüstri alt 
kırılım bilgisi) ve/veya ii) bireysel bankacılık portföyleri için ürünler ve 
hizmetlere ve müşteri türlerine göre.

Daha detaylı belirtmek gerekirse 39.594 milyon avroluk bir iş hacmi (EAD - temerrüt anında riske maruz kredi tutarı) dikkate alınmış olup, bu tutarın %41,91’i bireysel bankacılığa ve %58,09’u kurumsal 
bankacılığa karşılık gelmektedir.
Bireysel bankacılıkta analiz ekseni CNAE’dir ve bu analizle en ilgili kategoriler bunlardır:
64.81-031 Kredi kartları ve
64.81-032 Tüketici kredileri ve bireysel krediler ve küçük işletmeler için kredili mevduat.
Kurumsal bankacılıkta analiz ekseni NACE’dir.

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: Çift 
Önceliklendirme Analizi, sayfa 62-65.
Etki Analizinin spesifik sonuçları, talep üzerine 
Banka’nın Sorumlu Bankacılık ekibi tarafından 
sağlanabilir.

c) Durum: Bankanızın ve/veya müşterilerinizin faaliyet gösterdiği 
başlıca ülkelerde/bölgelerde sürdürülebilir kalkınmayla ilişkili temel 
zorluklar ve öncelikler nelerdir? Lütfen etki analizinin bu unsuruyla ilgili 
bilgilendirme yapmaya yardımcı olmak için hangi paydaşları sürece 
dâhil ettiğiniz de dâhil olmak üzere söz konusu zorluk ve önceliklerin 
nasıl hesaba katıldığını açıklayın. 

UNEP-FI Bankalar için Portföy Etki Analizi Aracı’nın 3. versiyonuna uygun istatistiki veriler ve trendler ve senaryolar üzerine yapılan araştırmaya dayanarak durum analizi gerçekleştirilmiştir ve analizin 
sonuçları Banka’nın stratejik öncelikleriyle karşılaştırılmıştır. Yapılan durum analizi, aşağıdaki konuları ve Garanti BBVA için birincil etki noktalarını ortaya koymuştur:
• Kaynakların ve hizmetlerin mevcudiyeti, erişilebilirliği, finansal olarak karşılanabilirliği, kalitesi
• İklim istikrarı; Biyoçeşitlilik ve sağlıklı ekosistemler; Döngüsellik 

Garanti BBVA’nın BBVA Grup stratejisi ile uyumlu Sürdürülebilirlik Politikası, Çevre Politikası, İklim Değişikliği Eylem Plan ve Beyanıı, Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları ve Banka’nın İnsan 
Hakları Beyannamesi bu alanları kapsamakta ve bunların yönetimi için bir çerçeve sunmaktadır. Banka, sürdürülebilirlik çalışmalarını iki ana öncelik altında değerlendirmekte ve bu yönde strateji 
geliştirmektedir:
(i) iklim değişikliği ile mücadele ve doğal çevrenin korunması; 
(ii) toplumda kapsayıcı büyüme ve finansal sağlığın desteklenmesi.

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: Çift 
Önceliklendirme Analizi, sayfa 62-65. 
Etki Analizinin spesifik sonuçları, talep üzerine 
Banka’nın Sorumlu Bankacılık ekibi tarafından 
sağlanabilir.

Bir etki analizinin bu ilk 3 unsuruna dayanarak bankanızın tespit ettiği 
olumlu ve olumsuz etki alanları neler olmuştur? Hedef belirleme 
stratejinizi izlemek için (en az iki tane olmak üzere) önemli etki 
alanlarından hangilerini önceliklendirdiniz (bakınız 2.2)? Lütfen 
açıklayın.

İklim değişikliği açısından aşağıdakiler tespit edilmiştir:
Olumsuz etkiler:
- Düşük karbon ekonomisine geçiş stratejileri olmayan müşterilerin finanse edilmesi ve bu geçişte destek eksikliği ki bunlar Paris İklim Anlaşması ile belirlenen karbonsuzlaştırma hedeflerine 
uyulmamasına yol açmaktadır.
- Banka’nın portföyünden ve iklim değişikliğine olumsuz katkıda bulunan karbon-yoğun müşterilere / sektörlere / operasyonlara finansman sağlamaktan kaynaklanan sera gazı emisyonları.
- Yüksek düzeyde kirleten veya düşük geri dönüşümlü müşterilerin / sektörlerin / operasyonların finansmanı nedeniyle portföyün olumsuz çevresel etkileri.
- Banka’nın kendi operasyonlarından kaynaklanan olumsuz doğrudan etkiler: üretilen atıklar ve su, enerji ve kağıt gibi kaynakların tüketimi.
Olumlu etkiler:
- Banka’nın Çevresel ve Sosyal Kredi Politikası uyarınca kredi işlemlerinde sürdürülebilir finans yaklaşımının uygulanması ve düşük karbonlu müşterilerin / sektörlerin / operasyonların daha iyi kredi 
koşulları sağlanarak desteklenmesi yoluyla sera gazı emisyonlarının azaltılması ve Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen hedeflerin yerine getirilmesine katkı sağlanması.
- Yönetim ve döngüsel ekonomi tedbirleri yoluyla atık üretiminin azaltılması.
- Yönetim ve verimlilik tedbirleri aracılığıyla su, enerji kaynakları ve kağıt gibi kaynakların tüketiminin azaltılması.
- I-REC sertifikalı olmayan kalan sera gazı emisyonları için karbon dengeleme projeleri yoluyla ağaçlandırmaya yatırım.
Kapsayıcı büyüme açısından aşağıdakiler tespit edilmiştir:
Olumsuz etkiler:
- Konum, kırsal kesimde yaşama vb. nedenlerle finansal hizmetlere erişimin olmaması veya zor olması.
- Uygun finansman veya ürün teklifinin olmaması dolayısıyla dezavantajlı toplumsal grupların finansmana ve finansal hizmetlere erişiminin olmaması.
- Dezavantajlı toplumsal gruplarda finansal farkındalık seviyelerinin düşük olması ve bu gruplara yönelik mevcut/erişilebilir finansal eğitim bulunmaması.
- Bilhassa dezavantajlı grupları desteklemeyi amaçlayan finansal hizmet ve ürünlerin kullanımı konusunda bilgi eksikliği.
Olumlu etkiler:
- Dijital bankacılık hizmetleri aracılığıyla finansal hizmetlere erişim sağlanması.
- Dezavantajlı toplumsal gruplara yönelik finansal hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi.
- Finansal eğitim programları ve toplumdaki eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik programlar.
- Ortaklıklar yoluyla, toplumsal etkinin ölçeklendirilmesi için kuruluşların teşvik edilmesi.  
- Kırılgan gruplara yönelik sağlık, enerji, eğitim altyapısının sağlanmasının mümkün kılınması. 

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: 
Çift Önceliklendirme Analizi, sayfa 62-65; Değer 
Yaratımımız, sayfa 76-81; Sürdürülebilirlik ve 
Toplumsal Yatırımlar, sayfa 144-161. 
Etki Analizinin spesifik sonuçları, talep üzerine 
Banka’nın Sorumlu Bankacılık ekibi tarafından 
sağlanabilir.
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RAPORLAMA VE ÖZ DEĞERLENDIRME GEREKLILIKLERI BANKANIN YANITININ GENEL ÖZETI
BANKANIN TAM YANITI/ILGILI BILGI IÇIN 
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d) Bunlarla (önceliklendirilmiş min. iki etki alanıyla) ilgili: Performans 
ölçümü: Bankanız sektörler, endüstriler ve finanse edilen veya yatırım 
yapılan müşterilerden hangilerinin en güçlü fiili olumlu veya olumsuz 
etkiye neden olduğunu tespit etti mi? Lütfen bankanızın bağlamı için 
geçerli olan önemli etki alanlarıyla ilişkili uygun göstergeleri kullanarak 
bunların performansını nasıl değerlendirdiğinizi açıklayın. 
Bankanızın en önemli etki alanları arasında öncelikli alanları seçip hedef 
belirlemek için bankanın mevcut performans düzeylerini, yani bankanın 
faaliyetlerinden ve ürün ve hizmet sunumundan kaynaklanan sosyal, 
ekonomik ve çevresel etkilerin nitel ve/veya nicel göstergelerini ve/
veya belirteçlerini dikkate almalısınız. İklim ve/veya finansal sağlık ve 
kapsayıcılığı en önemli etki alanlarınız olarak belirlediyseniz, lütfen 
Ekteki ilgili göstergelere de bakınız.
Bankanız, bankanın faaliyetlerinden ve ürün ve hizmet sunumundan 
kaynaklanan etkinin şiddetini değerlendirmek için başka bir yaklaşım 
benimsediyse lütfen bunu açıklayın.

Önceki bölümlerde açıklandığı gibi Garanti BBVA, finansman faaliyetinin daha büyük olumlu ve olumsuz etkiye sahip olduğu sektörleri veya alanları önceliklendirmiş ve sürekli olarak gözlemleyip izlediği 
hedefler belirlemiştir.
Etki analizi şunları dikkate almıştır:
(i) Ana çalışma alanları: bireysel bankacılık ve kurumsal bankacılık.
(ii) Sektörlere maruziyet derecesi ve ortamdaki en ilgili zorluklar ve öncelikler. 
(iii) Garanti BBVA’nın faaliyetlerinden kaynaklandığı tespit edilen sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin önemi.
En çok olumlu etki olan alanlar: 
1. İklim eylemi: enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması konuları odakta.
2. Kapsayıcı büyüme: finansal kapsayıcılık, girişimciliğin desteklenmesi ve sürdürülebilir altyapı konularındaki iş girişimleri ile endüstri, inovasyon ve altyapıda ekonomik büyüme ve ortaklık konuları 
odakta.
Garanti BBVA’nın aşağıda örneği verilen çeşitli süreçleri aracılığıyla takip edilen, en çok olumsuz etki olan alanlar:
- Çevresel ve Sosyal Kredi Politikası: en büyük çevresel ve sosyal olumsuz etkiye sahip sektörler belirlenir; Garanti BBVA bu sektörlere yönelik proje düzeyinde yasaklar, tavsiye ve destek planları 
oluşturur.
- Ekvator Prensipleri: CIB (Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı) kapsamında proje finansmanı için.
- İnsan hakları durum tespiti (due diligence) süreci: Garanti BBVA’nın tüm alanları için. 
- Geçiş ve fiziksel risklere duyarlı ve bunlara karşı hassas sektörler ve alanların tespiti ve değerlendirilmesi, karbon-duyarlı sektörlere maruziyetin sayısal olarak tespiti ve CO2 emisyonunun yoğun 
olduğu beş sektörde portföy uyum hedefleri belirleme

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: Çift 
Önceliklendirme Analizi, sayfa 62-65; Sürdürülebilirlik 
ve Toplumsal Yatırımlar, sayfa 144-161. 
Etki Analizinin spesifik sonuçları, talep üzerine 
Banka’nın Sorumlu Bankacılık ekibi tarafından 
sağlanabilir.

2.2 HEDEF BELIRLEME (ANA ADIM 2)
BANKANIZIN, ETKI ANALIZINIZDE TESPIT ETTIĞINIZ EN ÖNEMLI ETKILERDEN EN AZ IKI FARKLI ALANI ELE ALAN MINIMUM IKI HEDEF BELIRLEDIĞINI VE YAYINLADIĞINI GÖSTERIN. 

Garanti BBVA, bilimin ışığında ve Paris İklim Anlaşması’nın amaçları doğrultusunda, Banka’nın faaliyetlerinden ve ürün ve hizmet sunumundan kaynaklanan, tespit edilmiş “en önemli etki alanları” içinden en az ikisine hitap eden Spesifik, Ölçülebilir, Uygulanabilir, Alakalı ve Zaman Sınırlaması olan (SMART) amaçlar belirlemeye gayret eder. 
Bu alanlar: İklim Eylemi ve Kapsayıcı Büyüme. Bu iki konuda hedef belirleme süreci farklı aşamalardadır.

a) Uyum: bankanızın portföyüyle uyumlandırılabileceğini tespit ettiğiniz 
uluslararası, bölgesel ya da ulusal politika çerçeveleri hangileridir? 
Seçilen göstergelerin ve hedeflerin uygun Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları, Paris İklim Anlaşması amaçları ve ilgili diğer uluslararası, 
ulusal veya bölgesel çerçeveler ile bağlantılı olduğunu ve bunlarla 
uyumu ve bunlara katkıyı desteklediğini gösterin.

1. BBVA Grup 2018 yılında “Hedef 2025” çerçevesinde Garanti BBVA’nın stratejik önceliklerinin uyumlandığı aşağıdaki hedefleri yayınlamıştır:
(i) 2018-2025 arası için 100 milyar avroyu yeşil finansman, sürdürülebilir altyapı ve tarımsal işletme, finansal kapsayıcılık ve girişimcilik ve diğer sürdürülebilir işler için mobilize etmek. 2021 yılında 200 
milyar avroya çıkarılan bu hedef, 2022 yılında ise üçe katlanarak 300 milyar avroya yükseltilmiştir. Garanti BBVA 2022 yılı içinde 2018-2025 arası için sürdürülebilir finans mobilizasyonu hedefini 150 
milyar TL olarak belirlemiştir.  
(ii) Direkt CO2 emisyonunu %68 azaltmak (2015 verilerine kıyasla). 2022 itibarıyla Garanti BBVA’nın genel kapsam 1 ve 2 CO2 emisyonları %75 düşürülmüştür. 
(iii) 2025 itibarıyla enerji kullanımının %70’ini, 2030’da ise %100’ünü yenilenebilir enerjiden sağlamak. Garanti BBVA 2020’den bu yana enerji tüketimi için IREC sertifikasyonu temin ediyor. 
2021’de BBVA Grup şu hedefleri açıklamıştır:

2. 2021-2025 Toplum Yatırım Planı, tüm BBVA bölgelerindeki en önemli toplumsal sorunlara yanıt vermektedir: Plan, 550 milyon avroluk yatırım içeriyor ve 100 milyon kişiye ulaşılmasını kapsıyor. 
Ayrıca Grup, 2 milyon kişinin eğitilmesini ve 50 milyon kişiye ulaşılmasını hedefleyen ikincil bir girişim olan Küresel Finansal Eğitim Planını başlatmıştır. Garanti BBVA, bu hedeflere yaptığı katkıyı izliyor 
ve üç aylık periyotlarda raporluyor. 2022 yılında toplum programlarına yapılan yatırım 71 milyon TL’yi aşmış ve bu programlarla 1,1 milyondan fazla kişiye ulaşılmıştır.

3. 2050’de net- sıfır emisyon hedefi; 2022’deki güncellemelerle Paris İklim Anlaşmasına uyum konusundaki ilk hedefini genişletiyor: BBVA, gelişmiş ülkelerde 2030 yılında ve gelişmekte olan ülkelerde 
2040 yılında (BBVA tarafından yayınlanan Çevresel ve Sosyal Çerçeve koşulları altında) kömür işlemlerini aşamalı olarak bitirme taahhüdünü yayınlamıştır; Net-Sıfır Bankacılık Birliği girişimine katıldı; 
BBVA Varlık Yönetimi, Dışlama Politikasını kabul ederek Net-Sıfır Varlık Yöneticileri Girişimine katıldı; en karbon-yoğun 5 sektörde CO2 emisyonları için 2030 uyum hedefleri belirledi, bunlar elektrik 
üretimi, petrol ve gaz, otomotiv, çelik ve çimento. 

Garanti BBVA da 2021 yılından bu yana Net-Sıfır Bankacılık Birliği’nin imzacısıdır ve 2030 Paris İklim Anlaşması uyum hedeflerini 2022 Entegre Faaliyet Raporu’nda yayınlamaktadır. Banka’nın kömürle 
ilgili riskleri aşamalı olarak bitirme taahhüdü, Sürdürülebilirlik Politikasına yansıtılmakta ve süreç, Çevresel ve Sosyal Çerçevesine ve Kredi Politikalarına göre yönetilmektedir. 
Ayrıca Garanti BBVA, 2020 yılında BBVA Grup’un İnsan Hakları durum tespiti sürecinin ikinci turuna katılmıştır. 2022 yılında üç yıllık süreç tamamlanmıştır. Bu çerçevede, potansiyel olumsuz etkilere 
sahip konuların listesi çıkarılmış, bunlar değerlendirilmiş ve bunları hafifletmek veya en aza indirmek için eylem planları tasarlanmıştır. Bu süreç, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair 
Rehber Prensiplere uygun olarak yürütülmüştür.

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: 
Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar, sayfa 144-
161; Ek, Çevresel Performans Göstergeleri
Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri internet sitesi: ÇSY 
bölümü
BBVA 2022 Faaliyet Raporu: Mali Olmayan Bilgiler 
Raporu

b) Referans noktası: Seçilen göstergeler için bir referans noktası 
belirleyerek mevcut uyum düzeyini buna göre değerlendirdiniz mi? 
Lütfen referans noktası seçilen yılı ve göstergeleri belirtin.

Garanti BBVA 2020’de, karbon emisyonunu 2025 yılına kadar %29, 2035 yılına kadar %71 azaltma sözü vermiştir. Banka, 2020 yılı sonunda faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları %75 oranında 
azaltarak kalan emisyonları için karbon kredileri satın almış ve böylelikle azaltım hedefinden 15 yıl önce karbon nötr banka olmuştur. 

Banka ayrıca Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne (NZBA) imzacı statüsünün bir parçası olarak, kredi ve yatırım portföyü yoluyla gerçekleştirdiği dolaylı faaliyetlerinde de 2050 yılında karbon-nötr olmayı 
taahhüt etmiştir. Banka, 2022 Entegre Faaliyet Raporunda başlangıç metriklerini ve bu amaca yönelik ilgili ara hedefleri duyurmaktadır.

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: 
Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar, sayfa 144-
161. 
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c) SMART hedefler (anahtar performans göstergeleri (KPI’lar) dâhil): 
Lütfen halihazırda mevcutsa birinci ve ikinci en önemli etki alanınıza 
ilişkin hedefleri (ve mevcutsa diğer etki alanlarını) belirtin. Hedefe 
ulaşma yolundaki ilerlemeyi izlemek için hangi KPI’ları kullanıyorsunuz? 
Lütfen belirtin.

Etki alanı 1: İklim değişikliği:
- Sürdürülebilir finans mobilizasyonu – 2018-2025 arasında 150 milyar TL
- Karbon-yoğun sektörler için PACTA yöntemine göre hesaplanan, IEA’nın (Uluslararası Enerji Ajansı) 2050’de net-sıfır emisyon senaryosuna uygun emisyon azaltımı ara hedefleri:

Sektör Emisyon Kapsamı Metrik Senaryo Garanti BBVA Başlangıç (2022) 2030 Azaltım Hedefi

Enerji 1+2 kgCO2e/MWh Uluslararası Enerji Ajansı Net-Sıfır 2050 388 %-72

Otomotiv 3 gCO2e/Km Uluslararası Enerji Ajansı Net-Sıfır 2050 182 %-40

Demir-Çelik 1+2 kgCO2e/Tiron&steel Uluslararası Enerji Ajansı Net-Sıfır 2050 1.096 %-10

Çimento 1+2 kgCO2e/Tcement Uluslararası Enerji Ajansı Net-Sıfır 2050 726 %-20

Kömür - TLmn Phase-out of the sector by 2040

PACTA veri tabanının veri kalitesinin zaman içinde artması beklenmektedir, bu da daha verimli emisyon hesaplamaları ve buna bağlı olarak güncellenmiş azaltma hedefleri ile sonuçlanacaktır.
Etki alanı 2: Kapsayıcı büyüme:
Garanti BBVA, BBVA Grup’un UNEP-FI Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık taahhütlerine uygun olarak ilgili göstergelerini ve hedeflerini belirleme sürecindedir.

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: 
Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar, sayfa 144-
161. 

d) Eylem planı: belirlenen hedeflere ulaşmak için tanımladığınız dönüm 
noktaları dâhil eylemler nelerdir? Lütfen açıklayın. 

Ayrıca lütfen bankanızın, belirlenen hedeflerin etki alanı içindeki veya 
diğer etki alanları üzerindeki dolaylı ancak önemli (muhtemel) etkilerini 
analiz edip beyan ettiğini ve muhtemel negatif etkileri önlemeye, 
hafifletmeye veya telafi etmeye yönelik ilgili eylemleri ortaya koyduğunu 
gösterin.

Garanti BBVA, 2022 yılı boyunca portföyünü karbonsuzlaştırma yolundaki çalışmalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda daha önceden açıklamış olduğu 2040’a kadar kömür sektöründen tamamen 
çıkma beyanına ek olarak 2030 yılına kadar en karbon-yoğun 5 sektörde faaliyet gösteren müşterilerinin emisyonlarını azaltma taahhüdü için hesaplamalarını yapmıştır. Banka, bu hedeflere ulaşmak 
için sürdürülebilir finans mobilizasyonu, bankanın düşük karbon ekonomisi geliştirmedeki finansal danışmanlık rolü ve karbonsuzlaştırmaya yönelik yenilikçi ürün ve hizmet çözümleri geliştirme 
kapsamındaki çabalarını arttırmaya odaklanma sözü vermektedir. 

Garanti BBVA’nın sürdürülebilirlik ekipleri ve iş kolları, bu iddialı hedeflere ulaşmak ve müşterileri karbon emisyonlarını azaltmaya teşvik etmek için sektör bazlı planlar hazırlamakla görevlidir. Banka, bu 
sürecin sonunda farklı iş kolları ve müşterileri idare etmeye yönelik stratejileri içerecek Geçiş Planını hazırlayacaktır. 

Garanti BBVA 2022’de sürdürülebilirlik, sürdürülebilir finans, risk yönetimi vb. ekipleriyle iş birliği içinde net-sıfıra geçiş için yönetişim yapısını hazırlamıştır. Kolektif bir şekilde eylem planları 
oluşturarak 2030 hedeflerine ulaşmak için bu yapı hayata geçirilecektir. Bu çalışmalar, portföy uyumunun yönetimi açısından ve farklı sektörlerde risk iştahı tanımına girdi sağlaması bakımında temel 
oluşturacaktır. 2023 yılı boyunca uyum gereken diğer sektörler için hedef belirleme çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Banka’nın 150 milyar TL sürdürülebilir finans mobilizasyonu hedefinin (2018-2025) gerçekleştirilebilmesi için iş kollarına göre yıllık hedefler ve hedeflenen yeşil/sosyal kredi oranları müşteri 
yöneticilerine bildirilmiştir ve ayrıca bu hedef, Yönetim Kurulu üyelerinden şubelere kadar bankanın ilgili tüm çalışanlarının performans primi kriterlerinden biri olarak belirlenmiştir.

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: 
Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar, sayfa 144-
161. 

2.3 HEDEFLERIN UYGULANMASI VE IZLENMESI (ANA ADIM 2)
BANKANIZIN, BELIRLENEN HEDEFE ULAŞMAK IÇIN TANIMLAMIŞ OLDUĞU EYLEMLERI GERÇEKLEŞTIRDIĞINI GÖSTERIN.

Garanti BBVA, hedeflerini belirli periyotlarla izlemekte ve Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi aracılığıyla ilerlemeyi üst yönetime raporlamaktadır.

Bankanızın son rapordan bu yana belirlenen hedeflerin her birine 
ulaşma yolunda kaydettiği ilerlemeyi ve ilerlemenizin yarattığı etkiyi, 2.2 
altında tanımladığınız ilerlemeyi izlemeye yönelik göstergeleri ve KPI'ları 
kullanarak bildirin.

Hedeflere ulaşmaya yönelik çeşitli eylemler ve dönüm noktaları:
1. Sürdürülebilir işlere destek hedeflerinin (150 milyar TL) iş alanlarına göre aylık bazda izlenmesi.
Garanti BBVA Aralık 2022 sonunda 40 milyar TL’nin üzerinde bir tutarı sürdürülebilir işlere kanalize etmiş ve böylelikle 2018 – 2025 arası 150 milyar TL taahhüdünün bir kısmını gerçekleştirmiştir. 
Ayrıca Banka, 2015 verilerine kıyasla kapsam 1 ve 2 CO2 emisyonunu %75 azaltmayı başarmıştır ve BBVA tarafından tüketilen enerji %100 yenilenebilirdir. 
2. BBVA Grup’un 2025 için Topluma Taahhüdü (550 milyon avro ve 100 milyon yararlanıcı) ile ilişkili hedefinin eylem odağına göre üç aylık periyotlarla izlenmesi ve raporlanması. 2022 sonunda 71,7 
milyon TL yatırım yapılmıştır ve 1,1 milyon insan Garanti BBVA’nın toplum yatırımları programlarından yarar sağlamıştır. 
3. 2022’de hedef belirleme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Paris İklim Anlaşması – portföy uyumuna yönelik hedeflerdeki ilerlemenin yıllık izlenmesine ve raporlanmasına başlanması. 
Bu anlamda şu hususların ifade edilmesi gerekir: 
- Garanti BBVA, strateji eğitimleri ve ilgili ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini teşvik etmekten sorumlu departman bazlı çalışma grupları aracılığıyla sürdürülebilirlik stratejilerini tüm iş kollarının iş 
planlarına dahil etmektedir.
- Garanti BBVA, sürdürülebilirlik risklerini fiziksel ya da geçiş süreciyle ilişkili olmasına bakmaksızın iç süreçlerine entegre etmiş ve BBVA Grup’un Çevresel ve Sosyal Çerçevesini benimsemiştir.
- Garanti BBVA, paydaşlarıyla özgün bir gündem oluşturmuş ve Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne (NZBA) katılmıştır.
Garanti BBVA, uyum hedeflerinin etkin yönetimini kolaylaştırmak ve bunlara uygunluğu temin etmek amacıyla bu hedeflerin yönetiminin günlük iş ve risk süreçlerine entegrasyonuna imkân verecek bir 
dizi araç geliştirmek üzere BBVA Grup ile işbirliği içinde çalışmalar yapmaktadır. Bu araçlar şunları içermektedir:
- PACTA yöntemi kullanan bir uyum paneli
- TRi (Geçiş Riski Göstergesi): müşterilerin mevcut emisyon profilini ve karbonsuzlaştırma stratejilerini değerlendirmesine imkân veren bir araç

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: 
Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar, sayfa 144-
161; Ek, Çevresel Performans Göstergeleri
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HEDEFLERI UYGULAMA VE IZLEME PLANLARIYLA ILGILI GEREKLILIKLERI KARŞILADIYSANIZ LÜTFEN BANKANIZIN VARDIĞI SONUCU/BEYANINI AKTARINIZ

Garanti BBVA, işletmesi aracılığıyla iklim değişikliğinin hafifletilmesine ve kapsayıcı büyümenin sağlanmasına yönelik hedefler belirlemiştir ve bu hedeflerin düzenli izlenmesi ve raporlanması için gereken mekanizmaları tespit etmiştir.

ILKE 3: MÜŞTERILER 
SÜRDÜRÜLEBILIR UYGULAMALARI TEŞVIK EDIP DESTEKLEMEK VE MEVCUT VE GELECEK NESILLER IÇIN ORTAK REFAH YARATAN EKONOMIK FAALIYETLERE IMKÂN SAĞLAMAK IÇIN MÜŞTERILERIMIZLE BIRLIKTE SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDALIĞINI YITIRMEDEN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞIZ.

3.1 Müşterilerin katılımı
Bankanızın, sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek ve sürdürülebilir 
ekonomik faaliyetlere imkân sağlamak için müşterilerle nasıl işbirliği 
yaptığını ve/veya yapmayı planladığını açıklayın. Açıklamanız ilgili 
politikalar, müşterilerin geçişlerini desteklemeye yönelik planlanan/
uygulanan eylemler, müşterilerin katılımına ilişkin seçilmiş göstergeler 
ve mümkünse ortaya çıkan etkiler hakkında bilgi içermelidir. 

Sürdürülebilirlik, birkaç yıldır Garanti BBVA’nın altı stratejik önceliği arasındadır ve Banka, bunu tüm paydaşlarıyla yaptığı tüm işlerine entegre etmek için durmaksızın çalışmaktadır. Bankanın 
sürdürülebilirlik stratejisi ve pratik yaklaşımı aynı zamanda BBVA Grup ile uyumludur.
• 2022 yılında BBVA Grup Yönetim Kurulu, iklim değişikliği, doğal sermaye ve kapsayıcı büyüme odağında müşterilerin sürdürülebilir iş modellerine geçişlerinde desteklenmelerini savunan Genel 
Sürdürülebilirlik Politikası güncellemesini onaylamıştır. Garanti BBVA’nın kendi politikası da uyum açısından ve kapsamın genişletilmesi gayesiyle gözden geçirilmektedir.
• Garanti BBVA, CIB faaliyetleri için geçerli bir sürdürülebilir ürünler çerçevesinde sahiptir; Grup’un çerçevesiyle uyumlu olan bu çerçeve, SKA’lar ve şirketin insan hakları taahhüdüyle bağlantılı tahviller 
çıkarılması için ana hatları çizmektedir.
• Türkiye’nin sosyal ve çevresel durumu açısından acil ihtiyaçlar dikkate alınarak daha katı tedbirlerle BBVA Grup’un Çevresel ve Sosyal Çerçevesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Çerçeve, proje 
düzeyinde borç verme yasakları getirmekte ve müşteri düzeyinde izleme planları ortaya koymaktadır. 
• Grup, aynı zamanda Avrupa taksonomisi ve en iyi pazar uygulamalarından ilham alan bir kurum içi Sürdürülebilir Finans Standardına sahiptir. Garanti BBVA, BBVA Grup tarafından geliştirilip kabul 
edilen tüm sürdürülebilir finans standartlarına uymakta ve aylık ve yıllık sürdürülebilir finans rakamları izlemesini raporlamaktadır (ülkeye özel eşik değerler geçerlidir).
Bu politikalar ve çerçeveler, tüm müşteri segmentleri ve faaliyet alanları için geçerlidir. 

Garanti BBVA, sunduğu yeşil ve sosyal ürün ve hizmetler yoluyla ekonomi içindeki sürdürülebilir iş faaliyetlerini arttırmak için müşterileriyle işbirliği yapmaktadır. 
Aşağıda sunulan bilgiler, müşterilerle ilişkili olarak ÇSY unsurlarının entegrasyon sürecinin nasıl yürütüldüğünü detaylarıyla ortaya koymaktadır:

Toptan bankacılık müşterileri (şirketler, büyük işletmeler) ve şirketler için ÇSY desteği 
Toptan bankacılık düzeyinde Garanti BBVA, gelirlerin kullanımı vakalarından (yani sürdürülebilir projelere yönelik özel finansman ürünleri) sürdürülebilirlikle bağlantılı kredilere kadar çeşitli 
sürdürülebilir finansman çözümleri sunmaktadır. Buna ek olarak, müşterilerin ÇSY riskleri, veri sağlayıcılar tarafından desteklenen sektöre özgü anketler aracılığıyla değerlendirilmektedir. Garanti 
BBVA, önemli iklim geçiş riskleri barındıran, yüksek derecede karbon-yoğun olmakla birlikte emisyonun azaltılmasının zor olduğu sektörlerdeki müşteriler için her müşterinin geçiş azmini ve isteğini 
ölçmekte ve emisyon yoğunluğu, Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) ve/veya Net-Sıfır uyumlu emisyon azaltım hedefleri, düşük karbonlu teknolojiye yapılan yatırımlar vb. gibi müşteri hakkında 
gerçek verilerle değerlendirmeyi en az yılda bir kez güncellemektedir. Bu, verilere dayanan ve müşterilerin Paris İklim Anlaşmasının hedeflerini karşılamalarına ve bunlarla uyumlu olmalarına, Birleşmiş 
Milletler 2030 Sürdürülebilir Gündemini ileri taşıyabilmelerine ve uygun olduğunda karbonsuzlaştırma planlarını yürütmelerine imkân veren sürdürülebilir finansman çözümleri (borç/özkaynak) 
sağlamalarına olanak tanıyan stratejiler tanımlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan sektör bazlı özel değerlendirme ve tavsiyedir.

Ayrıca tüm müşteriler, Garanti BBVA internet sitesinden bilgilere ve sürdürülebilir ürünler kataloğuna erişebilir. Banka, ürünlerle ilgili bilgileri ve sürdürülebilirlik konusunda tavsiyeleri müşterilerine 
erişilebilir kılmakta ve 2022 yılında kullanıma sunulan karbon ayak izi hesaplama ve sektörel etki analizi aracı yoluyla müşterilerin çevre üzerindeki etkileri hakkında onları bilgilendirmektedir.

Bireysel müşteriler için ÇSY desteği
Garanti BBVA, birebir görüşmeler ve ziyaretler, halka açık etkinlikler, teknoloji ve danışmanlık firmalarıyla proje danışmanlığı ve diğer danışmanlık hizmetleri yoluyla müşterilerine ÇSY uygulamalarını iş 
ve işlemlerine dâhil etmeleri konusunda destek olmaktadır. Garanti BBVA, müşterilerine dijital kanallar ve ticari şube ağı aracılığıyla danışmanlık vermektedir. Toplum ve kamu yatırımları için farkındalık 
yaratmadan projelendirme ve STK sponsorluklarına çeşitli destekler sunulan kapsamlı bir hizmet modeline sahiptir.

Banka müdürleri, mobil bankacılık hizmet kataloğu ve ticari internet sitesi, geniş sürdürülebilir yatırım ve finansman ürünleri yelpazesini müşterilerin ilgisine sunmaktadır. Garanti BBVA, bireysel 
yatırımcılar için pek çok sürdürülebilir yatırım fonu alternatifi sağlamaktadır. 

Bunlara ek olarak bireysel müşterilere sürdürülebilir hareketlilik, enerji verimli konut, yeşil krediler, çatı güneş enerjisi sistemi kredileri vs. odağında alışveriş kredileri sunulmaktadır. Banka, bireysel 
müşterilerinin AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile ilgili düzenlemelerine yönelik danışmanlık hizmeti almasını sağlamak amacıyla 2022 yılında Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) ile yeni bir ortaklık tesis etmiştir. Banka için en önemli ve etkili ikinci sürdürülebilir kalkınma alanı Kapsayıcı Büyümedir. Banka, kadınlara ait şirketler ve mikro KOBİ’ler başta olmak üzere kırılgan 
gruplara yönelik özel ürünler ve mentorluk programları sunmaktadır. Garanti BBVA’nın kadın girişimcilere yönelik destek programı 2006 yılından beri devam etmektedir.

Garanti BBVA, sürdürülebilirlikle ilgili bilgileri müşterilerine kurumsal internet sitesi ve çeşitli dijital medya platformları aracılığıyla ulaştırmaktadır. Kurumsal internet sitesinde haber ve makaleler 
bulunmaktadır; internet bankacılığı sayfasında ve mobil bankacılık uygulamasında ise Banka tarafından sunulan sürdürülebilir ürünler hakkında bilgi edinilebilmekte ve hatta bunlar satın 
alınabilmektedir. Garanti BBVA mobil bankacılık uygulaması, müşterilere otomatik ödeme bilgileri aracılığıyla karbon ayak izlerini hesaplamaları için bir çözüm sunmaktadır. Uygulama ayrıca SG 
emisyonunun etkileri ve su tüketimi hakkında bilgiler ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik düşük-karbonlu hareketlilik alternatiflerini, enerji verimli elektronikleri tercih etmek, gereksiz paketlemeyi 
azaltmak ve geri dönüşümü arttırmak gibi öneriler içermektedir.

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: Değer 
Yaratımımız, sayfa 76-81; Sürdürülebilirlik ve 
Toplumsal Yatırımlar, sayfa 144-161; Ek, Çevresel 
Performans Göstergeleri
Yatırımcı İlişkileri internet sitesi: ÇSY bölümü
Garanti BBVA internet sitesi
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3.2 İş fırsatları
Bankanızın, olumlu etkilerin arttırılması ve olumsuz etkilerin 
azaltılmasıyla bağlantılı olarak ne tür stratejik iş fırsatları tespit 
ettiğini ve/veya raporlama döneminde bunlar üzerine nasıl çalışma 
yaptığınızı açıklayın. Mevcut ürün ve hizmetler, değer (USD ya da 
ulusal para birimi) açısından geliştirilmiş sürdürülebilir ürünler ve/veya 
portföyünüzün yüzdelik dağılımı ve olumlu etki yaratmaya çalıştığınız 
SKA’lar veya etki alanları (örneğin, yeşil konut kredileri – iklim, sosyal 
tahviller – finansal kapsayıcılık vs.) hakkında bilgi sunun. 

2022’de ana eylem hatlarından biri, şu beş büyüme kaldıracı kapsamında sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi olmuştur:
- Müşteriler için sektör stratejileri geliştirmek (Bankanın ilgili alanlarda danışmanlık kapasitesinden faydalanarak karbon-yoğun sektörler aracılığıyla düşük karbonlu teknolojilerin benimsenmesine 
odaklanma)
- İşletmeyi geliştirmek (belirli konulara ve daha fazla ÇSY kriterine odaklanarak ürünler geliştirmek: altyapı projeleri, sürdürülebilirlikle bağlantılı krediler vb. yoluyla kapsayıcı büyüme).
- Dijital avantajımızdan faydalanarak işletmemizi hızla büyütmek için ciddi ticari iddiaların planlanması (belirli dikeylerde yenilikçi ve ezber bozan bir değer önerisi oluşturmak). 
- Sürdürülebilir finans standartlarının revizyonu yoluyla yeni sürdürülebilir teknolojilerin finansmanı: Hidrojen piller, karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojileri...
- Sürdürülebilirlik alanında veriye dayalı analizlerin benimsenmesi yoluyla yeni risk yönetimi becerilerinin geliştirilmesi

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: 
Niteliksel Çift Önceliklendirme Analizi, sayfa 62-65; 
Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar, sayfa 144-161

ILKE 4: PAYDAŞLAR
TOPLUMUN AMAÇLARINA ULAŞMAK IÇIN ILGILI PAYDAŞLARA DANIŞMA, ONLARI SÜRECE DÂHIL ETME VE ONLARLA IŞBIRLIKLERI TESIS ETME NOKTASINDA PROAKTIF VE SORUMLU DAVRANACAĞIZ.

4.1 Paydaş tespiti ve danışma
Lütfen bankanızın bu Prensipleri uygulamak ve etkilerini geliştirmek 
amacıyla hangi paydaşları (veya gruplar/ paydaş türleri) tespit ettiğini, 
hangilerine danıştığını, hangilerini sürece dâhil ettiğini, hangileriyle 
işbirliği veya ortaklık yaptığını açıklayın. Bu açıklama, bankanızın ilgili 
paydaşları nasıl belirlediğine, hangi sorunların ele alındığına / hangi 
çıktıların elde edildiğine ve bunların eylem planlama sürecine nasıl girdi 
sağladığına ilişkin özet bir açıklama içermelidir.

Garanti BBVA, paydaşlarının (müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve yatırımcılar, tedarikçiler, düzenleyiciler ve denetleyiciler ve genel olarak toplum) diğer konuların yanı sıra sosyal ve çevresel konular, 
çeşitlilik, mali sorumluluk, insan haklarına saygı ve yolsuzluk ve diğer yasadışı eylemlerin önlenmesi konularındaki endişelerini iş, işlem ve faaliyetlerine entegre eder.

Banka, çeşitli kanallar yoluyla hârici ve dâhili tüm paydaşlarıyla diyaloğunu sürdürerek hareket eder. Öncelikli hususlar bu diyaloglarla elde edilen geribildirim ve çıktılar dikkate alınarak belirlenir. 
Banka her daim tüm paydaşlarla yakın işbirliğini sürdürmek suretiyle birçok girişime aktif katılım sağlamıştır. Bu girişimler şu öncelik alanları etrafında toplanır:
- Evrensel referans çerçeveleri: Garanti BBVA ve BBVA Grup, UNEP-FI Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin oluşturulmasında ve tanıtılıp desteklenmesinde rol oynayan bankalardan biridir. 
- Paris İklim Anlaşmasına uyum: Garanti BBVA, UNEP-FI tarafından desteklenen Net-Sıfır Bankacılık Birliğine ve Bilime Dayalı Hedefler Girişimine katılmıştır. 
- Pazar standartları: Ekvator Prensipleri, ICMA’nın Yeşil Tahvil Prensipleri, Sosyal Tahviller Prensipleri, LMA’nın Yeşil Kredi Prensipleri ve bankacılık sektörü tarafından geliştirilmiş diğer benzer 
standartlar ile AB Taksonomisinin destekçisi rolüne sahiptir. 
- Şeffaflık: Garanti BBVA, entegre faaliyet raporları içinde TCFD (İklime Dayalı Verilerin Beyanı Görev Gücü) tavsiyelerine ve etki önceliklendirme analizi raporlaması için GRI standartları içerik endeksine 
uygun olarak bir özet endeks yayınlamaktadır. 
- Finansal regülasyon: Garanti BBVA, sürdürülebilir finans regülasyonunu desteklemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlarla pek çok danışma ve konsültasyon 
süreçlerine ve çeşitli faaliyetlere katılmaktadır. 

Garanti BBVA, 10 yılı aşkın bir süredir çeşitli uluslarüstü girişimlere aktif katılım sağlamaktadır. Banka, Birleşmiş Milletler Küresel Prensipler Sözleşmesine bağlılığını sürdürmenin ve Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı Finans Girişimine (UNEP FI) imzacı statüsünü korumanın yanı sıra, 2012 yılından bu yana 29 girişime dâhildir ve Birleşmiş Milletler Net-Sıfır Bankacılık Birliği (NZBA), Birleşmiş 
Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma Grubu ve Küresel Prensipler Sözleşmesi Türkiye Grubu, SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği), Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 
Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu gibi 52 çalışma grubunda yer almaktadır. 

Banka, tüm kilit paydaşlarla (sektör, düzenleyici ve denetleyiciler, yatırımcılar ve sivil toplum kuruluşları) her daim yakın işbirliği içindedir. 

Bilhassa 2022 yılında yapılan çalışmalar açısından şu girişimler vurgulanmalıdır: 
Garanti BBVA’nın sürdürülebilirlik ekibi, Şubat 2022’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ve bankalar, düzenleyici kurumlar ve finans alanındaki kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlar gibi ilgili tüm paydaşlar arasında sürdürülebilir finansa yönelik ulusal politikaların tartışıldığı İklim Şurası’na katılmıştır. 
Garanti BBVA, müşterilerine, karbon emisyonlarını dengelemek için karbon kredilerine doğrudan erişim fırsatı sağlayacağı bir platform olan “Erguvan” ile bir ortaklık tesis etmiştir. 
Garanti BBVA’nın sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir finans ekipleri Kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansına (COP27) katılmış ve birebir görüşmelerin yanı sıra konferanslar ve 
panellerde pek çok paydaşla tanışmıştır. 

Garanti BBVA ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Kalkınma Planına düzenleyici mevzuatta iyileştirmeler, çerçeveler ve sermaye kaynakları yoluyla sürdürülebilir finansın desteklenmesi konusunda 
görüş sunmaya davet edilmiştir. 

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: Çift 
Önceliklendirme Analizi, sayfa 62-75; Paydaşların 
Katılımı, sayfa 96-99
Yatırımcı İlişkileri internet sitesi: ÇSY bölümü, 
Desteklenen Girişimler
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ILKE 5: YÖNETIŞIM VE KÜLTÜR
PRENSIPLERE OLAN BAĞLILIĞIMIZI ETKIN YÖNETIŞIM VE SORUMLU BANKACILIK KÜLTÜRÜ ILE ORTAYA KOYACAĞIZ. 

5.1 Prensiplerin Uygulanmasına Yönelik Yönetişim Yapısı
Lütfen bankanızın, önemli olumlu ve olumsuz (potansiyel) etkileri 
yönetmek ve prensiplerin etkin uygulanmasını desteklemek amacıyla 
geliştirdiği / geliştirmeyi planladığı ilgili yönetişim yapılarını, politikaları 
ve prosedürleri açıklayın. Şunlar hakkında bilgi sunun:
• sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerin onaylanması ve izlenmesi 
konusunda sorumluluk hangi komitede? (PRB’nin – Sorumlu Bankacılık 
Prensipleri – tâbi olduğu en üst yönetişim seviyesi hakkında bilgi dâhil);
• komite başkanı ve PRB’nin uygulanması üzerinde gözetim 
sorumluluğu bulunan kurul süreçleri ve toplanma sıklığı (hedeflere veya 
dönüm noktalarına ulaşılamaması ya da beklenmedik olumsuz etkiler 
tespit edilmesi durumunda uygulanacak telafi eylemleri hakkında bilgi 
dâhil) ve
• sürdürülebilirlik hedefleriyle bağlantılı ücretlendirme uygulamaları.

Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin uygulanma süreçleri, Yönetim Kurulunun bu konudaki birincil strateji dokümanı olan Garanti BBVA Sürdürülebilirlik Politikası uyarınca yönetilmektedir. Yönetim 
Kurulu sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği stratejisini tanımlar, destekler ve izler ve Sürdürülebilirlik Politikasının uygulamasını denetler. 

Bankadaki en üst denetim organı olan Yönetim Kurulu, doğrudan yahut Sorumlu İş ve Sürdürülebilirlik Komitesi aracılığıyla, Sürdürülebilirlik Biriminden aldığı periyodik ya da özel raporlara dayanarak 
İç Denetim veya Banka içindeki kontrol fonksiyonları yoluyla Politikanın uygulamasını düzenli olarak izlemektedir. Komitenin yılda en az iki kez toplanması gerekir, komite başkanlığı görevi bir Yönetim 
Kurulu üyesi tarafından icra edilir. Genel Müdür ve ilgili departmanlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcıları komitenin üyeleri arasındadır. Aynı zamanda Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik 
Komitesinin sekreteri olan Sürdürülebilirlik Birimi Müdürü, Sürdürülebilirlik ekibi, Sorumlu İş ekibi ve Bankanın günlük iş ve işlemlerine sürdürülebilirliği dâhil eden diğer alanlarının müdürleri ilgili tüm 
konularla alakalı olarak Komiteye raporlama yaparlar. Banka, sürdürülebilirlik konularını Yönetim Kurulu üyelerinden başlayarak her düzeyden çalışanın prim alma kriterlerine dâhil etmiştir ve böylelikle 
tartışılan bu konular Bankanın her düzeyinden çalışan için büyük önemi haizdir. 

Garanti BBVA’nın Sürdürülebilirlik Birimi, BBVA Grup’un Global Sürdürülebilirlik Alanı ile bağlantılı olup ilgili tüm konularda Grup ile strateji uyumu temin etmektedir. Bu alan, stratejik sürdürülebilirlik 
gündemini tasarlamakta ve Risk Yönetimi, Finans, Yetenek ve Kültür, Veri ve Mühendislik ve Kurumsal Süreç Geliştirme gibi bu alanın farklı birimleri arasında iş kollarını desteklemekte ve teşvik 
etmektedir; ayrıca yeni sürdürülebilir ürünler geliştirir. Global Sürdürülebilirlik Alanı, BBVA Grup örgütlenmesindeki en yüksek yönetim kademesinin bir parçasıdır ve hiyerarşik olarak Grup Genel 
Müdürü ile başkana bağlıdır zira alan, stratejik açıdan oldukça önemli olup dönüştürücü mahiyette bir unsurdur.

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: 
Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar, sayfa 
144-161; Üst Yönetim, sayfa 178-181; Ücretlendirme 
ve Finansal Haklar, sayfa 187-189; Komiteler ve 
Politikalar, sayfa 190-191; Risk Yönetimi, sayfa, 209-
214
Yatırımcı İlişkileri internet sitesi: ÇSY bölümü
Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi
Sürdürülebilirlik Politikası

5.2 Sorumlu bankacılık kültürünü teşvik etme:
Bankanızın çalışanları arasında sorumlu bankacılık kültürünü 
teşvik etmeye yönelik girişim ve tedbirlerini açıklayın (örneğin: 
kapasite geliştirme, e-öğrenme, müşteriyle temas eden roller için 
sürdürülebilirlik eğitimleri, ücretlendirme yapılarında ve performans 
yönetiminde kapsayıcılık ve liderlik iletişimi vb.). 

BBVA Grup, çalışanlarının stratejik sürdürülebilirlikle ilgili zorlukları ele alabilecek bilgiyi edinmelerini sağlamak için eksiksiz bir global eğitim programı geliştirmiştir. Campus BBVA eğitim platformu 
aracılığıyla, bulundukları coğrafya ve/veya üstlendikleri rol fark etmeksizin tüm çalışanlar için iki eğitim programı bulunmaktadır. Dünya çapında, halihazırda 102.000’i aşkın BBVA çalışanı bu kurslara 
katıldı ve toplam 16.751 Garanti BBVA çalışanına, 2020’de eğitime eklenen Sorumlu Bankacılık Prensipleri de dâhil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili eğitim verildi. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla toplam 
15.227 Garanti BBVA çalışanı eğitimlerini tamamlamıştır. Temel sürdürülebilirlik eğitimi katılımcılara 2030 SKA Gündemi, finans sektörünün ve BBVA Grup’un rolü ve Garanti BBVA stratejisi hakkında 
giriş niteliğinde bilgi vermek üzere tasarlanmışken ileri seviye eğitim, sürdürülebilir finans konusuna odaklanır.

BBVA Grup çalışanlarının sürdürülebilirlik konusunu farklı faaliyet alanlarıyla ilişkilendirerek ele alabilmeleri için çalışanlara gerekli becerileri kazandırmak amacıyla özel eğitim programları 
geliştirilmiştir ve bu özel eğitim programları, tanınmış uluslararası kurumlarla işbirliği içinde ilgili tüm sürdürülebilirlik ekiplerine sunulmuştur. Garanti BBVA'da sürdürülebilir kalkınma becerileri 
geliştirme kapsamında; yıl boyunca tüm çalışanlar dijital eğitimler ve eğitimlerle desteklenirken, Sürdürülebilirlik ekipleri uluslararası akademik programlarla desteklenmektedir. Bankanın 
karbonsuzlaştırma hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak, portföyün uyumlu hale getirilmesi üzerine ve Grup hedeflerinin yönetimi için geliştirilen farklı kurum içi araçların (PACTA metodolojisi 
kullanan bir uyum paneli ve Geçiş Riski Göstergesi) kullanımına ilişkin çeşitli eğitim programları geliştirilmiştir.

Sorumlu Bankacılık uygulamalarının benimsenmesi, Garanti BBVA’nın üst yönetimi tarafından sahiplenilen temel odaklarından biridir. Sürdürülebilirlik, Bankanın altı stratejik önceliği arasında yer 
aldığından, Genel Müdüre ek olarak Genel Müdür Yardımcıları da Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesinin üyeleridir; bu komitede birçok departman, kendi iç sürdürülebilirlik sorumluları 
aracılığıyla sürdürülebilirlik projeleri hakkında güncellemeleri paylaşır. Stratejinin sahiplenilmesini teşvik etmek amacıyla Banka, sürdürülebilirlik konularını Yönetim Kurulundan başlayarak her 
kademedeki tüm çalışanların prim alma kriterlerine dâhil etmiştir.

Garanti BBVA, Türkiye’de sürdürülebilir finansta lider konumunu koruyabilmek ve yeni fırsatları tespit edebilmek için emsalleri ve tedarikçilerle global düzeyde işbirliğinin şart olduğunun bilincindedir. 
Banka, sürdürülebilirlik stratejilerini açıkça ortaya koymak ve dış paydaşları Bankanın kurallarına uymaya teşvik etmek amacıyla özellikle tedarikçilerine sürdürülebilirlik eğitimi sağlama konusundaki 
çabalarını sürdürmektedir. 

Banka, sosyal medya paylaşımları gibi iletişim kanalları aracılığıyla, her ay farklı bir tema ile çevresel ve sosyal konularda farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. Banka, Sürdürülebilir Alışkanlıklar adını 
verdiği paylaşımlarda çalışanlarından gelen iyi uygulama örnekleri ve faydalı fikirleri sosyal medya hesaplarında yayınlamaktadır.

Garanti BBVA 2022’de çalışanları Bankanın sürdürülebilirliğini iyileştirmek ve aynı zamanda üst yönetimden mentorlük almak için projeler geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlayan bir kurum içi girişimcilik 
programı başlatmıştır.

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: İnsan 
Sermayesine Yatırım, sayfa 118-131; Sürdürülebilirlik 
ve Toplumsal Yatırımlar, sayfa 144-161
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RAPORLAMA VE ÖZ DEĞERLENDIRME GEREKLILIKLERI BANKANIN YANITININ GENEL ÖZETI
BANKANIN TAM YANITI/ILGILI BILGI IÇIN 
REFERANS(LAR)/BAĞLANTI(LAR)

5.3 Politikalar ve durum tespiti süreçleri
Bankanız portföyünüz kapsamındaki çevresel ve sosyal riskleri ele alan 
politikalara sahip mi? Lütfen açıklayın.
Lütfen portföyünüzle ilişkili çevresel ve sosyal riskleri teşhis etmek ve 
yönetmek için tesis ettiği durum tespiti süreçlerini açıklayın. Bu, söz 
konusu riskleri gözlemlemek için mevcut bulunan yönetişim yapılarının 
yanı sıra önemli/dikkat çeken risklerin tespiti, çevresel ve sosyal 
risklerin azaltılması ve eylem planlarının tanımlanması, risklerin ve 
mevcut şikayet mekanizmalarının izlenmesi ve raporlanmasını içerebilir. 

İklim krizinin sosyal hayat üzerindeki görünür etkilerinin daha yaygın bir hal almasıyla birlikte başta müşteriler ve yatırımcılar olmak üzere finans sektörünün tüm paydaşları bankacılık risk yönetimi ve 
yönetişim mekanizmalarında çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) risklerine odaklanmaya başladılar. 2022 yılında Avrupa Bankacılık Otoritesince (EBA) talep edilen yasal beyanlar arasında yerini alan 
Yapısal Blok III ÇSY raporlaması, müşteriler ve yatırımcılar dâhil tüm finans sektörü paydaşlarının bankaların ÇSY risklerini ve sürdürülebilir finans stratejilerini değerlendirmesine imkân sağlamaktadır. 
Garanti BBVA 2022’de bir parçası olduğu BBVA Grup ile birlikte bankacılık portföyünün iklim değişikliğinden kaynaklanan geçiş risklerine ve fiziksel risklere karşı dayanıklılığını (resilience) analiz 
etmeye başlamıştır. 2022 senesinde Garanti BBVA ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele ve net-sıfır bankacılık hedeflerini belirlemeye yönelik yapılan aşağıdaki çalışmaların bir sonucu olarak ortaya 
çıkan riskleri değerlendirmektedir. 
- Paris İklim Anlaşması ile uyumsuz sektörlerdeki riskleri tespit etme ve geçiş risklerini ölçme
- Bankanın taşınmaz teminatlarının enerji performansının izlenmesi
- Karbon-yoğun endüstrilerdeki müşterilerin emisyon yoğunlukları (PACTA)
- İklim krizinin bir sonucu olarak banka portföyünde ortaya çıkan fiziksel riskler ve iklimin etkilerini azaltmaya yönelik faaliyetlerin finanse edilmesi

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu; 
Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar, sayfa 144-161

PRENSIPLERIN UYGULANMASINA YÖNELIK YÖNETIŞIM YAPISIYLA ILGILI GEREKLILIKLERI KARŞILADIYSANIZ LÜTFEN BANKANIZIN VARDIĞI SONUCU/BEYANINI AKTARINIZ:

Garanti BBVA’nın Sürdürülebilirlik ve Sorumlu İş ekiplerinden oluşan Sürdürülebilirlik Birimi, Bankanın stratejik yaklaşımını belirlemeden sorumludur. Birim, hiyerarşik olarak doğrudan Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlıdır ve ayrıca Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesinin 
başkanlığını yapar. Komitenin yılda en az iki kez toplanması gerekir ve Bankanın Genel Müdürü ve tüm Genel Müdür Yardımcıları komite toplantısına katılır. Komite, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamına giren hedeflerde Bankanın ilerlemesini izlemekten sorumludur. Genel Müdürün kritik öneme sahip konularda Yönetim Kuruluna raporlama 
yapma sorumluluğu bulunur.
Bankanın Sürdürülebilirlik Birimi ayrıca BBVA Grup’un Global Sürdürülebilirlik Alanına bağlıdır ve ilgili tüm konularda Grup ile stratejik uyumu temin eder. 
Mevcut yönetişim yapısı, Garanti BBVA’nın Sorumlu Bankacılık Prensiplerini uygulaması ve bu süreçlerin izlenmesi için birçok denetim ve denge mekanizması sağlamaktadır.

ILKE 6: ŞEFFAFLIK VE SORUMLULUK
BU PRENSIPLERIN TARAFIMIZCA MÜNFERIT VE KOLEKTIF OLARAK UYGULANIŞINI DÜZENLI OLARAK GÖZDEN GEÇIRECEĞIZ VE TOPLUMUN AMAÇLARINA OLUMLU VE OLUMSUZ ETKILERIMIZ VE KATKIMIZ KONUSUNDA ŞEFFAF VE HESAP VEREBILIR OLACAĞIZ.

6.1Güvence
PRB taahhütlerinizle ilgili halka açıklanmış bu bilgiler bağımsız bir 
güvence sağlayıcı tarafından teyit edildi mi?

Garanti BBVA’nın Sorumlu Bankacılık Prensiplerine yönelik taahhütleriyle ilgili halka açıklanmış bu bilgiler için bağımsız bir güvence sağlayıcı tarafından sınırlı güvence verilmiştir.
Garanti BBVA 2022 UNEP-FI Sorumlu Bankacılık 
Prensipleri Etki Raporu, sayfa 11

6.2 Başka çerçeveler kapsamında raporlama
Bankanız aşağıda sunulmuş standartlar ve çerçevelerden herhangi biri 
kapsamında sürdürülebilirlik raporlaması yapıyor mu?

Garanti BBVA’nın sürdürülebilirlikle ilgili verileri, çoğunlukla VRF’nin (Değer Raporlama Vakfı) Entegre Raporlama Çerçevesine göre hazırlanan entegre faaliyet raporları aracılığıyla sunulmaktadır. 
Raporun ekleri arasında GRI Standartları İçerik Endeksi, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri endeks özetleri ve TCFD Beyanları özet tablosu bulunur. 

Banka, buna ek olarak her yıl Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) İklim Değişikliği ve Su anketlerini tamamlar. 2022 yılında İklim Değişikliği Programı sonuçlarında Global “A” sınıfı şirketler arasında yer 
almış olup Su Programı kapsamındaki beyan ve açıklamalarıyla A- almıştır. 

Garanti BBVA’nın Entegre Faaliyet Raporu ayrıca Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilen Sürdürülebilirlik İlkeleri ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarını içerir.

Garanti BBVA 2022 Entegre Faaliyet Raporu: Rapor 
Hakkında; sayfa 8-9

6.3 Öngörüler
Bankanız gelecek 12 aylık raporlama dönemi içinde hangi adımları 
atacak (özellikle etki analizi, PRB’yi uygulamak için hedef belirleme ve 
yönetişim yapısı)? Lütfen kısaca açıklayın. 

Önceki bölümler 2022’de uygulamada kaydedilen ilerlemenin detaylarını sunmaktadır. 

Garanti BBVA’nın Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin uygulamasında kaydettiği ilerleme, Bankanın Entegre Faaliyet Raporunun bir parçası olarak yıllık bazda yayınlanmaktadır; önümüzdeki dönemlerde 
Sorumlu Bankacılık Prensipleri Etki Raporu ayrı olarak da yayınlanabilir. 

Gelecek 12 ay içinde Garanti BBVA’nın Net-Sıfır Bankacılık Birliği kılavuzlarında detaylandırılmış olan ve Bankanın riskinin nispeten ciddi olduğu yeni karbon-yoğun sektörler için uyum hedefleri 
yayınlaması beklenmektedir. Banka aynı zamanda UNEP-FI Bankalar için Etki Analizi Aracı kullanılarak gerçekleştirilen etki analizinin sonucu olarak ikinci en yüksek etki alanı – kapsayıcı büyüme – için 
hedef belirleme sürecini tamamlamayı planlamaktadır. 

SORUMLU BANKACILIK PRENSIPLERININ UYGULAMASINDA KAYDEDILEN ILERLEME ILE ILGILI GEREKLILIKLERI KARŞILADIYSANIZ LÜTFEN BANKANIZIN VARDIĞI SONUCU/BEYANINI AKTARINIZ:

Garanti BBVA, dış güvence sağlanmış bazı finansal olmayan bilgilerin keyfî olarak açıklanması, TCFD Beyanlarının yıllık olarak yayınlanması ve GRI Standartlarına göre raporlama yapılması yoluyla şeffaflığını güçlendirmek için sürekli olarak çalışmaktadır. Banka, 2022 Entegre Faaliyet Raporunun yayınlanmasıyla birlikte, daha önce 
açıkladığı 2025 yılına kadar 150 milyar TL’lik sürdürülebilir finansman mobilizasyonu hedefine ek olarak, Paris İklim Anlaşmasına uyum yolunda karbon-yoğun beş sektörde 2030 yılı için ara hedeflerini de açıklamaktadır. Banka, BBVA Grubu ile işbirliği içinde kapsayıcı büyüme göstergelerini ve hedeflerini belirleme sürecindedir. 
Garanti BBVA, en olumlu ve en olumsuz etki alanları, ilgili hedefleri ve eylem planları, uygulama ve izleme için belirlenen mekanizmalar hakkında dış güvence sağlanmış açıklamaları yoluyla Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin gerekliliklerini yerine getirmektedir.
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BAĞIMSIZ GÜVENCE RAPORU

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi Genel Kuruluna, 

İstanbul, Türkiye

Bu bağımsız güvence raporu (‘Rapor’) Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi (‘Banka’ veya ‘Garanti BBVA’) yönetiminin 1 Ocak 2022 

tarihinde başlayan ve 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren yıl itibariyle hazırlamış olduğu 2022 Entegre Faaliyet Raporu’nun ekinde 

(‘2022 Entegre Faaliyet Raporu’) yer alan Ek A.5: UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri Etki Raporu’nun aşağıda listelenmiş Sınırlı 

Güvence Kapsamındaki Başlıklar (‘Seçilmiş Bilgiler’) raporlanmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Konuya İlişkin Bilgiler ve Geçerli Kriterler

Banka’nın talebi doğrultusunda sorumluluğumuz, 2022 Entegre Faaliyet Raporu’nun 260-275 sayfaları arasında yer alan Ek A.5: 

UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri Etki Raporu (“Raporlama Kılavuzu”) kapsamında aşağıda listelenmiş Seçilmiş Bilgiler için 

sınırlı güvence sunmaktır.

Sınırlı Güvence Hizmetimizin Kapsamı

Sınırlı güvence hizmetimizin kapsamı aşağıdaki listede yer alan; 2022 Entegre Faaliyet Raporu’nun 262-267, 272-273 sayfalarında 

bulunan Seçilmiş Bilgileri incelemekle sınırlıdır. 

Sınırlı güvence kapsamındaki başlıklar; 

• 2.1 Etki Analizi

• 2.2 Hedef Belirleme

• 2.3 Hedeflerin Uygulanması ve İlerlemesi

• 5.1 İlkelerin Uygulanmasına Yönelik Yönetişim 

Banka’nın Sorumlulukları

Banka yönetimi Seçilen Bilgilerin hazırlanmasından, toplanmasından ve sunulmasından sorumludur. Ek olarak, Banka yönetimi 

denetçiye sunulan dokümantasyonun tamlığı ve doğruluğundan sorumludur. Banka yönetimi ayrıca ilgili belgelerin hata veya hile 

kaynaklı önemli yanlışlık içermediğini makul ölçüde garanti eden iç kontrol sisteminin sürdürülmesinden de sorumludur.
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Sorumluluğumuz

Güvence çalışmamız Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim 

Standartlarının bir parçası olan Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3000’e ve GDS 3410’a uygun olarak yürütülmüştür. Bu 

düzenlemeler etik standartlara uygunluk sağlamamızı ve güvence çalışmalarımızı Seçilmiş Bilgiler üzerinde sınırlı güvence elde 

edebilmek amacıyla planlayarak yürütmemizi gerektirmektedir.

Dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yetkinlik ve gerekli özen gösterilmesi, gizlilik ve profesyonel davranış temel ilkelerini belirleyen 

Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından yayımlanan Profesyonel Muhasebeciler için Uluslararası 

Etik Kurallarının (Uluslararası Bağımsızlık Standartları dahil) bağımsızlık ve diğer etik gerekliliklerine uyum göstermekteyiz. 

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu’nun Uluslararası Kalite Kontrol Standartları’nı (ISQC 1) hükümlerini 

uygulamakta ve bu doğrultuda etik hükümler, mesleki standartlar ve geçerli mevzuat hükümlerine uygunluk konusunda yazılı politika 

ve prosedürler de dahil olmak üzere kapsamlı bir kalite kontrol sistemi sürdürmekteyiz.

Gerçekleştirilen güvence çalışması sınırlı güvence denetimini temsil etmektedir. Uygulanan prosedürlerin niteliği, zamanlaması 

ve kapsamı, makul güvence denetimlerinde gereken seviye ile karşılaştırıldığında daha sınırlıdır. Bu sebeple, sınırlı güvence 

denetimlerinde elde edilen güvence daha düşüktür. Prosedürlerimiz vardığımız sonuca dayandıracağımız sınırlı bir güvence düzeyi 

elde etmek için tasarlanmıştır ve makul bir güvence düzeyi sağlamak için gerekli olan tüm kanıtları sağlamamaktadır.

Seçilmiş olan prosedürler denetçinin muhakemesine tabidir. Prosedürler, özellikle Seçilmiş Bilgiler’in toplanması ve 

raporlanmasından sorumlu kişilerin sorgulanması, analitik prosedürler ve Seçilmiş Bilgiler’e dair kanıt elde etmeyi amaçlayan ek 

prosedürlerdir.

Denetçi yalnızca sunulan içeriğin doğruluğuna ilişkin güvence vermektedir. Bu, denetçinin, uygulanan yaklaşımın kendisini 

değerlendirmek yerine; bankanın süreçlere, faaliyetlere ve bunların sonuçlarına ilişkin tanımının banka tarafından gerçekleştirilen 

eylemleri yeterince yansıtıp yansıtmadığını değerlendirmesi gerektiği anlamına gelir. Bankanın İlkelerin gerekliliklerine uyup 

uymadığına ve taahhütlerini yerine getirip getirmediğine ilişkin bu değerlendirme, UNEP FI Sekreterliği bünyesindeki bir 

sürdürülebilirlik uzmanı (inceleme uzmanı) tarafından yapılacaktır. Çalışmalarımız, UNEP FI tarafından yayınlanan ilkeler 

raporlamasına ilişkin sınırlı güvenceyi sağlamak için Güvence Kılavuzu (versiyon 2) sunulan gerekliliklere uygun olarak yürütülmüştür.
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Uygulanan Prosedürler

Yukarıda bahsi geçen Seçilmiş Bilgiler’e dair uyguladığımız prosedürler şunları içermektedir: 

1. Banka’nın anahtar konumdaki kıdemli personeli ile raporlama dönemine ait Seçilmiş Bilgiler’in elde edilmesi için hâlihazırda 

uygulamada olan süreçleri anlamak için yüz yüze görüşülmesi;

2. Seçilmiş Bilgiler’i Banka’nın Türkiye lokasyonlarındaki personeller ile çevrim içi görüşmeler ve diğer lokasyonlar için örneklem 

bazında kanıtlara karşı gözden geçirilmesi;

3. Seçilmiş Bilgiler üzerinde örneklem bazında doğruluk testlerinin uygulanması;

4. Seçilmiş Bilgiler’i değerlendirmek ve incelemek için Banka’nın iç dokümantasyonunun kullanılması;

5. Temel süreçlerin ve Seçilmiş Bilgiler üzerindeki kontrollerin tasarımını ve uygulanmasının değerlendirilmesi; 

6. Örneklem bazında raporlama dönemi için Seçilmiş Bilgiler’i hazırlamak için kullanılan hesaplamaları yeniden gerçekleştirilmesi;

7. Seçilmiş Bilgiler’in UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri Etki Raporundaki açıklamasını ve sunumunun değerlendirilmesi.

Sonucumuz

Gerçekleştirdiğimiz prosedürlerimizin ve elde ettiğimiz kanıtların sonucunda Banka’nın 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren yıl için 

gözden geçirilen Seçilmiş Bilgiler’in, tüm önemli hususlar açısından Raporlama Kılavuzu’nun ilgili gerekliliklerini karşılamadığı 

hususunda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 

Kullanım Kısıtlamaları

Bu raporun Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi yönetiminin Seçilmiş Bilgiler ile bağlantılı olarak bağımsız güvence raporu alarak 

yönetişim sorumluluklarını yerine getirdiklerini göstermesini sağlamak için bu raporun Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi’nin 31 

Aralık 2022 tarihinde sona eren yıl için hazırlanan 2022 Entegre Faaliyet Raporu içinde yer almasına müsaade ediyoruz. Çalışmamız 

veya bu beyan için Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi’nin dışında herhangi bir tarafa karşı sorumluluk kabul etmiyoruz ve 

şartların aramızda yazılı olarak açıkça belirlendiği durumlar dışındaki yükümlülüğü reddediyoruz.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Zeynep Okuyan Özdemir, SMMM

Sorumlu Ortak

08 Mart 2023

İstanbul, Türkiye
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