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Sorumlu ve Sürdürülebilir Kalkınma

SORUMLU VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
4.404

20,4 dk

8

Türkiye

Dünya sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan

Bu çerçevede Garanti BBVA, Birleşmiş

Garanti BBVA, düşük karbonlu ve kapsayıcı

çok ciddi bir dönüşüm içinde. Bildiğimiz

Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nin

büyüme

ve alışkın olduğumuz pek çok uygulama

(UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri

çeşitlendiriyor ve uygun maliyetli fonlama

günümüz koşullarında geçerliliğini yitiriyor

ile Global Compact Türkiye ve İş Dünyası

için uluslararası finans kuruluşlarıyla iş

ve artık ihtiyaçlarımıza cevap veremiyor.

ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD

birlikleri yapıyor. Entelektüel sermayesinden

Geçtiğimiz 10 yılda toplumların şirketlerden

Türkiye) gibi pek çok aracı platformu içeren

faydalanarak,

beklentilerinin oldukça değiştiğine tanık

toplam 27 inisiyatife aktif katkı sağlıyor veya

içerisinden bir özel bankanın gerçekleştirdiği

olduk. Önümüzdeki 10 yılda ise, bu değişen

başkanlık ediyor.

ilk sosyal bono ihracı, hem Türkiye’de hem

için

sunulan

finansal

gelişmekte

araçları

olan

ülkeler

de dünyada ilk kez uygulanan bir kredi modeli

beklentiler ışığında gücünün daha fazla
bilincinde olan, çok daha talepkâr toplumlar

Garanti BBVA, 2019 yılında Türkiye’den

olan cinsiyet eşitliği kredisi gibi sürdürülebilir

göreceğiz. Bu gelişmeler ışığında Garanti

6 bankayla birlikte Sorumlu Bankacılık

finans kriterlerini içeren yenilikçi finansman

BBVA, sorumlu ve sürdürülebilir kalkınma

Prensipleri’ni finansman sağladığı projelerde

kaynaklarını ülkemize kazandırıyor.

yaklaşımını odağına alarak, paydaşlarının

küresel rehber olarak kabul edeceğini

beklentilerini karşılamak için pek çok yenilikçi

taahhüt etti. Bu Prensipler’in ışığında,

2018’de sunmaya başladığı yeşil proje

uygulama geliştiriyor.

kredi

finansmanı

portföyündeki

ürünleri

finansal

kredisi

kurumsal

Banka, stratejik hedeflerinden biri olan

ancak

toplumsal

boyunca sürdürülebilirlik performansının

sorumlu

anlamda risk veya etki yaratan kriterlere

iyileştirilmesini teşvik ediyor. İkisi de kendi

desteklenmesi için finansal sermayesinin

göre

alanında Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan

yanı sıra insan sermayesini ve entelektüel

rehberliğinde

alınan

yeşil kredi anlaşmalarında kredi alan şirketler,

sermayesini de seferber ediyor. Müşterilerinin

kararları sabit tutmak yerine yeni hedefler

vade süresi boyunca çevresel, sosyal,

ve diğer paydaşlarının içinde bulundukları

koyarak her seferinde daha iyi performans

kurumsal yönetim alanlarında belirlenen

koşulları anlamasını ve ihtiyaçlarına uygun

göstermeyi hedefleyecek.

kriterler

sürdürülebilir

kalkınmanın

çevresel,

sosyal

ve

değerlendirecek.
Banka

Prensipler’in

içerisinde

alan

yeşil

kredi,

ve

kredi

ve

parametrelerin yanında finansal olmayan

şirketlerin

doğrultusunda

vade

performansını

artırdığında, kredi faizi veya komisyon

çözümler geliştirmesini sağlıyor. Öncelikli
konuların başında gelen 2030 Gündemini1

Dow

dikkate alarak yeşil kredi ve cinsiyet eşitliği

Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisi gibi

Bunun yanında, 2019’da Polat Enerji’yle

kredisi gibi yenilikçi finansal araçlar, çözümler

toplamda 9 sürdürülebilirlik endeksinde yer

sözleşme imzalayarak sunmaya başladığı

geliştiriyor

almaya devam eden Garanti BBVA, sektörde

Cinsiyet Eşitliği Kredisi (Gender Loan)

çevresel ve sosyal konularda önde gelen

hem Türkiye’de hem de dünyada ilk olma

uygulamaları analiz ediyor ve sürekli gelişim

özelliğini taşıyor. Cinsiyet Eşitliği Kredisi’yle

Yeni fırsatları tespit etmek, ortaya çıkan

için kendine yeni alanlar yaratıyor. 2019’da

Garanti BBVA, Polat Enerji’nin cinsiyet

en iyi uygulamaları ve ürün örneklerini

sayısı 13’e ulaşan özel sektör ortak politikası

eşitliği kapsamında yaptığı iyileştirmeler için

belirlemek

ve

hem nakdi kredi faizinde hem de gayri nakdi

ve

iş

birliği

platformlarıyla

sektörde yaygınlaşmasını teşvik ediyor.

ve

Türkiye’de

sürdürülebilir

finans ve kalkınma konusunda liderliğini

Jones

beyanlarına

Sürdürülebilirlik

içerik

desteği

Endeksi

vererek

sürdürülebilir yol haritalarına ışık tutuyor.

oranlarında

avantaj

elde

edebiliyor.

kredi komisyonunda indirim yapacak.

sürdürmek için emsalleriyle ve iş dünyasıyla
küresel seviyede iş birliği yapıyor.
Garanti BBVA 2019 Entegre Faaliyet Raporu

1 2030 Gündemi, 2015’te Birleşmiş Milletler’in üye ülkelerinin, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve
adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı
(SKA) gündemini ifade ediyor.
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değişikliği

önemli

küresel

özelliğini

21.

yüzyılda

sorunlardan

biri

olma

sürdürülebilir bir çevre ve güçlü bireylerle

çözme, analitik düşünce ve ekip çalışması

yaratılabileceğine

gibi günümüz için gerekli olan yetkinlik ve

inanıyor.

Bu

amaçla

nitelikli eğitim, kültür-sanat, girişimcilik

becerilerin

yaklaşımı, KOBİ’lerin işlerini büyütmesini

ve çevre gibi öncelikli konulara odaklanan

Kültürel hayata aktif katılımı artırmak için

destekleyerek

stratejik

kurulan SALT, SALT Beyoğlu, SALT Galata

istihdamın

toplumsal

iklim

sorumlu

en

finans

gibi

korurken

da

değişikliğini

konuların
de

artırılması
yanı

dikkate

sıra

toplumsal

yatırım

programları

vasıtasıyla ortak değer yaratıyor.

alarak

kazandırılması

hedefleniyor.

ve SALT Ankara olarak üç ayrı merkeziyle
kâr amacı gütmeyen özerk bir kurum olarak

şekillendiriliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi,

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile

yeni elektrik üretimi yatırımlarına verdiği

2017’de hayata geçirilen 5 Taş-Sosyal ve

faaliyet göstermeye devam ediyor.

proje finansmanı desteğini %100 oranında

Finansal Liderlik Programı, gelecek nesillere

Garanti BBVA, Sorumlu ve sürdürülebilir

yenilenebilir enerjiye sağlayan ve bugüne

finansal okuryazarlık bilinci kazandırmayı

kalkınmaya

kadar bu alana sağladığı toplam kredi tutarı

hedefliyor. Bunun yanı sıra 2016 yılında

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na aktif

5,2 milyar ABD dolarına ulaşan Garanti

Garanti BBVA ve Bahçeşehir Üniversitesi

katkıda

BBVA, yeşil ve çevreye duyarlı enerjiye

iş birliğiyle Geleceği Kodla Projesi hayata

5: Cinsiyet Eşitliği, 6: Temiz Su ve Sıhhi

desteğini, 2020 yılı itibarıyla altyapısı müsait

geçirildi. 2018 yılında kapsamı geliştirilen

Koşullar, 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji, 8:

tüm şube ve binalarında %100 yenilenebilir

projede, 8-10 yaş grubundaki çocuklara ve

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme,

enerjiden faydalanarak devam ettiriyor.

yeni kapsamla birlikte öğretmenlere yönelik

11: Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları,

odaklanarak

bulunuyor:

4:

aşağıdaki

Nitelikli

Eğitim,

atölyelerde, dijital çağın gereksinimlerine

12: Sorumlu Tüketim ve Üretim, 13: İklim

Garanti BBVA, güçlü bir ekonomi ve

daha donanımlı hazırlanmaları için kodlama

Eylemi, 14: Sudaki Yaşam, 15: Karasal

iş

ve robotik gibi eğlenceli içeriklerle, problem

Yaşam, 17: Hedefler için Ortaklık.

modelinin

ancak

güçlü

toplumlar,

DEĞER YARATAN ETKEN

GÖSTERGE

PERFORMANS
2018

STRATEJIK ORTAKLIKLARLA
POZITIF DEĞİŞİM ELDE EDİLMESİ

24

27

Katılım platformları

44

44

Garanti BBVA’nın dahil olduğu
sürdürülebilirlik endekslerinin sayısı

7

9

14

13

396

1.087

Garanti BBVA’nın katkıda bulunduğu
Politikaların/ Görüş bildirilerinin sayısı
Uluslararası Finans Kuruluşlarından kullanılan
Sürdürülebilirlik Fonlarının Toplamı (milyon TL)

ETKI ODAKLI YATIRIM ILKELERINE
UYGUN KREDI KULLANDIRIMIYLA
ORTAK DEĞER YARATILMASI

ÖNCELIKLI KONULARLA ILGILI ETKILI
SONUÇLAR DOĞURAN TOPLUMSAL
YATIRIM PROGRAMLARINA ODAKLANILMASI

TOPLUMSAL YATIRIM PROGRAMLARI SROI DEĞERI
(YATIRIMIN SOSYAL GETIRISI)

2019

Sürdürülebilirlikle ilgili inisiyatiflere katılım ve üyelikler

Sürdürülebilir ürün/ kredi sayısı

34

42

Etki Odaklı Kredi Tutarı (milyar TL)

35,2

38,4

Rüzgar Enerji Santrali (RES) pazar payı

%28

%27,5

Kredilerin Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi
aracılığıyla katkıda bulunulan SKA’ların sayısı

10

11

Yenilenebilir enerji projeleri portföyü* sayesinde
engellenen sera gazı emisyonları (milyon ton CO2e)

5,4

5,9

Yeni enerji üretimi yatırımları portföyünün
dolaylı karbon ayak izi (Kapsam 3)
(yeni proje finansmanı işlemlerinde)

0

0

Toplumsal programlarla ele alınan sorunların sayısı

3

3

Toplumsal Yatırım Programları tutarı (milyon TL)

20,2

22,3

Yeni yatırım enerji üretimi yenilenebilir enerji
projeleri % (yeni proje finansmanı işlemlerinde)

%100

%100

Nitelikli Eğitim Projeleri: 3,63
Girişimcilik Projeleri: 2,27
Kültür ve Sanat Projeleri: 1,45

-**

Toplumsal Yatırım Programları (SROI Değeri)

-

* Garanti BBVA'nın finansmanında yer aldığı HES, GES ve RES projelerinin faaliyetteki kurulu gücü baz alınmıştır.
** 2019 yılında ölçüm yapılmamıştır.
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ORTAKLIKLAR ARACILIĞIYLA
YENİ SÜRDÜRÜLEBİLİR
UYGULAMALARIN DEVREYE
ALINMASI

%15’ini temsil eden 18 sektörden toplam 63

2017 yılından beri 4 yıl üstü üste yer alan

üyesiyle SKD Türkiye 16 yıldır, iş dünyasının

tek şirket olan Garanti BBVA, FTSE4Good

sürdürülebilirliği temel stratejilerinden biri

Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi’ndeki

haline getirmesi için çalışıyor.

yerini de koruyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2030 yılı

Garanti BBVA, Eylül 2019'da New York'ta

hedeflerine ulaşılmasında iş birliğinin ve

lansmanı

ülke hükümetlerinden bireylere kadar tüm

Bankacılık Prensipleri’ni oluşturan ve toplam

Garanti BBVA; yeni fırsatları tespit etmek,

paydaşlar arasında empatinin önemine

aktif büyüklükleri 18 trilyon ABD dolarından

ortaya çıkan en iyi uygulamaları ve ürün

vurgu yapıyor.

fazlasını temsil eden 30 kurucu üye arasında

örneklerini

Türkiye’den yer alan tek banka oldu. BM

sürdürülebilir finans ve kalkınma konusunda

Garanti BBVA, sürdürülebilir finans ve

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris

lider

kalkınma

uygulanması

İklim Anlaşması’nın hedeflerine önemli katkı

tedarikçileriyle küresel seviyede iş birliği

için liderlik anlayışı ile empati gücünü

sağlaması beklenen ‘Sorumlu Bankacılık

yapması

birleştirerek,

Prensipleri’;

Müşteriler,

bağlamda Banka, en son gelişmeleri takip

ortaklıklar kuruyor ve katılımlarını sağlayarak

Paydaşlar, Yönetişim ve Hedef Belirleme,

etmek ve görüşlerini karar verme süreçlerine

sektörü dönüştürüyor.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik olmak üzere

dahil etmek için ulusal ve uluslararası

altı alana odaklanıyor.

düzeyde farklı paydaşlarla karşılıklı iletişimde

inisiyatiflerinin
önemli

paydaşlarla

yeni

yapılan

UNEP

Uyum,

FI

Etki,

ÖNGÖRÜLER

Sorumlu

Garanti BBVA uzun yıllardır yurt içi ve yurt

belirlemek

kalabilmek

için

gerektiğinin

ve

Türkiye’de

emsalleriyle
bilincinde.

ve
Bu

olmaya devam edecek. Garanti BBVA, Türk

dışındaki örgütlerde yer alarak iş dünyasının,

Özel

iş

bankacılık sektöründe esas olarak finans dışı

hükümetler ve politika yapıcıların, pek çok

modellerine entegre etmesi için attığı

risk yönetimi yaklaşımlarının iyileştirilmesine

ulusal ve uluslararası kuruluşla yaygın ve üst

yenilikçi adımlarla Garanti BBVA, 2019’da

odaklanacak. Ayrıca kamu ve özel sektör

düzeyde etkileşimini sağlıyor.

enerji

ve

iş birliklerini artırmaya yönelik faaliyetlere

bulunduğu

destek verecek. BBVA Grubu’nun bir üyesi

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans

katkılar sayesinde Yeşil Mortgage ürünü

olarak Banka, iklim değişikliği ile mücadele

Girişimi’nin (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık

ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın

ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına

Prensipleri

toplantıları

(EBRD) Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği

destek vermeyi amaçlayan BBVA Grubu

ile Global Compact Türkiye, İş Dünyası

Finansman Programı TuREEFF kapsamında

Sürdürülebilir Finans Taahhüdü’ne katkı

ve

Enerji Verimliliği ödülünü kazandı. Banka

vermeye devam edecek.

sektörün

verimli

sürdürülebilir

(SKD

Çalışma

Sürdürülebilir
Türkiye)

Grubu
Kalkınma

konut

sektörüne

kalkınmaya

Birliği

aynı yıl, EMEA Finance Awards 2019
kapsamında, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi

Sektörünün Rolü Çalışma Grubu ve TÜSİAD

En İyi Sendikasyon Kurumu ve En iyi Sosyal

Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu

Bono Ödülü’ne layık görüldü.

katılım

Bankalar

Gündemi’ni

(TBB) Sürdürülebilir Büyümede Finansal

toplantılarına

Türkiye

Derneği

2030

gösteriyor

ETKİ ODAKLI YATIRIM
ANLAYIŞIYLA HERKES İÇİN
ORTAK DEĞER YARATILMASI

veya

başkanlık ediyor.

2019 FAALİYETLERİ

gelen

Garanti BBVA, düşük karbonlu ve kapsayıcı

sürdürülebilirlik endekslerinden biri olan

büyüme için sunduğu finansal araçları

Dow

çeşitlendiriyor

Garanti

BBVA,
Jones

dünyanın

önde

Sürdürülebilirlik

Endeksi

ve

uluslararası

finans

Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisinde

kuruluşlarıyla sürdürülebilir kalkınma odaklı

2018 yılında Garanti BBVA Kurumsal ve

beş kez üst üste yer almayı başaran,

iş birlikleri gerçekleştiriyor. Farklı ihtiyaçlara

Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel

Türkiye’de faaliyet gösteren tek şirket

yönelik

Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, İş Dünyası

olmayı başarırken, BIST Sürdürülebilirlik

sürdürülebilir ekonomiye geçişi kolaylaştıran

ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD

ve Kurumsal Yönetim Endeksleri’nde yer

araçlar sunmaya özen gösteriyor. 2019

Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

almaya devam etti. Ayrıca, Bloomberg

yılında etki odaklı yatırım anlayışıyla yapılan

Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasının

Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde Türkiye’den

toplam yatırım bedeli 38,4 milyar TL’ye ulaştı.

Garanti BBVA 2019 Entegre Faaliyet Raporu

ürün

ve

hizmetler

geliştirerek,
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ÇSY KRITERLERI İÇEREN
BORÇLANMALAR VE HISSE

projelerinin %100’üne gölge karbon fiyatı

Kurulu gücü 2.421 MW olup, tamamı

uygulamaya devam ediyor.

devreye girdiğinde toplam 2.469 MW

TAHVİL/BONO İHRAÇLARI

Bu

2019 yılında Garanti BBVA uluslararası

yatırımlarına

finansal kuruluşlardan bu kapsamda 182,75

en

milyon ABD doları tutarında fon sağladı.

yönlendirilmesini de taahhüt etmiş oldu.

Kurulu gücü 1.819 MW olup, tamamı

Bu tutar, Banka'nın 2019 yılında sağladığı

2016 yılında Garanti BBVA taahhüdünü bir

devreye girdiğinde, toplam 3.615 MW

%8,3’ünü

adım ileriye taşıyarak yeni proje finansmanı

kapasiteye

işlemlerinde 2020 yılına dek sağlanacak yeni

santrali (HES) projelerine 2,42 milyar

enerji yatırımı finansmanı içinde yenilenebilir

ABD doları,

SENEDI ÜRÜNLERI

toplam

borç

kapasiteye ulaşacak rüzgar enerjisi

finansmanının

oluşturuyor.

Eylem
az

Planıyla,

yeni

aktarılan

%60’ının

enerji

toplam

yenilenebilir

üretim
kaynağın

santrali (RES) projelerine 2,53 milyar
ABD doları,

yatırımlara

ulaşacak

hidroelektrik

HİSSE SENEDİ ÜRÜNLERİ

enerji projelerinin payının en az %70 olacağını

Garanti BBVA Emeklilik sürdürülebilirlik hisse

vaat etti. Bu oran 2019 yılında, önceki yıllarda

Tamamı devreye girdiğinde 337 MW

senedi emeklilik yatırım fonu büyüklüğü

olduğu gibi taahhüdünün çok daha üzerinde

kapasiteye ulaşacak jeotermal elektrik

2019 sonu itibarıyla 94,5 milyon TL. Garanti

%100 olarak gerçekleşti.Garanti BBVA bugüne

santrali (JES) projelerine 263 milyon

BBVA Emeklilik Hisse Senedi Fonlarının

kadar Türkiye’nin faaliyetteki kurulu rüzgar

ABD doları,

%16,1’ini oluşturuyor.

gücündeki payını %27,5 seviyesinde korudu.

2019 FAALİYETLERİ

Yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığı

Tamamı devreye girdiğinde 309 MW

kümülatif finansman tutarı 5,2 milyar ABD

kapasiteye ulaşacak güneş enerjisi

dolarının üzerine çıktı.

santrali (GES) projelerine 237 milyon

DÜŞÜK KARBONLU EKONOMIYE

ABD doları,

GEÇIŞIN FINANSMANI

Yine

Dünyadaki teknolojik gelişmeler ekseninde

finansmanında yer aldığı faaliyetteki güneş,

Tamamı devreye girdiğinde 34 MW

yükselen yenilenebilir enerji endüstrisinin

rüzgar ve hidroelektrik santrali projelerinin

kapasiteye ulaşacak biyokütle enerjisi

ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak ve

toplam engellenen emisyonu, Türkiye için

santrali projelerine 22 milyon ABD doları.

ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin

güncel ortalama şebeke emisyon faktörüne

kullanılmasına katkıda bulunmak Garanti

göre 5,9 milyon tCO2e oldu.

2019

yılında

Garanti

BBVA’nın

Garanti BBVA, 2019 yılında yeni enerji üretimi
yatırımları

BBVA’nın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
Garanti BBVA, 2015 yılının Ekim ayında

özelindeki

proje

finansmanı

Garanti BBVA’nın 31 Aralık 2019 itibarıyla

kredilerinin tamamını, yenilenebilir enerji

kullandırdığı finansman dağılımı şöyle:

projelerine sağladı. Yenilenebilir enerjiye

ormansızlaşmanın

desteğini 3 ayrı hizmet noktasında kendi

azaltılması, iklim değişikliği adaptasyonuyla

elektrik ihtiyacını karşılamak için devreye

su risklerinin yönetilmesi ve yeşil ofis

aldığı güneş enerjisi yatırımlarıyla perçinledi.

karbon

fiyatlaması,

standartlarının

oluşturulması

konularına

GES

odaklanan İklim Değişikliği Eylem Planı’nı
yayımladı. Türkiye’de, Birleşmiş Milletler
Küresel

İlkeler

Sözleşmesi’nin

JES

Biyokütle

Garanti BBVA ayrıca, Mayıs 2017 tarihinde
RES

Karbon

yakıt

verimliliği

sağlayan

ve

çevresel

özellikleriyle öne çıkan hibrit ve elektrikli

Fiyatlandırması İş Liderliği Kriteri girişimine

otomobillerin finansmanına yönelik olarak

taahhütte bulunan ilk banka oldu. Halen

Çevreci Taşıt Kredisini tüketicilere sundu.

Emisyon Ticaret Sistemi, ülkemizde aktif

2019 yıl sonu itibarıyla toplam kullandırım 8,9

olarak kullanılmamaktadır. Garanti BBVA,
bu konudaki küresel gelişmeleri iş modeline
yansıtmak
işlemlerinde,

amacıyla
yeni

proje
elektrik

HES

milyon TL’ye ulaştı. Bu alandaki uluslararası
taahhütlere ve gelişmelere bakıldığında

finansmanı

ileride daha da yüksek bir potansiyele sahip

üretimi

olacağını düşünülüyor. Çevreci Taşıt Kredisi

Garanti BBVA 2019 Entegre Faaliyet Raporu
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2020 itibarıyla daha cazip faiz oranlarıyla

Çevre dostu binalarının yanında, Garanti

trijenerasyon sistemi ile elektrik enerjisi

tüketicilere avantaj sağlayacak.

BBVA 2019 yılında Banka içerisindeki plastik

tüketiminde tasarruf elde ediyor.

kullanımına ilişkin de aksiyonlar aldı. Bu
Garanti

sunmaya

kapsamda, İş Dünyası ve Sürdürülebilir

Banka’nın karbon ayak izi kapsamında uzun

başladığı yeşil proje finansmanı kredisi ve yeşil

Kalkınma Derneği, Global Compact Türkiye

yıllardır yürütülen çalışmalar sonucunda

kurumsal kredi ile, kredi alan şirketlerin vade

ve TÜSİAD öncülüğünde kurulan plastik

karbon yoğunluğunda yıllar içinde önemli

boyunca

performansının

için bir araya gelerek İş Dünyası Plastik

bir azalma elde edildi. ISO 14001 Çevre

iyileştirilmesini teşvik ediyor. 2018’de Zorlu

Girişimi’nin imzacısı oldu ve bu girişime

Yönetim

Enerji ile 10 milyon ABD doları tutarındaki

dahil olarak; 26 şirketle birlikte 2021 yılına

2012 yılından bu yana Banka’nın karbon

kredinin ardından, dört yerli ve iki yabancı

kadar plastik taahhüdünü açıklayacağını ve

yoğunluğu %67 azaldı. Garanti BBVA’nın

banka ile Akfen Yenilenebilir Enerji arasında

bu taahhüt kapsamında Banka içerisinde

yıllara dayalı kaynak tüketimi ve karbon

imzalanan ve Garanti BBVA yeşil kredi ajanı

atık haline gelen plastik kullanımının son

emisyonları bilgisini Ek A3’de detaylı bir

olarak yer aldığı 260 milyon ABD doları

bulacağı açıklandı. 2020 yılında, Banka

şekilde görebilirsiniz.

tutarındaki proje finansmanı işlemi yeşil kredi

içerisinde

yapısına dönüştürüldü. İkisi de kendi alanında

tasarrufu engelleyen plastik kullanımını

Garanti BBVA, çevreye duyarlı ve öncü

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan yeşil kredi

engellemek

detaylı

çalışmalarını, önümüzdeki yıllar içerisinde

anlaşmalarında kredi alan şirketler, vade

aksiyon planı çerçevesinde bu konudaki

geliştirmeye devam ederek hem toplumsal

süresi boyunca çevresel, sosyal, kurumsal

çalışmalarına devam edecek.

hem de çevresel faydaya katkı sağlamaya

yönetim

BBVA,

geçtiğimiz

sürdürülebilirlik

alanlarında

yıl

belirlenen

kullanılan,
üzere

atık

yaratan

geliştirilecek

Sistemi’nin

hayata

geçirildiği

ve

kriterler

devam edecek.

doğrultusunda performansını artırdığında,

2014

kredi faizi veya komisyon oranlarında avantaj

yatırımlarında %100 yenilenebilir enerji

elde edebiliyor.

projelerini finanse eden Banka, bu alandaki

DESTEKLENMESI

gayretlerini bir adım öteye taşıyarak tarihi

Garanti BBVA, tüm bireylerin fırsatlardan

nitelikte bir çalışmaya başladı. Bu kapsamda,

eşit yararlandığı, kapsayıcı bir ekonominin

Zorlu Enerji ve Bereket Enerji’yle yapılan

daha verimli olacağı ve daha hızlı büyüyeceği

görüşmeler

FAALİYETLERİMİZİN ÇEVRESEL
ETKİLERİ

yılından

bu

yeni

KADIN GIRIŞIMCILERIN

tarafından

anlayışıyla kadınların istihdama ve ekonomik

tüketilen elektrik için %100 Yenilenebilir

yaşama aktif katılımını destekliyor. Toplumsal

konusunda yenilikçi çözümler sunan Garanti

Enerji Anlaşması gerçekleştirildi. Çalışmanın

cinsiyet eşitliğini sağlama taahhüdü hem

BBVA, doğrudan etkilerinde de çevre dostu

ilk aşaması olan 2020’de, 852 Garanti

Banka içerisinde hem de ülkemizde herkes

öncü uygulamalar yapmaya devam ediyor.

BBVA şubesi ve 55 binada, yaklaşık 91

için yararlı olacak bir kalkınma sağlanabilmesi

2019 yılında, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi

milyon kWh’lık elektrik ihtiyacının tamamı

anlamına geliyor.

(USGBC) tarafından geliştirilen, yeşil bina

yenilenebilir

derecelendirme sistemlerinden biri olan

Böylece, 46.100 ton CO2 eşdeğeri emisyon

KOBİ Bankacılığı kapsamında özel müşteri

LEED’in, Zincirlikuyu Genel Müdürlük binası

engellenmiş olacak.

grubu olarak sınıflandırılan kadın girişimci

etkilerinde

paydaşlarına

Banka

enerji

çevre

Dolaylı

sonucu,

yana

enerjiden

karşılanacak.

kapsamında Platinyum sertifikasını almaya

müşterilere sağlanan kredi tutarı 2019 yıl

hak kazanarak; LEED Sertifikası’na sahip

Bunun yanında, teknik açıdan uygun olan

Türkiye’den tek banka oldu. Zincirlikuyu

Garanti BBVA şubelerinde ve binalarında,

Genel

Müdürlük

binasının

yanı

sonu itibarıyla 7 milyar TL’ye ulaştı.

sıra,

enerji doğal ve yenilenebilir kaynaklardan

Finansman

Garanti BBVA Kızılay Şubesi, Yeni Binalar

elde ediliyor. Halihazırda, Garanti BBVA

Bankacılığı Kadın Girişimci Yönetici Okulu

kategorisinde Platin sertifikaya sahip tek

Bodrum Şubesi, Sivas Müşteri İletişim

projesiyle kadınlara girişimcilik eğitimleri

banka binası. Ayrıca, Garanti BBVA Pendik

Merkezi Binası ve Antalya Akdeniz Şubesi,

sunmanın

Teknoloji Kampüsü, Sivas Müşteri İletişim

elektrik

paylaşımına uygun ortamlar yaratarak iş

Merkezi ve Karşıyaka İzmir Binası ise LEED

enerjisinden karşılıyor. Genel Müdürlük

Gold sertifikalı olma özelliği taşıyor.

binası ise 2018 yılından beri aktif çalışan

Garanti BBVA 2019 Entegre Faaliyet Raporu

ihtiyaçlarını

çatı

tipi

güneş

desteğinin

yanında

yanı

bilgi

ve

sıra

KOBİ

deneyim

fırsatları geliştirmelerine destek sağlıyor.
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KOBİ’LERI VE GIRIŞIMCILIĞI

DESTEKLEYEREK İSTIHDAMIN

TL kullandırım yapıldı. Yeşil Mortgage

üzere Yeşil Büyüme Fonu (GGF) ile 20 milyon

alanındaki bu fonlar, Garanti BBVA’nın İTMK

ABD doları finansman anlaşmasına da imza

ARTIRILMASI

piyasasından sağladığı fonlamanın %46’sını

atıldı.

Türkiye’deki toplam istihdamın %74’ünü

oluşturuyor.

oluşturan

KOBİ’ler

ekonomiye,

yerel

Geçtiğimiz 15 yılda sürdürülebilir kalkınmaya

kalkınmaya ve kapsayıcı ve katma değerli

Garanti BBVA, iş yaşamında fırsat eşitliği

hizmet eden yenilikçi ürünler geliştiren

büyümeye önemli katkılarda bulunuyor.

yaratmak amacıyla 2006 yılından beri kadın

Garanti BBVA, GMTN (Global Medium

Garanti

finansal

girişimcilere destek veriyor. Bu destek

Term Notes) programı altında Aralık ayında

esnekliklerini artırmalarında ve ekonomiye

kapsamında, IFC ile kadın girişimcilere özel

yurt dışına 5 yıl vadeli 50 milyon ABD doları

yarar sağlayacak katma değerli üretim

Türkiye’nin ilk sosyal bono (Gender Bond)

yeşil tahvil/bono ihracı yaptı. Böylelikle

yapmalarında destek oluyor.

ihracını 6 yıl vadeli 75 milyon ABD doları

Banka, Yeşil Bono Prensipleri ile uyumlu

değerinde gerçekleştiren Garanti BBVA,

ilk Yeşil Bono ihracını gerçekleştirdi. Banka

Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı2 olarak küçük

kadın girişimcilere 36 aya varan vadelerle

bu ihraçtan sağlanan fonla, BBVA SKA

ve orta boy işletmelere sağlanan toplam kredi

400.000 TL’ye kadar işletme sermayesi

Tahvil Çerçevesi'nde3, iklim değişikliğine

hacmi 2019 yılında 64,2 milyar TL’ye ulaştı.

sağlıyor. Bunun yanında, kadın girişimcileri

çözüm üreten yenilenebilir enerji ve kaynak

desteklemek amacıyla, Türk Eximbank ile

verimliliği projelerine destek sağlayacak.

BBVA,

KOBİ’lerin

FINANSAL KURUMLARLA ORTAKLIK

2019 yılında Kadın Girişimci İhracat Destek
Kredisi protokolü imzalandı.

ÖNGÖRÜLER

dönüştürmek üzere sektöre öncülük eden

Garanti BBVA 2019 yılında da hayata geçirdiği

Garanti BBVA, pozitif etki yaratan finansman

Garanti BBVA, 2017 yılında Dünya Bankası

yeni ürünlerle öncü olmaya devam etti. Bu

faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

grubu üyesi IFC (International Finance

kapsamda, Garanti BBVA, Uluslararası Finans

Türkiye’nin

Corporation) ile İpotek Teminatlı Menkul

Kurumu (IFC), Avusturya Kalkınma Bankası

geçişini desteklemek ve küresel sıcaklık

Kıymet İhracı (İTMK) programı kapsamında,

(OeEB) ve Yeşil Büyüme Fonu (GGF) arasında

artışını

5 yıl vadeli 150 milyon ABD doları karşılığında

imzalanan protokoller kapsamında 22 ilde yer

hedefine katkıda bulunmak için yeşil ürün

yaklaşık 540 milyon TL tutarında sözleşme

alan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji

ve hizmetlerini genişletecek. Bu hedefle,

imzaladı. Garanti BBVA’nın ilk yeşil bonosu

projelerine, KOBİ’lere, kadın girişimcilere

yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik

olma özelliği taşıyan bu program özelinde ilk

133 milyon ABD doları finansman desteği

vermeye ve portföyündeki karbon yoğun

kez gerçekleştirdiği ihraç olmasının yanında

sağladı. Garanti BBVA ve Dünya Bankası

sektörlerle ilgili daha iddialı önlemler almaya

IFC’nin de Türkiye’de yatırım yaptığı ilk

Grubu üyesi olan Uluslararası Finans Kurumu

devam edecek.

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı oldu.

(IFC) ile yapılan sözleşme kapsamında

YAPILMASI
Reel

sektörün

iş

yapış

stratejisini

düşük

1,5

karbonlu

dereceyle

ekonomiye
sınırlandırma

Türkiye’de geçici koruma sağlanan nüfusun

Garanti BBVA aynı zamanda istihdam fırsatı

çoğunluğunun

olarak

yaratılmasına katkıda bulunacak ve Türk

gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğini de

güney ve güneydoğu illerinde yer alan küçük

ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasını

taşıyan fonu, ağırlıklı olarak “Yeşil Mortgage”

işletmeleri desteklemek için Garanti BBVA’ya

sağlayacak çeşitli program ve inisiyatiflerle

olarak nitelenen, enerji verimliliği yüksek

90,75 milyon ABD doları olan bir finansman

kadın

binaları kapsayan çevre dostu projelerin

paketi sunuldu. Bu destek paketine ek olarak

desteklemeye

finansmanında kullandırıyor.

Garanti BBVA, Avusturya Kalkınma Bankası

yanında,

(OeEB) ile de 22 milyon ABD doları, kadın

KOBİ’lerin sürdürülebilir işletmeler olmasını

Ek olarak, EBRD ile Temmuz 2017’de 75

girişimcilerin desteklenmesi için kullanılmak

sağlayabilmek için desteklerini sürdürecek.

milyon Euro karşılığı, 313 milyon TL tutarında

üzere olan bir finansmana da erişim sağlandı.

Yeşil Mortgage anlaşması gerçekleştirildi ve

Son olarak, Garanti BBVA, enerji verimliliği ve

Garanti

bugüne kadar bu alanda toplam 100 milyon

yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak

çeşitlendirilmiş

Garanti

BBVA,

IFC

ile

TL

cinsinden

Garanti BBVA 2019 Entegre Faaliyet Raporu

yaşadığı,

ağırlıklı

girişimcilerin
devam

girişimcilerin

BBVA,

güçlenmesini
edecek.
de

katkısı

sürdürülebilir
bir

fonlama

Bunun

ve

ile

iyi

tabanının

2 Resmi Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) tanımına göre hesaplanmıştır. (İstihdam edilen yıllık çalışan sayısı 250
kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir.) Aksi
belirtilmediyse Garanti BBVA’nın KOBİ tanımına göre verilmiştir.
3 https://shareholdersandinvestors.bbva.com/wp-content/uploads/2018/04/BBVA-SDGs-Bond-Framework_23042018_
Eng.pdf
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temelinde yer alan önemli bir etmen olan

ve Finansal Girişim” konularında, çocukların

bu yana 12 Dev Adam (A Milli Erkek Basketbol

tedbirli bir dış fonlama stratejisi izliyor. Banka,

aktif katılımıyla eğitimler veriliyor ve çeşitli

Takımı), 2005’ten bu yana Potanın Perileri (A

farklı coğrafyalardaki muhabir bankacılık

aktiviteler düzenleniyor.

Milli Kadın Basketbol Takımı), 2013 yılından

ağını genişleterek, müşterilerinin uluslararası

beri de 12 Cesur Yürek (Tekerlekli Sandalye

işlemlere yönelik gereksinimlerini karşılamayı

8-10

dijital

Basketbol Erkek Milli Takımı) ve 12 Cesur

hedefliyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarına özel

çağın gereksinimlerine daha donanımlı

Bilek (Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın

ticaret finansmanı çözümleri geliştirmeyi,

hazırlamayı

Kodla

Milli Takımı) takımlarını destekliyor. 12 Dev

bu alanda muhabir bankalar ve ihracat kredi

projesi, 2016 yılında Garanti BBVA ile

Adam’ın verdiği ilhamla başlatılan 12 Dev

kuruluşları ile yeni iş birliklerine imza atmayı

Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata

Adam Basketbol Okulları projesi, geleceğin

planlıyor.

geçti. Çocukların dünyasını teknoloji ile

12 Dev Adamları ve Potanın Perileri’ni bulup

zenginleştiren

yetiştiriyor.

TOPLUMSAL YATIRIM
PROGRAMLARI

yaş

grubundaki
amaçlayan

çocukları
Geleceği

atölyelerde,

kodlama

ve

robotik gibi eğlenceli içerikler aracılığıyla,
çocuklara problem çözme, analitik düşünce

GIRIŞIMCILIK

ve ekip çalışması gibi günümüz için gerekli

Müşteri Deneyimi bölümünde açıklandığı gibi

NITELIKLI EĞITIM

olan yetkinlik ve becerilerin kazandırılması

Garanti BBVA, KOBİ segmentinde yer alan

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen

hedefleniyor.

kapsamı

müşterilerini desteklemek için Kadın Girişimci

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 4.’sü

genişletilen projeye, öğretmen eğitimleri

Yönetici Okulu, Girişimci Kadın Buluşmaları

olan “Nitelikli Eğitim” kapsamında dünya

de dahil edildi. Projeye katılan öğretmenler,

gibi eğitim ve beceri geliştirme programları

çapında yeterli gelişimin kaydedilmediği

sınıflarında proje kapsamındakine benzer

da yürütüyor. Bu programlar sayesinde

gerçeği, günümüzde eğitim fırsatlarının

uygulamaları

toplumsal

yaygınlaştırılmasının

birikimine sahip oldu.

birinci

derece

2018

hayata

yılında

geçirebilecek

bilgi

cinsiyet

eşitliği

gibi

sosyal

açmazlar üzerinde pozitif bir etki yaratıyor.

önemini ortaya koyuyor. Bu kapsamda
yaratılacak

ortak

değer;

günümüz

Garanti

BBVA’nın

faaliyet

Garanti BBVA aynı zamanda, girişimcilerin

Sürekli

her alandaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla

dünyanın ve çağımızın gereksinimlerinin

Eğitim Birimi, özel eğitim alanında hizmet

2015 yılında Garanti BBVA Partners Girişim

sağlanması,

teknolojisi ve dijitalleşme ile hızla değişen

gösteren

genç

nesillerin

geleceğe

Tohum

desteğiyle
Otizm

Vakfı

vermekte olan eğitimcilere, otizmli çocuk

Hızlandırma Programı’nı hayata geçirdi.

daha iyi hazırlanması için yetenek açığının

sahibi

Program kapsamında; bu yıl 15 girişimciye

kapatılmasıyla gerçekleşiyor.

uzmanlara
yönelik,

Garanti
kurulan

BBVA

tarafından

Öğretmen

2008

yılında

Akademisi

Vakfı

anne-babalara,
ve

konuyla

üniversite

otizm

ilişkili

öğrencilerine

konusunda

teorik

ve

uygulamalı eğitimler veriyor.

ev

sahipliği

yapılarak

girişimlere;

ofis

ortamı, mentorluk, iş ağı kurma, pazarlama
ve eğitim destekleri gibi konularda yardımcı
olundu. Girişimcilerin aldığı toplam yatırım

(ÖRAV), Türkiye’de öğretmenlerin kişisel

Spor ve beden eğitimi, akademik performansı

ve profesyonel gelişimine yönelik çalışan

ve öğrenme başarısını iyileştirmenin yanı sıra

ilk ve en etkin sivil toplum örgütü olarak

çocukları ve gençleri örgün ve yaygın eğitime

Bunlara

faaliyetlerini sürdürüyor.

devam etmeye ve katılım göstermeye

sürdürülebilir bir iş modeli ile yüksek

motive

sosyal etki yaratmak isteyen girişimcilere

edebiliyor.

Garanti BBVA ve Öğretmen Akademisi

kaynaştırma

Vakfı iş birliğiyle 2017’de hayata geçirilen 5
Taş-Sosyal ve Finansal Liderlik Programı,

gibi

Spor,

tolerans

devredilebilen

ve

yaşam

tutarı 20 milyon TL’yi aştı.
ek

olarak,

2017’den

katkı

sağlamayı

becerilerini ve kilit değerleri öğretebiliyor

BBVA

Momentum

ve okul dışında öğrenme fırsatlarına işaret

Programı gerçekleşiyor. Program; işlerini

gelecek nesillere finansal okuryazarlık bilinci

edebiliyor. Spor toplumsal cinsiyet eşitliğini

sürdürülebilir bir modelde gerçekleştirmek

kazandırmayı hedefliyor. 5 modülden oluşan

savunup cinsiyetçi kalıpları sorgulatabiliyor

ve yüksek sosyal etki yaratmak isteyen

projede, “Kişisel Keşif ve Anlayış”, “Haklar

ve kapsayıcı güvenli alanlar sunabiliyor.

sosyal

ve Sorumluluklar”, “Tasarruf ve Harcama
Bilinci”, “Planlama ve Bütçeleme” ile “Sosyal
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girişimcilere

amaçlayan

beri,

Sosyal

katkı

Garanti
Girişimcilik

sağlamayı

hedefliyor. Impact Hub İstanbul iş birliği ile
Bu bakış açısıyla Garanti BBVA, 2001 yılından

gerçekleştirilen bu programa 2019 yılında

139

Sorumlu ve Sürdürülebilir Kalkınma

katılan 10 sosyal girişimci; IE Business

Garanti BBVA ayrıca WWF tarafından her yıl

12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO)

School

eğitimler,

dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek

Projesi ise 2019 yılında 26 ilde 867 öğrenciye

sınıf içi etkinlikler, mentorluk ve uzman

kapsamındaki

online

için düzenlenen Dünya Saati hareketini de

ulaştı.

desteğinden faydalandı.

destekliyor. Aynı zamanda WWF-Türkiye’nin
Yeşil Ofisler ağının parçası ve vakfın doğa

SALT Beyoğlu, SALT Galata ve SALT Ankara’da

KÜLTÜR - SANAT

koruma çalışmalarına çalışan gönüllüğü ile

birçok sergi ve kamu programı gerçekleşti.

Kültürel hayata aktif katılım, bireysel ve

katkıda bulunuyor.

17.280 etkinlik katılımcısı oldu. 2019 yılında

kolektif kültürel özgürlüklerin geliştirilmesi,
maddi

ve

manevi

kültürel

mirasların

SALT’ı farklı mekanlarını toplamda 508.397
Garanti BBVA, dünyanın en güçlü yeşil

kişi ücretsiz olarak ziyaret etti.

korunması ve farklı kültürel anlatımların

Sivil Toplum

korunarak tanıtılması gibi kültürel konular,

iklim değişikliği ile mücadelede ve doğal

2019 yılı Türk basketbolu adına gurur

insan

kaynakların korunması alanlarında faaliyet

verici bir yıl oldu. Garanti BBVA’nın ana

gösteren, CDP’nin Türkiye ofisi olan CDP

sponsorluğunu üstlendiği tüm basketbol

Türkiye’nin de ana destekçisi.

milli takımları şampiyonalarda ve eleme

gelişiminin

ve

sürdürülebilir

kalkınmanın başlıca unsurlarından.
Garanti BBVA’nın
katılımı

Kuruluşu

olarak

tanınan,

kültürel hayata aktif

desteklemek

için

bünyesinde

gruplarında
SOSYAL ETKI ANALIZI

faaliyet gösteren Platform Garanti Güncel

Garanti

Sanat Merkezi, Osmanlı Bankası Müzesi

programlarının

ve Garanti Galeri’yi 2011 yılında tek çatı

yarattığı

mücadele

etti.

Potanın

Perileri, Avrupa Basketbol Şampiyonası’na
olan

katılırken, 12 Dev Adam, Çin’de düzenlenen

nezdinde

Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil

etkisini

etti ve Olimpiyat elemelerine katılma

altında toplayıp kâr amacı gütmeyen özerk

değerlendirmek amacıyla Yatırımın Sosyal

hakkı kazandı. 12 Sihirli Bilek Hollanda’daki

bir kurum olarak yapılandırması ile hayata

Getirisi (SROI)4 yöntemiyle Sosyal Etki

Tekerlekli

geçen SALT üç farklı hizmet noktası olan;

Analizi gerçekleştirmektedir.

Avrupa şampiyonasında mücadele ederken,

SALT Beyoğlu, SALT Galata ve SALT Ankara
aracılığıyla topluma ve kültürel gelişime

BBVA,

devam
hedef

değeri

etmekte
kitlesi

ve

sosyal

2019 FAALİYETLERİMİZ

katkı sağlıyor.

Sandalye

Basketbol

Kadınlar

12 Cesur Yürek ise Polonya’da düzenlenen
Tekerlekli

Sandalye

Dünya

Basketbol

Şampiyonası’nda Bronz madalya kazanarak
2019 yılında ÖRAV 81 ilde 11.039 öğretmene

2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında ülkemizi

Garanti BBVA ayrıca belirli topluluklarla sınırlı

ulaşırken eKampüs web sitesinin aktif

temsil etme hakkı kazandı.

kalan kültürel etkinliklerin yaygınlaşması

kullanıcı sayısı 7.915 oldu.

için de gayret gösteriyor. 22 yıldır İstanbul

Bu bağlamda Garanti BBVA’nın 2019 yılı

Caz Festivali’nin festival sponsoru olan

2019 yılında 9 şehirde uygulanan 5 Taş-

içindeki toplumsal yatırım programları 22,3

Garanti BBVA, aynı zamanda “Garanti BBVA

Sosyal ve Finansal Liderlik Programı ile 314

milyon TL’ye* ulaştı.

Konserleri” serisi ile İstanbul’un önde gelen

öğretmen ve 6.800 öğrenciye ulaşıldı.

müzik mekanlarına destek veriyor.

ÖNGÖRÜLER

İstanbul, Amasya, Isparta, Niğde, Mersin,
ÇEVRE

Mardin, Erzurum olmak üzere Türkiye’nin

Garanti BBVA, gerçekleştirdiği toplumsal

Garanti BBVA, 27 yıldır WWF-Türkiye’nin

7 şehrinde devlet okullarında düzenlenen

yatırımlarını, ortak değer yaratan ve hem

(Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ana sponsoru.

Geleceği Kodla atölye çalışmalarına 2019

bankanın

Dünya çapındaki çalışmalarıyla gezegenin

yılında 35 sınıf öğretmeni ve 175 öğrenci katıldı.

toplumsal duyarlılıklar ile paralel bir çizgide

stratejik

öncelikleri

hem

de

geliştirmeyi hedefliyor. 2020 yılında da

sürdürülebilirliğine katkı sağlayan WWF,
100’den fazla ülkede 6.200 çalışanıyla

Garanti BBVA desteği ile Tohum Otizm Vakfı

kendi öncelikli alanları olan nitelikli eğitim,

dünyanın

tarafından yürütülen çalışmalarda 2019

girişimcilik ve kültür sanat alanlarında

yılında 7.330 kişiye ulaşıldı.

yüksek sosyal etki yaratma odaklı yatırım

en

büyük

doğa

koruma

kuruluşlarından biri. WWF-Türkiye denizler,
tatlı sular, yaban hayat, iklim-enerji, orman

yapmaya devam edecek.

ve gıda alanlarında projeler yürütüyor.
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4 Yatırımın Sosyal Getirisi (Social Return on Investment-SROI): SROI projelerin sosyal etkisini ölçmek için geliştirilmiş bir
yaklaşım. Teknik literatürde 1:1’in üzerinde SROI değerine sahip projeler sosyal getiri anlamında başarılı projeler olarak
nitelendiriliyor. Finans dünyasında ise, 2:1 oranında bir oran oldukça başarılı bir sonuç olarak kabul ediliyor.
* Garanti BBVA caz ve basketbol sponsorlukları dahil değildir.

