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Sürdürülebi̇li ̇rlik sürdürülebilir35 dk6.955 16

#2 KURUMSAL 
YÖNETİŞİM VE 
TÜM RİSKLERİN 
ETKİN YÖNETİMİ

#9 İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ: 
FIRSATLAR 
VE RİSKLER

#11 FİNANSAL 
SAĞLIK VE 
DANIŞMANLIK

#12 KAPSAYICI 
BÜYÜME 
(TOPLUMA KATKI, 
GİRİŞİMCİLİK, 
FİNANSAL 
KAPSAYICILIK, 
FİNANSAL EĞİTİM)

SÜRDÜRÜLEBILIRLIKTE ÖNCÜ 
BANKA OLARAK MÜŞTERILERI, 
KARAR VERICILERI VE SEKTÖRÜ 
POZITIF YÖNDE ETKILEMEK, 
FARKINDALIĞIN ARTIRILMASINA 
DESTEK OLMAYA DEVAM ETMEK 

Sürdürülebilirlikle ilgili inisiyatiflere katılım ve üyelikler 27 27 

Katılım platformları 44 44 

Garanti BBVA’nın dahil olduğu sürdürülebilirlik 
endekslerinin sayısı

9 10 

Garanti BBVA’nın katkıda bulunduğu Politikaların 
/ Görüş Bildirilerinin sayısı

13  11

Çevresel ve Sosyal çalıştaylar ve konferanslar 11  7

Çalıştaylar ve konferanslarda ele alınan
/ tartışılan konular

15 22 

ÖNCELIKLI KONULARDA ETKILI 
SONUÇLARA ULAŞAN TOPLUMSAL 
YATIRIM PROGRAMLARINA 
ODAKLANMAK VE ETKI ODAKLI 
YATIRIM ILKELERINI GÖZETMEK 

Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkı (milyar TL, kümülatif) 38,4 51 

Toplumsal programlarla ele alınan sorunların sayısı 3 4 

Toplumsal programlara yatırım tutarı (milyon TL) 22,3 60 

KOBİ girişimleri (uygulamalar ve etkinlikler dahil) 10 5 

Kadın Girişimci Ödüllerine başvurması teşvik edilen 
Kadın Girişimciler (kümülatif)

38.450 39.750 

Kadın girişimciliği etkinliklerine katılan ve 
Garanti BBVA’nın finansal farkındalığın geliştirilmesine 

yardımcı olduğu kadınlar (kümülatif)
10.250 8.500

IKLIM DEĞIŞIKLIĞINE ILIŞKIN 
RISK VE FIRSATLARI GÖZETMEK, 
IŞ SÜREÇLERIMIZE, RISK 
POLITIKALARIMIZA ENTEGRE 
ETMEK

Rüzgar enerji santrali (RES) pazar payı %27,5  %24,7

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

5,9  7,2

Yeni enerji üretimi yatırımları portföyünün 
dolaylı karbon ayak izi (Kapsam 3) 

(yeni proje finansmanı işlemlerinde)
0 0 

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

%100 %100

MÜŞTERILERIMIZE SUNDUĞUMUZ, 
SÜRDÜRÜLEBILIR ÜRÜN 
ÇEŞITLILIĞIMIZI VE BU ÜRÜNLERIN 
KULLANIMINI ARTIRMAK 

Uluslararası Finans Kuruluşlarından kullanılan 
Sürdürülebilirlik Fonlarının toplamı (milyon TL)

1.087 1.359

Sürdürülebilir ürün / kredi sayısı 42   43

Değer Yaratan Etkenlerİlgili Öncelikli 
Konular

Göstergeler 2019 2020

Katkı Yapılan 
Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları
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1 Sustainable Debt Monitor Report: The Institute of International Finance, January 2021

Dünya sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan çok ciddi bir 

dönüşüm içinde. Bildiğimiz ve alışkın olduğumuz pek çok 

uygulama, günümüz koşullarında geçerliliğini yitiriyor ve artık 

ihtiyaçlarımıza cevap veremiyor. Geçtiğimiz 10 yılda toplumların 

şirketlerden beklentilerinin oldukça değiştiğine tanık olduk. 

Önümüzdeki 10 yılda ise, bu değişen beklentiler ışığında 

gücünün daha fazla bilincinde olan, çok daha talepkar toplumlar 

göreceğiz. Bu gelişmeler ışığında Garanti BBVA, sorumlu ve 

sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını odağına alarak, paydaşlarının 

beklentilerini karşılamak için pek çok yenilikçi uygulama 

geliştiriyor. 

2020 yılı, Wuhan’da ortaya çıkan COVID-19 virüsü sebebiyle, tüm 

dünya için alışkanlıkların yerini radikal değişimlere bıraktığı bir yıl 

oldu. Virüsün Türkiye’de ilk vakasının tespit edildiği Mart ayından 

2020 yılının sonuna kadar Garanti BBVA, salgın döneminde 

de sürdürülebilir finans ve kalkınma alanındaki yenilikçi ürün, 

hizmet ve çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeye devam etti. 

Bu hızın en büyük etmenlerinden birini, Banka’nın 25 yıldan uzun 

süredir geliştirmiş olduğu dijital yatırımlar sağlıyor. Pandeminin 

yayılmasıyla birlikte tüm dünyanın eve kapandığı bu dönemde, 

bankacılık sektörü dijital dönüşüm açısından daha önce hiç 

karşılaşmadığı bir hıza tanıklık etti. 

Banka, stratejik hedeflerinden biri olan sürdürülebilirliğin 

desteklenmesi için finansal sermayesinin yanı sıra insan 

sermayesini ve entelektüel sermayesini seferber etmeye bu 

süreçte de devam etti. 2020’yi etkisi altına alan salgın sürecinin 

etkilerini de göz önünde bulundurarak, müşterilerinin ve 

diğer paydaşlarının içinde bulundukları koşulları anlamasını ve 

ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmesini sağlamaya gayret etti. 

Öncelikli konuların başında gelen 2030 Gündemi’nde; yeşil ve 

sürdürülebilir kredi/tahvillerin yeri oldukça büyük. 2020 sonu 

itibarıyla sürdürülebilir borçlanma piyasasının toplam hacmi 1,9 

trilyon ABD Dolarını aştı.1 Sadece 2020 yılı ilk 6 ayda, pandemi 

dönemine rağmen sürdürülebilir tahvil ve kredilerin toplam 

hacmi 270 milyar ABD Dolarına ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 

toplam 655 milyar ABD Dolarına ulaştı. Türkiye’de, yeşil kredi, 

cinsiyet eşitliği kredisi yapısı gibi yenilikçi finansal araçlar ve 

çözümler geliştiren Garanti BBVA, atmış olduğu adımlarla 

Türkiye’de sürdürülebilir tahvil ve kredi hacminin genişlemesine 

yardımcı olmaya devam ediyor. 

Yeni fırsatları tespit etmek, ortaya çıkan en iyi uygulamaları ve 

ürün örneklerini belirlemek ve Türkiye’de sürdürülebilir finans ve 

kalkınma konusunda liderliğini sürdürmek için emsalleriyle ve iş 

dünyasıyla küresel seviyede iş birliği yapıyor. 

Bu çerçevede Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler Çevre Programı 

Finans Girişimi’nin (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri ile 

Global Compact Türkiye ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Derneği (SKD Türkiye) gibi pek çok aracı platformu içeren toplam 

27 inisiyatife aktif katılım sağlıyor, yönetim kurulunda yer alıyor 

veya başkanlık ediyor. 

Garanti BBVA, oluşturulmasında aktif rol aldığı, 2020 sonunda 

dünya genelinde toplam 200 imzacıya ulaşan ve Türkiye’den 7 

bankanın imzaladığı Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni, finansman 

sağladığı projelerde küresel rehber olarak kabul ediyor. Bu 

Prensipler’in ışığında, kredi portföyündeki ürünleri finansal 

parametrelerin yanında finansal olmayan ancak çevresel, sosyal 

ve yönetişim anlamında risk veya etki yaratan kriterlere göre 

değerlendiriyor. Prensipler’in rehberliğinde Banka içerisinde 

alınan kararları sabit tutmak yerine yeni hedefler koyarak her 

seferinde daha iyi performans göstermeyi hedefliyor.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi Gelişmekte Olan Piyasalar 

kategorisi gibi toplamda 10 sürdürülebilirlik endeksinde yer 

almaya devam eden Garanti BBVA, sektörde çevresel ve sosyal 

konularda önde gelen uygulamaları analiz ediyor ve sürekli 

gelişim için kendine yeni alanlar yaratıyor. 2020’de sayısı 11 

ulaşan özel sektör ortak politikası ve beyanlarına içerik desteği 

vererek sürdürülebilir yol haritalarına ışık tutuyor. 

Garanti BBVA, düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için sunulan 

finansal araçları çeşitlendiriyor ve uygun maliyetli fonlama için 
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uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birlikleri yapıyor. Entelektüel 

sermayesinden faydalanarak, gelişmekte olan ülkeler içerisinden 

bir özel bankanın gerçekleştirdiği ilk sosyal bono ihracının yanı sıra 

dünya çapında öncü uygulamaları ve sürdürülebilir finans kriterlerini 

içeren yenilikçi finansman kaynaklarını ülkemize kazandırıyor. 

2018’de sunmaya başladığı yeşil kredi ile şirketlerin vade 

boyunca sürdürülebilirlik performansının iyileştirilmesini 

teşvik ediyor. Şirketler, vade süresi boyunca çevresel, sosyal, 

kurumsal yönetim alanlarında belirlenen kriterler doğrultusunda 

performansını artırdığında, kredi faizi veya komisyon oranlarında 

avantaj elde edebiliyor. Garanti BBVA’nın benzer bir yapı ile, 

2019’da sunmaya başladığı Cinsiyet Eşitliği Kredisi (Gender Loan) 

dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Cinsiyet Eşitliği Kredisi’yle 

Garanti BBVA, müşterilerin cinsiyet eşitliği kapsamında yaptığı 

iyileştirmeler için hem nakdi kredi faizinde hem de gayri nakdi 

kredi komisyonunda indirim uyguluyor.

2020, pandeminin yarattığı ekonomik ve sosyal krizin etkilerini 

hayatın her alanında gördüğümüz bir yıl oldu. Buna rağmen 

Garanti BBVA, müşterilerinin daha sürdürülebilir iş modelleri 

benimsemelerini teşvik etmek için cinsiyet eşitliği kredisi, 

sürdürülebilirlikle bağlantılı krediler sunmaya devam etti. 

Garanti BBVA yine 2020 yılında, kendi borçlanma süreçlerini de 

ÇSY kriterlerine endeksleyerek dünyanın ilk sürdürülebilirlikle 

bağlantılı sendikasyon kredisine imza attı. 

İklim değişikliği 21. yüzyılda da en önemli küresel sorunlardan 

biri olma özelliğini korurken sorumlu finans yaklaşımı, KOBİ’lerin 

işlerini büyütmesini destekleyerek istihdamın artırılması gibi 

toplumsal konuların yanı sıra iklim değişikliğini de dikkate alarak 

şekillendiriliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, yeni elektrik üretimi 

yatırımlarına verdiği proje finansmanı desteğini %100 oranında 

yenilenebilir enerjiye sağlayan ve bugüne kadar bu alana 

sağladığı toplam kredi tutarı 5,3 milyar ABD Doları'nın üzerine 

çıktı. Garanti BBVA, yeşil ve çevreye duyarlı enerjiye desteğini, 

2020 yılı itibarıyla altyapısı müsait tüm şube ve binalarında %100 

yenilenebilir enerjiden faydalanarak devam ettiriyor. 

Garanti BBVA, toplumsal yatırım programları kapsamında 

yürüttüğü sistematik ve uzun soluklu çalışmalarını sorumlu 

bankacılık anlayışının temel bir bileşeni olarak kabul ediyor. 

Bu kapsamdaki stratejik önceliklerini ülkedeki ve dünyadaki 

toplumsal duyarlılıklar, BBVA Grup öncelikleri, paydaşların 

beklenti ve ihtiyaç alanları ile uyumlu şekilde belirliyor. 

Bu çerçevede nitelikli eğitim, kültür-sanat, girişimcilik ve çevre 

gibi öncelikli konulara odaklanan stratejik toplumsal yatırım 

programları vasıtasıyla ortak değer yaratıyor. 

Ekonominin sürdürülebilir kalkınmasında kilit rol oynayan 

KOBİ’lerin, kadın girişimcilerin, ve girişimcilerin, finansal 

ihtiyaçlarına çözümler üretmenin yanı sıra hem büyümelerini 

ve esnekliklerini desteklemek, hem de çevre, toplum ve etik 

alandaki performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak 

Garanti BBVA’nın hedefleri arasında.

Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı ile 

Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişmesine yardımcı 

oluyor, yatırım çekme ve büyüme potansiyeli olan erken aşama 

girişimlerin desteklenmesini ve hızlandırılmasını amaçlıyor. 

Kadın girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimini 

kolaylaştırıyor, onları Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması 

ile potansiyellerini gerçekleştirmeleri için teşvik ediyor ve 

sürdürülebilirliği sağlamak için Kadın Girişimci Yönetim Okulu 

gibi ücretsiz eğitim programları gerçekleştiriyor. Kadın Girişimci 

Buluşmaları ile kadın girişimcilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve 

deneyim aktarımıyla yeni iş birlikleri kurmaları ve yeni pazarlara 

açılmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Garanti BBVA’nın kurucusu olduğu Öğretmen Akademisi 

Vakfı (ÖRAV) tarafından gerçekleştirilen ve Garanti BBVA’nın 

desteklediği 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı’nın 

amacı öğretmenlerin sosyal ve finansal okuryazarlık konusunda 

bilgilerinin artırılması ve bu becerileri öğrencilere de 

kazandırmaları. Bunun yanı sıra ÖRAV, tüm dünyanın içinden 

geçtiği zorlu pandemi sürecinde de yenilikçi online çalışmalarla 

öğretmenlere katkı sunmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Garanti 
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BBVA desteği ile 2020 yılında hayata geçirdiği çalışması ise 

Mesafe Tanımayan Öğretmenler isimli web seminerleri serisi.

Garanti BBVA’nın Toplumsal Yatırım Programları kapsamında 

faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bir diğer alan ise kültür ve sanat… 

Garanti BBVA; kültürel hayata aktif katılım, bireysel ve kolektif 

kültürel özgürlüklerin geliştirilmesini insan gelişiminin ve 

dolayısıyla sürdürülebilir toplumsal kalkınmanın başlıca unsurları 

arasında değerlendirerek 2011 yılında SALT’ı kurdu. SALT; SALT 

Beyoğlu, SALT Galata binaları ve SALT Ankara ofisi aracılığıyla 

topluma ulaşmakta ve özgün ve sürekli gelişen bir kültürel kurum 

olarak Türkiye’nin kültürel mirasına dair hafızanın oluşturulması 

ve farkındalık yaratılması konusunda önemli bir rol oynuyor. 

İçinde bulunduğu ülkenin gündeminde olan acil durumlarda 

sorumluluk alarak aksiyona geçmeyi de önceliklendiren Garanti 

BBVA, koronavirüs salgınıyla mücadelede 2020 boyunca büyük 

adımlar attı. Devlet üniversitesi hastanelerine teçhizat ve 

malzeme tedariki için bağışta bulunmasının ardından, T.C. Sağlık 

Bakanlığı’na teslim etmek üzere 500 adet solunum cihazının 

tedarikini sağladı. Son olarak, Hatay’daki orman yangınlarının 

ardından ağaçlandırma çalışmalarında kullanılması için 45 bin 

fidan bağışında bulundu.

Garanti BBVA, Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanarak 

şu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na aktif katkıda bulunuyor: 

1: Yoksulluğa Son, 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam, 4: Nitelikli Eğitim, 

5: Cinsiyet Eşitliği, 6: Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, 7: Erişilebilir 

ve Temiz Enerji, 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 9: 

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, 10: Eşitsizliklerin Azaltılması, 11: 

Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, 12: Sorumlu Tüketim ve 

Üretim, 13: İklim Eylemi, 14: Sudaki Yaşam, 15: Karasal Yaşam, 

16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, 17: Hedefler için Ortaklık. 

ORTAKLIKLAR ARACILIĞIYLA YENİ SÜRDÜRÜLEBİLİR 
UYGULAMALARIN DEVREYE ALINMASI 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), 2030 yılı hedeflerine 

ulaşılmasında iş birliğinin ve ülke hükümetlerinden bireylere 

kadar tüm paydaşlar arasında iş birliğinin önemine vurgu yapıyor. 

Garanti BBVA, sürdürülebilir finans ve kalkınma inisiyatiflerinin 

uygulanmasındaki lider pozisyonu doğrultusunda, önemli 

paydaşlarla yeni ortaklıklar kuruyor ve katılımlarını sağlayarak 

sektörü dönüştürüyor. 

Garanti BBVA uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışındaki platformlarda 

yer alarak iş dünyasının, hükümetler ve politika yapıcıların, 

pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşla yaygın ve üst düzeyde 

etkileşimini sağlıyor. 

UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma Grubu toplantıları 

ile Global Compact Türkiye, SKD Türkiye, Türkiye Bankalar 

Birliği (TBB) Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörünün Rolü 

Çalışma Grubu ve TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma 

Grubu toplantılarına aktif katılım sağlıyor veya başkanlık ediyor. 

2020 FAALİYETLERİ 
Garanti BBVA Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar'dan 

Sorumlu  Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, SKD Türkiye’nin 

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etti. Türkiye’nin 

gayri safi yurt içi hasılasının %15’ini temsil eden 19 sektörden 

toplam 68 üyesiyle SKD Türkiye, 2004 yılından beri iş dünyasının 

sürdürülebilirliği temel stratejilerinden biri haline getirmesi için 

çalışıyor. 

Oluşturulması için dünya genelinde davet alan 30 banka arasında 

Türkiye’den tek banka olan ve Eylül 2019'da New York'ta lansmanı 

yapılan UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri 200 imzacıya ulaştı. 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Anlaşması’nın 

hedeflerine önemli katkı sağlaması beklenen ‘Sorumlu Bankacılık 

Prensipleri’; Uyum, Etki, Müşteriler, Paydaşlar, Yönetişim ve Hedef 

Belirleme, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik olmak üzere altı alana 

odaklanıyor. Garanti BBVA 2020 Entegre Faaliyet Raporu’nda, 

UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri kapsamındaki ilk Etki 

Raporu’nu da paydaşları ile paylaşıyor. 

Sorumlu Bankacılık Prensipleri Etki Raporuna 569. 
sayfada ulaşabilirsiniz.
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Özel sektörün 2030 Gündemi’ni iş modellerine entegre etmesi 

için attığı yenilikçi adımlarla Garanti BBVA, 2020 yılında, 

Euromoney tarafından Sürdürülebilir Finans Konusunda Orta ve 

Doğu Avrupa Bölgesi’nin En İyi Bankası seçilirken; Global Finance 

tarafından Orta ve Doğu Avrupa’nın Sürdürülebilir Finansta En 

İyi Yatırım Bankası & Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası ödüllerine 

lâyık görüldü. Garanti BBVA yine 2020'de, Türkiye'nin önemli 

projelerinde sağladığı proje finansmanı kredileri ve sürdürülebilir 

finans alanında yaptığı öncü ve yenilikçi çalışmaları ve sektöre 

liderlik eden yatırım anlayışı sayesinde; dünyanın önde gelen 

finans dergilerinden The Global Economics tarafından, 

Türkiye’nin Sürdürülebilir Finans Konusunda En İyi Bankası 

ve Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası ödüllerini almaya hak 

kazandı. 2019 yılında Rüzgar Enerjisi Santrali projesi kapsamında 

imzalanan ve dünyada bir ilk olan Cinsiyet Eşitliği Kredisi yapısı, IJ 

Global tarafından Yılın En Yenilikçi Çevresel, Sosyal ve Yönetişim 

Kredisi ödülüne lâyık görülürken; United Nations Global Compact 

(UNGC) Ukrayna Yerel Ağı tarafından İnsan kategorisinde Garanti 

BBVA, Ortaklık Ödülü’nün sahibi oldu. 

Garanti BBVA, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik 

endekslerinden biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi 

Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisinde 6 kez üst üste yer 

almayı başaran, Türkiye’de faaliyet gösteren tek şirket olmayı 

başarırken, Endeks’te Türkiye’den yer alan tek banka oldu. BIST 

Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Endeksleri’nde de yer 

almaya devam eden Garanti BBVA, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği 

Endeksi’nde Türkiye’den 2017 yılından beri 4 yıl üstü üste yer 

alan tek şirket olurken; FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar 

Endeksi’ndeki yerini de koruyor. 

ÖNGÖRÜLER
Garanti BBVA; yeni fırsatları tespit etmek, ortaya çıkan en 

iyi uygulamaları ve ürün örneklerini belirlemek ve Türkiye’de 

sürdürülebilir finans ve kalkınma konusunda lider kalabilmek için 

emsalleriyle ve tedarikçileriyle küresel seviyede iş birliği yapması 

gerektiğinin bilincinde. Özellikle 2020 yılında tüm dünyayı etkisi 

altına alan küresel COVID-19 salgını, salgın sonrası yeni ekonomik 

modellerin oluşumunda; sürdürülebilir kalkınmanın ve bu yolda 

kurulacak olan iş birliklerinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Tüm dünyada hem devletler hem de iş dünyası tarafından 

pandemi sonrası kurulacak olan yeni düzenin sürdürülebilirlik 

odağında olması gerektiği önemle vurgulandı. Özellikle Avrupa 

Birliği (AB) gibi sürdürülebilir kalkınmayla doğrudan ilgili 

organizasyonlar, süreç sonrası iyileşmeyi yeşil ve sürdürülebilir 

kriterler çerçevesinde planlamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde, 

AB’nin 1 trilyon Euro değerindeki 7 yıllık bütçe teklifi ve 750 milyar 

Euro değerindeki kurtarma paketinin, yeşil ve dijital dönüşüm 

koşullarına uygun olarak kullanılacağı ve bu bütçenin %25’inin 

iklim krizi ile mücadele için ayrılacağı açıklandı. 

Bununla paralel olarak AB ekonomisini sürdürülebilir kılmak 

amacıyla oluşturulan ve Avrupa ekonomisinde büyük dönüşüm 

potansiyeline sahip, politika girişimi Avrupa Yeşil Mutabakatı2 ile 

2050 yılına kadar Avrupa'nın karbon nötr olması ve ekonomik 

büyümenin kaynak kullanımından bağımsız olması kararlaştırıldı. 

Mutabakat içerisinde detaylandırılan dönüşüm planı, Türkiye’deki 

şirketlerin dönüşümü için de büyük fırsatlar barındırıyor. Bu 

bağlamda, Garanti BBVA, Türkiye’de öncü olduğu sürdürülebilir 

borçlanma araçları ve yeşil/sürdürülebilir kredi seçenekleriyle, 

müşterilerini bu alanda desteklemeye devam edecek.

Özellikle, AB Yeşil Mutabakatı ile ekonomik sistemler içerisine 

yerleşecek olan sınırda karbon düzenlemesi gibi uygulamalar, 

AB ile ihracat ilişkisine sahip tüm ülkelere ve sektörlere -özellikle 

de- karbon yoğun sektörlere ek vergi yükümlülükleri getirecek. 

Ticaret ilişkisinden olumsuz anlamda etkilenmek istemeyen 

tüm özel ve kamu oyuncularının, salgın sonrası yeşil iyileşmeye 

katkıda bulunması gerekecek. 

Salgın dönemi etkisiyle yeşil ve sürdürülebilir yatırımlara olan ilgi, 

birtakım riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle, sürdürülebilir 

yatırımların gerçekten sürdürülebilir olup olmadığını anlamak, 

2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 
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3 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en 
4 https://www.bbva.com/en/infographic-2025-pledge/

toplam hacim büyüdükçe çok daha zor hale geliyor. Bu yüzden 

sektör oyuncuları, yatırımlarına karar vermeden önce her 

şeyi açık bir şekilde bulabileceği rehberlere ihtiyaç duyuyor. 

Bu konuda, Kredi Piyasası Birliği (Loan Market Association) ve 

Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği’nin (International Capital 

Market Association) yayınladığı standartlar bulunuyor.

Neye yeşil ya da sürdürülebilir denilebileceğine ilişkin 

tanımlamalar konusundaki en önemli adım ise Avrupa Birliği 

tarafından Haziran 2020’de yayımlanan AB Taksonomisi3 oldu. 

Taksonomi, çevresel alanda hangi yatırımların sürdürülebilir 

olduğunu kapsamlı bir şekilde tanımlıyor. Taksonomi, bir sözlük 

görevi görürken; aynı zamanda AB’deki büyük firmaların ve 

finansal kuruluşların sürdürülebilir finans faaliyetlerine raporlama 

zorunluluğu getiriyor. 

Sürdürülebilirlik alanında, özellikle de iklim değişikliği ile ilgili 

konularda raporlamanın öneminin giderek arttığına tanık 

oluyoruz. Öyle ki artık devletler bu konuda zorunluluklar 

getirmeye başladı. Örneğin, Birleşik Krallık 2025 yılına kadar 

TCFD raporlamasının zorunlu hale geleceğini açıkladı. 

Taksonomi çalışmaları genişledikçe; bu raporlamalar çok daha 

geniş bölgelere ve sektörlere yayılacak. Buna ek olarak, Ekim 

2020’de Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından yayımlanan 

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi de, Türkiye’deki 

şirketlerin ÇSY konularındaki farkındalığının artması ve bu 

alandaki şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin yaygınlaşması 

yolunda atılan en önemli adımlardan biri oldu. Garanti BBVA, 

önümüzdeki dönemde de, bu alanda kazanılan bilgi birikimlerini, 

müşterilerine tıpkı bir danışman niteliğinde aktarmayı ve 

Türkiye’de yeşil yatırımların gelişimini desteklemeyi hedefliyor. 

Garanti BBVA, Türk bankacılık sektöründe esas olarak finans dışı 

risk yönetimi yaklaşımlarının iyileştirilmesine odaklanacak. Ayrıca 

kamu ve özel sektör iş birliklerini artırmaya yönelik faaliyetlere 

destek verecek. BBVA Grubu’nun bir üyesi olarak Banka, iklim 

değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına 

destek vermeyi amaçlayan BBVA Grubu Sürdürülebilir Finans 

Taahhüdü’ne katkı vermeye devam edecek. 

ETKİ ODAKLI YATIRIM ANLAYIŞIYLA HERKES İÇİN 
ORTAK DEĞER YARATILMASI 

Garanti BBVA, düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için sunduğu 

finansal araçları çeşitlendiriyor ve uluslararası finans kuruluşlarıyla 

sürdürülebilir kalkınma odaklı iş birlikleri gerçekleştiriyor. Farklı 

ihtiyaçlara yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek, sürdürülebilir 

ekonomiye geçişi kolaylaştıran araçlar sunmaya özen gösteriyor. 

2020 yılında etki odaklı yatırım anlayışıyla sürdürülebilir 

kalkınmaya sağlanan katkı 51 milyar TL’ye ulaştı. 

Bunun yanı sıra üyesi olduğu BBVA Grubu, 2018 yılında 

sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği ile mücadele etmek 

için 100 milyar Euro finansman sağlayacağını açıkladığı 2025 yılı 

Taahhüdü4 için toplam 50,2 milyar Euro katkıda bulundu. 

ÇSY KRİTERLERİ İÇEREN BORÇLANMALAR VE HİSSE 
SENEDİ ÜRÜNLERİ TAHVİL/BONO İHRAÇLARI 

2020 yılında Garanti BBVA uluslararası finansal kuruluşlardan bu 

kapsamda 700 milyon ABD Doları tutarında fon sağladı. Bu tutar, 

Banka'nın 2020 yılında sağladığı toplam borç finansmanının 

%52’sini oluşturuyor. 

HİSSE SENEDİ ÜRÜNLERİ 

Garanti BBVA Emeklilik sürdürülebilirlik hisse senedi emeklilik 

yatırım fonu büyüklüğü 2020 sonu itibarıyla 91 milyon TL. Garanti 

BBVA Emeklilik Hisse Senedi Fonlarının %10,75'ini oluşturuyor. 
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2020 FAALİYETLERİ 
Geçen yıl dünyada bir ilk olarak hayata geçirdiği Cinsiyet 

Eşitliği Kredi yapısını bu yıl, salgının en etkin olduğu dönemde, 

ülkemizde faaliyet gösteren kurumsal bir firmaya bağlı turizm 

sektöründen 4 firma ile daha imzaladı. Toplamda 151,2 milyon 

TL tutarındaki bu cinsiyet eşitliği kredisinde Garanti BBVA’nın 

belirlediği kriterlere ek olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı (UNDP) Kamu ve Özel Kuruluşlar için Cinsiyet Eşitliği 

Mührü programı kriterleri de dahil edildi. 

Bir diğer önemli işlem ise Eylül 2020’de bir enerji firması ile 

gerçekleştirilen, Garanti BBVA’nın Sürdürülebilirlik Temsilcisi 

olarak yer aldığı Türkiye’nin en büyük Sürdürülebilirlikle Bağlantılı 

Kredi işlemi oldu. 650 milyon Euro büyüklüğündeki bu kredi 

yapısında, kredi faizi hem çevresel hem de sosyal alanda 

belirlenen kriterlere endekslendi. 

Yine dünyada ilk defa Garanti BBVA tarafından gerçekleştirilen bir 

diğer önemli işlem ise, Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Sendikasyon 

Kredisi oldu. Yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde 

uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisini 

yenileyen Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekli iki yeni kredi 

anlaşması imzalayarak yurt dışı piyasalardan yaklaşık toplam 

700 milyon ABD Doları finansman sağladı. Garanti BBVA’nın 

imzaladığı bu sendikasyon kredisi, dünyada bir bankanın aldığı 

sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli ilk yeşil sendikasyon kredisi 

olma özelliğini de taşıyor. Kredi çerçevesinde, uluslararası 

bağımsız bir danışmanlık firması, mutabık kalınan kriterler 

üzerinden Garanti BBVA’nın performansını periyodik olarak 

değerlendirecek. Garanti BBVA performansını iyileştirerek 

taahhüt etmiş olduğu kriterleri yerine getirirse kredi faizinde 

indirime gidilecek. Mayıs 2020’de imzalanan bu anlaşma, 

pandemi sürecinin tüm bilinmezliklerine rağmen büyük ilgi 

gördü ve uluslararası piyasanın Garanti BBVA’ya olan güvenini bir 

kere daha göstermiş oldu.

Banka, müşterilerinin de borçlanma süreçlerinde sürdürülebilir 

finansman mekanizmalarından faydalanmaları ve sürdürülebilir 

iş modelleri benimsemeleri için çalışıyor. Bu yıl Temmuz 

ayında, bir müşterimizin 100,5 milyon TL tutarındaki yeşil tahvil 

ihracına aracılık etti. Bu aynı zamanda Türk Lirası üzerinden 

gerçekleşen ilk yeşil tahvil ihracı oldu. Bu süreçte, Garanti 

BBVA bir danışman gibi konumlanarak, tahvil için oluşturulan 

çerçeve dokümanın hazırlanmasından, rating ajansı ile yapılan 

görüşmelere kadar her aşamada müşterisinin yanında oldu ve 

bu alandaki bilgi ve tecrübelerini paylaştı. İhraç sonrasında dijital 

ve mobil kanallarının da desteğiyle, kurumsal, bireysel ve özel 

bankacılık müşterilerine, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan 

yatırımların getirdiği fırsatlar hakkında bilgilendirmeler yaparak, 

söz konusu yeşil tahvil ihracının çok daha fazla yatırımcıya 

ulaşmasını sağladı.

ÖNGÖRÜLER
Garanti BBVA önümüzdeki dönemde de yenilikçi ürün ve 

hizmetlerle müşterilerinin daha sürdürülebilir iş modelleri 

benimsemelerine destek vermeye devam edecek. 2021 yılında 

sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği ile mücadeleye en az 

2,5 milyar TL finansman sağlamayı hedefleyen banka, 2025 yılına 

kadar bu alanda en az 14 milyar TL finansman sağlayacağını 

taahhüt ediyor. 

DÜŞÜK KARBONLU EKONOMİYE GEÇİŞİN 
FİNANSMANI 

Dünyadaki teknolojik gelişmeler ekseninde yükselen yenilenebilir 

enerji endüstrisinin ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak ve 

ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin kullanılmasına 

katkıda bulunmak Garanti BBVA’nın öncelikli hedefleri arasında 

yer alıyor. 

Garanti BBVA, 2015 yılının Ekim ayında karbon fiyatlaması, 

ormansızlaşmanın azaltılması, iklim değişikliği adaptasyonuyla su 

risklerinin yönetilmesi ve yeşil ofis standartlarının oluşturulması 

konularına odaklanan İklim Değişikliği Eylem Planı’nı yayımladı. 

Türkiye’de, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 

Karbon Fiyatlandırması İş Liderliği Kriteri girişimine taahhütte 

bulunan ilk banka oldu. PMR projesi kapsamında Çevre ve 
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RES

HES 

GES
BiyokütleJES

Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Emisyon Ticaret 

Sistemi çalışmalarını yakından takip eden Garanti BBVA, bu 

konudaki küresel gelişmeleri iş modeline yansıtmak amacıyla 

proje finansmanı işlemlerinde, yeni elektrik üretimi projelerinin 

%100’üne gölge karbon fiyatı uygulamaya devam ediyor. 

Bu Eylem Planıyla, yeni enerji üretim yatırımlarına aktarılan 

toplam kaynağın en az %60’ının yenilenebilir yatırımlara 

yönlendirilmesini de taahhüt etmiş oldu. 2016 yılında Garanti 

BBVA taahhüdünü bir adım ileriye taşıyarak yeni proje 

finansmanı işlemlerinde 2020 yılına dek sağlanacak yeni enerji 

yatırımı finansmanı içinde yenilenebilir enerji projelerinin 

payının en az %70 olacağını vaat etti. Bu oran 2020 yılında, 

önceki yıllarda olduğu gibi taahhüdünün çok daha üzerinde, 

%100 olarak gerçekleşti. Böylece banka, 2020 yılında da yeni 

enerji üretimi yatırımları özelindeki proje finansmanı kredilerinin 

tamamını, yenilenebilir enerji projelerine sağladı. 2020 yılı sonu 

itibarıyla, Proje ve Satın Alım Finansmanı kapsamında tahsis 

edilen krediler içerisindeki yeşil varlıkların oranı %26, toplam 

hacmi de 2,1 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti. Proje 

ve Satın Alım Finansmanı portföyünde, elektrik üretimi amacıyla 

tahsis edilen kredilerin içerisindeki yeşil varlık oranı %73 olurken; 

enerji, otoyol, havalimanı, liman ve sağlık kampüsü projelerinin 

dahil olduğu altyapı projeleri içindeki yeşil varlık oranı ise %33 

seviyesinde gerçekleşti. Garanti BBVA’nın Türkiye’nin faaliyetteki 

kurulu rüzgar gücü içerisindeki payı %24,7 seviyesinde 

gerçekleşti. Bu pazar payımız ile liderliğimizi korumaya devam 

ediyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığı kümülatif 

finansman tutarı 5,3 milyar ABD Dolarının üzerine çıktı. 2014 

yılından beri Proje Finansmanı kapsamındaki yeni elektrik üretimi 

projelerinde %100 yenilenebilir enerjiye finansman sağlayan 

Banka'nın, tüm banka portföyündeki toplam kömür riski %2 

seviyesinde gerçekleşti.

Yine 2020 yılında Garanti BBVA’nın finansmanında yer aldığı 

faaliyetteki güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrali projelerinin 

toplam engellenen emisyonu, Türkiye için güncel ortalama 

şebeke emisyon faktörüne göre 7,2 milyon tCO2e oldu. 

GARANTI BBVA’NIN  31 ARALIK 2020 

ITIBARIYLA KULLANDIRDIĞI FINANSMAN DAĞILIMI 

Kurulu gücü 2.553 MW olup, tamamı devreye 

girdiğinde toplam 2.796 MW kapasiteye ulaşacak 

RÜZGAR ENERJISI SANTRALI (RES) projelerine 2,66 

milyar ABD Doları, 

Kurulu gücü 3.014 MW ve tamamı devrede 

HIDROELEKTRIK SANTRALI (HES) projelerine 2,42 

milyar ABD Doları, 

Tamamı devreye girdiğinde 337 MW kapasiteye 

ulaşacak JEOTERMAL ELEKTRIK SANTRALI (JES) 

projelerine 263 milyon ABD Doları, 

Tamamı devreye girdiğinde 326 MW kapasiteye 

ulaşacak GÜNEŞ ENERJISI SANTRALI (GES) 

projelerine 244 milyon ABD Doları, 

Tamamı devreye girdiğinde 58 MW kapasiteye ulaşacak 

BIYOKÜTLE ENERJISI SANTRALI projelerine 57 

milyon ABD Doları.
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Garanti BBVA ayrıca, Mayıs 2017 tarihinde yakıt verimliliği 

sağlayan ve çevresel özellikleriyle öne çıkan hibrit ve elektrikli 

otomobillerin finansmanına yönelik olarak Çevreci Taşıt 

Kredisini tüketicilere sundu. 2020 yıl sonu itibarıyla toplam 

kullandırım 34 milyon TL’ye ulaştı. Bu alandaki uluslararası 

taahhütlere ve gelişmelere bakıldığında ileride daha da yüksek 

bir potansiyele sahip olacağını düşünülüyor. Çevreci Taşıt 

Kredisi 2020 itibarıyla daha cazip faiz oranlarıyla tüketicilere 

avantaj sağlayacak. 

Bireylerin yeşil ve çevre dostu binalarda yaşamalarını teşvik 

etmek amacıyla 2017 yılından beri sunduğu Yeşil Konut 

Kredisi’nde toplam 520 milyon TL kullandırıma ulaştı. 

Garanti BBVA, 2018’de Türkiye’de bir ilk olarak sunmaya başladığı 

yeşil kurumsal kredi anlaşması ve devamında hem kredi veren 

hem de yeşil kredi temsilcisi olarak yer aldığı çok bankalı bir 

kredi anlaşması olan yeşil proje finansmanı kredisi ile kredi 

alan şirketlerin vade boyunca sürdürülebilirlik performansının 

iyileştirilmesini teşvik eden kredi mekanizmalarının piyasada 

yer almasını sağladı. 2020 yılında, pandemi sürecinin piyasa 

üzerindeki yıpratıcı etkilerine rağmen Garanti BBVA, yeşil ve 

sürdürülebilir ürünler konusunda öncü olmaya devam etti. 

2020 yılında ikinci Cinsiyet Eşitliği Kredisi anlaşmasına ve hem 

kredi veren hem de Sürdürülebilirlik Temsilcisi olarak yer aldığı 

Türkiye’nin en yüksek tutarlı Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi 

Anlaşması'na imza attı. 2020 yılı sonu itibarıyla Garanti BBVA, 5 

yeşil ve sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi anlaşmasında toplam 

295 milyon ABD Doları finansman sağladı. 

FAALİYETLERİMİZİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 

Dolaylı etkilerinde paydaşlarına çevre konusunda yenilikçi 

çözümler sunan Garanti BBVA, doğrudan etkilerinde de çevre 

dostu öncü uygulamalar yapmaya devam ediyor. 2019 yılında, 

Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen, 

yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biri olan LEED’in, 

Zincirlikuyu Genel Müdürlük binası kapsamında Platinyum 

sertifikasını almaya hak kazanarak; LEED Sertifikası’na sahip 

Türkiye’den tek Banka olduk. Zincirlikuyu Genel Müdürlük 

binasının yanı sıra Garanti BBVA Kızılay Hizmet Binası, Yeni 

Binalar kategorisinde Platin sertifikaya sahip tek Banka binası. 

Ayrıca, Garanti BBVA Pendik Teknoloji Kampüsü, Sivas Müşteri 

İletişim Merkezi ve Karşıyaka İzmir Binası ise LEED Gold sertifikalı 

olma özelliği taşıyor. 

Çevre dostu binalarının yanında, Garanti BBVA 2019 yılında 

Banka içerisindeki plastik kullanımına ilişkin de aksiyonlar aldı. 

Bu kapsamda, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, 

Global Compact Türkiye ve TÜSİAD öncülüğünde kurulan plastik 

için bir araya gelerek İş Dünyası Plastik Girişimi’nin imzacısı oldu 

ve bu girişime dahil olarak; 26 şirketle başlayan ve 2020 yılında 

sayısı 40’ı aşan şirketle birlikte; Banka içerisinde atık haline gelen 

plastik kullanımının sona ermesini hedefliyor. 

2014 yılından bu yana yeni enerji yatırımlarında %100 yenilenebilir 

enerji projelerini finanse eden Banka, bu alandaki gayretlerini bir 

adım öteye taşıyarak tarihi nitelikte bir çalışmaya başladı. Bu 

kapsamda, iki farklı enerji firmasıyla yapılan görüşmeler sonucu, 

Banka tarafından tüketilen elektrik için %100 Yenilenebilir Enerji 

Anlaşması gerçekleştirildi. 2020’de, 809 Garanti BBVA şubesi 

ve 46 binada, 73 milyon kWh’lık elektrik ihtiyacının tamamı 

yenilenebilir enerjiden karşılandı. Böylece yaklaşık 2,2 milyon 

ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk gelen 34.790 ton 

CO2 eşdeğeri karbon emisyonu engellenmiş oldu.

Bunun yanında, teknik açıdan uygun olan Garanti BBVA 

şubelerinde ve binalarında, enerji doğal ve yenilenebilir 

kaynaklardan elde ediliyor. Halihazırda, Garanti BBVA Bodrum 

Şubesi, Sivas Müşteri İletişim Merkezi Binası ve Antalya Akdeniz 

Şubesi, elektrik ihtiyaçlarını çatı tipi güneş enerjisinden karşılıyor. 

Genel Müdürlük binası ise 2018 yılından beri aktif çalışan 

trijenerasyon sistemi ile elektrik enerjisi tüketiminde tasarruf 

elde ediyor. 

Banka’nın karbon ayak izi kapsamında uzun yıllardır yürütülen 

çalışmalar sonucunda karbon yoğunluğunda yıllar içinde önemli 

bir azalma elde edildi. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin 
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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.

hayata geçirildiği 2012 yılından bu yana Banka’nın karbon 

yoğunluğu %92 azaldı. 

KARBON YOĞUNLUĞU 

(tCO2E/TOPLAM AKTIFLER)

2020 yılında, Garanti BBVA, Paris Antlaşmasıyla öngörülen 

en fazla 1,5 °C’lik sıcaklık artışı hedefiyle uyumlu Bilime 

Dayalı Hedefler (Science Based Target) çerçevesinde, karbon 

emisyonlarını 2025’e kadar %29, 2035’e kadar da %71 azaltma 

hedefi koydu. Banka, Türkiye’de böyle bir hedef açıklayan ilk 

şirket oldu. 

2020 yılında, faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlar için karbon 

kredileri satın alarak, karbon nötr Banka oldu. Böylece 2035 için 

vermiş olduğu %71 azaltım hedefinin çok daha fazlasına, 2020 

sonunda, yani 15 yıl önce ulaşmış oldu.

Garanti BBVA, çevreye duyarlı ve öncü çalışmalarını, önümüzdeki 

yıllar içerisinde geliştirmeye devam ederek hem toplumsal hem 

de çevresel faydaya katkı sağlamaya devam edecek. 

Garanti BBVA’nın yıllara dayalı kaynak tüketimi ve 
karbon emisyonları bilgisini Ek A3’de detaylı bir 
şekilde görebilirsiniz.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN DESTEKLENMESİ

Garanti BBVA, tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı, 

kapsayıcı bir ekonominin daha verimli olacağı ve daha hızlı 

büyüyeceği anlayışıyla kadınların istihdama ve ekonomik 

yaşama aktif katılımını destekliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini 

sağlama taahhüdü hem Banka içerisinde hem de ülkemizde 

herkes için yararlı olacak bir kalkınma sağlanabilmesi anlamına 

geliyor. 

Özel müşteri grubu olarak sınıflandırılan kadın girişimci 

müşterilere sağlanan kredi tutarı 2020 yıl sonu itibarıyla 8,7 

milyar TL’ye ulaştı. 

Finansman desteğinin yanı sıra KOBİ Bankacılığı Kadın Girişimci 

Yönetici Okulu projesiyle kadınlara girişimcilik eğitimleri 

sunmanın yanında bilgi ve deneyim paylaşımına uygun ortamlar 

yaratarak iş fırsatları geliştirmelerine destek sağlıyor. 

Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesi sağladığı katkı ile Sardis 

ödülleri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinde Altın Sardis’e 

layık görüldü.

2012 2020

498

42

-%92

Kadınların istihdama ve 
ekonomik yaşama aktif 
katılımını destekleyen 
Garanti BBVA’nın kadın 
girişimcilere kullandırdığı 
kredi tutarı 2020 yıl 
sonunda 8,7 milyar TL’ye 
ulaştı.
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KOBİ’LERİ VE GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEYEREK 
İSTİHDAMIN ARTIRILMASI 

Türkiye’deki toplam istihdamın %74’ünü oluşturan KOBİ’ler 

ekonomiye, yerel kalkınmaya ve kapsayıcı ve katma değerli 

büyümeye önemli katkılarda bulunuyor. Garanti BBVA, KOBİ’lerin 

finansal esnekliklerini artırmalarında ve ekonomiye yarar 

sağlayacak katma değerli üretim yapmalarında destek oluyor. 

Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı2 olarak küçük ve orta boy 

işletmelere sağlanan toplam nakdi ve gayri nakdi kredi hacmi 

2020 yılında 81,2 milyar TL’ye ulaştı. 

FİNANSAL KURUMLARLA ORTAKLIK YAPILMASI 
 

Reel sektörün iş yapış stratejisini dönüştürmek üzere sektöre 

öncülük eden Garanti BBVA, 2017 yılında Dünya Bankası grubu 

üyesi IFC (International Finance Corporation) ile İpotek Teminatlı 

Menkul Kıymet İhracı (İTMK) programı kapsamında, 5 yıl vadeli 

150 milyon ABD Doları karşılığında yaklaşık 540 milyon TL 

tutarında sözleşme imzaladı. Garanti BBVA’nın ilk yeşil bonosu 

olma özelliği taşıyan bu program özelinde ilk kez gerçekleştirdiği 

ihraç olmasının yanında IFC’nin de Türkiye’de yatırım yaptığı ilk 

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı oldu. 

 

Garanti BBVA, IFC ile TL cinsinden gerçekleştirdiği ilk işlem olma 

özelliğini de taşıyan fonu, ağırlıklı olarak “Yeşil Konut Kredisi (Green 

Mortgage)” olarak nitelenen, enerji verimliliği yüksek binaları 

kapsayan çevre dostu projelerin finansmanında kullandırıyor. 

 

Ek olarak, EBRD ile Temmuz 2017’de 75 milyon Euro karşılığı, 313 

milyon TL tutarında Yeşil Konut Kredisi anlaşması gerçekleştirildi 

ve bugüne kadar bu alanda toplam 100 milyon TL kullandırım 

yapıldı. Yeşil Konut alanındaki bu fonlar, Garanti BBVA’nın İTMK 

piyasasından sağladığı fonlamanın %46’sını oluşturuyor. 

Garanti BBVA, iş yaşamında fırsat eşitliği yaratmak amacıyla 

2006 yılından beri kadın girişimcilere destek veriyor. Bu destek 

kapsamında, IFC ile kadın girişimcilere özel Türkiye’nin ilk sosyal 

bono (Gender Bond) ihracını 6 yıl vadeli 75 milyon ABD Doları 

değerinde gerçekleştiren Garanti BBVA, kadın girişimcilere 36 aya 

varan vadelerle 400.000 TL’ye kadar işletme sermayesi sağlıyor. 

Bunun yanında, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla, Türk 

Eximbank ile 2019 yılında Kadın Girişimci İhracat Destek Kredisi 

protokolü imzalandı. 

 

Garanti BBVA hayata geçirdiği yeni ürünlerle öncü olmaya devam 

etti. Bu kapsamda, Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu 

(IFC), Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB) ve Yeşil Büyüme Fonu 

(GGF) arasında imzalanan protokoller kapsamında 22 ilde yer alan 

enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine, KOBİ’lere, kadın 

girişimcilere 133 milyon ABD Doları finansman desteği sağladı. 

Garanti BBVA ve Dünya Bankası Grubu üyesi olan Uluslararası 

Finans Kurumu (IFC) ile yapılan sözleşme kapsamında Türkiye’de 

geçici koruma sağlanan nüfusun çoğunluğunun yaşadığı, ağırlıklı 

olarak güney ve güneydoğu illerinde yer alan küçük işletmeleri 

desteklemek için Garanti BBVA’ya 90,75 milyon ABD Doları olan bir 

finansman paketi sunuldu. Bu destek paketine ek olarak Garanti 

BBVA, Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB) ile de 22 milyon ABD 

Doları, kadın girişimcilerin desteklenmesi için kullanılmak üzere 

olan bir finansmana da erişim sağlandı. Son olarak, Garanti BBVA, 

enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak 

üzere Yeşil Büyüme Fonu (GGF) ile 20 milyon ABD Doları 

finansman anlaşmasına da imza atıldı. 

 

Geçtiğimiz 15 yılda sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden 

yenilikçi ürünler geliştiren Garanti BBVA, GMTN (Global Medium 

Term Notes) programı altında Aralık ayında yurt dışına 5 yıl vadeli 

50 milyon ABD Doları yeşil tahvil/bono ihracı yaptı. Böylelikle 

Banka, Yeşil Bono Prensipleri ile uyumlu ilk Yeşil Bono ihracını 

gerçekleştirdi. Banka bu ihraçtan sağlanan fonla, BBVA SKA Tahvil 

Çerçevesi'nde3, iklim değişikliğine çözüm üreten yenilenebilir 

enerji ve kaynak verimliliği projelerine destek sağlayacak. 

 

2020 yılında yenilikçi ürünler konusunda piyasadaki öncü 

konumunu devam ettiren Garanti BBVA, dünyada ilk defa bir 

3 https://shareholdersandinvestors.bbva.com/wp-content/uploads/2018/04/BBVA-SDGs-Bond-Framework_23042018_ Eng.pdf 
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banka tarafından gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik kriterlerine 

endeksli yeşil sendikasyon kredisi temin etti. Kredi kapsamında 

belirlenen kriterler üzerinden Garanti BBVA’nın performansın 

periyodik olarak uluslararası bağımsız bir danışmanlık firması 

tarafından değerlendirilmektedir. Taahhüt edilen hedeflerin 

tutturulması durumunda fiyat indirimi sağlanmaktadır. Bu kredi 

ile Garanti BBVA sürdürülebilirlik uygulamasına bir yenisini 

daha eklemiş bulunmakta ve yenilenebilir enerji konusundaki 

taahhütlerini ilk defa bir yurt dışı borçlanma aracında 

kullanmıştır.

 

2020 yılı COVID-19 salgını sebebi ile tüm dünyada ekonomilerin 

ve piyasaların olumsuz etkilendiği bir yıl oldu. Bu dönemde 

Garanti BBVA salgının olumsuz etkilerine karşı paydaşlarına 

destek olmak için çeşitli adımlar atmıştır. Bu kapsamda pandemi 

sebebi ile nakit akışı olumsuz etkilenen KOBİ müşterilerinin 

sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacı ile IFC’den 50 milyon 

ABD Doları ve EBRD’den 54,7 milyon ABD Doları finansman 

sağlanmıştır. Garanti BBVA sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya 

destek sağlayarak pandeminin olumsuz etkilerine karşı piyasanın 

güçlenmesini amaçlamaktadır.

 

Salgının olumsuz etkileri devam ederken Garanti BBVA, 2020 

yılının son aylarında EBRD ile gerçekleştirdiği Risk Paylaşımı 

Anlaşması ile Banka’nın risk paylaşımına dayalı ilk işlemini 

gerçekleştirdi. Bu anlaşma ile Garanti BBVA’nın kullandıracağı 

ticari ve proje finansmanı kredilerine TL, ABD Doları veya EUR 

cinsinden %50 oranına kadar fonlama sağlanarak kredi tutarlarının 

yarısı kadar risk ağırlığının sorumluluğu EBRD’ye devredilecek. 

Pandemi sürecinden etkilenen yatırım projelerinin daha kolay 

finanse edilmesini sağlayacak anlaşma ile sürdürülebilirlik 

performansı yüksek veya performansını geliştirmek isteyen 

yatırımlar önceliklendirilecektir. 

 

ÖNGÖRÜLER 
Garanti BBVA, pozitif etki yaratan finansman faaliyetlerini 

sürdürmeye devam edecek. Türkiye’nin düşük karbonlu 

ekonomiye geçişini desteklemek ve küresel sıcaklık artışını 1,5 

dereceyle sınırlandırma hedefine katkıda bulunmak için yeşil 

ürün ve hizmetlerini genişletecek. Bu hedefle, yenilenebilir enerji 

yatırımlarına öncelik vermeye ve portföyündeki karbon yoğun 

sektörlerle ilgili daha iddialı önlemler almaya devam edecek. 

 

Garanti BBVA aynı zamanda istihdam fırsatı yaratılmasına katkıda 

bulunacak ve Türk ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasını 

sağlayacak çeşitli program ve inisiyatiflerle kadın girişimcilerin 

güçlenmesini desteklemeye devam edecek. Bunun yanında, 

girişimcilerin de katkısı ile KOBİ’lerin sürdürülebilir işletmeler 

olmasını sağlayabilmek için desteklerini sürdürecek. 

Garanti BBVA, sürdürülebilir ve iyi çeşitlendirilmiş bir fonlama 

tabanının temelinde yer alan önemli bir etmen olan tedbirli bir 

dış fonlama stratejisi izliyor. Banka, farklı coğrafyalardaki muhabir 

bankacılık ağını genişleterek, müşterilerinin uluslararası işlemlere 

yönelik gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor. Müşterilerinin 

ihtiyaçlarına özel ticaret finansmanı çözümleri geliştirmeyi, bu 

alanda muhabir bankalar ve ihracat kredi kuruluşları ile yeni iş 

birliklerine imza atmayı planlıyor.

TOPLUMSAL YATIRIM PROGRAMLARI 

NİTELİKLİ EĞİTİM
Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları’ndan 4.’sü olan “Nitelikli Eğitim” 

kapsamında dünya çapında yeterli gelişimin kaydedilmediği 

gerçeği, günümüzde eğitim fırsatlarının yaygınlaştırılmasının 

önemini ortaya koyuyor. Bu kapsamda yaratılacak ortak 

değer; günümüz teknolojisi ve dijitalleşme ile hızla değişen 

dünyanın ve çağımızın gereksinimlerinin sağlanması, genç 

nesillerin geleceğe daha iyi hazırlanması için yetenek açığının 

kapatılmasıyla gerçekleşiyor. 

Garanti BBVA tarafından 2008 yılında kurulan Öğretmen 

Akademisi Vakfı (ÖRAV), eğitimin en önemli odak noktalarından 

olan öğretmenlerin özel bilgi, beceri ve tutum gerektiren bir 

meslek olarak toplum algısında hak ettiği değere ulaşmasına 
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ve onların geleceğe yön veren kuşakların çağdaş ve sağlıklı bir 

dünya yaratabilmeleri için yetiştirilmesinde liderlik etmelerine 

katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. 

Garanti BBVA ve Öğretmen Akademisi Vakfı iş birliğiyle 

2017’de hayata geçirilen 5 Taş-Sosyal ve Finansal Liderlik 

Programı; ilkokul düzeyinde görev yapan öğretmenlerin sosyal 

ve finansal okuryazarlık konusunda bilgilerine katkı sağlıyor 

ve çocuk merkezli yaklaşımla aktif öğrenme yöntemlerini 

kullanarak bu becerileri öğrencilere de kazandırmalarına 

destek oluyor. Öğrencilere sosyal ve finansal konularda 

farkındalık kazandırılırken nihai olarak ‘’İyi Vatandaş Olma’’ 

bilinci aşılanması hedefleniyor. 5 modülden oluşan projede, 

“Kişisel Anlayış ve Keşif”, “Haklar ve Sorumluluklar”, “Tasarruf 

ve Harcama Bilinci”, “Planlama ve Bütçeleme” ile “Sosyal ve 

Finansal Girişim” konularında, eğitimler veriliyor ve çeşitli 

aktiviteler düzenleniyor. 

ÖRAV, öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecini en etkin şekilde 

yönetebilmeleri için onlara destek olacak kazanımları sağlamaya 

devam ediyor. Bu çerçevedeki çalışmalarından biri olan Mesafe 

Tanımayan Öğretmenler web seminerleri serisi, ÖRAV’ın uzaktan 

eğitim platformu olan eKampüs üzerinden gerçekleştiriliyor. 

17 ayrı konu başlığından oluşan bu web seminerleri serisi, yıla 

yaygın bir şekilde Türkiye'nin 81 ilinde yapılmak üzere 2020’nin 

Eylül ayı itibarıyla hayata geçti.

Garanti BBVA’nın Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi’ne 

verdiği destek 2020 yılında da devam etti. Tohum Otizm Vakfı 

bu çerçevede; özel eğitim alanında hizmet vermekte olan 

eğitimcilere, otizmli çocuk sahibi anne-babalara, konuyla ilişkili 

uzmanlara ve üniversite öğrencilerine yönelik, otizm konusunda 

teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor. 

Spor ve beden eğitimi, akademik performansı ve öğrenme 

başarısını iyileştirmenin yanı sıra çocukları ve gençleri örgün ve 

yaygın eğitime devam etmeye ve katılım göstermeye motive 

edebiliyor. Spor, tolerans ve kaynaştırma gibi devredilebilen 

yaşam becerilerini ve kilit değerleri öğretebiliyor ve okul dışında 

öğrenme fırsatlarına işaret edebiliyor. Spor toplumsal cinsiyet 

eşitliğini savunup cinsiyetçi kalıpları sorgulatabiliyor ve kapsayıcı 

güvenli alanlar sunabiliyor. 

Bu bakış açısıyla Garanti BBVA, 2001 yılından bu yana 12 Dev 

Adam (A Milli Erkek Basketbol Takımı), 2005’ten bu yana Potanın 

Perileri (A Milli Kadın Basketbol Takımı), 2013 yılından beri de 12 

Cesur Yürek (Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı) ve 

12 Cesur Bilek (Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı) 

takımlarını destekliyor. 12 Dev Adam’ın verdiği ilhamla başlatılan 

12 Dev Adam Basketbol Okulları projesi, geleceğin 12 Dev 

Adamları ve Potanın Perileri’ni bulup yetiştiriyor. 

GİRİŞİMCİLİK
Garanti BBVA, KOBİ segmentinde yer alan müşterilerini 

desteklemek için Kadın Girişimci Yönetici Okulu, Kadın Girişimci 

Buluşmaları gibi eğitim ve beceri geliştirme programları 

yürütüyor. Bu programlar sayesinde toplumsal cinsiyet eşitliği 

konusunda pozitif bir etki yaratıyor. 

Garanti BBVA aynı zamanda, girişimcilerin her alandaki 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2015 yılında Garanti BBVA 

Partners Girişim Hızlandırma Programı’nı hayata geçirdi. 

Program kapsamında; bu yıl 5 girişimciye ev sahipliği yapılarak 

girişimlere; ofis ortamı, mentorluk, iş ağı kurma, pazarlama ve 

eğitim destekleri gibi konularda yardımcı olundu. Girişimcilerin 

aldığı toplam yatırım tutarı 22 milyon TL’yi aştı. 

KÜLTÜR – SANAT
Kültürel hayata aktif katılım, bireysel ve kolektif kültürel 

özgürlüklerin geliştirilmesi, maddi ve manevi kültürel mirasların 

korunması ve farklı kültürel anlatımların korunarak tanıtılması gibi 

kültürel konular, insan gelişiminin ve sürdürülebilir kalkınmanın 

başlıca unsurlarından. 

Garanti BBVA’nın kültürel hayata aktif katılımı desteklemek için 

bünyesinde faaliyet gösteren Platform Garanti Güncel Sanat 

Merkezi, Osmanlı Bankası Müzesi ve Garanti Galeri’yi 2011 

yılında tek çatı altında toplayıp kâr amacı gütmeyen bir kurum 

olarak yapılandırması ile hayata geçen SALT topluma ve kültürel 

gelişime katkı sağlıyor. 
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Garanti BBVA ayrıca kültürel etkinliklerin yaygınlaşması için 

de gayret gösteriyor. 23 yıldır İstanbul Caz Festivali’nin festival 

sponsoru olan Garanti BBVA, aynı zamanda “Garanti BBVA 

Konserleri” ve “Garanti BBVA ile Sesini Aç” projeleri ile İstanbul’un 

önde gelen müzik mekanlarına destek veriyor. 

ÇEVRE 
Garanti BBVA, 29 yıldır WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı 

Koruma Vakfı) ana sponsoru. Dünya çapındaki çalışmalarıyla 

gezegenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan WWF, 100’den 

fazla ülkede 6.200 çalışanıyla dünyanın en büyük doğa koruma 

kuruluşlarından biri. WWF-Türkiye denizler, tatlı sular, yaban 

hayat, iklim-enerji, orman ve gıda alanlarında projeler yürütüyor. 

Garanti BBVA ayrıca WWF tarafından her yıl dünyadaki çevre 

sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen Dünya Saati 

hareketini de destekliyor. Aynı zamanda WWF-Türkiye’nin Yeşil 

Ofisler ağının parçası ve vakfın doğa koruma çalışmalarına 

çalışan gönüllüğü ile katkıda bulunuyor. 

Garanti BBVA, dünyanın en güçlü yeşil Sivil Toplum Kuruluşu 

olarak tanınan, iklim değişikliği ile mücadelede ve doğal 

kaynakların korunması alanlarında faaliyet gösteren, CDP’nin 

Türkiye ofisi olan CDP Türkiye’nin de ana destekçisi. 

SOSYAL ETKİ ANALİZİ
Garanti BBVA, devam etmekte olan programlarının hedef kitlesi 

nezdinde yarattığı değeri ve sosyal etkisini değerlendirmek 

amacıyla Yatırımın Sosyal Getirisi (SROI)4 yöntemiyle Sosyal Etki 

Analizi gerçekleştirmektedir. 

2020 FAALİYETLERİMİZ 
2020 yılında ÖRAV 81 ilde 19.529 öğretmene ulaşırken eKampüs 

web sitesinin aktif kullanıcı sayısı 18.340 oldu. 

2020 yılında 78 şehirde uygulanan 5 Taş - Sosyal ve Finansal 

Liderlik Programı ile 564 öğretmen ve 9.000 öğrenciye ulaşıldı. 

Mesafe Tanımayan Öğretmenler web seminerleri serisi 2020 

içinde, 4 ayda 14.939 öğretmene ulaştı. 

Garanti BBVA desteği ile Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen 

çalışmalarda 2020 yılında 3.152 kişiye ulaşıldı. 

2020 yılında, SALT yapılarında gerçekleşen etkinliklere 2.013 

katılımcı eşlik etti. SALT’ın tüm yapılarını ise toplam 144.663 kişi 

ücretsiz olarak ziyaret etti. 2020 yılı Mart ayından beri çevrimiçi 

gerçekleşen etkinliklere ise114.534 kişi katıldı.

2020 yılında Garanti BBVA’nın ana sponsorluğunu üstlendiği 

basketbol milli takımları Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında 

mücadele etti. Potanın Perileri, 2021 Avrupa Basketbol 

Şampiyonası ve 12 Dev Adam ise 2022 Avrupa Basketbol 

Şampiyonası eleme maçlarında ülkemizi temsil etti.

Bu bağlamda Garanti BBVA’nın 2020 yılı içindeki toplumsal 

yatırım programları 60 milyon TL’ye ulaştı.

ÖNGÖRÜLER 
Garanti BBVA, gerçekleştirdiği toplumsal yatırımlarını, ortak 

değer yaratan bir çizgide geliştirmeyi hedefliyor. 2021 yılında da 

kendi öncelikli alanları olan nitelikli eğitim, girişimcilik, kültür-

sanat ve çevre alanlarında yüksek sosyal etki yaratma odaklı 

yatırım yapmaya devam edecek. 

MÜŞTERİLERE İŞLERİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
ŞEKİLDE BÜYÜTMELERİNDE DESTEK OLUNMASI 

Garanti BBVA, ekonominin sürdürülebilir kalkınmasında kilit 

rol oynayan KOBİ’lerin, kadın girişimcilerin ve girişimcilerin 

finansal ihtiyaçlarına çözümler üretmenin yanı sıra hem 

büyümelerini ve sürdürülebilirliklerini desteklemeyi, hem de 

çevre, toplum ve etik alandaki performanslarını geliştirmelerine 

yardımcı olmayı hedefliyor. Bu kapsamda insan kaynağı ve 

entelektüel sermayesinden de yararlanarak eğitimler ve 

danışmanlık hizmetleri veriyor, çeşitli platformları müşterilerinin 

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. 
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kullanımına sunuyor ve iş birlikleri kuruyor. KOBİ’lerin ekonomik 

sürdürülebilirliğine sunduğu destek ile dolaylı yoldan istihdam 

fırsatları da yaratıyor ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına 

katkıda bulunuyor. 

2020 FAALİYETLERİ 
Garanti BBVA, Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin 

gelişmesine yardımcı oluyor ve yatırım çekme ve büyüme 

potansiyeli olan erken aşama girişimlerin desteklenmesini 

ve hızlandırılmasını amaçlıyor. Garanti BBVA Partners Girişim 

Hızlandırma Programı ile her ölçek ve sektörden erken aşama 

girişimleri, KOBİ’leri ve büyüyen girişimleri destekliyor. Program 

kapsamındaki girişimlere sağlanan ofis ortamı, mentorluk, iş ağı 

kurma, pazarlama ve eğitim destekleri ile oluşturulan bütünsel 

destek mekanizması kapsamında girişimcilik döngüsünün her 

aşamasında çok yönlü ve farklılaşan hizmetler sunuyor. Garanti 

BBVA Partners, bu yıl 5 girişimciye ev sahipliği yaptı ve Program’a 

dahil olan girişimcilerin aldığı toplam yatırım tutarı 22 milyon 

TL’yi aştı. 

Kadın girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimini 

kolaylaştırıyor, sürdürülebilirliği sağlamak için Kadın Girişimci 

Yönetici Okulu gibi ücretsiz eğitim iş birlikleri gerçekleştiriyor 

ve Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile potansiyellerini 

gerçekleştirmelerini teşvik ediyor. Bugüne kadar 8.500 kadının 

katılımıyla gerçekleştirilen Kadın Girişimci Buluşmaları ve 

Girişimci Kadın Buluşmaları ile kadın girişimcilerin ihtiyaç 

duydukları bilgi ve deneyim aktarımıyla yeni iş birlikleri kurmaları 

ve yeni pazarlara açılmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu yıl 

dijital ortamda gerçekleşen Kadın Girişimci Buluşmaları ile daha 

fazla kadın girişimci ile deneyim paylaşımı yapıldı. Her yıl farklı 

illerde gerçekleşen Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesinin 

SROI değeri (yatırımın sosyal getirisi) 5 olarak tahmin ediliyor. 

Garanti BBVA, 2019 yılında yurt dışı borçlanma programı 

çerçevesinde Dünya Bankası grubu üyesi IFC (International 

Finance Corporation) ile kadın girişimcilerin finansmanında 

kullanılmak üzere 6 yıl vadeli 75 milyon ABD Doları tutarında 

sosyal bono kullandırmaya başladı. Gelişmekte olan ülkeler 

içerisinden bir özel bankanın gerçekleştirdiği ilk sosyal bono 

olma özelliğini taşıyan bu kaynaktan kadın girişimcileri 2020 

yılında da faydalandırmaya devam etti. 

KOBİ’lerimizin sektörel gelişmelerden haberdar olmasını 

ve iş hayatlarını etkileyen konularda bilgilendirmelerini de 

önemsiyoruz. Uzun yıllardır Ekonomist Dergisi iş birliğiyle hayat 

geçirdiğimiz KOBİ Girişim dergisini tüm KOBİ müşterilerimizle 

mail olarak paylaşıyor ve ücretsiz olarak faydalanmalarını 

sağlıyoruz.

Garanti BBVA, bu yıl da hem iç paydaşları hem de uluslararası 

finansal kurumlar, müşteriler ve sivil toplum kuruluşları gibi dış 

paydaşları ile Türkiye’de yenilikçi çevresel, sosyal ve yönetişim 

uygulamaları ve şirketlerde kadın ve erkek çalışanlara eşit 

fırsatlar sunulmasına destek olan sürdürülebilir finansman 

ürünleri, dijitalleşme, şeffaflık ve finansal olmayan raporlamaya 

ilişkin yeni trendler hakkında bilgi paylaşımı yapmaya devam etti. 

Aynı zamanda Banka, 2020 yılında, ana sponsoru ve destekçisi 

olduğu CDP Türkiye Çalıştayı, Sürdürülebilir Finans Forumu gibi 

etkinliklerde, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi 

gibi kurucu imzacısı olduğu uluslararası ilkelerin lansman 

toplantılarında ve yıl içinde katıldığı iki canlı yayında da ulusal 

ve küresel sürdürülebilir trendler, sürdürülebilir tahvil ve kredi 

piyasaları, uluslararası prensipler ve en iyi çevresel ve sosyal risk 

yönetimi ile ilgili en güncel konular hakkında bilgi paylaşımını 

sürdürdü. 

Garanti BBVA Partners, bu 
yıl 5 girişimciye ev sahipliği 
yaptı ve Program’a dahil olan 
girişimcilerin aldığı toplam 
yatırım tutarı 22 milyon TL’yi 
aştı. 



Garanti BBVA   |   2020 Entegre Faaliyet Raporu

131
Daha Fazla 

Müşteriye Ulaşma
Operasyonel 

Üstünlük
En İyi ve 

En Bağlı Takım
Kurumsal
Yönetişim

Finansal Raporlar
ve Ekler

Data ve 
Teknoloji

Bu çerçevede, 2020 yılı içinde toplam 7 ayrı etkinlikte 22 farklı 

başlık ele alınarak, kurumsal ve ticari müşteriler ile finansal 

kuruluşlar birebir bilgilendirildi. 

Aynı zamanda Kurumsal Bankacılık ekiplerinin, müşterilere 

sürdürülebilir tahvil ve kredi piyasaları ve yenilikçi sürdürülebilir 

finans ürünleri hakkında daha kapsamlı destek verebilmesi için 

eğitimler gerçekleştirildi.

ÖNGÖRÜLER 

Garanti BBVA 2021 yılında ve diğer yıllarda da, kapasite 

geliştirme çalışmalarında, girişimcilik, dijitalleşme, sürdürülebilir 

finans ve iklim değişikliği ile mücadele ile çevresel ve sosyal risk 

yönetimi konularını öne çıkarmaya devam edecek. Paydaşların 

bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayan zirve ve toplantılar 

düzenlenmesi ve ortaya çıkan yeni trendlerle ilgili bilgilendirici 

eğitimlerin verilmesi müşterilere sunulan destekte kilit rol 

oynamaya devam edecek. Ortaklıklar ve ihtisaslaşmış ekipler 

kurarak sürdürülebilir finans ve dijitalleşme gibi konularda 

teknolojik altyapıdan da faydalanarak teknik destek verilmesi 

de önümüzdeki yıllarla ilgili yol haritasının bir parçası olacak. 

Müşterilerin çevresel ve toplumsal eğilimler konusunda 

bilgilendirilmesi önemli bir yer tutmaya devam edecek. 

Kapasite geliştirme çalışmalarının kurgulanmasında Birleşmiş 

Milletler bünyesindeki platformlar gibi uluslararası mevcut kanal 

ve platformlardan yararlanılacak.

 




