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Piyasalar 

Bizim için sektörde getirdiğimiz yenilikler sayesinde kazandığımız “öncü” kelimesi, 

sürdürülebilir kalkınma odağında anlam kazanıyor. Sorumlu Bankacılık Prensipleri 

doğrultusunda, yenilikçi bakış açımızla yalnızca kendi sektörümüzde değil, ekonomiye katkı 

sağlayan tüm alanlarda ihtiyacımız olan dönüşümü sağlamak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. 

Ülkemizin, sürdürülebilir kalkınma yolunda attığı her adımın arkasında güç veren, tüm 

paydaşlarıyla birlikte gelişimi sorumluluk olarak algılayan bir misyonumuz var. Yaşadığımız 

dünyaya, topluma, müşterilerimize ve çalışanlarımıza karşı sahip olduğumuz sorumluluğun 

bilincindeyiz. Garanti BBVA  olarak, değer yaratmayı bu şekilde tanımlıyoruz. Ekonomiye olan 

katkımızı ve tüm paydaşlarımıza etkimizi; öncü olmak, dönüşümü şekillendirmek ve uzun 

soluklu değer yaratmak kapsamında ele alıyoruz. Öncü olmak ve bunu korumak, etkimizi 

arttırmak ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için hep birlikte çalışıyoruz. 

 

Çağrı Süzer, Genel Müdür – Garanti BBVA Ödeme Sistemleri 

Bizim için öncü, sektöründe ilk olup yol göstermek, ödeme teknolojileri alanında 20 yılı aşkın 

süredir referans kurum olmak demek. Yenilikçi çalışmalarla, global ölçekte ilklere imza atmak 

demek. Dünyaca tanınan, Türkiye’nin en çok kullanılan kredi kartı markalarını, her gün 

müşterilerimiz için daha iyiye taşımak demek. Bu bakış açısıyla, Garanti BBVA Ödeme 

Sistemleri olarak, gelecekte de her zaman öncü olamaya, en gelişmiş ödeme teknolojilerini 

müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. 

 

Murat Atay, Genel Müdür – Garanti BBVA Mortgage 

Bizim için öncü kelimesi, bir ilk olarak kuruluşundan bugüne Garanti BBVA Mortgage’ın 

sektördeki liderliğini tanımlıyor. Mortgage uzmanlığımızın arkasında, konut finansmanına 

bütünsel yaklaşımımız yatıyor. Sürdürülebilirlik de şüphesiz bu yaklaşımın ayrılmaz bir parçası. 

Türkiye’nin kentsel dönüşüm, enerji verimliliği ve yeşil bina konularında bilinçlendirilmesine 

önemli katkılarda bulunuyoruz. Yurtdışından sağladığımız fonlarla Türkiye’nin ilk Yeşil 

Mortgage ürününü hayata geçirdik. Bu ürünle finanse ettiğimiz konutlarda en az %40 enerji 

verimliliği sağlayarak, Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişine destek oluyoruz. Avrupa 

Birliği’nin desteklediği Enerji Verimli Mortgage Girişimi’ne, Türkiye’den üye ilk banka ve Avrupa 

Birliği dışından üye olan üçüncü ülke olduk. Oluşumlarda aktif rol alarak, Türkiye’de enerji 

verimliliğiyle ilgili farkındalığı artırmak ve çözümün bir parçası olmak için çalışıyoruz. 

 

Utku Ergüder, Genel Müdür – Garanti BBVA Yatırım 

Bizim için öncü, herkesin takip edeceği yolu belirleyendir. İhtiyaçları önceden tespit edip, en 

yenilikçi çözümlerle alternatifler yaratandır. Garanti BBVA Yatırım olarak, yatırımcılarımızın 

beklentilerini anlayıp, kurumsal finansman, yurt içi ve yurt dışı hisse piyasaları, vadeli işlemler 



ve opsiyon piyasalarında, en doğru danışmanlığı vererek sektöre öncülük etmeye devam 

edeceğiz. 

 

Sibel Kaya, Direktör – Yetenek ve Kültür 

Bizim için öncü, Garanti BBVA’nın gerçekleştirdiği tüm ilk’lere hayat veren insanların başarısı. 

Garanti BBVA’da çalışan, insan kaynağına yönelik atılan her adımda merkezde yer alır. 

Çalışanlar olarak bizlerin katkılarıyla gelişen ve dönüşen kültürümüzün temelinde, insana 

verilen değer var. Bu değer, fikir ve görüşlerimizi açıkça dile getirebilmek, sunulan fırsatlara 

ihtiyaçlarımız doğrultusunda yön verebilmek ve hatta karar mekanizmalarında yer alabilmek 

demek. Garanti BBVA, başarı yolunda, odağından insanı, sosyal bir varlık olmanın 

gereksinimlerini eksik etmeden, nice öncü uygulamalara imza atmaya devam edecek. 

 

 


