
Garanti BBVA 2021 Entegre Faaliyet Raporu

EK A.6: UNEP FI SORUMLU BANKACILIK PRENSİPLERİ ETKİ RAPORU 

TANIM
GRI 
STANDARTLARI 
BEYANLARI

AÇIKLAMA SAYFA

İLKE 1: İŞBİRLİĞİ

1.1 Açıklama

GRI 102-1,

102-2, 102-4, 

102-5, 102-6, 

102-7

1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti BBVA, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 849 milyar Türk lirasına ulaşan 

konsolide aktif büyüklüğü ile; kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, özel ve yatırım bankacılığı, ödeme sistemleri dahil 

olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında; Hollanda ve Romanya'daki uluslararası iştiraklerinin yanı 

sıra bireysel emeklilik ve hayat sigortası, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarındaki 

finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubudur. 

31 Aralık 2021 itibarıyla, yurt içinde 863 şube, Kıbrıs'ta 7 ve Malta'da 1 olmak üzere yurt dışında 8 şube olmak 

üzere yurt dışında 8 şube 1 temsilcilikten oluşan yaygın bir dağıtım ağı ve 18.354 çalışanıyla 20 milyondan fazla 

müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap verir. Garanti BBVA'nın hakim ortağı, hisselerinin %49,85'ine 

sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A'dır (BBVA). Hisseleri Türkiye'de, depo sertifikaları İngiltere ve 

ABD'de işlem gören Garanti BBVA'nın Borsa İstanbul'daki halka açıklık fiili dolaşım oranı 31 Aralık 2021 itibarıyla 

%50,07'dir.

Detaylar için Garanti 

BBVA 2021 Entegre 

Faaliyet Raporu’nun 

20. sayfasını ziyaret 

edebilirsiniz. 

1.2 Açıklama GRI 413-1, 413-2

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, Birleşmiş Milletler 

Net-Sıfır Bankacılık Birliği (Net-Zero Banking Alliance NZBA), Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri 

Çalışma Grubu ile Global Compact Türkiye, SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği), Türkiye 

Bankalar Birliği (TBB) Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu ve Türkiye Sanayicileri ve 

İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu gibi 48 çalışma grubunda yer alıyor, pek 

çok platformu içeren toplam 29 inisiyatife aktif katılım sağlıyor veya başkanlık ediyor.

Garanti BBVA aynı zamanda Türkiye’deki finans sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne öncülük ediyor. Bu 

anlamda, Türkiye’de finans sektöründeki mevcut uygulamaları daha ileri bir noktaya taşımak için Global Compact 

Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu’nda eş başkanlık rolünü üstleniyor. 

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. Türkiye'de 

sürdürülebilir finans ve kalkınma konusunda liderliğe sahip olan Garanti BBVA, emsalleriyle ve iş dünyasıyla 

küresel seviyede iş birlikleri gerçekleştiriyor. Bu noktada, sürdürülebilir finans ve kalkınma inisiyatiflerinin 

uygulanması için liderlik anlayışı önemli paydaşlarla yeni ortaklıklar kuruyor ve katılımlarını sağlayarak 

sektörün dönüştürülmesinde kilit rol oynuyor. Banka, 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 

düzeydeetkileşimini sağlıyor.

Detaylar için Garanti 

BBVA 2021 Entegre 

Faaliyet Raporu’nun 

121. sayfasını ziyaret 

edebilirsiniz.

İLKE 2: ETKİ VE HEDEF BELİRLEME

2.1 Etki Analizi

GRI 102-15, 201- 

1, 203-1, 203-2, 

305-5, 413-1, 

413-2, FS-13, 

FS-14

Etki analizimiz kapsamında, en çok finansman sağladığımız en yüksek sektörlerden ikisi: enerji (%14), ulaşım 

araçları ve taşımacılık (%10). Belli başlı sektörlerin analizi sayesinde, üzerinde durmamız gereken çevresel ve 

sosyal risklerimizin ölçeği hakkında bilgi sahibi olduk. Bu sektörlerin neden olduğu çevresel ve sosyal risklerin 

yoğunluğunu belirlemek ve hangi endüstrinin mevcut riskleri daha belirgin hale getirdiğini anlamak için 

değerlendirme çalışmaları yaptık. Finanse edilen sektörlerin başında gelen; enerji ve ulaşım araçları, taşımacılık; 

sera gazı emisyonlarının yoğunluğu sebebiyle odaklandığımız alanların başında geliyor. Özellikle; petrol ve 

doğalgaz gibi fosil kaynaklı enerji üretimi, yenilenemeyen kaynak kullanımı, karayolu taşımacılığı, araçlarda fosil 

yakıt kullanımı gibi durumlar dolayısıyla bu 2 sektör -özellikle- iklim değişikliği için önemli bir yer kaplıyor.

Bunun yanı sıra ulaşımda çevre dostu alternatiflerin tercih edilmesini sağlayacak ürünler geliştirdik. Binalarda 

enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak ve bireylerin çevre dostu binaları tercih etmelerini sağlayacak 

ürünler sunmaya başladık. Bu sebeple, uygulanabilir geçiş fırsatlarını belirlemek, özellikle karbon yoğun 

sektörlerde hizmet veren müşterilerimizle onların risklerini azaltacak şekilde teşvik mekanizmaları kurgulamak, 

sektörler arası dönüşüme yardımcı olmak ve doğa dostu iş yapış şekillerinin yaygınlaşmasına yardımcı olacak 

finansal modelleri sağlamak hedeflerimizin başında geliyor.

Detaylar için Garanti 

BBVA 2021 Entegre 

Faaliyet Raporu’nun 

40., 131. sayfaları 

ve sayfa 120'deki 

Sürdürülebilirlik 

bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz.
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2.2 Hedef 

Belirleme

GRI 102-8, 102- 

15, 203-1, 203-2, 

305-5, 405-1, 

413-1, 413-2

Garanti BBVA, çevresel ve sosyal etkilerini en az indirmek amacıyla; 2011 yılında Çevresel ve Sosyal Kredi 

Politikaları ve çevresel ve sosyal riskleri en doğru ve etkin şekilde yönetmek için 2012 yılında da Ç&S Etki 

Değerlendirme Sistemini hayata geçirdi. 2015 yılında ise Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesine ve 

düşük karbonlu ekonomiye geçişine destek olmak için İklim Değişikliği Eylem Planımızı yayımladık. Bu plan 

kapsamında, proje finansmanı kredilerinde, yeni elektrik üretim santrali projelerinin en az %60’ının yenilenebilir 

enerji yatırımları olacağını taahhüt ettik. Bu hedefimizi %100 ile gerçekleştirerek, sektörde dönüşüme yardımcı 

olmak amacıyla, müşterilerimizin alışkanlıklarını ve iş yapış şekillerini değiştirebilecek teşvik mekanizmaları 

kurguluyoruz. Bu amaçla, Mayıs 2017’de yakıt verimliliğini sağlayan ve çevresel özellikleriyle öne çıkan hibrit 

ve elektrikli otomobillerin finansmanına yönelik olarak Çevreci Taşıt Kredisi’ni tüketicilere sundu. 2021 yıl sonu 

itibarıyla toplam kullandırım 39 milyon TL’ye ulaştı.

Binalarda enerji verimliliğini teşvik etmek amacıyla 2017 yılından beri sunduğumuz Yeşil Konut Kredisi ile 

bugüne kadar toplam 552 milyon TL kullandırım sağladık. BBVA, Paris Anlaşmasıyla uyumlu iklim değişikliği 

ve sürdürülebilir kalkınma stratejisine paralel olarakyle 2018’de açıkladığı 100 milyar Euro kaynak aktarım 

sürdürülebilir finansman sağlama hedefini, tutarını 2021’de 2 katına çıkararak 200 milyar avro olarak revize 

etti. Banka bu taahhüdü ile, çağın olanaklarını herkese sunma amacına uygun olarak, iklim değişikliğine karşı 

ortak küresel çabaya katkıda bulunmak ve tüm kesimlerin büyüme sürecine dahil olduğu ve elde edilen faydayı 

paylaştığı kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Garanti BBVA da 2025 yılına kadar BBVA Grubu’nun 

sürdürülebilir finansman alanındaki gelişimine paralel olarak artan miktarlarda finansman sağlayacağını taahhüt 

ediyor. 

Bunlara ek olarak, tüm dünyada ilklere imza attığı; Cinsiyet Eşitliği Kredisi, Sürdürülebilirlikle-bağlantılı 

Sendikasyon Kredisi gibi sürdürülebilir ürün ve hizmetlerimizin her birini, Paris Anlaşması ve SKA’lara uyumlu 

şekilde kurguluyor. Bu doğrultuda, sürdürülebilir ürün & hizmetlerimizin etkisiyle, toplamda 16 SKA’ya katkı 

sağlıyoruz. 

Bununla beraber, doğrudan etkilerimizi Paris Anlaşması ile uyumlu bir şekilde yönetmek adına Mart 2020’de 

Bilime Dayalı Hedefler Girişimi’nin metodolojisi doğrultusunda, 1,5 derece hedefi ile uyumlu mutlak emisyon 

azaltım hedeflerimizi açıkladık. Buna göre, Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon emisyonlarımızı 2025 yılına kadar %29, 

2035 yılına kadar %71 azaltmayı hedefimizi açıkladık. Yine aynı yıl, faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonları 

%75 oranında azaltarak, kalan emisyonları için karbon kredileri satın alarak, 15 yıl önce azaltım hedefinin ötesinde 

karbon nötr Banka olduk. 2021 yılında da faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonlar için karbon kredisi satın 

olarak ikinci kez karbon nötr banka olduk. Bu yıl karbon nötr duruşunu bir adım öteye taşıyarak karbon kredisini 

küresel karbon piyasasında öne çıkan ormansızlaşmayı engelleme projesinden sağladık. Aynı zamanda, bu sene 

tüketilen enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini kanıtlayan IREC sertifikası alarak karbon nötr

duruşumuzu bir adım öteye taşıdık.

Detaylar için Garanti 

BBVA 2021 Entegre 

Faaliyet Raporu’nun 

74. sayfadaki Risk ve 

Fırsatlar bölümünü 

ziyaret edebilirsiniz.

2.3

Hedeflerin 

Uygulanmasında

İlerleme

GRI 201-2, 305-5, 

FS-14

Çevresel ve sosyal riskleri minimize etme noktasındaki ana stratejisini; belirlemiş olduğu sektörlerde hizmet 

veren müşterilerinin sektörel dönüşümlerini teşvik etmek, finansman portföyündeki çevresel ve sosyal risklerin 

en aza indirilmesini sağlamak, yenilenebilir enerji taahhüdünü korumak, Garanti BBVA tarafından kurgulanan 

Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları’yla uyumlu finansman opsiyonları sağlamak ve üyesi olduğumuz BBVA 

Grubu’nun planlarıyla entegre biçimde hareket etmek oluşturuyor. 

2014 yılından beri proje finansmanı faaliyetleri kapsamında yeni elektrik üretimi yatırımlarına sağlanan toplam 

finansman tutarının %100’ünü yenilenebilir yatırımlara yönlendirdik. Özellikle rüzgar enerjisi projelerine 

finansman sağlama konusunda %22,5 pazar payımız ile liderliğimizi korumaya devam ediyoruz. Yenilenebilir 

enerji projeleri finansmanı sayesinde faaliyetteki toplam kurulu güce istinaden 8,48 milyon ton CO2e sera gazı 

emisyonunun engellenmesini sağladı.

Mayıs 2017 tarihinde yakıt verimliliği sağlayan ve çevresel özellikleriyle öne çıkan hibrit ve elektrikli otomobillerin

finansmanına yönelik olarak tüketicilere sunulan Çevreci Taşıt Kredisi 2021 yılı kullandırım miktarı ise 39 milyon 

TL’yi aştı. Bu kapsamda, Garanti BBVA'nın raporlama yılı döneminde üçüncü parti bağımsız denetim tarafından 

doğrulanan iklim finansmanı katkısı 6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Garanti BBVA, bu sendikasyon işlemi ile ise daha iddialı hedefler doğrultusunda 2021 yıl sonu itibarıyla 

sürdürülebilir finansman çerçevesinde 1,5 milyar TL hacmini Ağustos 2022’de 2 milyar TL’ye çıkarmayı ve 

tüketilen enerjinin tamamını yenilebilir enerji kaynaklarından sağlayarak IREC ile sertifikalandırılmayı taahhüt 

ediyor.

Önümüzdeki dönemde de hem müşterilerini daha sürdürülebilir iş modellerine teşvik etmek için kurguladığı hem 

de çevresel ve sosyal riskleri minimize etmeyi hedeflediği, bugün sayısı 50 olan sürdürülebilir finans ürün sayımızı 

SKA'larla uyumlu şekilde geliştirmeye ve şekillendirmeye devam edeceğiz.

Detaylar için Garanti 

BBVA 2021 Entegre 

Faaliyet Raporu’nun 

87. ve 125. sayfalarını 

ziyaret edebilirsiniz.
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İLKE 3: MÜŞTERİLER

3.1 

Genel Bakış GRI 102-44

Garanti BBVA’nın finansman sağladığı sektörlerin analizini yapmak; çevresel ve sosyal risk açısından 

yoğunluk yaratan endüstrileri görmemize yardımcı oldu. Bu kapsamda, müşterilerimizin ve 

tedarikçilerimizin sektörel dönüşümlerine yardımcı olmak amacıyla yeni mekanizmalar kurguluyoruz. 

Özellikle kurumsal bankacılık alanında hizmet sağlayan çalışanlarımıza, sürdürülebilir ürün ve hizmetler 

hakkında bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Bu sayede sürdürülebilir ürünleri, çeşitli faiz avantajları 

sunarak kurumsal müşteriler arasında yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 

Buna ek olarak, müşterilerimizin çevresel ve sosyal alanda farkındalıklarını artırıyor, işlerini sürdürülebilir 

bir şekilde büyütmeleri için yenilikçi çözümler ve öneriler sunmaya gayret ediyoruz. Çevresel ve sosyal 

konularda gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretleri, çalıştaylar ve konferanslar, çalıştaylar ve konferanslarda 

tartışılan konular ve çevresel ve sosyal konular hakkında bilgilendirilen müşteriler ve finansal kuruluşlarla, 

sürdürülebilir büyümenin yaygınlaşmasına destek oluyoruz.

Detaylar için Garanti BBVA 

2021 Entegre Faaliyet 

Raporu’nun 70. sayfasını 

ziyaret edebilirsiniz.

3.2 Açıklama
GRI 102-9, 102-44, 

203-2

Garanti BBVA, sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını 15 yıldan uzun süredir yürütüyor. Sürdürülebilirlik 

Banka’nın ana stratejileri içerisinde yer aldığı için Banka’nın içerisinde Çevresel, Sosyal ve Yönetişim 

(ÇSY) konularında uzman Sürdürülebilir Finans Ekibi bulunuyor. Bu ekip Banka’nın sürdürülebilirlik 

faaliyetlerinin devamlılığını sağlıyor. 

Sürdürülebilir ürün ve hizmetler konusunda öncü rol oynuyoruz. Bu doğrultuda, müşterilerimize 

sunduğumuz sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin sayısı 2021 yılında 50'ye ulaştı.  Banka’nın, 2021 yılı 

sonunda etki odaklı yatırım anlayışıyla bugüne kadar sürdürülebilir kalkınmaya sağladığı toplam katkı 

60 milyar TL’ye ulaştı.

Bu ürünler arasında; dünyada bir ilk olan ve müşterilerimize faiz avantajı sağlayan Cinsiyet Eşitliği kredi 

yapısı, Sürdürülebilirlikle bağlantılı Sendikasyon Kredisi, Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi Alışveriş 

Kredisi, Elektrikli Bisikler Özel Alışveriş Kredisi, Çevreci Bina Yalıtım Kredisi gibi ürünler de bulunuyor. 

Bunun yanı sıra, Yeşil Tahvil Prensipleri’yle Uyumlu Yeşil Tahvil ihracı, kadın girişimcilerin finansmanında 

kullandırılmak üzere tasarlanan Gender Bond gibi sürdürülebilir borçlanma piyasasında da Garanti 

BBVA aktif rol oynuyor. 

Garanti BBVA gelecek planları içerisinde, sürdürülebilir finans konusunda edindiği bilgi birikimini 

kullanarak, müşterilerinin borçlanma süreçlerinde sürdürülebilir finansman mekanizmalarından 

faydalanmaları ve sürdürülebilir iş modellerini benimsemeleri için çalışmayı hedefliyor. Banka, 2021 

yılında kimya sektörünün önde gelen firmalarından biri ile 33 milyon ABD Doları tutarında yeni bir 

Cinsiyet Eşitliği Kredisi imzaladı. 

Garanti BBVA küresel piyasalardaki ÇSY trendlerini gözeterek yerel piyasanın hareketlendirilmesi, 

şirketlerin iklim performansına dair farkındalık ve şeffaflığın artırılması için Garanti BBVA İklim 

Endeksi’ni hayata geçirdi. Garanti BBVA İklim Endeksi Borsa İstanbul’da yayımlanmaya başlandığı 

tarihten 2021 yıl sonuna kadar BIST Ulusal Endeksine göre %11,2, BIST100 endeksine göre %6,4 daha 

yüksek performans ve BIST30 endeksiyle paralel performans göstererek borsada kısa dönemde başarılı 

performans sergileyen endekslerden biri haline geldi.

Detaylar için Garanti 

BBVA 2021 Entegre 

Faaliyet Raporu’nun 120., 

124-127. sayfalarını ziyaret 

edebilirsiniz.



İLKE 4: PAYDAŞLAR

4.1 Açıklama
GRI 102-9, 102-44, 

203-2

Çeşitli kanallar üzerinden iç ve dış tüm kilit paydaşlarımızla diyalog içerisinde hareket ediyoruz. Bu 

diyaloglar sonucunda gelen geri bildirimler ve BBVA Grubu’nda Sorumlu Bankacılık Birimi’nin dahil 

olduğu çalışma grubu çıktılarını dikkate alarak; Garanti BBVA’nın öncelikli konularını belirliyoruz. Başlıca 

paydaş gruplarımız bu analize göre; müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve yatırımcılar, sivil 

toplum kuruluşları, uluslararası örgütler ve dernekler, hükümet organları ve düzenleyici makamlar olarak 

belirlendi. Kilit paydaşlarımızın çoğuna, anketler yöntemiyle ulaştık.

Paydaşlarımızdan, belirlenen 13 öncelikli konu arasında önemli gördükleri ve öne çıkarmak istedikleri 

konular için önceliklendirme yapmalarını ve önemli trendlere dair algıları ile Banka’nın uygulamaları 

hakkındaki görüş ve beklentilerini paylaşmalarını istedik. Önceki yıllardaki gibi 2021 yılı analizi çıktıları 

da, güçlü ve sürdürülebilir sermaye yeterliliği ve finansal performans, iklim değişikliği ve pandemi 

başlıklarının entegre bakış açısıyla ele alınması ve yönetilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya 

koydu. COVID-19 öncelikli konu olarak yer almaya devam ederken, pandemi süreciyle beraber artan 

dijitalleşmenin etkileri kapsamında veri gizliliği ve siber tehditlerin yönetimini içeren Kişisel Verilerin 

Sorumlu Kullanılması ve Siber Güvenlik öncelikli konuları 2021 yılında da üst sırada yer aldı.

Belirlenen öncelikli konuların her birinin stratejik önceliklerimizi nasıl etkilediğine dair bir iç 

değerlendirme yaptık. Garanti BBVA olarak belirlediğimiz öncelikli konularımız stratejimizi büyük ölçüde 

gerçekleştirmemize etkisi olan konular oldu.

Detaylar için Garanti 

BBVA 2021 Entegre 

Faaliyet Raporu’nun 68. 

sayfasındaki Paydaşların 

Katılımı bölümünü 

inceleyebilirsiniz.

İLKE 5: YÖNETİŞİM VE KÜLTÜR

5.1

Açıklama GRI 102-18

Garanti BBVA içerisinde sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık ile ilgili faaliyetleri resmi olarak onaylayıp 

gözden geçirme ve sürdürülebilirlikle ilgili aksiyonların kontrolünü sağlama yetkisine sahip Sorumlu 

Bankacılık Komitesi (SBK) ve Sürdürülebilirlik Komitesi bulunuyor. Sorumlu Bankacılık Komitesi ve 

Sürdürülebilirlik Komitesi’ne bir Yönetim Kurulu Üyesi Başkanlık ediyor. Üyeler arasında Genel Müdür ve 

ilgili birimlerin Genel Müdür Yardımcıları bulunuyor. 

Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi'nin uygulanması ve kontrolü, hem tam zamanlı 

Sürdürülebilir Finans Ekibi’nin hem de Sorumlu Bankacılık Komitesi’nin sorumluluğu altında bulunuyor.

Detaylar için https://www.

garantibbva

investorrelations.com/

tr/kutuphane/yil-liste-

pdf/Surdurulebilirlik-

Raporlari/679/0/0 

adresini ziyaret 

edebilirsiniz.

5.2

Açıklama GRI 102-13, 102-18

Sürdürülebilir Finans, Garanti BBVA’nın odak konularından biri ve Banka üst yönetimi tarafından 

sahipleniliyor. Banka’nın tüm şubelerinde ve birimlerinde görevlendirilen Sürdürülebilirlik Temsilcileri 

vasıtasıyla, Sorumlu Bankacılık Komitesi ve tüm Banka arasındaki iletişim ve koordinasyon sağlanıyor. 

2020 Eylül ayında, toplam 16.751 Garanti BBVA çalışanına Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni de içeren 

ilk sürdürülebilirlik eğitimi atandı. 2021 yılında eğitimin devam paketi çalışanlarla buluşturuldu. Atanan 

eğitimler, 31 Aralık 2021 itibarıyla toplam 15.227 Garanti BBVA çalışanı tarafından tamamlandı.

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 gerektiğinin bilincinde. Özellikle iş birliği kurduğu tedarikçilerine 

de, Banka’nın sürdürülebilirlik stratejilerini açık bir şekilde göstermek ve onların da bu kurallara 

uymaya özen göstermesini teşvik etmek amacıyla sürdürülebilirlik eğitimi ataması yapma konusunda 

çalışmalarını sürdürüyor. 

Sürdürülebilir Alışkanlıklar adını verdiği sosyal medya paylaşımlarıyla, her ay farklı bir temayla hem 

çalışanların hem de müşterilerin çevresel ve sosyal konularda farkındalığını artırmaya çalışıyor. 

Sürdürülebilir Alışkanlıklar kapsamında, çalışanlarından gelen iyi uygulamaları ve faydalı fikirleri, sosyal 

medya hesaplarından paylaşıyor.

Hibrit çalışma modelini çalışanlarına en iyi deneyimi yaşatacak şekilde uygulamaya geçirmek için tüm 

Yetenek&Kültür süreçlerini ve uygulamalarını da geliştirdi. Garanti BBVA, onboarding, yeni döneme 

uygun liderlik yaklaşımı, üretkenliği güçlendirecek, iş-özel yaşam dengesini destekleyecek uygulamaları 

da yeni çalışma modeline entegre edecek şekilde tasarladı.

Detaylar için Garanti 

BBVA 2021 Entegre 

Faaliyet Raporu’nun 168. 

sayfasındaki bölümünü 

inceleyebilirsiniz.

5.3

İlkelerin 

Uygulanmasına 

Yönelik Yönetişim 

Yapısı

GRI 102-8, 102-18

Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne uyum konusundaki tüm koordinasyon Sürdürülebilir Finans Ekibi 

tarafından yürütülecek. Sürdürülebilir Finans Ekibi, gelişmeler, hedef gerçekleşmeleri ve süreçlere ilişkin 

Sorumlu Bankacılık Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi’ni düzenli olarak bilgilendirecek.

Detaylar için Garanti 

BBVA 2021 Entegre 

Faaliyet Raporu’nun 168. 

sayfasındaki bölümünü 

inceleyebilirsiniz.

İLKE 6: ŞEFFAFLIK & HESAP VERİLEBİLİRLİK

6.1

Sorumlu Bankacılık 

İlkelerinin 

Uygulanmasında 

İlerleme

GRI 102-13, 102-18, 

201-2

Banka içerisinde kurguladığımız politikalara ek olarak; Türkiye’de yer alan gelişmeleri de takip ediyor ve 

çeşitli aksiyonlar geliştiriyoruz. Garanti BBVA olarak, önümüzdeki dönemde, bu alanda kazanılan bilgi 

birikimlerini, müşterilerimize tıpkı bir danışman niteliğinde aktarmayı ve Türkiye’de yeşil yatırımların 

gelişimini desteklemeyi hedefliyoruz.

Detaylar için Garanti BBVA 

2021  Entegre Faaliyet 

Raporu’nun 54., 56. ve 

120. sayfalarını ziyaret 

edebilirsiniz.
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