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kalkınmaya
toplam katkı
60 milyar TL

2035 karbon 
nötr olma 
hedefini 
15 yıl önce 
gerçekleştiren 
banka

2014’ten beri 
yeni enerji üretimi 
finansmanında 
yenilenebilir 
enerjinin 
payı %100

Etki

Başarı

Katkı

Öncülük

16 
Sürdürülebilir 
Kalkınma 
Amacı, 
59 hedefe 
katkı
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Finansın 
Sürdürüle-
bilir Olması Ne Anlama Geliyor?

Ebru Dildar EdinGenel Müdür YardımcısıKurumsal, Yatırım Bankacılığıve Global Piyasalar
  Video

Videoyu izlemek, stratejimiz, aksiyonlarımız 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 
katkımız hakkında bilgi almak için tıklayın/
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
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sürdürülebilir23 dk5.723 14

Sürdürülebilirlik

#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)

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ÖNCÜ 

BANKA OLARAK MÜŞTERİLERİ, 

KARAR VERİCİLERİ VE 

SEKTÖRÜ 

POZİTİF YÖNDE ETKİLEMEK, 

FARKINDALIĞIN 

ARTIRILMASINA 

DESTEK OLMAYA DEVAM 

ETMEK 

Sürdürülebilirlikle ilgili inisiyatiflere katılım ve üyelikler 27 29

Katılım platformları 44 48

Garanti BBVA’nın dahil olduğu sürdürülebilirlik 
endekslerinin sayısı

10 10

Garanti BBVA’nın katkıda bulunduğu Politikaların 
/ Görüş Bildirilerinin sayısı

 11 15

Çevresel ve Sosyal çalıştaylar ve konferanslar  7 8

Çalıştaylar ve konferanslarda ele alınan / tartışılan konular 22 25

ÖNCELİKLİ KONULARDA 

ETKİLİ SONUÇLARA 

ULAŞAN TOPLUMSAL 

YATIRIM PROGRAMLARINA 

ODAKLANMAK VE ETKİ 

ODAKLI YATIRIM İLKELERİNİ 

GÖZETMEK 

Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkı  (milyar TL, kümülatif) 51 60

Toplumsal yatırım programlarının odaklandığı alan sayısı 4 4

Toplumsal programlara yatırım tutarı (milyon TL)* 60 43,6

KOBİ girişimleri (uygulamalar ve etkinlikler dahil) 5 8

Kadın Girişimci Ödüllerine başvurması teşvik edilen Kadın 
Girişimciler (kümülatif)

39.750 41.571

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

(kümülatif)
8.500 10.435

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN 

RİSK VE FIRSATLARI 

GÖZETMEK, 

İŞ SÜREÇLERİMİZE, RİSK 

POLİTİKALARIMIZA ENTEGRE 

ETMEK

Rüzgar enerji santrali (RES) pazar payı  %24,7 %22,5

Tüm banka portföyündeki kömür riski ** %2,15 %2,12

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

%100 %100

MÜŞTERİLERİMİZE 

SUNDUĞUMUZ, 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜN 

ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ VE BU 

ÜRÜNLERİN KULLANIMINI 

ARTIRMAK 

Uluslararası Finans Kuruluşlarından kullanılan Sürdürülebilirlik 
Fonlarının toplamı (milyon ABD doları)

1.359 1.722

Sürdürülebilir ürün / kredi sayısı  43 50

Değer Yaratan Etkenlerİlgili Öncelikli 
Konular

Göstergeler 2020 2021

Katkı Yapılan Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları

Detaylı bilgiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

ve Hedeflerine Katkı bölümünden ulaşabilirsiniz.

*Belirtilen tutara Yönetim Gideri dahil edilmemiştir. 

** Yeni enerji üretim yatırımları %100 yenilenebilir enerji projelerine sağlanmasından ötürü bu kapsamda takip edilen Kapsam 3 emisyonları 0 olarak gerçekleşmektedir. Bu 

performans göstergesi bu sene tüm banka portföyündeki kömür riski göstergesi ile güncellenmiştir.

Garanti BBVA, stratejik hedeflerinden biri olan sürdürülebilirliğin 

desteklenmesi için 15 yıldır15 yıldır iklim krizi ile mücadele ve kapsayıcı 

büyümeye odaklanarak sürdürülebilir kalkınma yönünde 

çalışmalarını sürdürüyor. Sektöre yön veren bilgi birikimi ve bilgi birikimi ve 

tecrübesiyletecrübesiyle Banka, iklim değişikliği kaynaklı risk yönetiminin iklim değişikliği kaynaklı risk yönetiminin 

yanı sıra, sürdürülebilir kalkınmanın fırsatlarını da kucaklayan iş 

modeliyle piyasadaki sürdürülebilir büyümeye öncülüksürdürülebilir büyümeye öncülük ediyor. 

Bu kapsamda Garanti BBVA, yeni fırsatları tespit etmek, en 

iyi uygulamalar ile ürün örneklerini belirlemek ve Türkiye’de 

sürdürülebilir finans ve kalkınmasürdürülebilir finans ve kalkınma konularında liderliğini 

sürdürmek için emsalleriyle ve iş dünyasıyla küresel seviyede işküresel seviyede iş

birliği birliği yapıyor.

Garanti BBVA, düşük karbonlu ekonomi ve kapsayıcı büyüme düşük karbonlu ekonomi ve kapsayıcı büyüme 

için sunduğu finansal araçlarını çeşitlendiriyor ve uygun maliyetli uygun maliyetli 

fonlamafonlama için uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliklerini 

sürdürüyor. Entelektüel sermayesinden faydalanarak, dünya dünya 

çapında öncü uygulamalarıçapında öncü uygulamaları ve sürdürülebilir finans kriterlerini 

içeren yenilikçi finansman kaynaklarınıyenilikçi finansman kaynaklarını ülkemize kazandırıyor. 

Garanti BBVA Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları ve Hedefleri kapsamında 
16 amaca ve 59 hedefe katkıda bulunuyor.

Ekonominin sürdürülebilir kalkınmasında kilit rol oynayan 

KOBİ’lerin, micro işletmelerin, kadın girişimcilerin ve tüm KOBİ’lerin, micro işletmelerin, kadın girişimcilerin ve tüm 

girişimcileringirişimcilerin finansal ihtiyaçlarına çözümler üretmenin yanı 

sıra hem büyümelerini desteklemekbüyümelerini desteklemek, hem de çevre, toplum ve 

etik alandaki performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak 

Garanti BBVA’nın hedefleri arasında yer alıyor.

Garanti BBVAGaranti BBVA, sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanarak 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve HedefleriSürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedefleri kapsamında 16 16 

amaca ve 59 hedefe aktif katkıda bulunuyor. amaca ve 59 hedefe aktif katkıda bulunuyor. 

ORTAKLIKLAR ARACILIĞIYLA YENİ SÜRDÜRÜLEBİLİR 

UYGULAMALARIN DEVREYE ALINMASI 

Garanti BBVA uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışındaki platformlarda 

yer alarak iş dünyası, hükümetler, politika yapıcılar ve pek çok 

ulusal ve uluslararası kuruluşla yaygın ve üst düzeyde bir etkileşim

sağlıyor. Bu anlamda Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler Net-Sıfır Birleşmiş Milletler Net-Sıfır 

Bankacılık Birliği (Net-Zero Banking Alliance NZBA), Birleşmiş Bankacılık Birliği (Net-Zero Banking Alliance NZBA), Birleşmiş 

Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma GrubuMilletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma Grubu ile Global Global 

Compact Türkiye, SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Compact Türkiye, SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebilir 

Kalkınma Derneği), Türkiye Bankalar Birliği (TBB)Kalkınma Derneği), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Sürdürülebilir Sürdürülebilir 

Büyümede Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu Büyümede Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu ve Türkiye Türkiye 

Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Çevre ve İklim Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Çevre ve İklim 

DeğişikliğiDeğişikliği Çalışma Grubu gibi 48 çalışma grubunda48 çalışma grubunda yer alıyor, 

pek çok platformu içeren toplam 29 inisiyatife aktif katılım29 inisiyatife aktif katılım 

sağlıyor veya başkanlıkbaşkanlık ediyor. 

Garanti BBVA'nın desteklediği inisiyatiflere 

www.garantibbvainvestorrelations.com Garanti BBVA 

Yatırımcı İlişkileri web sitesinde Desteklenen İnisiyatifler 

başlığından ulaşabilirsiniz.

2021 FAALİYETLERİ 

Garanti BBVA, yerel ve küresel gelişmeleri takibin yanı sıra bu 

gelişmelerin Türkiye piyasasında uygulanması ve duyurulması 

konusunda da iş birliklerini sürdürüyor. Paris AnlaşmasıParis Anlaşması’ndan beri 

en önemli iklim müzakerelerinin gerçekleştiği Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler 

26. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26)26. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) sonrasında 

Garanti BBVA, iklim değişikliğine karşı alınacak önlemleri ve 

taahhütleri, iklim finansmanı çerçevesinde değerlendirmek üzere 

Uluslararası Finans Enstitüsü (Institute of International Finance Uluslararası Finans Enstitüsü (Institute of International Finance 

- IIF)- IIF) ile birlikte İklim Finansmanı Çalıştayı’na ev sahipliğiİklim Finansmanı Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. 

2021 Kasım ayında gerçekleşen Çalıştay’da, gelişmekte olan 

ülkelerin iklim finansmanına bakışını ve COP26 sonrası oluşan 

gündemi değerlendirmek için kamu ve özel sektör temsilcileri, 

akademisyenler ve sektör uzmanları yer aldı. Çalıştay’da, 

uluslararası platformlardan ve farklı sektörlerden birçok uzman, 

COP26'da öne çıkan kararları Türkiye ekonomisinde iklim Türkiye ekonomisinde iklim 

finansmanının harekete geçirilmesifinansmanının harekete geçirilmesi yönünde görüşlerini paylaştı.

Garanti BBVA, 2021 yılında yerel sürdürülebilir finans piyasasını yerel sürdürülebilir finans piyasasını 

hareketlendirmekhareketlendirmek amacıyla CDP TürkiyeCDP Türkiye ve Borsa İstanbul Borsa İstanbul iş 

birliğiyle Garanti BBVA İklim EndeksiGaranti BBVA İklim Endeksi’ni hayata geçirdi. İklim 

Endeksi iş birliği ile Garanti BBVA, şirketlerin iklim riskleri ve iklim riskleri ve 

fırsatlarıfırsatları konusundaki şeffaflıklarınışeffaflıklarını artırmayı teşvik ederek 

sürdürülebilirlik odaklı yatırımsürdürülebilirlik odaklı yatırım algısını ve hesap verilebilirliği hesap verilebilirliği 

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/detay/Desteklenen-Inisiyatifler/483/1606/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/detay/Desteklenen-Inisiyatifler/483/1606/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/detay/Desteklenen-Inisiyatifler/483/1606/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/detay/Desteklenen-Inisiyatifler/483/1606/0
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geliştirmeyi hedefliyor. Kapsama dahil edilecek şirketlerin CDP CDP 

İklim Değişikliği raporlaması skorlarıylaİklim Değişikliği raporlaması skorlarıyla belirlendiği endeksin 

hesaplanması, sürekliliğinin sağlanması ve endeks verilerinin 

veri dağıtım kuruluşları aracılığıyla yayımlanması işlemleri Borsa 

İstanbul tarafından gerçekleştiriliyor. Bu iş birliğiyle,Bu iş birliğiyle, endeks ve 

endekse bağlı fonlar geliştikçe, firmaları bu endekste yer almak 

için teşvik ederek, Türkiye’deki şirketlerin de iklim değişikliği iklim değişikliği 

ile ilgili konularda farkındalığının ve bu alandaki halka açık ile ilgili konularda farkındalığının ve bu alandaki halka açık 

raporlamaların artmasıraporlamaların artması amaçlanıyor. 

Garanti BBVA, bilgi birikimi ve tecrübesiyle sürdürülebilirliğin 

getirdiği fırsatları birçok yerel ve uluslararası platformda aktif 

olarak paydaşlarıyla paylaşıyor. Bu kapsamda, Garanti BBVA 

Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalardan Sorumlu 

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

Yönetim Kurulu BaşkanlığıYönetim Kurulu Başkanlığı görevine 2021 yılında da devam etti. 

2016 yılında Garanti BBVA’nın Türkiye’den tek banka Türkiye’den tek banka olarak 30 

kurucu üye ile oluşturmuş olduğu UNEP FI Sorumlu Bankacılık UNEP FI Sorumlu Bankacılık 

PrensipleriPrensipleri dünya genelinde 270'ten fazla imzacıya ulaştı. 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris 

Anlaşması  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. 

UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri kapsamındaki 

Etki Raporu’na www.garantibbvafaaliyetraporu.com

adresindeki 2021 Entegre Faaliyet Raporu websitesinde 

İndirme Merkezi sayfasından ulaşabilirsiniz.

Garanti BBVA aynı zamanda Türkiye’deki finans sektörünün 

sürdürülebilir dönüşümüne öncülüksürdürülebilir dönüşümüne öncülük ediyor. Bu anlamda, 

Türkiye’de finans sektöründeki mevcut uygulamaları daha ileri 

bir noktaya taşımak için Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Global Compact Türkiye Sürdürülebilir 

Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu’nda eş başkanlıkBankacılık ve Finans Çalışma Grubu’nda eş başkanlık rolünü 

üstleniyor. Garanti BBVA'nın 2017 yılında imzaladığı; kredi 

süreçlerinde çevresel ve sosyal risklerin değerlendirilmesini 

ve ilgili politikalara entegre edilmesini öngören Sürdürülebilir 

Finans Bildirgesi'ne bugün Türkiye'de 7 banka daha imzacı. 

Çalışma grubu eş başkanı ve bildirgenin ilk imzacılarından olan 

Garanti BBVA, küresel ve yerel gelişmeleri takiben Sürdürülebilir 

Finans Bildirgesi’nin her yıl güncellenmesinde de aktif rol alıyor. 

Bildirge’nin 2021 yılı güncellemesinde kredi değerlendirme kredi değerlendirme 

süreçlerinde çevresel ve sosyal etkininsüreçlerinde çevresel ve sosyal etkinin dikkate alınmasının yanı 

sıra fırsat yaklaşımını fırsat yaklaşımını da benimseyen yenilikçi sürdürülebilir yenilikçi sürdürülebilir 

finans prensiplerifinans prensipleri de eklenerek Bildirge’nin kapsamı ve etki alanı 

genişletildi. 

Tüm bu öncü uygulamaları çerçevesinde Garanti BBVA’nın 

sürdürülebilirlik alanında attığı yenilikçi adımlara liderlik 

eden Garanti BBVA Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global 

Piyasalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, 

2021 yılında Environmental FinanceEnvironmental Finance tarafından düzenlenen 

Sürdürülebilir Yatırım Ödülleri 2021Sürdürülebilir Yatırım Ödülleri 2021 kapsamında “Yılın Yatırım “Yılın Yatırım 

Lideri”Lideri” ödülüne layık görüldü. 

Garanti BBVA, 2021 yılında da Türkiye'nin
Global Economics tarafından verilen
Türkiye'nin Sürdürülebilir Finans Konusunda 
En İyi Bankası ve Türkiye'nin En İyi Yatırım 
Bankası ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol üstlenen 

Garanti BBVA, aynı zamanda Global Economics Global Economics tarafından 

geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2021 yılında da Türkiye'nin Sürdürülebilir Türkiye'nin Sürdürülebilir 

Finans Konusunda En İyi Bankası ve Türkiye'nin En İyi Yatırım Finans Konusunda En İyi Bankası ve Türkiye'nin En İyi Yatırım 

Bankası Bankası ödüllerinin sahibi oldu. Mayıs 2020'de dünyada bir bankanın bir bankanın 

aldığı sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli ilk ÇSY bağlantılı aldığı sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli ilk ÇSY bağlantılı 

sendikasyon kredisi sendikasyon kredisi olma özelliğini de taşıyan işlemi ile Bonds & Bonds & 

Loans  Türkiye  2021 Ödülleri'nde "Yılın ESG/Sürdürülebilir Finans Loans  Türkiye  2021 Ödülleri'nde "Yılın ESG/Sürdürülebilir Finans 

İşlemi"İşlemi" kategorisinde ödül almaya hak kazandı. 

ÖNGÖRÜLER

Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar karbon-nötr kıta olma hedefi 

doğrultusunda Avrupa Yeşil MutabakatıAvrupa Yeşil Mutabakatı’nı 2019 yılında 

oluşturdu. Avrupa Birliği ile yoğun ticaret ilişkilerine sahip Türkiye 

için bağlayıcı düzenlemeler içeren Mutabakat aynı zamanda 

yeşil dönüşümyeşil dönüşüm için büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. 

Bu düzenlemelere uyum kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı T.C. Ticaret Bakanlığı 

tarafından Temmuz 2021’de “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”tarafından Temmuz 2021’de “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” 

yayımlandı. Eylem planı, Türkiye’nin uluslararası yeşil finansman uluslararası yeşil finansman 

ve yeşil yatırımlardan alacağı payın artırılması ve yeşil yatırımlardan alacağı payın artırılması ve yeşil 

finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistemin güçlendirilmesi, ekosistemin güçlendirilmesi, 

sürdürülebilir, etkin kaynak kullanımıyla yeşil dönüşümün sürdürülebilir, etkin kaynak kullanımıyla yeşil dönüşümün 

desteklenmesidesteklenmesi gibi önemli maddeleri içeriyor. Kamu kuruluşları 

tarafından büyük bir ilgi ile gündeme alınan bu düzenlemelerin 

ışığında Türkiye finans piyasası düzenleyicileri de yeşil finansman 

çerçeve ve kurallarını oluşturmak için önemli çalışmalar 

gerçekleştirdi; T.C. Hazine ve Maliye BakanlığıT.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 

yayımlanan Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı, Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK)Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayınladığı Yeşil Borçlanma Yeşil Borçlanma 

Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Taslağı ve Bankacılık Düzenleme Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Taslağı ve Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK)ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) “Yeşil Mutabakat Eylem 

Planı”nda belirlenen sorumlulukları çerçevesinde oluşturduğu 

Sürdürülebilir Bankacılık Strateji PlanıSürdürülebilir Bankacılık Strateji Planı bu çalışmaların başında 

geliyor. Garanti BBVA; yeni fırsatları tespit etmekyeni fırsatları tespit etmek, ortaya çıkan 

en iyi uygulamaları ve ürün örneklerini belirlemek ve Türkiye’de en iyi uygulamaları ve ürün örneklerini belirlemek ve Türkiye’de 

sürdürülebilir finans ve kalkınma konusunda öncüsürdürülebilir finans ve kalkınma konusunda öncü konumu 

koruyabilmek için, Kurumsal, Ticari, KOBİ ve Bireysel Bankacılık 

segmentlerinin tümüne yaydığı kapsayıcı sürdürülebilir finans kapsayıcı sürdürülebilir finans 

ürünlerini ürünlerini sürekli geliştirme çabasını sürdürüyor. 

BDDK ve TBB iş birliğinde Kasım 2021'de gerçekleştirilen 

Sürdürülebilir Bankacılık Çalıştayı'nda gündeme gelen Türkiye'de 

yeşil finansman alanındaki taksonomi çalışmaları, önümüzdeki 

dönemde beklenen düzenlemeler açısından da oldukça olumlu 

bir gelişme olarak değerlendirilen Sürdürülebilir Bankacılık 

Stratejik Planı'nda da yerini aldı. Garanti BBVA, Türk bankacılık Türk bankacılık 

sektöründe kamu ve özel sektör iş birliklerine sektöründe kamu ve özel sektör iş birliklerine yönelik faaliyetlerini 

devam ettirecek ve gerekli çerçevelerin oluşturulmasında bilgi bilgi 

birikiminibirikimini aktarmayı sürdürecek. 

ETKİ ODAKLI YATIRIM ANLAYIŞIYLA HERKES İÇİN ORTAK 

DEĞER YARATILMASI 

Garanti BBVA, düşük karbonlu ve kapsayıcı büyümedüşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için farklı 

ihtiyaçlara yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek sürdürülebilir sürdürülebilir 

ekonomiye geçişi destekleyen araçlar ekonomiye geçişi destekleyen araçlar sunmak için kararlılıkla 

çalışmaya devam ediyor. Banka’nın, 2021 yılı sonunda etki odaklı etki odaklı 

yatırımyatırım anlayışıyla bugüne kadar sürdürülebilir kalkınmaya sürdürülebilir kalkınmaya 

sağladığı toplam katkı 60 milyar TL’ye ulaştı.sağladığı toplam katkı 60 milyar TL’ye ulaştı. 

Banka’nın ana hissedarı BBVA,BBVA, Paris Anlaşması’yla uyumlu iklim 

değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma stratejisine paralel olarak 

2018’de açıkladığı 100 milyar Euro sürdürülebilir finansman sürdürülebilir finansman 

sağlama hedefini,sağlama hedefini, 2021’de 2 katına2 katına çıkararak 200 milyar Euro200 milyar Euro 

olarak revize etti. Banka bu taahhüdü ile, çağın olanaklarını 

herkese sunma amacına uygun olarak, iklim değişikliğine karşı 

ortak küresel çabaya katkıda bulunmakortak küresel çabaya katkıda bulunmak ve tüm kesimlerin 

büyüme sürecine dahil olduğu ve elde edilen faydayı paylaştığı 

kapsayıcı büyümeyi teşvik kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Garanti BBVA da Garanti BBVA da 

2025 yılına kadar2025 yılına kadar BBVA Grubu’nun sürdürülebilir finansman 

hedeflerine paralel olarak artan miktarlarda finansman artan miktarlarda finansman 

sağlayacağını taahhütsağlayacağını taahhüt ediyor. BBVA'nın yenilenen taahhüdüne 

uygun olarak, Garanti BBVA sürdürülebilir finansman için Garanti BBVA sürdürülebilir finansman için 

harekete geçirilecek finansman hedefini yönetim kurulundan harekete geçirilecek finansman hedefini yönetim kurulundan 

başlayarak her düzeydeki tüm çalışanların prim kriterlerine başlayarak her düzeydeki tüm çalışanların prim kriterlerine 

ekledi. ekledi. Bu stratejik uygulama ile tüm çalışanların günlük günlük 

operasyonlarına sürdürülebilirliği entegre operasyonlarına sürdürülebilirliği entegre ederek tüm iş 

kollarında değer yaratılması teşvik ediliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS 

BORÇLANMALAR 

2020 yılında dünyada bir ilk olmadünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan 

sürdürülebilirlikle bağlantılı sendikasyon kredisisürdürülebilirlikle bağlantılı sendikasyon kredisi kullanımıyla, 

Garanti BBVA kredi kapsamında taahhüt ettiği yenilenebilir yenilenebilir 

enerji kullanımı enerji kullanımı ve yeni bir kömür termik santrali projesini yeni bir kömür termik santrali projesini 

finanse etmemefinanse etmeme performans göstergelerini gerçekleştirerek faiz faiz 

indirimineindirimine hak kazandı. 

Yurt dışı borçlanma programıYurt dışı borçlanma programı çerçevesinde uluslararası 

piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisini yenileyen sendikasyon kredisini yenileyen Garanti 

BBVA, Mayıs ve Kasım 2021’de iki yeni kredi anlaşması imzaladı. 

Mayıs ayında gerçekleştirdiği işlemde, yurt dışı borçlanma 

programı çerçevesinde uluslararası piyasalardan sağladığı 

Banka'nın bugüne kadar sürdürülebilir 

kalkınmaya sağladığı toplam katkı 

60 milyar TL'ye ulaştı.

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/entegre-faaliyet-raporu-2021/indirme-merkezi.aspx
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/entegre-faaliyet-raporu-2021/indirme-merkezi.aspx
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/entegre-faaliyet-raporu-2021/indirme-merkezi.aspx
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/entegre-faaliyet-raporu-2021/indirme-merkezi.aspx
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sendikasyon kredisine %140 oranında talep%140 oranında talep geldi. 367 gün 

vadeli 279 milyon ABD doları ve 294 milyon Euro279 milyon ABD doları ve 294 milyon Euro tutarında 

iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması 18 18 

ülkeden 34 bankanın katılımıyla ülkeden 34 bankanın katılımıyla imzalandı. Bu işlemde Banka, 

2021 yılında 1,5 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlamayı, 

Banka’nın enerji ihtiyaçlarının en az %80'ini yenilenebilir 

kaynaklardan temin etmeyi ve müşterilerinin daha sürdürülebilir 

yaklaşımlar benimsemelerine destek olmak için yenilikçi karbon 

ayak izi ölçme özelliğini mobil bankacılık sistemlerine entegre 

etmeyi taahhüt etti. Kasım ayında gerçekleştirilen 367 gün 

vadeli 365 milyon ABD doları ve 247 milyon Euro 365 milyon ABD doları ve 247 milyon Euro tutarında iki 

ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi ise 20 ülkeden 36 20 ülkeden 36 

bankanın katılımıylabankanın katılımıyla imzalandı. Garanti BBVA, bu sendikasyon 

işlemi ile ise daha iddialı hedefler doğrultusunda 2021 yıl sonu 2021 yıl sonu 

itibarıyla sürdürülebilir finansman çerçevesinde 1,5 milyar itibarıyla sürdürülebilir finansman çerçevesinde 1,5 milyar 

TL hacmini Ağustos 2022’de 2 milyar TL’ye çıkarmayı ve TL hacmini Ağustos 2022’de 2 milyar TL’ye çıkarmayı ve 

tüketilen enerjinin tamamını yenilebilir enerji kaynaklarından tüketilen enerjinin tamamını yenilebilir enerji kaynaklarından 

sağlayarak IREC ile sertifikalandırılmayı taahhüt ediyor.sağlayarak IREC ile sertifikalandırılmayı taahhüt ediyor. 2020’de 

vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmesi üzerine 2021’de 

yenilenen bu kredilerle Garanti BBVA sürdürülebilirlik alanındaki 

başarılı çalışmalarının yanında uluslararası piyasaların Banka uluslararası piyasaların Banka 

performansına yönelik güvenini performansına yönelik güvenini de bir kere daha kanıtlamış oldu. 

 

YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI 

Sürdürülebilir yatırımların büyük önem kazandığı bu dönemde, 

Garanti BBVA PortföyGaranti BBVA Portföy çatısı altında 2021 yılında sürdürülebilirlik sürdürülebilirlik 

temasında 3 adet yatırım fonunun halka arzıtemasında 3 adet yatırım fonunun halka arzı gerçekleşti. 

Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon, Garanti Portföy Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon, Garanti Portföy 

ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu ve Garanti Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu ve Garanti Portföy 

Sürdürülebilirlik Hisse Senedi FonuSürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu toplam büyüklükleri yıl sonu 

itibarıyla 445 milyon TL445 milyon TL seviyesine ulaştı. 

Garanti Emeklilik Sürdürülebilirlik
Hisse Senedi Fonu 2021 yılında sektörde en 
iyi getiri sağlayan ilk 10 fon arasına girdi.

Garanti Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Garanti Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik 

Yatırım Fonu Yatırım Fonu büyüklüğü ise 2021 sonu itibarıyla 648 milyon TL648 milyon TL’ye 

ulaşarak Garanti Emeklilik Hisse Senedi Fonları’nın %35’ini ulaşarak Garanti Emeklilik Hisse Senedi Fonları’nın %35’ini 

oluşturdu. Garanti Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu 

2021 yılında sektörde en iyi getiri sağlayan ilk 10 fon sektörde en iyi getiri sağlayan ilk 10 fon arasına 

girerek katılımcıların birikimlerini artırmaya devam etti.

ÜRÜN VE HİZMETLER

2021 yılında, pandemi sürecinin piyasalar üzerindeki etkisinin 

devam etmesine rağmen Garanti BBVA, sürdürülebilir ürün ve 

hizmetlerini geliştirerek piyasaya rehberlikpiyasaya rehberlik etmeye devam etti. 

Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman 
alanında Türkiye'de ilk Yeşil Halka Arz 
işlemini Galata Wind ile gerçekleştirdi.

COVID-19 salgını ile birlikte yatırımcı dünyasında sürdürülebilirlik 

ekseninde beklentilerin arttığı bu dönemde Garanti BBVA 

sürdürülebilir finansman alanında Türkiye’de bir ilkiTürkiye’de bir ilki daha 

geliştirerek ilk Yeşil Halka Arzilk Yeşil Halka Arz işlemini Galata Wind Galata Wind ile 

gerçekleştirdi. Halka arz süreci için uluslararası derecelendirme 

kuruluşundan alınan sürdürülebilirlik derecelendirme sürdürülebilirlik derecelendirme 

denetimine ek olarak denetimine ek olarak SPK’ya sunulan izahnameye çevresel çevresel 

ve sosyal taahhütler ve sosyal taahhütler eklendi. Halka arz sürecinin başında ÇSY ÇSY 

değerlemesideğerlemesi sonucunda “Güçlü / Robust” “Güçlü / Robust” kategorisinde de yer 

alan Galata Wind, yenilenebilir kaynaklar dışında fosil kaynaklara yenilenebilir kaynaklar dışında fosil kaynaklara 

hiçbir zaman yatırım yapmayacağını, hiçbir zaman yatırım yapmayacağını, operasyonel karbon karbon 

emisyonlarını 2025 yılı sonuna kadar sıfırlayacağını,emisyonlarını 2025 yılı sonuna kadar sıfırlayacağını, karbon 

salımı azaltımlarını Gold Standard ve VCS (Verified Carbon 

Standard) süreleri sonuna kadar doğrulatıp karbon kredilerini karbon kredilerini 

onaylatmayı, onaylatmayı, merkez yönetici kadrolarındaki kadın oranını 2 yıl kadın oranını 2 yıl 

içinde %30’un üzerine çekeceğini içinde %30’un üzerine çekeceğini uluslararası düzeyde taahhüt 

etti ve yönetim kurulunda en az 1 kadın üye yönetim kurulunda en az 1 kadın üye bulunduracağı 

taahhüdünü 2021 yılı içerisinde yerine getirdi.  

Garanti BBVA, şirketlerin iklim 
performansına dair farkındalık ve şeffaflığın 
artırılması için Garanti BBVA İklim Endeksi'ni 
hayata geçirildi.

Garanti BBVA küresel piyasalardaki ÇSY trendlerini ÇSY trendlerini gözeterek yerel 

piyasanın hareketlendirilmesi, şirketlerin iklim performansına 

dair farkındalık ve şeffaflığınfarkındalık ve şeffaflığın artırılması için Garanti BBVA İklim Garanti BBVA İklim 

EndeksiEndeksi’ni hayata geçirdi. Borsa İstanbul’da işlem gören ve iklim iklim 

değişikliğiyle mücadeledeğişikliğiyle mücadele kapsamında şirketlerin raporlama yaptığı 

CDP İklim Değişikliği raporlamasında ileri performansCDP İklim Değişikliği raporlamasında ileri performans gösteren 

şirketlerin öne çıkarıldığı endeks, CDP metodolojisine göre iklim 

değişikliği konusundaki risklerini ve fırsatlarını şeffaf bir şekilde risklerini ve fırsatlarını şeffaf bir şekilde 

beyan eden şirketlerin paylarından oluşan portföyünbeyan eden şirketlerin paylarından oluşan portföyün fiyat ve 

getiri performansını ölçüyor. Hesaplama yöntemi, seçme kriterleri 

ve diğer kuralları Borsa İstanbul danışmanlığında belirlenen 

endekste Borsa İstanbul’da işlem gören CDP İklim Değişikliği 

raporlamasındaki en güncel skoru B- ve üzeri şirketler en güncel skoru B- ve üzeri şirketler yer alıyor. 

Bununla birlikte endekste yer alan şirketlerin hisse senetlerinin 

son 6 aylık dönemde günlük ortalama işlem hacimlerinin en az günlük ortalama işlem hacimlerinin en az 

10 milyon TL olması şartı 10 milyon TL olması şartı da bulunuyor. Yıllık olarak güncellenen 

endeks içerisinde yer alan hisse senetlerinin endeks içerisindeki 

ağırlığı fiili dolaşımdaki payların piyasa değerine göre belirleniyor 

ve hisse senedi seçim sürecinde likidite kuralı likidite kuralı da uygulanıyor. 

İklim endeksi ile endekse tabii şirketlerin orta uzun vadede 

yatırımcılar tarafından tercih edilmelerinde ve marka değerlerinin tercih edilmelerinde ve marka değerlerinin 

artmasındaartmasında önemli gelişim kat edilmesi amaçlanıyor. Garanti BBVA 

İklim Endeksi Borsa İstanbul’da yayımlanmaya başlandığı tarihten 

2021 yıl sonuna kadar BIST Ulusal Endeksine göre %11,2, BIST100 BIST Ulusal Endeksine göre %11,2, BIST100 

endeksine göre %6,4 daha yüksek performans ve BIST30 endeksine göre %6,4 daha yüksek performans ve BIST30 

endeksiyle paralel performansendeksiyle paralel performans göstererek borsada kısa dönemde 

başarılı performans sergileyen endekslerden biri haline geldi.

Garanti BBVA, 2019 yılında dünyada bir ilk dünyada bir ilk olarak hayata geçirdiği 

Cinsiyet Eşitliği Kredisi Cinsiyet Eşitliği Kredisi ürünü ile iş dünyasının toplumsal cinsiyet toplumsal cinsiyet 

eşitliğine katkıdaeşitliğine katkıda bulunmasına destek olmaya devam ediyor. 

Banka, 2021 yılında kimya sektörünün önde gelen firmalarından 

biri ile 33 milyon ABD doları 33 milyon ABD doları tutarında yeni bir Cinsiyet Eşitliği 

Kredisi imzaladı. Bu kredi kapsamında Sürdürülebilir Finans 

ekibi tarafından oluşturulan cinsiyet eşitliği kriterlerini periyodik cinsiyet eşitliği kriterlerini periyodik 

olarak üçüncü bir taraf değerlendiriyor.olarak üçüncü bir taraf değerlendiriyor.

2021 yılında sürdürülebilir finansman ürünlerindeki en önemli 

gelişmelerden biri sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi yapılarında sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi yapılarında 

görüldü. Bu krediler, her bir müşteriye özel olarak tasarlanabilen 

esnek yapıları, sürdürülebilirliğin karar verme mekanizmasına sürdürülebilirliğin karar verme mekanizmasına 

entegre edilmesi ve stratejik önceliklerin değerlendirilmesiyle entegre edilmesi ve stratejik önceliklerin değerlendirilmesiyle 

daha somut etkilerin yaratılmasını mümkün kılıyor. Banka 

2021 yılı sonunda sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi yapılarında 

toplam 200 milyon TL finansman sağlamıştır. Garanti BBVA, 

gelecek dönemde gelişen piyasa dinamiklerigelişen piyasa dinamikleri ve sektörler için 

gerekli yeşil dönüşüm göstergeleriniyeşil dönüşüm göstergelerini gözeterek yeni kurduğu yeni kurduğu 

kredi yapılarında kredi yapılarında tüm kurumsal müşterilerine sürdürülebilirlikle sürdürülebilirlikle 

bağlantılı avantajlarbağlantılı avantajlar sunmaya devam edecek. 

Garanti BBVA, Türkiye’de hibrit ve elektrikli araçların kurumsal hibrit ve elektrikli araçların kurumsal 

firmaların filolarında yaygınlaştırılmasınıfirmaların filolarında yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla 

2021 yılında Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi ürününü şirketlerin 

kullanımına sundu. Türkiye’de bir ilk Türkiye’de bir ilk olan Kurumsal Yeşil Taşıt 

Kredisi ile şirketlerin düşük faiz avantajıyla daha verimli hibrit düşük faiz avantajıyla daha verimli hibrit 

ve elektrikli araçlara geçişine öncülük ve elektrikli araçlara geçişine öncülük ederken, bir yandan da 

filoların çevreci taşıtlarla faaliyetlerine devam etmelerini teşvikfiloların çevreci taşıtlarla faaliyetlerine devam etmelerini teşvik 

ederek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı hedefliyor. Bu 

alanda, 2021 yıl sonu itibarıyla toplam kullandırım 340 milyon toplam kullandırım 340 milyon 

TLTL’ye ulaştı.

Garanti BBVA, kurumsal segmentin yanı sıra toplumda yeşil 

dönüşüm için uyandırılması gereken bilincin farkında olarak 

her segmentteki müşteriler için sürdürülebilirliğin her yönüne sürdürülebilirliğin her yönüne 

dokunan ürün ve hizmetlerdokunan ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor. 2021 

yılında Garanti BBVA, bireysel müşteriler için yenilenebilir yenilenebilir 

enerji ve verimli enerji tüketimini yaygınlaştırmakenerji ve verimli enerji tüketimini yaygınlaştırmak üzere üç yeni 

alışveriş kredisi hayata geçirdi. Binalarında güneş enerjisinden 

faydalanmak isteyen müşteriler için Türkiye’de bir ilk Türkiye’de bir ilk olan 

Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Alışveriş Kredisi;Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Alışveriş Kredisi; 

binalarda verimli enerji kullanımını desteklemek ve yalıtım 

yatırımlarını geliştirmek üzere Çevreci Bina Yalıtım Kredisi; Çevreci Bina Yalıtım Kredisi; 

yeşil ulaşım temasını deteklemek üzere sağlanan Elektrikli yeşil ulaşım temasını deteklemek üzere sağlanan Elektrikli 

Bisiklet Özel Alışveriş KredisiBisiklet Özel Alışveriş Kredisi ile müşteriler hızlı bir şekilde 

avantajlı faiz oranlarıyla kredi kullanabiliyor. Garanti BBVA bu 

yapılarla Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine destek Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine destek 

sağlamayı amaçlıyor.

Yeşil ve çevre dostu binalarda yaşamı teşvik etmek amacıyla 2017 

yılında sunulan Yeşil Konut Kredisi Yeşil Konut Kredisi 2021 yılı kullandırım miktarı 

552 milyon TL552 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi 2021 yılında 

şirketlerin kullanımına sunuldu. 

Yıl sonu itibarıyla toplam kullandırım 

340 milyon TL'ye ulaştı. 
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Mayıs 2017 tarihinde yakıt verimliliği sağlayan ve çevresel 

özellikleriyle öne çıkan hibrit ve elektrikli otomobillerin hibrit ve elektrikli otomobillerin 

finansmanına finansmanına yönelik olarak tüketicilere sunulan Çevreci Taşıt Çevreci Taşıt 

KredisiKredisi 2021 yılı kullandırım miktarı ise 39 milyon TL39 milyon TL’yi aştı. Bu 

kapsamda, Garanti BBVA'nın raporlama yılı döneminde üçüncü üçüncü 

parti bağımsız denetim tarafından doğrulanan iklim finansmanı parti bağımsız denetim tarafından doğrulanan iklim finansmanı 

katkısı 6 milyar TL olarak gerçekleşti. katkısı 6 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Avrupa Çevre Ajansı’na göre iklim değişikliğinden en yıkıcı iklim değişikliğinden en yıkıcı 

şekilde etkilenecekşekilde etkilenecek sektörlerin başında gelen ve Avrupa Birliği Avrupa Birliği 

Yeşil MutabakatıYeşil Mutabakatı’nda aksiyon alınması planlanan ana başlıklardan 

birini oluşturan tarımtarım sektörünün küresel açlık krizindeki öneminin 

yanı sıra Türkiye ekonomisindeki ve toplumsal istihdamdaki rolüTürkiye ekonomisindeki ve toplumsal istihdamdaki rolü 

gün geçtikçe artıyor. Bu bilinçle Garanti BBVA, Türkiye’de tarımda tarımda 

sanayileşmeyi, modern ve sürdürülebilir tarımı teşviksanayileşmeyi, modern ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek 

amacıyla geliştirdiği finansal ürünlerle, üretim ve üretim sonrası 

dönemlerde tarımsal işletmelerin yanında olmaya devam ediyor. 

KOBİKOBİ’lere başta modern sulama ekipmanlarının yenilenmesi ile modern sulama ekipmanlarının yenilenmesi ile 

sera kurulumusera kurulumu için finansman sağlıyor. Tarımsal işletmeler ve 

çiftçiler için, sadece kredi tesis eden bir kurum değil, sektördeki 

ihtiyaçlarını karşılayan, öneriler getiren, danışmanlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayan, öneriler getiren, danışmanlık hizmeti 

veren bir çözüm ortağıveren bir çözüm ortağı olmayı hedefliyor. Bitkisel ve Hayvansal Bitkisel ve Hayvansal 

Üretim Kredileri, Tarımsal Makine Ekipman Kredisi, Çiftçiye Üretim Kredileri, Tarımsal Makine Ekipman Kredisi, Çiftçiye 

KOBİ Emeklilik PlanıKOBİ Emeklilik Planı yanı sıra özellikle son dönemde giderek 

yaygınlaşan İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarımİyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım gibi alternatif 

tarımsal üretim teknikleri kullanan işletmelerinin ihtiyaçlarını 

karşılamak için geliştirdiği Alternatif Üretim Teknikleri Kredisi Alternatif Üretim Teknikleri Kredisi 

ve TMO Kart ve TMO Kart gibi uygulamalarını çeşitlendirerek tarım sektörünü 

desteklemeye devam ediyor. 

Garanti BBVA, Türkiye’de tarımda 
sanayileşmeyi, modern ve sürdürülebilir 
tarımı teşvik etmek amacıyla geliştirdiği 
finansal ürünlerle, üretim ve üretim sonrası
dönemlerde tarımsal işletmelerin yanında 
olmaya devam ediyor.

Garanti BBVA, önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir finans 

alanındaki bilgi birikimini bilgi birikimini tüm müşteri segmentlerine aktarmayı ve 

sürdürülebilirliği her yönüyle ele alan kredi yapılarıyla Türkiye’nin kredi yapılarıyla Türkiye’nin 

sürdürülebilir kalkınmasına desteğini sürdürülebilir kalkınmasına desteğini sürdürmeyi hedefliyor.

DÜŞÜK KARBONLU EKONOMİYE GEÇİŞİN FİNANSMANI 

Garanti BBVA, yenilenebilir enerji finansmanındaki öncü 

konumunu bir adım öteye taşıyarak 2021 Mart ayında, Türkiye’de Türkiye’de 

sektöre yön veren bir ilke daha imza attı ve kömürden çıkış sektöre yön veren bir ilke daha imza attı ve kömürden çıkış 

taahhüdünü duyurdu.taahhüdünü duyurdu. Çevresel ve Sosyal Kredi Politikalarını 

güncelleyen Banka, kömür santralleri ve madenleriyle ilgili kömür santralleri ve madenleriyle ilgili 

yeni yatırımları finanse etmeyeceğini ve en geç 2040 yılında yeni yatırımları finanse etmeyeceğini ve en geç 2040 yılında 

portföyündeki kömürle ilgili riskleri sıfırlayacağınıportföyündeki kömürle ilgili riskleri sıfırlayacağını taahhüt 

etti. Garanti BBVA, sektördeki öncü duruşunu ve sürdürülebilir 

kalkınma vizyonunu Türkiye’de bu taahhüdü açıklayan ilk banka Türkiye’de bu taahhüdü açıklayan ilk banka 

olarak kanıtlamış oldu.

Garanti BBVA, Türkiye'de kömürden çıkış 
taahhüdünü duyuran ilk banka oldu.

Garanti BBVA Nisan 2021’de lansmanı gerçekleştirilen Birleşmiş Birleşmiş 

Milletler Net-Sıfır Bankacılık Birliği'neMilletler Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılarak Türkiye 

bankacılık sektöründe iklim değişikliğiyle mücadele taahhütleriiklim değişikliğiyle mücadele taahhütleri 

doğrultusunda çok önemli bir adım daha attı. Banka, Paris 

Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için tüm finansal sistemin 

harekete geçirilmesini destekleyen NZBA’nın Türkiye’den ilk ve Türkiye’den ilk ve 

tek imzacısı tek imzacısı oldu. Bankacılık sektörü özelinde, Birleşmiş Milletler 

tarafından kurulan NZBA ile küresel bankacılık varlıklarının 

%43’ünü temsil eden 98 banka 2050’ye kadar borç verme ve 2050’ye kadar borç verme ve 

yatırım portföylerini net sıfır emisyonla uyumluyatırım portföylerini net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeyi 

taahhüt ediyor.

NZBA’nın Türkiye’den ilk ve tek imzacısı oldu.

Garanti BBVA, NZBA’ya imzacı olarak portföyünü net sıfır emisyon 

hedefiyle uyumlu hale getirme taahhüdüyle portföy kaynaklı portföy kaynaklı 

risklerini ve emisyonlarını yönetmekrisklerini ve emisyonlarını yönetmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. 

İklim risklerini ölçmek ve müşterilerini yeşil dönüşüm için teşvik İklim risklerini ölçmek ve müşterilerini yeşil dönüşüm için teşvik 

etmek etmek için parçası olduğu BBVA Grubu ile birlikte PACTA (Paris PACTA (Paris 

Agreement Capital Transition Assessment) Agreement Capital Transition Assessment) pilot çalışmasında yer 

alıyor. PACTA, bankaların portföylerini daha düşük karbonlu bir daha düşük karbonlu bir 

toplumu finanse etmeye yönlendirmek için fırsatları benimseyen toplumu finanse etmeye yönlendirmek için fırsatları benimseyen 

bir yaklaşımı bir yaklaşımı temsil ediyor. PACTA metodolojisi ile Banka, gelecek 

dönemde karbon yoğun sektörlerdeki her bir faaliyet alanı için karbon yoğun sektörlerdeki her bir faaliyet alanı için 

belirli ölçütler belirli ölçütler oluşturarak müşterilerine geçiş süreçlerinde yol 

gösterici hedefler belirlemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, PACTA 

ile 2030 yılı ara dönem hedeflerini açıklamak ve karbon yoğun 2030 yılı ara dönem hedeflerini açıklamak ve karbon yoğun 

sektörlerin finansmanına yönelik stratejiler sektörlerin finansmanına yönelik stratejiler oluşturmak Garanti 

BBVA’nın yakın gelecekteki hedefleri arasında yer alıyor.

Garanti BBVA, Ekim 2015’te karbon fiyatlaması, ormansızlaşmanın karbon fiyatlaması, ormansızlaşmanın 

azaltılması, iklim değişikliği adaptasyonuyla su  risklerinin azaltılması, iklim değişikliği adaptasyonuyla su  risklerinin 

yönetilmesi ve yeşil ofisyönetilmesi ve yeşil ofis standartlarının oluşturulması konularına 

odaklanan İklim Değişikliği Eylem Planı İklim Değişikliği Eylem Planı’nı yayımladı. Bu Eylem 

Planı ile yeni enerji üretim yatırımlarına aktarılan toplam kaynağın yeni enerji üretim yatırımlarına aktarılan toplam kaynağın 

en az %60’ının yenilenebilir yatırımlaraen az %60’ının yenilenebilir yatırımlara yönlendirilmesini de 

taahhüt etti. Bu oran önceki yıllar gibi 2021 yılında da taahhüdün 

çok üzerinde, %100%100 olarak gerçekleşti. 2021 yılı sonu itibarıyla, 

Proje ve Satın Alım FinansmanıProje ve Satın Alım Finansmanı kapsamında tahsis edilen 

krediler içerisindeki yeşil varlıkların oranı %24yeşil varlıkların oranı %24, toplam hacmi 

ise 2 milyar ABD doları2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Proje ve Satın 

Alım Finansmanı portföyünde, elektrik üretimielektrik üretimi amacıyla tahsis 

edilen kredilerin içerisindeki yeşil varlık oranı %67; enerji, yeşil varlık oranı %67; enerji, 

otoyol, havalimanı, liman ve sağlık kampüsüotoyol, havalimanı, liman ve sağlık kampüsü projelerinin dahil 

olduğu altyapı projeleri içindeki yeşil varlık  oranı ise %33 olarak yeşil varlık  oranı ise %33 olarak 

gerçekleşti.gerçekleşti. Garanti BBVA, 2021 yılında da Türkiye'nin faaliyetteki 

kurulu gücü içerişinde %22,5 pazar payı ile rüzgar enerjisi 

sektöründe liderliğini korumaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji 

yatırımlarına sağladığı kümülatif finansman tutarı 6 milyar ABD 

dolarını aştı. 2014 yılından beri Proje Finansmanı kapsamındaki 

yeni elektrik üretimi projelerinde %100 yenilenebilir enerjiye yeni elektrik üretimi projelerinde %100 yenilenebilir enerjiye 

finansman finansman sağlayan Banka'nın toplam portföyündeki kömür kömür 

riski %2 seviyesine indi.  riski %2 seviyesine indi.  

2021 yılında Garanti BBVA’nın finansmanında yer aldığı faaliyetteki 

güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrali güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrali projeleri aracılığıyla 

Türkiye için güncel ortalama şebeke emisyon faktörüne göre 

toplam engellenen emisyon tutarı 8,48 milyon tCOtoplam engellenen emisyon tutarı 8,48 milyon tCO22ee oldu.

31 Aralık 2021 

itibarıyla 

kullandırılan 

finansman 

dağılımı: 

Kurulu gücü 2.810 MW2.810 MW olup, tamamı devreye girdiğinde 

toplam 2.907 MW2.907 MW kapasiteye ulaşacak Rüzgar Enerjisi Rüzgar Enerjisi 

Santrali (RES) Santrali (RES) projelerine 2,79 milyar ABD doları, 2,79 milyar ABD doları, 

Kurulu gücü 3.677 MW3.677 MW ve tamamı devrede Hidroelektrik Hidroelektrik 

Santrali (HES)Santrali (HES) projelerine 2,48 milyar ABD doları, 2,48 milyar ABD doları, 

Tamamı devreye girdiğinde 337 MW337 MW kapasiteye ulaşacak 

Jeotermal Elektrik Santrali (JES) Jeotermal Elektrik Santrali (JES) projelerine 263 milyon 263 milyon 

ABD doları, ABD doları, 

Tamamı devreye girdiğinde 575 MW 575 MW kapasiteye ulaşacak 

Güneş Enerjisi Santrali (GES) Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerine 396 milyon ABD 396 milyon ABD 

doları, doları, 

Tamamı devreye girdiğinde 134 MW134 MW kapasiteye ulaşacak 

Biyokütle Enerjisi Santrali projelerine 124 milyon ABD doları.124 milyon ABD doları.

Net-Sıfır Bankacılık Birliği üyesi olarak Garanti BBVA;

 • Portföyünü 2050 yılına kadar net sıfır emisyon 

hedefiyle uyumlu hale getirmeyi,

 • 2030'dan itibaren her 5 yılda bir belirlenecek 

ara hedeflerle 2030 ve 2050 emisyon hedefleri 

belirlemeyi,

 • 2030 hedeflerini, Banka’nın en önemli etkiye 

sahip olabileceği karbon yoğun sektörlere 

odaklamayı,

 • Karbon yoğun sektörlerin tümü veya çoğu için 

sektör düzeyinde hedefler belirlemeyi,

 • Müşterilerinin geçiş süreçlerini ve karbondan 

arındırılma çalışmalarıyla net sıfır ekonomiye 

geçişi teşvik etmeyi,

 • Yıllık bazda en iyi uygulamalara paralel olarak 

emisyonlarını ve iklimle ilgili sektörel politikalarını 

içeren geçiş stratejisindeki gelişimini raporlamayı 

taahhüt ediyor.

RES

HES 

GES
BiyokütleJES
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FAALİYETLERİMİZİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 

Dolaylı etkilerinde paydaşlarına çevre konusunda yenilikçi yenilikçi 

çözümlerçözümler sunan Garanti BBVA, doğrudan etkilerinde de çevre çevre 

dostu öncü uygulamalardostu öncü uygulamalar yapmaya devam ediyor. 2020 yılında 

Garanti BBVA, Paris Anlaşması’yla öngörülen en fazla 1,5 °C’lik 

sıcaklık artışı hedefiyle uyumlu Bilime Dayalı Hedefler (Science Bilime Dayalı Hedefler (Science 

Based Targets)Based Targets) çerçevesinde, karbon emisyonlarını 2025’e karbon emisyonlarını 2025’e 

kadar %29, 2035’e kadar %71 azaltma kadar %29, 2035’e kadar %71 azaltma hedefi açıklayarak 

Türkiye’de böyle bir hedef yayımlayan ilk şirket ilk şirket oldu. 2020 

sonunda faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları %75 azaltanfaaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları %75 azaltan 

Banka, kalan emisyonları için karbon kredisikarbon kredisi satın alarak, azaltım azaltım 

hedefinden 15 yıl önce karbon nötr banka hedefinden 15 yıl önce karbon nötr banka oldu. 

Garanti BBVA 2021 yılında  ikinci kez 
karbon nötr banka oldu.

Garanti BBVA 2021 yılında da faaliyetlerinden kaynaklanan 

emisyonlar için karbon kredisi satın alarak ikinci kez karbon nötr ikinci kez karbon nötr 

bankabanka oldu. Karbon nötr duruşunu bir adım öteye taşıyarak karbon 

kredisini küresel karbon piyasasında öne çıkan ormansızlaşmayı ormansızlaşmayı 

engellemeengelleme projesinden sağladı. Aynı zamanda tüketilen enerjinin tüketilen enerjinin 

yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini kanıtlayan IREC yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini kanıtlayan IREC 

sertifikasısertifikası alarak karbon nötr duruşunu pekiştirdi. 2021’de, 870 870 

Garanti BBVA şubesi ve 56 binada, 87 GWh’lık elektrik ihtiyacının Garanti BBVA şubesi ve 56 binada, 87 GWh’lık elektrik ihtiyacının 

tamamı için yenilenebilir enerji sertifikası sağlandı.tamamı için yenilenebilir enerji sertifikası sağlandı. Böylece 

yaklaşık 2,5 milyon ağacın2,5 milyon ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına 

denk gelen 39.832 tCO39.832 tCO22e karbon emisyonu engellenmiş oldu.e karbon emisyonu engellenmiş oldu.

Garanti BBVA Mayıs 2021’de 100 adet lokasyonda uyguladığı 100 adet lokasyonda uyguladığı 

altyapı izlenmesi ve kontrolü sayesinde elektrik tüketimlerinin elektrik tüketimlerinin 

sınırlandırılmasısınırlandırılması için Uzak Göz Sistemi'Uzak Göz Sistemi'ni kurdu. Devreye alınan

sistem sayesinde Banka lokasyonlarının elektrik tüketimlerinde 

2020 yılı eş aylarına kıyasla %15 tasarruf %15 tasarruf sağladı.

Banka’nın karbon ayak izi kapsamında uzun yıllardır yürüttüğü 

çalışmalar sonucunda karbon yoğunluğunda yıllar içinde önemli 

bir azaltım sağlandı.  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin hayata 

geçirildiği 2012 yılından bu yana Banka’nın karbon yoğunluğu karbon yoğunluğu 

%96 azaldı. %96 azaldı. 

Karbon Yoğunluğu (tCO2e/Toplam Aktifler)

2021 yılında Garanti BBVA, iklim değişikliği ilgili hedefleriiklim değişikliği ilgili hedefleri içeren 

Eko-Verimlilik Planı’nı yayınladı. Plan, yenilenebilir enerji kullanımı 

ve su tüketiminin azaltımı hedeflerini içeriyor. Banka, 2021-

2025 yılları arasında her yıl enerji tüketiminin en az %80'ini her yıl enerji tüketiminin en az %80'ini 

yenilenebilir enerjiden karşılamayı ve metrekare başına su yenilenebilir enerjiden karşılamayı ve metrekare başına su 

tüketimini azaltmayı tüketimini azaltmayı hedefliyor. 

Garanti BBVA Eko-Verimlilik Planına 

www.garantibbvainvestorrelations.com Yatırımcı İlişkileri 

web sitesinde Çevresel Sosyal ve Yönetişim bölümü 

içerisinden ulaşabilirsiniz.

Yıllara dayalı kaynak tüketimi ve karbon emisyonları 

bilgisini içeren Çevresel Performans Göstergeleri ekine 

www.garantibbvafaaliyetraporu.com adresinde 2021 Entegre 

Faaliyet Raporu web sitesinde İndirme Merkezi sayfasından 

ulaşabilirsiniz.

2019 yılında, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC)Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) 

tarafından geliştirilen, yeşil bina derecelendirme sistemlerinden 

biri olan LEED tarafından, Zincirlikuyu Genel Müdürlük binasıZincirlikuyu Genel Müdürlük binası 

kapsamında Platinum Sertifika almaya hak kazanan Garanti 

BBVA, LEED Platinum Sertifikası’na sahip Türkiye’den tek bankaLEED Platinum Sertifikası’na sahip Türkiye’den tek banka 

oldu. Zincirlikuyu Genel Müdürlük binasının yanı sıra Kızılay Kızılay 

Hizmet Binası, Yeni BinalarHizmet Binası, Yeni Binalar kategorisinde Platin sertifikaya Platin sertifikaya 

sahip tek banka binası.sahip tek banka binası. Ayrıca, Pendik Teknoloji Kampüsü, Sivas Pendik Teknoloji Kampüsü, Sivas 

Müşteri İletişim Merkezi ve Karşıyaka İzmir Binası ise LEED Gold Müşteri İletişim Merkezi ve Karşıyaka İzmir Binası ise LEED Gold 

Sertifikalı Sertifikalı olma özelliği taşıyor. 

Garanti BBVA 2019 yılında imzacısı olduğu İş Dünyası ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Global Compact Türkiye 

ve TÜSİAD öncülüğünde kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi İş Dünyası Plastik Girişimi 

2012 2021
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kapsamında somut taahhüdünü 2021 yılında açıkladı. 2023 yılına 2023 yılına 

kadar 318,6 ton plastik azaltımı ve kullanım önlemekadar 318,6 ton plastik azaltımı ve kullanım önleme beyanıyla 

Banka, iş dünyasının plastik kirliliği ile mücadelesine desteğini 

somut bir şekilde taahhüt etti.

Garanti BBVA, çevreye duyarlı ve öncü çalışmalarınıçevreye duyarlı ve öncü çalışmalarını önümüzdeki 

yıllar içerisinde geliştirmeye devam ederek hem toplumsal hem hem toplumsal hem 

de çevresel faydaya katkıde çevresel faydaya katkı sağlamaya devam edecek. 

GARANTİ BBVA’NIN FİNANSAL KURUMLARLA ORTAKLIK 

TARİHÇESİ 

Garanti BBVA sektörde önde gelen konumu, uluslararası 

piyasalardaki itibarı ve güçlü muhabir bankacılık ilişkileriyle, 

sürdürülebilir uluslararası finansman kaynaklarına ulaşarak 

fonlama yapısını çeşitlendirmeye devam ediyor. Avrupa İmar 

ve Kalkınma Bankası (EBRD), Dünya Bankası grubu üyesi 

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) gibi pek çok finansal kurumla 

iş birliğiyle, içlerinde Sosyal Bono, Yeşil Bono, Yeşil Mortgage gibi 

Türkiye’de pek çok ilki barındıran ihraçlar yapan Garanti BBVA, 

sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden yenilikçi finansman 

çözümleri geliştiriyor, müşterilerine imkanlar sunuyor ve ülkenin 

büyümesine katkı sağlıyor.

Garanti BBVA’nın Finansal Kurumlarla Ortaklık çerçevesinde

2021 yılında gerçekleştirdiği çalıştırmalara yatırımcı ilişkileri 

web sitesindeulaşabilirsiniz.

TOPLUMSAL YATIRIM PROGRAMLARI 

NİTELİKLİ EĞİTİM

Garanti BBVA tarafından 2008 yılında kurulan ÖRAV ÖRAV 

öğretmenlerin özel bilgi, beceri ve tutumözel bilgi, beceri ve tutum gerektiren bir meslek 

grubu olarak toplum algısında hak ettiği değere ulaşması için 

çalışıyor. Öğretmenlerin sürekli gelişimleri için eğitimler eğitimler tasarlıyor 

ve yaygınlaştırıyor, atölyeler ve seminerleratölyeler ve seminerler düzenlemeyi 

sürdürüyor. ÖRAV'ın eKampüs Uzaktan Eğitim PlatformueKampüs Uzaktan Eğitim Platformu da 

düzenli olarak yenilenerek kullanım kapsamı zenginleştiriliyor.

Garanti BBVA ve ÖRAV iş birliğiyle 2017’de hayata geçirilen 5 5 

Taş-Sosyal ve Finansal Liderlik ProgramıTaş-Sosyal ve Finansal Liderlik Programı; ilkokul ve ortaokul 

düzeyinde görev yapan öğretmenlerin sosyal ve finansal sosyal ve finansal 

okuryazarlıkokuryazarlık konusundaki bilgilerine katkı sağlıyor ve çocuk çocuk 

merkezli yaklaşımla aktif öğrenmemerkezli yaklaşımla aktif öğrenme yöntemlerini kullanarak, bu 

becerileri öğrencilere de kazandırmalarına destek oluyor. 

ÖRAV, öğretmenlerin uzaktan ve harmanlanmış eğitim uzaktan ve harmanlanmış eğitim sürecini 

en etkin şekilde yönetebilmeleri için onlara destek olacak 

kazanımları sağladığı “Mesafe Tanımayan Öğretmenler” web “Mesafe Tanımayan Öğretmenler” web 

seminerleri serisini seminerleri serisini gerçekleştirilmeye devam ediyor. 

Garanti BBVA ayrıca, 2001 yılından bu yana 12 Dev Adam (A Milli 12 Dev Adam (A Milli 

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

Milli Kadın Basketbol Takımı)Milli Kadın Basketbol Takımı), 2013 yılından beri de 12 Cesur 12 Cesur 

Yürek (Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı)Yürek (Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı) ve 12 12 

Sihirli Bilek (Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı) Sihirli Bilek (Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı) 

takımlarını destekliyor. 12 Dev Adam’ın verdiği ilhamla 2002 

yılında başlatılan 12 Dev Adam Basketbol Okulları12 Dev Adam Basketbol Okulları projesi ise 

Türkiye genelinde geleceğin 12 Dev Adamları ve Potanın Perilerini geleceğin 12 Dev Adamları ve Potanın Perilerini 

keşfedip yetiştirmeyi keşfedip yetiştirmeyi amaçlıyor. 

KÜLTÜR - SANAT

Garanti BBVA’nın 2011 yılında Türkiye’de kültürel araştırma ve kültürel araştırma ve 

üretime sürdürülebilir bir ortam sağlamaküretime sürdürülebilir bir ortam sağlamak amacıyla hayata 

geçirdiği SALTSALT, 21. yüzyıla yakışır dünya çapında bir kültür kurumu 

olma anlayışıyla faaliyet gösteriyor. Toplumsal meselelerde bilinç 

yaratacak içeriklerle açık kaynakaçık kaynak işlevi gören SALT, nitelikli nitelikli 

bilginin artmasını teşvik eden programlar bilginin artmasını teşvik eden programlar ortaya çıkartıyor. 

Kurum, çok yönlü arşiv ve araştırmaçok yönlü arşiv ve araştırma projeleriyle Türkiye ve yakın 

coğrafyasının hafızasına katkıda bulunuyor. 

SALT’ın 2015’ten bu yana iklim ve ekolojik kriziklim ve ekolojik kriz üzerine 

düşünmeyi ve tartışmayı teşvik eden “Bu son şansımız mı?”“Bu son şansımız mı?” 

gösterim programı bu yıl Garanti BBVA desteğiyle gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilir, çevrim içi ve alt yazılı Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilir, çevrim içi ve alt yazılı 

yayınlanan programa 2021’de bir konuşma serisikonuşma serisi de eşlik etti. 

Konuşma serisinde, alanında önde gelen bilim insanlarının alanında önde gelen bilim insanlarının 

anlatımları anlatımları aracılığıyla iklim krizi odağında çok çeşitli konu 

başlıkları irdelendi. 

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/cevresel-sosyal-ve-yonetim/default/Cevresel-Sosyal-ve-Yonetisim/915/0/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/cevresel-sosyal-ve-yonetim/default/Cevresel-Sosyal-ve-Yonetisim/915/0/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/cevresel-sosyal-ve-yonetim/default/Cevresel-Sosyal-ve-Yonetisim/915/0/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/cevresel-sosyal-ve-yonetim/default/Cevresel-Sosyal-ve-Yonetisim/915/0/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/entegre-faaliyet-raporu-2021/indirme-merkezi.aspx
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/entegre-faaliyet-raporu-2021/indirme-merkezi.aspx
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/entegre-faaliyet-raporu-2021/indirme-merkezi.aspx
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/entegre-faaliyet-raporu-2021/indirme-merkezi.aspx
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/entegre-faaliyet-raporu-2021/indirme-merkezi.aspx
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/yil-liste/Surdurulebilirlik-Kilometre-Taslari/1910/8789/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/yil-liste/Surdurulebilirlik-Kilometre-Taslari/1910/8789/0
https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/yil-liste/Surdurulebilirlik-Kilometre-Taslari/1910/8789/0
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24 yıldır İstanbul Caz Festivaliİstanbul Caz Festivali’nin festival sponsoru olan Garanti 

BBVA, aynı zamanda “Garanti BBVA Konserleri”“Garanti BBVA Konserleri” ve “Garanti “Garanti 

BBVA ile Sesini Aç”BBVA ile Sesini Aç” projeleri ile İstanbul’un önde gelen müzik 

mekânlarına destek veriyor. 

ÇEVRE 

Garanti BBVA, 2021 yılında deniz kirliliğini önlemek adına, 

Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde 

deniz temizliği deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek 

amacıyla DenizTemiz Derneği/ TURMEPA DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle Mavi Nefes Mavi Nefes 

ProjesiProjesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında İstanbul Boğazı’nı stanbul Boğazı’nı 

temizleyecek 2 adet deniz süpürgesitemizleyecek 2 adet deniz süpürgesi, acil durumlarda müsilaj ve müsilaj ve 

katı atık temizliği katı atık temizliği yapmak üzere başka bölgelere de yönlendiriliyor. 

Eğitim ayağında online eğitimlerin yanı sıra Mavi Nefes Eğitim Mavi Nefes Eğitim 

OtobüsüOtobüsü de yola çıktı. KocaeliKocaeli’nde açılışı yapılan otobüs, İstanbul İstanbul 

Beykoz ve Üsküdar ile Bursa’da birer hafta kaldı. Beykoz ve Üsküdar ile Bursa’da birer hafta kaldı. 

Garanti BBVA, Deniz Temiz Derneği/
TURMEPA iş birliğiyle hayata geçirilen Mavi 
Nefes Projesi, 2 deniz süpürgesi ile deniz 
kirliliğini temizliyor, çevrim içi eğitimler ve 
Mavi Nefes Eğitim Otobüsü ile farkındalık 
yaratıyor.

Garanti BBVA diğer taraftan 30 yıldır WWF-Türkiye’nin (Doğal 30 yıldır WWF-Türkiye’nin (Doğal 

Hayatı Koruma Vakfı) ana destekçisi. Hayatı Koruma Vakfı) ana destekçisi. Ayrıca WWF tarafından her 

yıl dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen 

Dünya Saati hareketiniDünya Saati hareketini de destekliyor. 

Garanti BBVA CDP TürkiyeCDP Türkiye’nin de ana destekçisi ana destekçisi konumunda 

bulunuyor. 

GİRİŞİMCİLİK

Toplumsal yatırım programları stratejisi çerçevesindeki öncelik 

alanlarından biri olan Girişimcilik ile ilgili detaylı bilgi Kapsayıcı 

Büyüme başlığı altında paylaşılmaktadır. 

2021 FAALİYETLERİ

2021 yılında ÖRAV 30.971 öğretmene ulaştı.ÖRAV 30.971 öğretmene ulaştı.

2021 yılında 5 Taş - Sosyal ve Finansal Liderlik Programı ile 564 5 Taş - Sosyal ve Finansal Liderlik Programı ile 564 

öğretmen ve 9.000 öğrenciye öğretmen ve 9.000 öğrenciye ulaşıldı. 

Mesafe Tanımayan ÖğretmenlerMesafe Tanımayan Öğretmenler web seminerleri serisi ile 2021 

içinde 13.786 öğretmene13.786 öğretmene ulaşıldı. 

2021 yılında, SALTSALT’ın tüm yapılarını toplam 117.342 kişi ücretsiz 117.342 kişi ücretsiz 

olarak ziyaret etti. olarak ziyaret etti. Çevrim içi etkinliklere ise 11.689  kişietkinliklere ise 11.689  kişi katıldı. 

SALT'ın bütün araştırma ve programlarının ayrıntılı olarak 

sunulduğu saltonline.org 2021’de 469.452 kez ziyaret469.452 kez ziyaret edilirken 

saltresearch.org 100.617 kez100.617 kez, archives.saltresearch.org  ise 

198.457  kez ziyaret 198.457  kez ziyaret edildi. “Bu son şansımız mı?” gösterim 

programı ve konuşmaların canlı yayınlarına toplam 6.338 izleyici 6.338 izleyici 

katıldı.

Mavi Nefes Projesi Mavi Nefes Projesi kapsamında deniz süpürgesi yaklaşık 10 bin  10 bin 

kilogram atık kilogram atık topladı. Çevrim içi eğitimlerle şimdiye kadar 10.238 10.238 

öğrenci ve 627 öğretmeneöğrenci ve 627 öğretmene ulaşıldı. Mavi Nefes Eğitim Otobüsü Mavi Nefes Eğitim Otobüsü 

de 1 ay boyunca 901 öğrenci ve 72 öğretmeni 901 öğrenci ve 72 öğretmeni ağırladı.

2021 yılında Potanın Perileri Avrupa Basketbol Şampiyonası Potanın Perileri Avrupa Basketbol Şampiyonası 

elemeleri ve Avrupa Şampiyonasında, 12 Dev Adam Olimpiyat 12 Dev Adam Olimpiyat 

elemeleri ve 2023 Dünya Kupası 2023 Dünya Kupası eleme maçlarında ülkemizi 

temsil etti. Tekerlekli sandalye basketbol milli takımlarımız 

12 Cesur Yürek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları12 Cesur Yürek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ve Avrupa Avrupa 

Şampiyonası'na Şampiyonası'na katılırken 12 Sihirli Bilek ise Avrupa 12 Sihirli Bilek ise Avrupa 

Şampiyonası'nda Şampiyonası'nda yer aldı.

Bu bağlamda Garanti BBVA’nın 2021 yılı içindeki toplumsal toplumsal 

yatırım programlarına ayırdığı bütçe 43,5 milyon TLyatırım programlarına ayırdığı bütçe 43,5 milyon TL’dir.*

Garanti BBVA'nın 2021 yılı içinde toplumsal 

yatırım programlarına ayırdığı bütçe 

43,6 milyon TL.

*Belirtilen tutara Yönetim Gideri dahil edilmemiştir. 

ÖNGÖRÜLER 

Garanti BBVA toplumsal yatırım programlarını, yüksek sosyal etkiyüksek sosyal etki 

yaratan bir çizgide geliştirmeyi ve daha geniş kitlelere ulaşmayı ve daha geniş kitlelere ulaşmayı 

hedefliyor. 2022 yılında da BBVA’nın Toplumsal Yatırım Programları Toplumsal Yatırım Programları 

Stratejisi Stratejisi çerçevesindeki öncelik alanları olan Eşitsizliklerin Eşitsizliklerin 

Azaltılması Azaltılması ve Girişimciliğin Desteklenmesi, Eğitimle Herkes için Girişimciliğin Desteklenmesi, Eğitimle Herkes için 

Fırsatlar Sunma, Araştırma ve Kültür Faaliyetlerini DesteklemeFırsatlar Sunma, Araştırma ve Kültür Faaliyetlerini Destekleme 

odağında yatırım yapmaya devam edecek. 

MÜŞTERİLERE İŞLERİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEKİLDE 

BÜYÜTMELERİNDE DESTEK OLUNMASI 

Garanti BBVA sürdürülebilirlik stratejisini çevre ve kapsayıcı çevre ve kapsayıcı 

büyümebüyüme olmak üzere iki temel başlık altında ele alıyor.

2021 FAALİYETLERİ

Çevre Odaklı Ürün ve Hizmetler

Çevre başlığı altında KOBİKOBİ müşterilerine çok geniş kapsamda çok geniş kapsamda 

ürün ve hizmetlerürün ve hizmetler sundu;

KOBİ’ler için en önemli girdilerinden bir tanesi olan enerjiye, enerjiye, 

yenilenebilir kaynaklardan ulaşmaları için finansman desteği yenilenebilir kaynaklardan ulaşmaları için finansman desteği 

sağladı. Bu kapsamda tarımdan sanayiye üretimin tüm alanları tarımdan sanayiye üretimin tüm alanları 

başta olmak üzere her sektörde güneş enerji santralleri (GES), güneş enerji santralleri (GES), 

hidroelektrik santraller (HES), jeotermal enerji santralleri (JES), hidroelektrik santraller (HES), jeotermal enerji santralleri (JES), 

rüzgar enerji santralleri (RES) ve Biyokütle/Biyogaz santralleri rüzgar enerji santralleri (RES) ve Biyokütle/Biyogaz santralleri 

finansmanına destek finansmanına destek oldu.

Çevre kirliliği ile mücadelede önemli bir madde olan atık su atık su 

arıtma tesisiarıtma tesisi yatırımlarında da her sektörden müşterisinin 

finansmanında yer aldı. Müşterilerine sunduğu finansal desteğin 

yanında bu konuda faaliyet gösteren ve yenilikçi çözümler üreten faaliyet gösteren ve yenilikçi çözümler üreten 

girişimcilerle de iş birliği girişimcilerle de iş birliği için fırsat sunuyor. Örneğin 2021 yılı 2021 yılı 

gelecek vaat eden kadın girişimcisi seçilen Geneon Bioteknoloji gelecek vaat eden kadın girişimcisi seçilen Geneon Bioteknoloji 

firmasının geliştirdiği çevreci çözümleriçevreci çözümleri müşterileriyle 

buluşturdu.

Sürdürülebilir finansSürdürülebilir finans kapsamında yenilikçi çözümlerleyenilikçi çözümlerle 

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesine destek olmaya 

devam eden Garanti BBVA, enerji kimlik belgesineenerji kimlik belgesine sahip bina 

yapıp satanlara yönelik olarak Yeşil Ticari Kredi Yeşil Ticari Kredi ürününü hayata 

geçirdi. Üründen A ve B sınıfı enerji kimlik belgesine sahip A ve B sınıfı enerji kimlik belgesine sahip 

yapsatçılar, uygun faiz oranlarıyla, masrafsız ve komisyonsuz uygun faiz oranlarıyla, masrafsız ve komisyonsuz 

faydalanabiliyor. Yapsatçılar tarafından inşa edilen A veya B sınıfı 

enerji kimlik belgesine sahip konutları alanlar da 2017’den beri 

sunulan Yeşil MortgageYeşil Mortgage kredisini avantajlı şekilde kullanabiliyor.

Garanti BBVA faaliyetlerinin yeşilyeşil olduğunu tespit ettiği 

firmalardan bayi ağıbayi ağı olanlara Yeşil DTS (Doğrudan Tahsilat Yeşil DTS (Doğrudan Tahsilat 

Sistemi) Sistemi) ürünü tanımlanıp, yıllık avantajlı komisyon oranları ile avantajlı komisyon oranları ile 

sürdürülebilirliğe katkısı olan firmalara finansmanda pozitif sürdürülebilirliğe katkısı olan firmalara finansmanda pozitif 

katkı katkı sağlanmasını hedefliyor.

Garanti BBVA iklim değişikliğinden en fazla etkilenen tarım 

sektörüne de desteğini sürdürdü. Bu etkiyi en aza indirmek 

için sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lere modern sulama 

ekipmanlarının yenilenmesi ve sera kurulumu için finansman 

sağlıyor.

Kapsayıcı Büyüme

Garanti BBVA, sürdürülebilirlik stratejisinin diğer ana başlığı olan 

kapsayıcı büyümekapsayıcı büyüme çerçevesinde girişimcileri uzun yıllardır ayrı ayrı 

bir müşteri grububir müşteri grubu olarak ele almakta.

Stratejik öncelik olarak girişimcilikStratejik öncelik olarak girişimcilik konusuna büyük bir önem 

veriyor ve bu konuyu uzun yıllardır bütünsel bir çerçevede 

sahipleniyor. Kadın girişimciliğinden etki girişimciliğine Kadın girişimciliğinden etki girişimciliğine ve 

ekonomik büyümenin önemli oyuncuları olan teknoloji odaklı teknoloji odaklı 

girişimcileregirişimcilere uzanan, onlara özel ürün ve hizmetlerle desteklediği 

çalışmalara çeşitli platformlarda imza atıyor. 
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Girişimcilik ekosisteminin sağlıklı büyümesisağlıklı büyümesi ve ülkemizdeki 

girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasıgirişimcilik kültürünün yaygınlaşması için girişimcilerle iş birliği iş birliği 

fırsatlarıfırsatları yaratmak en büyük amacı.

Bu kapsamda 2015 yılında hayata geçen Garanti BBVA Partners Garanti BBVA Partners 

Girişim Hızlandırma ProgramıGirişim Hızlandırma Programı, ekonominin itici güçlerinden itici güçlerinden 

olan ve yüksek katma değer yaratan erken aşama girişimcilereolan ve yüksek katma değer yaratan erken aşama girişimcilere 

destek olduğu değerli bir program. Garanti BBVA, Türkiye’deki 

girişimcilik ekosisteminin gelişmesine yardımcı oluyor ve yatırım yatırım 

çekme ve büyüme potansiyeli çekme ve büyüme potansiyeli olan erken aşama girişimlerin 

desteklenmesini ve hızlandırılmasını amaçlıyor. Toplam 50 50 

girişimciye destekgirişimciye destek verilen program kapsamında; 2021’de 6 6 

girişimciye ev sahipliğigirişimciye ev sahipliği yaptı. Girişimlere; ofis, mentorluk, yatırıma ofis, mentorluk, yatırıma 

hazırlık, pazarlama ve eğitim hazırlık, pazarlama ve eğitim desteklerinin yanı sıra girişimcilik 

ekosistemine yönelik network ve iş birliği desteği network ve iş birliği desteği de sağlıyor. 

Girişimcilerin aldığı toplam yatırım tutarı 30 milyon TLtoplam yatırım tutarı 30 milyon TL’yi aştı. 

Bununla birlikte, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında müşteri müşteri 

deneyimine katkı sağlayacak iş birliklerini önceliklendirerek deneyimine katkı sağlayacak iş birliklerini önceliklendirerek 

destekliyor.destekliyor. 2021 yılında, iş birliğine başladığı girişimcilerin 

arasında ecording, Massive Energy ecording, Massive Energy ve Mall IQMall IQ yer almakta.

Girişimcilik dünyasının ve dinamiklerinin gelişmesi ile 

girişimcilerin yanında olmakgirişimcilerin yanında olmak, girişimcilerle aynı dili kullanarak aynı dili kullanarak 

onları anlamak onları anlamak amacıyla yepyeni bir hizmet modeli olan “Tekno “Tekno 

Girişim Hizmet Modeli” Girişim Hizmet Modeli” oluşturuldu. Girişimcilik ekosistemine Girişimcilik ekosistemine 

katkıda katkıda bulunmayı ve “girişimci” müşterilere özel hizmet modeli“girişimci” müşterilere özel hizmet modeli 

ile onları anlayarak ihtiyaçlarını karşılamayı ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Pilot 

çalışmaları yapılan hizmet modeline, 20222022 yılı içerisinde kademeli 

olarak tüm müşterilerin dahil edilmesitüm müşterilerin dahil edilmesi hedefleniyor.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN DESTEKLENMESİ

Garanti BBVA, tüm bireylerin fırsatlardan eşiteşit yararlandığı, 

kapsayıcı bir ekonomininkapsayıcı bir ekonominin daha hızlı ve verimli büyüyeceği 

anlayışıyla kadınların istihdama ve ekonomik yaşama katılımını kadınların istihdama ve ekonomik yaşama katılımını 

2006 yılından beri aralıksız destekliyor. Toplumsal cinsiyet Toplumsal cinsiyet 

eşitliğini sağlama taahhüdüeşitliğini sağlama taahhüdü herkes için fayda yaratacak bir 

kalkınma sağlanabilmesi anlamına geliyor. 

Garanti BBVA, finansal ve finansal olmayan kapsayıcı desteğininfinansal ve finansal olmayan kapsayıcı desteğinin 

önemli bir parçası olan kadın girişimcilere kadın girişimcilere yönelik finansman, finansman, 

eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma olarak 4 başlık 

altında topladığı bütünsel ve kesintisiz desteğinin 15. yılınıbütünsel ve kesintisiz desteğinin 15. yılını 

kutladı. 

Finansman desteği altında özel müşteri grubuözel müşteri grubu olarak 

sınıflandırılan kadın girişimci müşterilere sağlanan TL nakit kredi TL nakit kredi 

tutarı tutarı tüm segmentlerde 2021 yıl sonu itibarıyla 11 milyar TL11 milyar TL’yi 

aştı. Garanti BBVA, 2019 yılında yurt dışı borçlanma programı 

çerçevesinde Dünya Bankası grubu üyesi IFC (International Dünya Bankası grubu üyesi IFC (International 

Finance Corporation)Finance Corporation) ile kadın girişimci projelerinin 

finansmanında kullanılmak üzere 6 yıl vadeli 75 milyon ABD doları 6 yıl vadeli 75 milyon ABD doları 

tutarında sosyal bono tutarında sosyal bono kullandırmaya başladı. Gelişmekte olan Gelişmekte olan 

ülkeler içerisinden bir özel bankanın gerçekleştirdiği ilk sosyal ülkeler içerisinden bir özel bankanın gerçekleştirdiği ilk sosyal 

bonobono olma özelliğini taşıyan bu kaynaktan kadın girişimcileri 

2021 yılında da faydalandırmaya devam etti. 

Finansman desteğinin yanı sıra eğitim desteği altında Kadın Kadın 

Girişimci Yönetici OkuluGirişimci Yönetici Okulu projesiyle 3.500’ü aşan kadın 3.500’ü aşan kadın 

girişimciye girişimcilik eğitimlerigirişimciye girişimcilik eğitimleri sunmanın yanında bilgi ve bilgi ve 

deneyimdeneyim paylaşımına uygun ortamlar yaratarak iş fırsatları iş fırsatları 

Kadın girişimci müşterilere sağlanan 

TL nakit kredi tutarı tüm segmentlerde 

11 milyar TL'yi aştı. 

Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma 

Programı 7 yılda 50 girişimciye destek 

verdi, girişimcilerin aldığı yatırım 

30 milyon TL'yi aştı. 

geliştirmelerine destek sağlıyor. Her yıl farklı illerde Her yıl farklı illerde gerçekleşen 

Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesinin SROI değeri (yatırımın SROI değeri (yatırımın 

sosyal getirisi) 5sosyal getirisi) 5 olarak tahmin ediliyor. 

Kadın girişimcilerin cesaretlendirilmesineKadın girişimcilerin cesaretlendirilmesine ve rol modellerin rol modellerin 

gün yüzüne çıkmasına katkı gün yüzüne çıkmasına katkı sağlayan, bu yıl 15. yılı kutlanan 

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması başvuruları toplam 42 Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması başvuruları toplam 42 

bine bine yaklaştı. 

Kadın girişimcilerin güçlenmesi için 
düzenlenen ve 15. yılını kutlayan Türkiye'nin 
Kadın Girişimcisi Yarışması'na 42 bin kadın 
başvurdu, Kadın Girişimci Buluşmalarına 
10.435 kadın katıldı.

Bugüne kadar 10.43510.435 kadının katılımıyla gerçekleştirilen Kadın Kadın 

Girişimci BuluşmalarıGirişimci Buluşmaları ile kadın girişimcilerin ihtiyaç duydukları 

bilgi ve deneyimbilgi ve deneyim aktarımıyla yeni iş birlikleriyeni iş birlikleri kurmaları ve yeni yeni 

pazarlara pazarlara açılmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. 2021’de yine 

dijital ortamda gerçekleşendijital ortamda gerçekleşen Kadın Girişimci Buluşmaları ile daha daha 

fazla kadın girişimci ile deneyim paylaşımıfazla kadın girişimci ile deneyim paylaşımı yapıldı.

Bunun yanında kadın girişimcilere desteğini iş birlikleriiş birlikleri ile 

güçlendiriyor. Hepsiburada Hepsiburada ile yapılan iş birliği çerçevesinde 

platform üzerinden satış yapan ve ödemelerini Garanti BBVA platform üzerinden satış yapan ve ödemelerini Garanti BBVA 

hesaplarını kullanarak alanhesaplarını kullanarak alan kadın girişimciler, Garanti BBVA’nın 

kendileri için hazırladığı uygun koşullarda krediden, maaş uygun koşullarda krediden, maaş 

ödemesi avantajlarına ödemesi avantajlarına kadar birçok fırsattan yararlanabiliyor.

Garanti BBVA, çevre ve kapsayıcı büyüme odaklı sürdürülebilirlik çevre ve kapsayıcı büyüme odaklı sürdürülebilirlik 

stratejisi stratejisi kapsamında kadın girişimciliğine odaklanan bütünsel 

çalışmalarının 15. yılında, Garanti BBVA Partners Girişim Garanti BBVA Partners Girişim 

Hızlandırma ProgramıHızlandırma Programı girişimlerinden ecording ecording ile kadın kadın 

girişimciler için 100 bin tohum atışıgirişimciler için 100 bin tohum atışı gerçekleştirildi.

Buna ek olarak Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması 

birincilerinden Blindlook ve Geneon ile engelsiz bankacılık birincilerinden Blindlook ve Geneon ile engelsiz bankacılık 

ve çevreve çevre konularında doğrudan müşteri deneyimine katkı 

sağlayacak iş birliklerine imzaiş birliklerine imza atıldı.

ÖNGÖRÜLER

Garanti BBVA hem iç paydaşları,iç paydaşları, hem de uluslararası finansal 

kurumlar, müşteriler ve sivil toplum kuruluşları gibi dış paydaşları dış paydaşları 

ile Türkiye’de yenilikçi çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamaları yenilikçi çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamaları 

ve şirketlerde kadın ve erkek çalışanlara eşit fırsatlar eşit fırsatlar sunulmasına 

destek olan sürdürülebilir finansman ürünleri, dijitalleşme, sürdürülebilir finansman ürünleri, dijitalleşme, 

şeffaflık ve finansal olmayan raporlamayaşeffaflık ve finansal olmayan raporlamaya ilişkin yeni trendler 

hakkında bilgi paylaşımı yapmaya devam edecek.

Garanti BBVA, KOBİ’lerin önümüzdeki dönemin önemli 

konularından birisi haline gelen Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 

öngörülen kapsamlı değişikliklere hızlıca uyum sağlanması ve 

potansiyel risklerin fırsata çevrilmesini amaçlıyor.

KOBİ’lerin finansal sağlıklarını ön planda tutanKOBİ’lerin finansal sağlıklarını ön planda tutan ürün ve 

hizmetler geliştirmeye devam ederken, KOBİ, kadın girişimci ve KOBİ, kadın girişimci ve 

girişimcilere çevre ve kapsayıcı büyüme odaklı finansman ve girişimcilere çevre ve kapsayıcı büyüme odaklı finansman ve 

finansman dışı desteklerini finansman dışı desteklerini sürdürecek.

Sürdürülebilirlik ile ilgili çeşitli sektörlerden firmalarla iş birliklerini iş birliklerini 

2022 yılında da artırarak 2022 yılında da artırarak devam edecek. 


