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1. Giriş 
1.1 İklim değişikliği, önemli ekonomik ve ekolojik sonuçlar doğuran; bu nedenle toplumdaki

  tüm paydaşların (hükümetler, düzenleyici kurumlar, işletmeler, tüketiciler ve toplumun

  diğer tüm paydaşlarının) mücadele etmek zorunda olduğu dinamiklerden birisidir. 

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında düşük karbonlu ekonomiye geçiş, bir çok 

sektörün değer zincirleri üzerinde önemli etkiler doğuracaktır. Bu geçiş sebebiyle çoğu 

endüstride önemli yatırımlar gerekmektedir. Bu yatırımlar, enerji verimliliği, yenilenebilir 

enerji, mikro mobilite ve döngüsel ekonomi başlıklarında yoğunlaşmakta olup bu 

alanlardaki teknolojik gelişmeler herkes için yeni fırsatlar sunmaktadır. 

Bu gelişmelere paralel bir şekilde, Garanti BBVA’nın 2019 yılında belirlediği altı stratejik 

öncelikten biri “Sürdürülebilirlik” olmuştur. 

Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında Garanti BBVA’nın temel hedefleri; 

▰ Sürdürülebilirlikte öncü banka olarak müşterileri, sektörün diğer paydaşlarını ve 

karar vericileri pozitif yönde etkilemek; bu konuda sosyal rolümüzü etkin kullanmaya 

devam ederek farkındalığı artırmak, 

 

▰ İklim değişikliğine ilişkin riskleri ve mücadele fırsatlarını tespit etmek; iş 

süreçlerimize entegre etmektir. 

 

İşbu Çevre Politikası, Garanti BBVA ve iştirakleri tarafından yürütülen tüm faaliyetlerde 

çevresel etkilerin belirlenmesi, olası olumsuz etkilere karşı önlemlerin alınması için 

yöntemlerin, yetkilerin ve sorumlulukların tanımlanması bağlamında, Eylül 2021 tarihli 

Sürdürülebilirlik Politikası, ilgili yasal düzenlemeler (2872 sayılı Çevre Kanunu ve 30829 

sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği) ve ulusal / uluslararası standartlar (ISO 14001 Çevre Yönetim 

Sistemi ilkeleri, Sıfır Atık Yönetim Sistemi vb.) referans alınarak oluşturulmuştur. 
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2. Uygulama Amacı ve Kapsamı  

Amaç 

2.1 Bu politikanın amaçları; 

▰ Yaşadığımız iklim değişikliği şartlarında, Garanti BBVA olarak müşterilerimize, 

hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri belirgin 

seviyede ve sürekli biçimde artırmak, 

 

▰ Garanti BBVA ve iştiraklerindeki kullanım ve hizmet noktalarındaki (Genel Müdürlük, 

Hizmet Binaları, Şubeler, Tesisler ve ATM’ler) çevre yönetim süreçlerinde izlenecek 

genel ilkeleri ve uygulama kapsamını belirlemek ve tanımlamak, 

 

▰ Çevre yönetimi ile ilgili mevzuatların, ulusal / uluslararası standartların ve sistemlerin 

(ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri, Sıfır Atık Yönetim Sistemi vb.) 

uygulanması ve Banka’nın sürdürülebilirlik stratejilerine uyumu için gerekli 

aksiyonların alınmasını sağlamaktır. 

Kapsam 

2.2 Garanti BBVA ve iştirakleri çalışanlarıdır. 

 

3. Genel İlkeler 
 

3.1 Garanti BBVA ve iştirakleri, çevre yönetim sistemi ile ilgili aşağıdaki ilkeleri göz önünde 

bulundurur ve tüm çalışanları ile birlikte bu ilkelere uymayı taahhüt eder. 

▰ Çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemeleri, ulusal / uluslararası platformlarda geliştirilen 

sürdürülebilirlik programlarını takip etmek, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi başta 

olmak üzere uygulanabilir alanları süreçlerimize entegre etmek; yasal düzenlemeler 

ve üyesi olunan programlardaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, 

 

▰ Çevreye saygılı olmak; çevre duyarlılığını benimsemek ve yaygınlaştırmak, 

 

▰ Faaliyetlerimizden kaynaklanan doğrudan çevresel etkileri kontrol altında tutmak, 

doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanımını sağlayarak çevreye olan olumsuz 

etkilerin en aza indirgenmesi yönünde sürekli iyileştirmeleri sağlamak, 
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▰ Çalışanlarımızın farkındalığını arttırmaya yönelik eğitim ve iç iletişim faaliyetlerinde 

bulunarak gelişimlerine katkı sağlamak, 

 

▰ Çok yönlü iletişimi teşvik ederek tüm paydaşlarımızın ihtiyaçlarını anlamak ve bu 

yönde farkındalık ve gelişimlerine katkıda bulunmak, 

 

▰ Faaliyetlerimizi çevre kirliliğinin önlenmesini esas alan bir anlayışla planlamak, 

 

▰ Çevre Politikası kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için üst yönetim 

tarafından gerekli kaynakları sağlamak, 

 

▰ Tüm faaliyetlerin bu politikaya uyumunun üst yönetim tarafından düzenli olarak 

gözden geçirilmesini sağlamak. 

 

 

 

4. Kılavuz İlkeler 

Ana Hükümler 

4.1 Sürdürülebilirlik Politikası ve 3.1. maddede belirtilen genel ilkelerdir. 

 Talimatlar 

4.2 Bu politika kapsamında, gerekli durumlarda aşağıdaki talimatlar dikkate alınır.  

▰ ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında Çevre Politikasını destekleyici 

dokümanlar (Çevre El Kitabı ve Prosedürler) 

▰ T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetim Sistemi 

İstisnalar 

4.3 Bu politikanın uygulanmasında herhangi bir istisna bulunmamaktadır.  
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5. Onay, Gözden Geçirme ve Denetim Hükümleri 

5.1 Bu politika, Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından gerçekleştirilen 

incelemeler neticesinde Yönetim Kurulu tarafından 01/12/2022 tarihinde onaylanmış 

ve  01/12/2022 tarihinde yürürlüğe alınmıştır.  

5.2.  Bu Politika, İnşaat ve Emlak Müdürlüğü Sürdürülebilir ve Yeşil Ofis ekibi tarafından ve 

Yatırım Bankacılığı ve Finansman Müdürlüğü Sürdürülebilir Finans ekibi işbirliği ile kendi 

sorumluluk alanları dahilinde hazırlanmıştır. 

Yönetişim Modeli 

5.3. Banka içi ve dışı paydaşlar ile kurulan iletişim ve süreçler içindeki kontrol modeli

 “yönetişim modeli” olarak adlandırılır. Yönetişim modeli her aşamasında izlenebilir 

yapılandırılmıştır. 

 

5.4. Bu politika kapsamındaki alt süreçlerin uygulanmasına yönelik Banka içi periyodik 

denetimler İnşaat ve Emlak Müdürlüğü Sürdürülebilir ve Yeşil Ofis ekibi tarafından yapılır 

ve tespit edilen uygunsuzluk olması durumunda uygunsuzlukların giderilmesi için 

aksiyon alınır ve/veya aldırılır. 

5.5. Ulusal / uluslararası sertifikaların devamlılığı için bağımsız denetim firmaları ve yasal 

zorunluluklar doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından talep edilen raporlamaların 

yapılması Sürdürülebilirlik Birimi ve İnşaat ve Emlak Müdürlüğü Sürdürülebilir ve Yeşil 

Ofis ekibi tarafından sağlanır. 

5.6. Banka içi denetim ve raporlama çalışmaları çevre yönetimi ile ilgili süreçlerin yapısal 

desteklenmesi, güvenilir olması, düzenleyici tüm gerekliliklere uygun olması ve tüm 

bunların yeterli şekilde belgelenmesini amaçlar. 

5.7. Çevre politikası ve bağlı süreçler çerçevesinde Holding ile iletişim İnşaat ve Emlak 

Müdürlüğü tarafından yürütülür. İnşaat ve Emlak Müdürlüğü, süreçlere etki edebilecek 

konular ile ilgili süreç paydaşlarını bilgilendirir. 

5.8. Yılda en az bir defa veya ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda gerektiği durumda, bu 

Politikaya bağlı prosedürlerde İnşaat ve Emlak Müdürlüğü Sürdürülebilir ve Yeşil Ofis 

ekibi tarafından gözden geçirme faaliyetleri gerçekleştirilir ve gereken ya da arzu edilen 

değişiklikler gerçekleştirilir. 

5.9. Yılda en az bir defa veya ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda gerektiği durumda, bu 

Politikanın revizyonu için İnşaat ve Emlak Müdürlüğü Sürdürülebilir ve Yeşil Ofis ekibi 

tarafından gözden geçirme faaliyetleri gerçekleştirilir. Gereken ya da arzu edilen 

değişiklikler Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi’ne ve ardından Yönetim 

Kurulu onayına sunularak gerçekleştirilir. 
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5.10. Bu politikanın ihlali, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasının iptali / askıya 

alınması ile sonuçlanabilir. 

 

 

Sözlük 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi: Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından 

yayınlanmış olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, kurum faaliyetlerinin her 

aşamasında çevresel etkilerin tespiti ve belirlenen bu etkilerin gerekli önlemler ile kontrol altına 

alınarak çevreye verilen zararların asgari düzeye indirilmesini sağlayan bir sistemin 

kurulmasını tarif etmektedir. 

 

Sürdürülebilirlik Politikası:  

Sürdürülebilirlik Politikası;  

▰ Garanti BBVA'nın Banka'da sürdürülebilirlik yaklaşımına ilişkin vizyonunu ve genel 

ilkelerini (“Politika”) ortaya koymayı amaçlayan, 

▰ Sürdürülebilir kalkınmada Banka'nın izleyeceği genel ilkeler ile temel yönetim ve 

kontrol amaçlarını ve esasları tanımlayan ve belirleyen, 

▰ Banka içinde tutarlı ve uyumlu olacak yerel veya sektörel kurumsal yönetim 

politikaları ve sistemleri oluşturulurken ve geliştirilirken bir referans çerçevesi görevi 

görecek olan politikadır. 

 

Sıfır Atık Yönetim Sistemi: İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli 

kullanılması, atık oluşumunun azaltılması veya engellenmesi, atıkların kaynağında ayrı 

toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim sistemidir. Bu yöndeki 

faaliyetler 12.07.2019 tarihli 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir. 
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Değişikliklere İlişkin Açıklama 

Tarih Değişiklik Açıklaması Değişikliği Gerçekleştiren  

01/12/2022   ▰ İlk Yazım ve Yayınlama İnşaat ve Emlak Müdürlüğü / 
Sürdürülebilir ve Yeşil Ofis 

 ▰   

 ▰   

 


