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Merhaba,
Adım Emre Hatem, Garanti’nin Proje Finansmanı ve Sürdürülebilirlik’ ten Sorumlu Birim Müdürüyüm.
Bugün sizlere 2015 Sürdürülebilirlik Raporumuzu sunmaktan mutluluk duyuyorum.
Aslında bu bizim Küresel Raporlama İnisiyatifiG4 – Kapsamlı seçeneği ile uyumlu olarak
hazırladığımız üçüncü raporumuz.
2015 sürdürülebilirlik açısından heyecan verici gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Örneğin:




Birleşmiş Milletler’ de dünya liderleri tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin kabul
edilmesi
Paris’te düzenlenen COP 21 İklim Değişikliği Konferansı ve
Türkiye’nin karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar %21 azaltacağını beyan etmesi

Bu küresel ve yerel gelişmeler ile uyumlu olarak Garanti, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir bankacılık
konusuna odaklanmaya devam etti.
Sürdürülebilir değer yaratımı her zaman Garanti’nin iş modelinin merkezinde yer almıştır. Örneğin:






23 yıldır WWF Türkiye’nin ana sponsoruyuz.
Kadın girişimcileri desteklemeye 2006 yılında başladık.
2006 yılında kağıtsız bankacılık ortamı yaratan ilk Türk bankası olduk.
Ayrıca 2007 yılında sunduğumuz çevre dostu kredi kartı o dönemde Avrupa’da bir ilkti.
Bunun yanı sıra, geçtiğimiz 10 yıl boyunca, 4 milyar Dolar’ın üzerinde taahhüt ile yenilenebilir
yatırımların önde gelen finansörlerinden biriyiz.

2010’dan beri sürdürülebilirliği daha bütünsel bir yaklaşım ile ele alıyoruz ve 6 başlıktan oluşan bir
sürdürülebilirlik stratejisi kurduk.
Ve raporumuz da bu 6 başlık üzerine kurulu.
Başlıklara kısaca açıklamak isterim.
Her zaman en önemli odağımız sürdürülebilir finans ve müşterilerimiz.
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak için sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunuyoruz.

Örneğin son dönemde, güneş enerjisi ve verimli sulama sistemleri için yapılandırılmış finansman
sistemleri geliştirdik.
Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine destek olmak için, Ekim ayında İklim Değişikliği Eylem
Planımızı yayınladık.
Bu Eylem Planı ile uyumlu olarak, yeni enerji kredilerinin en az %60’ını yenilenebilir projelere
yönlendirmeyi taahhüt ediyoruz.
Bununla birlikte, finansal sağlık ve finansal kapsama bizim için çok önemli.
Üstün teknolojik altyapı üzerine kurulu dijital kanallarımız üzerinden müşterilerimiz tüm bankacılık
faaliyetlerini 7/24 gerçekleştirebiliyor.
4 milyon dijital müşterimiz var ve nakit hariç tüm finansal işlemlerin %91’i dijital kanallar aracılığı ile
gerçekleşiyor.
Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta güçlenmelerinin güçlü bir savunucusu olan Garanti, Birleşmiş
Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayan ilk Türk bankası oldu.
Girişimciliğin Türkiye’nin ekonomik büyümesindeki öneminin bilincinde olan Garanti, girişimcileri çeşitli
ürün ve hizmetler ile destekliyor.
Bu sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin yanı sıra, çevresel ve sosyal risk yönetimi de bizim için çok
önemli.
Finanse ettiğimiz projelerin etkilerini daha iyi yönetmek için, uluslararası standartlar ile paralel, çok
kapsamlı bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi uyguluyoruz.
İkinci odağımız, kendi faaliyetlerimizin doğrudan çevresel etkilerini azaltmak.
Gururla belirtmek isterim ki, geçtiğimiz sene itibarıyla, Çevre Yönetim Sistemimizin kapsamını tüm
binalarımızı ve 20.000 çalışanımızı kapsayacak şekilde %100’e çıkardık.
Düzenli bir şekilde atıklarımızı geri dönüştürüyor; enerji, su ve kağıt tüketimimizi azaltıyoruz.
Üçüncü odağımız paydaşlarımız. Paydaşlarımız ile çok çeşitli platformlarda bir araya geliyor; UNEP FI,
UN Global Compact gibi uluslararası ve ulusal girişimlere katkıda bulunuyoruz.
Ve düzenli olarak uyguladığımız önceliklendirme analizi ile müşterilerimiz, yatırımcılarımız ve toplum
için en önemli konuları belirliyoruz.
Dördüncü odağımız insan kaynağımız. Bizim için insan kaynağı en değerli varlığımız. Sürdürülebilir
büyümenin ancak, çalışanlarımızın farkındalık, kapasite ve katkılarının artmasıyla başarılabileceğine
inanıyoruz.
Toplum için değer yaratmak beşinci odağımız. Eğitimden sanata, kültürden engellilerin sosyal ve
ekonomik hayata katılımını sağlamaya kadar birçok Topluma Yatırım Programımız bulunuyor.
Sonuncu fakat bir o kadar da önemli olan odağımız ise kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi. Banka
içinde sürdürülebilirliği nasıl yönetiyoruz? En üstte, nihai karar mercii olan Sürdürülebilirlik Komitemiz
bulunuyor; Sürdürülebilirlik Ekibimiz, Banka’nın birçok biriminden oluşan çeşitli Çalışma Gruplarımız
ve 1.000 Temsilcimiz ile sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirmek için hep birlikte çalışıyoruz.
Ne mutlu ki, 2015 birçok başarı getiren muhteşem bir yıl oldu.
Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde ve CDP İklim Değişikliği A Bandı’nda yer almaya hak
kazanan tek Türk şirketi olduk.

2015 Sürdürülebilirlik Raporumuzda, bir adım daha ileriye giderek, sürdürülebilirlik verilerimizin dış
denetim kapsamını genişlettik.
Yalnızca, enerji tüketimi, su tüketimi ve emisyon verilerimiz değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal
etki değerlendirme verilerimiz de bir üçüncü taraf şirket tarafından doğrulandı.
Umarız bu rapor, Garanti’nin sürdürülebilirlik yolculuğu hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlar.
Çok teşekkürler

