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Garanti Bankası’nda Sürdürülebilirlik Yaklaşımı 

 

 

Garanti Bankası için “sürdürülebilir kalkınma”, hızla artan 
dünya nüfusunun çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan 

refahının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını ve ekolojik dengeyi 
tehlikeye atmadan artırılmasını ifade eder. 



Garanti Bankası Sürdürülebilirlik Yapı Taşları 

• Eğitime Destek 

• Spora Destek 

• Kültüre Sanata Destek.. 

• Çevre Yönetim Sistemi 

• Çevresel Sosyal Kredi Politikaları 

• İklim Değişiklilerinin  Yönetimi 

• Yenilenebilir Enerjiye Destek 

• Finansal Eğitim 

• Finansal Katılım 

• İnovasyon 

• Sorumlu Bankacılık 

• Müşteri Odaklı Servis… 

• İnsan Hakları 

• Sağlık ve Güvenlik 

• Eğitim 

• Performansa Dayalı Gelişim 

• Eşitlik… 

İNSAN 
KAYNAKLARI MÜŞTERİLER 

         KURUMSAL 
SOSYAL 

SORUMLULUK 
ÇEVRE 

KURUMSAL YÖNETİM 



Çevre Yönetim Sistemi 
 
Yönetsel Düzenlemeler 
 
 
 



Çevre Yönetim Sistemi-Yönetsel Düzenlemeler 

 

 2010 yılında Garanti Bankası, sürdürülebilirlik yaklaşımının oluşması için ilk 
kapsamlı adımını atmış, Sürdürülebilirlik Komitesini kurmuştur. 
 

 Yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik Komitesi’nde 
başkanlık görevi bir yönetim kurulu üyesi tarafından yerine getirilmektedir. 
 

 Komite, Banka’nın sürdürülebilirlik konusundaki gelişmesini izlemek ve 
yönlendirmek adına yılda en az 2 defa toplanmaktadır.  
 

 2012’de Proje ve Satınalım Finansmanı Birimi bünyesinde tam zamanlı bir 
«Sürdürülebilirlik Ekibi» kurulmuştur. Ekip, birim müdürü ile birlikte 4 
kişiden oluşmaktadır 
 

 2012 yılında birim, bölge müdürlükleri ve şubelerde «Sürdürülebilirlik 
Temsilcileri» seçilmeye başlanmıştır.  

 



 
 
 
 

Çevre Yönetim Sistemi-Yönetsel Düzenlemeler 
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Çevre Yönetim Sistemi-Yönetsel Düzenlemeler 



Çevre Yönetim Sistemi-Yönetsel Düzenlemeler 

 Garanti Bankası Çevre Yönetim Sistemi, Ekim 2012’de ISO 14001 sertifikası ile 
belgelendirilmiştir.  
 

 Garanti Bankası, Çevre Yönetim Sistemine dahil ettiği 23 merkez ile 2012 yılı itibarıyla 
Türkiye’de çevre yönetim sistemini en geniş kapsamda ve en fazla noktada işleten banka 
unvanını kazanmıştır. 
 

 Çevresel Yönetim Sistemi’nin, belli birimlerden başlanarak  tüm Banka genelinde 
genişletilmesi öngörülmüştür.  
 

 
 
 



Çevre Yönetim Sistemi- Yönetsel Düzenlemeler  
 
 Garanti Bankası 2009 yılında ilk kez sera gazı emisyonu hesaplamaya 

başlamıştır. 

 2010 yılında sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği stratejisini ilk kez 
Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) açıklanmıştır. 

 2012 yılında son rapor ile projeye katılan 32 şirket arasında performans 
dalında en yüksek puanı alarak Karbon Saydamlık Projesi Türkiye Ofisi 
tarafından ilk kez verilen “Karbon Performans Liderliği” ödül almıştır. 

 2012 yılında Yöneticiler Zirvesi ve Gelecek Toplantıları’nın karbon nötr 
düzenlenmesine kararı verilmiştir. 

 

 

 

 



Çevre Yönetim Sistemi-Yönetsel Düzenlemeler 

 
 Garanti Bankası, 2012 yılında üye olduğu İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği 

tarafından yayınlanan ''Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi''ni  2013 yılında imzalamıştır. 
 

 Bildirgenin imzalanma kararı Sürdürülebilirlik Ekibi yöneticilerinin insiyatifile, diğer  ilgili 
birimlerin de görüşleri alınarak verilmiştir. 
 

 Bildirge kapsamındaki konuların yürütülmesi Sürdürülebilirlik Ekibi tarafından takip 
edilmektedir. 
 

 İnşaat Md.’nün bina içerisinde enerji verimliliğine odaklanan faaliyetleri, ISO 14001 
kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerin tamamı  birbiriyle  bağlantılı olarak 
yürütülmektedir. 

 
 



Çevre Yönetim Sistemi 
 
Uygulama 
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Hizmet sektöründe aktif olan Garanti Bankası’nın çevreye olan etkisi çalışanları , 
şubeler, binalar , ATM’ler , veri merkezleri ve operasyonlarından 
kaynaklanmaktadır. 
Garanti’nin önem verdiği çevresel unsurların başında enerji tüketimi ve buna 
bağlı olarak sera gazı salımları gelmektedir. 
Garanti , karbon salınımlarını enerji verimliliği sağlayan operasyonlara 
odaklanarak azaltmayı hedeflemektedir.  
Bunu , bina ve şubelerdeki enerji tüketimini optimize ederek , enerji verimli BT ve 
ofis ekipmanları satın alarak , davranış değişikliği ile enerji verimliliği arttırarak ve iş 
seyahatlerinin sayısını azaltarak gerçekleştirilmeyi hedeflemektedir. 

Çevre Yönetim Sistemi- Uygulama  
 



Çevre Yönetim Sistemi- Uygulama  
 

 

 

Garanti Bankası 2011 yılında, 2012 yılı sonunda 2010 yılına kıyasla toplam CO2 
eşdeğeri cinsinden emisyonların toplam aktiflere oranının %7 azaltılması yönünde 
hedef belirlemiştir.   

  

Garanti Bankası, bu hedef üzerinden 2011 yılı sonunda %10,8 oranında azalma 
kaydetmiştir.  

 

 



Yeşil Bina Projeleri: 

Pendik Teknoloji Kampüsü  Projesi, mimari ve mühendislik çözümleriyle sürdürülebilir 
bir proje olması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda projenin tasarım ve inşaat 
faaliyetlerinin yürütülmesinde;  arazi ile uyum, enerji ve su tüketiminin azaltılması, 
çevre dostu malzeme seçimi ve inşaat atık yönetimi gibi LEED sertifikası kriterleri göz 
önünde tutulmaktadır. Pendik Teknoloji Kampüsü Projesi tamamlandığında, LEED New 
Construction-Gold sertifikası alması  hedeflenmektedir. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Çevre Yönetim Sistemi- Uygulama  
Doğrudan Çevresel Etkilerin Azaltılması 



Garanti Bankası'nın mevcut binalarının bakımı ve 
kullanımında enerji maliyetlerinin azaltılması ile 
olası tasarruf fırsatları incelenmektedir. Enerji 
verimliliği çalışmalarına Genel Müdürlük 
Binamızdan başlanmış olup çalışmaların 
sonucunda LEED Sertifikası alınması 
hedeflenmektedir. 
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Çevre Yönetim Sistemi- Uygulama  
Doğrudan Çevresel Etkilerin Azaltılması 



Çevre Yönetim Sistemi- Uygulama  
Doğrudan Çevresel Etkilerin Azaltılması 

Elektrik Tasarrufu: 

 2007 yılında elektrik tüketiminin yoğun olduğu veri merkezlerinde enerji verimliliğini artırmak 
üzere sunucuları sanallaştırmaya başladık.  

 2010 yılından itibaren yeni ve renovasyona giren şubelerimizin dış cephesinde bulunan reklam 
tabelaları ve şube içerisinde bulunan reklam amaçlı görsellerin aydınlatmaları LED’e 
dönüştürülmüştür. Bu sayede arıza oranının azalmasına dayalı olarak bakım maliyetleri düşmüş , 
enerji tüketiminde de yaklaşık %60-70 tasarruf sağlanmıştır. 

 2007 yılından itibaren şube dış cephe reklam tabelaları çalışma zamanları güneşin doğuş ve batış 
zamanına göre astronomik zaman saatleriyle çalıştırılmaktadır. 

 Şube içi aydınlatmalarda düşük kayıplı elektronik balanslı kompakt floresanlar kullanılmaktadır.  

 Yaklaşık 6-7 aydır şubelerimizin aydınlatmaları da dahil  LED armatüre dönüştürülmesi için ürün 
incelemeleri yapılmaktadır. 2013’ün son çeyreğine kadar da yeni şubelerimizde aydınlatma 
amaçlı LED armatürler kullanılacaktır.  

 Ortaköy ve Taksim şubelerimizde deneme amaçlı LED armatürler kullanılmıştır. İnşaatı devam 
etmekte olan Ankara Bahçelievler ve Kızılay , İzmir Halit Ziya ve Karşıyaka Hizmet binalarımızda 
projelendirme LED armatürlere göre yapılmış olup imalatlar bu doğrultuda yapılacaktır. 

 

 



 

 Şubelerimizin dizaynı sırasında doğal ışık ile aydınlatmayı binanın içinde mümkün olduğunca 
kullanılmaktadır. 

 

 Yeni açılan şube lokalleri ve yenilenen şube lokalleri soğutma sistemlerinde kullanılan R22 gazı 
yerine ozon tabakasına daha az zarar veren R410 gazı kullanımına başlanmıştır. Ayrıca , A+ enerji 
tüketen klimalarla %40’a varan verimlilik sağlayan yeni sistemler kullanılarak tipik bir şubenin 
tükettiği toplam enerji miktarı %10 oranında düşmektedir. Yeni nesil klimalar 2009 yılından 
itibaren bütün yeni açılan şubeler, binalar ve ATM ‘lerde kullanılmaktadır. 

 

 Doğalgaz ile ısınan şubelerimizde baca gazı ısısından yararlanarak yoğuşma prensibiyle çalışan 
ve enerji tasarrufu sağlayan kombiler kullanılmaktadır. Bu uygulama ile yakıt tüketiminde %10-
20 arasında  yakıt avantajı sağlanmaktadır. 

 

 Şube içerisinde iç hava kalitesini arttırmak adına ısı geri kazanım cihazları kullanılmaktadır. 

 

 Şubelerde mekanik ve elektrik kısımlarında yapılan çalışmalar sonucunda toplam elektrik 
tüketiminde %20-25’e varan tasarruf sağlanmaktadır.  

 

 Tüm ATM’lerimizin cephe aydınlatmaları LED armatür olup , astronomik zaman saatlerine 
sahiptirler. 

 

 Tüm sistemlerin bakım – onarım ve temizlikleri sık aralıklarla yapılarak elde edilecek en yüksek 
verimle çalışmaları sağlanmaktadır.  
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Çevre Yönetim Sistemi- Uygulama  
Doğrudan Çevresel Etkilerin Azaltılması 



 Genel Müdürlük dış cephe TAÇ aydınlatması, konferans salonu , WC’ler , asansör  önleri  
floresandan LED’e çevrilmiştir. 

 

 Genel Müdürlük binamızda aydınlatma için daha az kullanılan alanlarda harekete duyarlı sensör 
sisteminden yararlanmaya başlanmıştır. 

 

 Tadilatı devam eden yönetim katlarının aydınlatmalarının %80’i LED , %20’si ise teknik nedenlerden 
dolayı tasarruflu floresana çevrilmiştir. (%20’lik kısım multi sensörlü olup hem harekete hem gün 
ışığına duyarlıdır) 

 

 Ayrıca ofis katlarımızın aydınlatmasının LED armatürlere dönüştürülmesi amacıyla firmalardan 
teklif alınmaya başlanmıştır. 

 

 Doğal ışık ile aydınlatmayı binanın içinde olabildiğince kullanmaya çalışmaktayız. 

 

 Genel Müdürlük lavabo armatürlerine su debilerini ayarlayan aksesuarlar (perlatör) eklenmiştir. 
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Çevre Yönetim Sistemi- Uygulama  
Doğrudan Çevresel Etkilerin Azaltılması 



Çevre Yönetim Sistemi 
 
Davranış Değişikliği Teşvik 
 
 
 



 İnsan kaynağı, Garanti Bankası’nın en önemli itici gücüdür. Garanti Bankası, 
insan kaynağına verdiği eğitim ve teknoloji desteğini ilk sırada 
önemsemektedir. 

 

 Sürdürülebilirlik Temsilcileri Ağı, Garanti Bankası çalışanlarının Banka 
sürdürülebilirlik performansına olumlu katkısını en üst seviyeye taşımak için 
oluşturulmuştur.  

 
 

Çevre Yönetim Sistemi-Davranış Değişikliği 



FARKINDALIK 

E-learning - Sürdürülebilirlik 

E-learning - Sürdürülebilirlik 

Intranet Sürdürülebilirlik Sayfası 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Önersen ve Atölye Platformları ile bütün çalışanların çevresel ve sosyal 
performans hakkında öneriler geliştirmeleri teşvik edilir.  

 Sürdürülebilirlik konusunda çalışan farkındalığı yaratmak amacıyla videolar 
hazırlanmaktadır. 

 WWF yeşil ofis programına katıldık, program kapsamında çalışan farkındalığı ve 
davranış değişikliği aksiyonları alınacaktır. 

 
 

Çevre Yönetim Sistemi-Davranış Değişikliği 



TEŞEKKÜRLER 
surdurulebilirlik@garanti.com.tr 

 


