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Sayın	Bakanım,		

Değerli	misafirler,	

4.	Sürdürülebilir	Finans	Forumu’na	hoşgeldiniz.	

	

Global	 Compact	 Türkiye’nin	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 olarak	 ilk	 konuşmamı	

huzurunuzda	 gerçekleştirmenin	mutluluğunu	 yaşıyorum.	 Konuşmama,	 forumumuza	

ev	sahipliği	yapan	Yönetim	Kurulu	Üyemiz	Borsa	İstanbul’a	ve	bu	ortaklığı	4	senedir	

keyifle	 gerçekleştirdiğimiz	 Sürdürülebilir	 Kalkınma	 Derneği	 ve	 UNEP-FI’a	 teşekkür	

ederek	 başlamak	 isterim.	 2013	 yılından	 beri	 sürdürülebilirliğin	 finansmanı	

gündeminden	 en	 güncel	 gelişmeleri	 alanın	 önde	 gelen	 aktörleri	 ve	 paydaşlarımızla	

değerlendirme	şansı	yakalıyoruz.	Bunu	başarmamızda	sponsorluklarıyla	bize	destek	

sunan	 UN	 Global	 Compact	 imzacısı	 bankalarımız	 Garanti	 Bankası,	 Şekerbank	 ve	

TSKB’ye	teşekkür	ederim.		

	

Sürdürülebilirlik	 gündemi	 asla	 hız	 kaybetmiyor.	 Fakat	 buna	 rağmen	 geride	 kalan	

2015	yılı,	 bu	 gündemi	 takip	 edenler	 için	de	 ayrıca	 iz	 bırakacak	bir	 yıl	 olarak	kayda	

geçti.	 Toplamda	 17	 milyon	 bireyin	 çeşitli	 kapasitelerde	 içinde	 yer	 aldığı	 uzun	

istişareler	 sonucunda,	 Sürdürülebilir	 Kalkınma	 Hedefleri	 bütün	 dünya	 için	 ilham	

verici	ve	yol	gösterici	17	hedefi	bizlere	sundu.	Benzer	şekilde	bir	diğer	 ilham	veren	

gelişme	de	Paris’te	COP21	görüşmelerinde	yaşandı	ve	devletler	arasında	 ilk	defa	en	

fazla	 2	 derecelik	 artışa	 yönelik	 küresel	 bir	 anlaşmaya	 varıldı.	 Ancak	 2015	 yılının	

getirileri	bunlarla	 sınırlı	 kalmadı	ve	ev	 sahipliği	 yaptığımız	G20	zirvesinde	 liderlere	

sunulan	 yol	 haritasında	 çözüm	 önerileri	 arasında	 UN	 Global	 Compact’in	 yer	 alması	



önemli	 bir	 kazanım	 olarak	 kayda	 geçti.	 Burada	 özverili	 çabalarından	 ötürü	 önceki	

Başkanımız	Dr.	Yılmaz	Argüden’e	huzurunuzda	teşekkürlerimi	sunmak	isterim.		

	

Bütün	bu	gelişmeler	bize	sadece	 ilham	vermekle	kalmıyor.	UN	Global	Compact’in	ve	

Ulusal	Ağlarının	bu	gelişmelerde	önemli	aktörler	olarak	yer	alması,	girişimin	hayata	

geçirilmesinde	başlıca	hedef	olan	iş	dünyasının	bu	gündeme	dahil	ve	ortak	olmasının	

kazanımını	tekrar	bize	gösteriyor.	

	

Değerli	misafirler,	

	

Sürdürülebilir	ve	kapsayıcı	finansman,	küresel	hedefleri	yatay	kesen	temel	bir	unsur.	

Finansman,	 doğası	 gereği	 aslında	 her	 hedefle	 yakın	 temasta	 bulunuyor.	 Ancak	

bunların	içinden	dördüyle	ilişkisini	özellikle	dikkatinize	arz	etmek	isterim.		

	

Küresel	 hedefler,	 ilk	 hedef	 olan	 “Yoksulluğa	 Son”	 ile	 başlıyor.	 Yoksulluğun	

aşılmasında	 da	 sürdürülebilir	 istihdam	 ve	 eşitliğin	 sağlanması	 için	 ekonomik	

büyümenin	aynı	zamanda	kapsayıcı	olması	gerektiğinin	altı	çiziliyor.		

	

Kapsayıcı	 istihdam	 yaklaşımı	 da	 içerisinde	 beşinci	 hedef	 olan	 “Toplumsal	 Cinsiyet	

Eşitliğini”	 barındırıyor.	 Kadınların	 hakkaniyetli	 işlere	 erişimleri,	 toplumsal	 ve	

ekonomik	karar	alım	süreçlerine	dahil	olmaları	toplumlara	ve	bireylere	sadece	insani	

değil,	finansal	kazanımlar	sağlayacaktır.	

	

Sekizinci	hedef	olan	“insana	yakışır	iş	ve	ekonomik	büyüme”	boyutunda	ise	akılcı	ve	

sürdürülebilir	 yatırımların	 önemi	 göze	 çarpıyor.	 2016-2030	 döneminde	 istihdama	

katılması	 beklenen	 yaklaşık	 470	 milyon	 insan	 için	 kapsayıcı	 ve	 eşitlikçi	 istihdam	

fırsatlarının	yaratılması	kritik.		

	

Finansmanın	 önemli	 aynı	 zamanda	 erişilebilir	 ve	 temiz	 enerji	 boyutunda	 karşımıza	

çıkıyor.	 Yedinci	 hedef	 olan	 “erişilebilir	 ve	 temiz	 enerji”	 boyutunda	 finansmanın	

sürdürülebilirlik	kriterlerini	gözetmesinin	altını	çizmek	gerekiyor.	Dünyanın	seragazı	

emisyonlarının	yaklaşık	%60’ının	enerji	sektöründen	kaynaklanıyor	olması,	neyi	nasıl	

finanse	 ettiğimizi	 tekrar	 gözden	 geçirmemizi	 gerektiriyor.	 Bu	 çerçevede	 Global	

Compact	 Türkiye	 olarak	 geçtiğimiz	 yıllarda	 Hollanda	 ve	 Fransa	 Ulusal	 Ağları	 ile	

ortaklaşa	gerçekleştirdiğimiz	bankacılık	delegasyonu	toplantılarımız	kapasite	gelişimi	



için	 bankalarımıza	 önemli	 destek	 sağlamıştı.	 Bundan	 sonraki	 adımlarda	 Ekvator	

Prensipleri’ne	giriş	niteliği	olabilecek	bir	ulusal	sürdürülebilir	bankacılık	beyanatının	

ortaklaşa	 imzalanması	 ve	 standardın	 bir	 çıta	 yükseltilmesi	 temennimiz.	 BM	

tarafından	 2005	 yılında	 oluşturulan	 “Sorumluluk	 Sahibi	 Yatırım	 İlkeleri”	 (UN	 PRI)	

girişimine	uygun	yatırım	gerçekleştirmeye	 taahhüt	veren	1380	 fonun	 toplam	hacmi	

59	trilyon	ABD	Dolarına	ulaşmışken,	finansmanda	ve	bankacılıkta	taahhütlere	yönelik	

önemin	tekrar	altını	çizmek	isterim.		

	

Finansmanın	doğrudan	etki	 alanında	 ise	bugünkü	 temamız	olan	 “Kapsayıcı	Büyüme	

İçin	 Kapsayıcı	 Finans”	 başlığı	 yaklaşımımızı	 özetliyor.	 Bu	 çerçevede	 üzerinde	

çalışmamız	 gerektiğine	 inandığımız	 adımların	 kısaca	 üzerinden	 geçmek	 isterim:	

Finansal	 okuryazarlığın	 artırılması	 burada	 hala	 önceliklendirmemiz	 gereken	 bir	

gelişim	 alanı.	 Bu	 gelişim	 sayesinde,	 bireylerin	 kaynaklarını	 yönetmeleri	 ve	 sağlıklı	

karar	almalarına	imkan	tanınacaktır.	Bununla	beraber	hizmet	sağlayıcıların	tarafında	

da	 bahsettiğim	 kapasitelerin	 gelişmesi	 için	 özel	 ürün	 ve	 hizmetler	 geliştirilmesi	

önemli.		

	

Bu	çalışmaları,	Türkiye’de	finansal	kurumlara	erişimde	kadınlarla	erkekler	arasındaki	

uçurumun	kapatılması	boyutundan	düşündüğümüzde,	etki	alanımızın	önemini	tekrar	

anlayabiliriz.	Dünya	Bankası	verilerine	göre	ülkemizde	kadınların	finansal	kurumlara	

erişimi,	erkeklerin	yaklaşık	üçte	biri	seviyesinde	bulunuyor	ve	bu	dengeyi	kurmamız	

gelecek	nesillerin	de	gelişimi	ve	refahı	için	kritik	önem	taşıyor.	Bu	açıyı	da	gözeterek,	

dezavantajlı	ve	dar	gelirli	bireylere	yönelik	ürün	ve	hizmetlerin	hem	finansal	hem	de	

reel	 sektör	boyutunda	 çalışılması	 ve	geliştirilmesi	de	bugünkü	 temamızı	besleyecek	

adımlar	olacaktır.		

	

Son	 olarak,	 finansal	 kurumlara	 erişim	 boyutunda	 bahsettiğim	 kapasitelerin	

geliştirilmesi	 için	 mikro	 finansman	 ve	 mikro	 kredilerin	 öneminin	 altını	 çizmek	

isterim.	 Bugün	 panellerimizden	 birisinde	 değineceğimiz	 bu	 uygulamaların,	 ihtiyaç	

duyduğumuz	 gelişim	 alanlarında	 teşvik	 edici	 ve	 güçlendirici	 rol	 oynayacağına	

inanıyorum.	 Bu	 alanda	 bazı	 iyi	 örnekleri	 başta	 UNGC	 imzacısı	 kurumlarımızın	

uygulamalarında	 gözlemliyoruz,	 ancak	 mevzuatımız	 güçlendikçe	 bu	 uygulamalar	

daha	da	verimli	sonuçlar	getirecektir.		

	

	



Değerli	misafirler,	

	

Sözlerime	 son	 verirken,	 Küresel	 Hedeflerin	 öncülü	 Binyıl	 Kalkınma	 Hedefleri’nden	

ayrıştığı	 önemli	 bir	 noktayı	 hatırlatmak	 isterim:	 Dünya	 çapında	 belirlediğimiz	 17	

hedef,	 kimseyi	 geride	 bırakmadan,	 kimseyi	 de	 sorumluluklarından	 ayrı	 tutmadan	

gelişime	 davet	 ediyor.	 Bu	 nedenle,	 sadece	 gelişmekte	 olan	 ülkelere	 değil,	 dünyanın	

gelişmiş	 ülkelerine	 de	 eksik	 kaldıkları	 alanları	 işaret	 ediyor.	 Bizim	 ülkemizde	

yapacağımız	 iyileştirmelerin	ve	gelişimin,	aynı	zamanda	küresel	çapta	arzuladığımız	

daha	iyi	bir	dünya	geleceğine	katkı	sağlayacağını	göz	önünde	bulundurmamız	gerekir.		

UN	 Global	 Compact	 adına,	 kapsayıcı	 finansman	 ve	 daha	 bir	 çok	 kritik	 konunun	

dünyanın	önde	gelen	iş	dünyası	liderlerinin	katılımıyla	ele	alınacağı,	üç	yılda	bir	New	

York’ta	gerçekleştirilen,	bu	yıl	22-23	Haziran	tarihlerinde	düzenlenecek	olan	Liderler	

Zirvesi’ne	sizleri	davet	ediyor	ve	aramızda	görmeyi	diliyorum.	Beni	dinlediğiniz	 için	

teşekkür	ederim.		

	

	
	

 


