
Sayın Başbakan Yardımcım,   
İş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının değerli üyeleri, saygıdeğer basın mensupları,  
Değerli Konuklar, 
 
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
5. sini gerçekleştirmekten kıvanç duyduğumuz Sürdürülebilir Finans Forumu’na hoş geldiniz.  
 
Öncelikle sürdürülebilirlik ile ilgili tüm toplantılarda bizi yalnız bırakmayarak, Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine büyük katkısı olan Sayın Başbakan Yardımcımıza 
gönülden teşekkürü bir borç biliriz.  
 
Bu yılki temamızı, son birkaç yılda sürdürülebilirlikle ilgili çok önemli iki dönüm noktasından 
yola çıkarak belirledik. Bunlar; sürdürülebilir kalkınmanın küresel çerçevesini çizen ve ortak 
gelecek hayalimizi somutlaştıran Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve bu hedeflerin içinde en 
öncelikli konu başlıklarından olan İklim Değişikliğiyle Mücadele için kritik önemdeki Paris 
Anlaşması.  

Hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de küresel hedeflerin hayata geçirilmesi için öncelikle 
finans sektörünün liderliği üstlenmesi gereği artık tüm dünyanın farkına vardığı bir gerçek. 
Çünkü yapılan araştırmalara göre 2030’a kadar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 
dünya genelinde hayata geçirilebilmesi için her sene yaklaşık 5-7 trilyon dolara ihtiyaç var.1  

Halihazırda kullanılmakta olan karma finansman, risk sermayesi, sosyal ve çevresel etki 
yatırımcılığı, kitlesel fon ve –yeşil fonlar gibi- sosyal odaklı piyasa araçları bu ihtiyacın 
giderilmesinde önemli katkı yaratsa da yetersiz kalıyor. Bu nedenle sürdürülebilirliğin, 
özellikle de iklim değişikliğiyle mücadelenin finansmanı, en hızlı odaklanılması gereken konu 
olarak ortaya çıkıyor.		

Bununla birlikte, sürdürülebilirliğin finans sektöründe ana akım stratejilerden birisi olmasının 
gerekliliği yalnızca hedefleri hayata geçirmek için bir araç olmasından kaynaklanmıyor. İklim 
değişikliğine bağlı riskler ve diğer yandan düşük karbon ekonomisine geçişin, tüm kurumlar 
üzerinde boyutları şu an tam olarak öngörülemeyen finansal etkileri olacağı da tabi ki 
öngörülüyor.  

Ancak iklim değişikliğinin risklerle birlikte birçok fırsatı da beraberinde getirdiğini fark etmek 
gerekiyor, Ocak 2017’de yayınlanan “Better Business Better World” raporuna göre 2030’a 
kadar SKH’leri gerçekleştirmek, özellikle sektörde en az 12 trilyon dolar artı değer  ve 380 
milyon yeni istihdam yaratacak. Bu sektörler; tarım, şehirler, enerji ve malzeme, sağlık ve iyi 

																																																													
1	http://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/POSITIVE-IMPACT-PRINCIPLES-AW-WEB.pdf	
	



yaşam. Sürdürülebilirliği ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla, bütüncül olarak ele alan 
şirketlerin bu muazzam fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğini söyleyebiliriz.  

Ülkemizde ise dün açıklanan 2018-2020 Orta vadeli programındaki temel amaçlar: yani, 
“büyümenin hızlandırılması”, “istihdamın arttırılması” ve “gelir dağılımının iyileştirilmesi” 
hüç şüphesiz ki kalkınma hedeflerini gerçekleştirme yolculuğundaki odakları belirleyici olacak. 
Bununla beraber, “İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi”, “yüksek katma değerli üretimin 
yaygınlaştırılması”, “kamuda kurumsal kalitenin arttırılması” gibi bütünleyici amaçlar 
sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edecek unsurlar olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla bütün bu 
fırsatları değerlendirmek, finans sektörünün gelişimi ve kendi sürdürülebilirliği için de hayati 
öneme sahip. 

Ve yine sektörün bu konudaki liderliği, iş dünyasının tamamına etki edebilme ve dönüştürücü 
bir rol oynama potansiyelini gerçekleştirmesine bağlı. Bu nedenle bizler SKD Türkiye ve 
partnerlerimiz Global Compact Türkiye ve UNEP FI ile birlikte 2013 yılından bu yana 
sürdürülebilir finansı gündemde tutmak amacıyla birbirinden değerli aktörleri bir araya getiren 
bu Forum’u düzenliyoruz.  

Bu yıl Forum’da bizleri en az küresel çapta yaşanan bu dönüm noktası niteliğindeki gelişmeler 
kadar heyecanlandıran başka bir gelişme daha var. SKD ve Global Compact Türkiye üyesi 
bankaların liderliğinde başlatılan, şu an Türkiye’nin öncü bankalarının katkısını ve Türkiye 
Bankalar Birliği’nin desteğini almış bulunan Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi, 
bugün burada lanse edilecek.  

Birazdan Global Compact Türkiye Başkanı Mustafa Seçkin’in daha detaylı bahsedeceği bu 
Bildirge, Türk finans sektörünü çok az ülkede gelinen bir aşamaya taşıyor. Küresel çapta örnek 
olabilecek bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan Bildirge’nin uygulanması, ülkemizde 
SKH’lerin gerçekleştirilmesi yolunda tüm sektörler açısından son derece hızlandırıcı, teşvik 
edici ve kolaylaştırıcı olacak.   

Bizler bu dönüm noktasında olmanın heyecanını ve sabırsızlığını yaşıyoruz. Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerinden biri de bildiğiniz gibi “İşbirlikleri.” Bu etkinliği ortak akıl ve ortak 
çabayla inşa ettiğimiz, her yıl omuz omuza verdiğimiz değerli partnerlerimiz Global Compact 
Türkiye ve UNEP FI’a teşekkür ediyorum.  

Ve elbette, bu heyecanımızı etkiye dönüştürmek üzere 2013’ten bu yana kesintisiz bir şekilde 
Forum’u maddi manevi destekleyen hem üyelerimiz hem ana sponsorlarımız Garanti Bankası 
ve Şekerbank ile destek sponsorumuz TSKB’ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Forum’un 
her yıl daha da etkili olmasında hepsinin sahiplenmesi ve çok fazla emeği var. Bu yıl SKD 
ailesine yeni katılan ve katılır katılmaz Forum’un mekan sponsoru olan Zorlu Holding’e de çok 
teşekkür ediyorum. Üyelerimizin katkısı ve gücüyle her etkinliğimiz, her faaliyetimiz giderek 



daha da güçleniyor. Bunu bugün bir kere daha yürekten hissediyoruz ve geleceğe inançla 
bakabiliyoruz. 

Sürdürülebilirlik gündeminde uzun yıllar etkisi devam edecek önemli gelişmelere şahit 
olduğumuz bu dönemde finans sektörünün dönüştürücü etkisini artırmaya katkı sunacak olan 
etkinliğimize katılan siz değerli konuklarımıza “iyi ki geldiniz” diyor, sürdürülebilirlik 
yolculuğumuzda başarılar diliyor ve verimli bir gün geçirmenizi diliyorum.  

Sevgi ve Saygılarımla, 


