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Sayın	Başbakan	Yardımcım,	

Değerli	konuklar,	

	

Sürdürülebilir	 Kalkınma	 Derneği	 ve	 UNEP-FI	 iş	 birliği	 ile	

gerçekleştirdiğimiz	 beşinci	 Sürdürülebilir	 Finans	 Forumu’na	 hepiniz	

hoş	geldiniz.	Sizleri	şahsım	ve	Global	Compact	Türkiye	Yönetim	Kurulu	

adına	saygıyla	selamlıyorum.		

	

Artık	bir	gelenek	haline	gelen	Sürdürülebilir	Finans	Forumu’nun	beşinci	

buluşmasında	 sizlerle	 birlikte	 olmaktan	 mutluluk	 duyuyorum.	

Forum’un	 her	 geçen	 sene	 gelişerek	 ve	 büyüyerek	 ilerlediğini,	 yeni	

paydaşlara	 ulaşarak	 etki	 alanını	 geliştirdiğini	 görmek	 bizlere	 gurur	

veriyor.	 Bunu	 verdikleri	 desteklerle	 mümkün	 kılan	 Garanti	 Bankası,	

Şekerbank,	Türkiye	Sınai	Kalkınma	Bankası	ve	Zorlu	Holding’e	teşekkür	

ederim.				

	

Son	aylarda	Asya’da	gerçekleşen	sel	felaketleri,	Amerika	kıtasındaki	eşi	

görülmemiş	 kasırgalar,	 İstanbul’da	 dakikalar	 içinde	 yaşanan	 son	 32	



yılın	en	yüksek	yağış	oranı	gibi	olaylar,	iklim	değişikliğinin	bir	söylenti	

değil,		gözle	görülür	bir	gerçek	olduğunu	bizlere	gösterdi.	Yapılan	son	

çalışmalara	 göre,	 iklim	 değişikliğinin	 yol	 açtığı	 doğal	 afetlerden	

kaynaklanan	yıllık	ekonomik	kayıp	ortalama	250	 ila	300	milyar	dolar	

arasında.	 Sadece,	ABD'yi	 vuran	 Irma	 ve	Harvey	 kasırgalarının	ülkeye	

maliyetinin	 toplamda	 290	 milyar	 dolar	 olduğu	 tahmin	 ediliyor.	

Günümüzdeki	 sıcaklık	artışı	 trendinin	devam	etmesi	halinde,	 küresel	

ortalama	 sıcaklık	 artışının	 4°C	 civarında	 olacağı,	 buna	 bağlı	 olarak	

GSYİH	 kaybının	 ise	 %10	 oranında	 olacağı	 tahmin	 ediliyor.	 Nitekim,	

Dünya	 Ekonomik	 Forumu	 tarafından	 yapılan	 2017	 Küresel	 Risk	

Araştırması’nda	 iklim	değişikliği,	önümüzdeki	10	yılda	dünyayı	 tehdit	

eden	en	önemli	5	risk	arasında	gösteriliyor.		

		

Bu	karamsar	tabloya	rağmen	son	dönemde	bazı	gelişmeler	 ise	umut	

verici.	 Sürdürülebilir	 Kalkınma	Hedefleri	 ve	 100’ün	 üzerinde	 ülkenin	

imzaladığı	 Paris	 Anlaşması	 hükümetler	 arasındaki	 işbirliğinin	 çok	

ötesinde	 toplumların	 tüm	 kesimlerini	 harekete	 geçiren	 süreçleri	

başlattı.	ABD’nin	Paris	Anlaşması’ndan	geri	çekileceğini	açıklamasının	

ardından	 birçok	 eyalet	 anlaşmanın	 ilkelerine	 uyum	 sağlayacağını	

beyan	etti;	önde	gelen	fosil	yakıt	üreticilerinin	de	aralarında	bulunduğu	

yüzlerce	 Amerikan	 şirketi	 anlaşmada	 kalınması	 yönünde	 çağrıda	

bulundu.	UN	Global	Compact’in	WWF,	CDP	ve	WRI	işbirliği	ile	hayata	

geçirdiği	 “Science	 Based	 Targets”	 yani	 “Bilim	 Temelli	 Hedefler”	

girişimine	 dünyanın	 önce	 gelen	 300	 şirketi	 katılarak	 sadece	 kendi	



operasyonlarında	 değil	 tüm	 değer	 zincirlerinde	 emisyon	 azaltım	

taahhüdünde	bulunacaklarını	açıkladılar.	Bu	girişime	Türkiye’den	de	5	

şirketimiz	dahil	oldu,	daha	fazla	şirketimizi	de	görmeyi	arzu	ediyoruz.	

İş	dünyasında	bu	gelişmeler	yaşanırken	finans	sektörü	de	konuya	ilgisiz	

kalmadı,	 günümüzde	1800	 civarında	yatırımcı	BM	Sorumluluk	Sahibi	

Yatırım	İlkeleri’ne	imza	attı.	2017	yılında	küresel	düzeyde	ihraç	edilen	

yeşil	 tahvillerin	 150	 milyar	 Dolara	 ulaşacağı	 tahmin	 ediliyor.	 Tüm	

gelişmeler,	 iklim	 değişikliği	 ile	 mücadelenin	 iş	 dünyası	 gündeminde	

yerini	 aldığını	 ve	 geri	 dönülemez	 bir	 ivme	 kazandığını	 göstermesi	

açısından	oldukça	önemli.		

	

Değerli	konuklar;	

Sürdürülebilirlik	 uygulamalarının	 ve	 anlayışının	 bankacılık	 ve	 finans	

sektöründe	 yaygınlaştırılması	 sadece	 bu	 sektör	 için	 değil	 bütün	

sektörleri	dönüştürebilecek	bir	potansiyel	taşıyor.	Finansman	sağlayan	

kurumların,	 kredilendirme	 ve	 yatırım	 süreçlerinde	 sürdürülebilirlik	

ilkelerini	gözetmeleri,	bir	yandan	kendi	risklerini	daha	iyi	yönetmelerini	

sağlarken	 diğer	 yandan	 şirketler	 üzerinde	 dönüştürücü	 bir	 güç	

yaratarak	 yatırımlarda	 çevresel	 ve	 sosyal	 etkilerin	 de	 göz	 önüne	

alınmasını	sağlıyor.	

	

Küresel	finans	sektörü	dönüşüm	gösterirken	Türkiye’de	bankacılık	ve	

finans	sektörü	de	bu	gelişimi	yakından	takip	ediyor,	önemli	gelişmelere	

imza	atıyor.	Global	Compact	Türkiye	olarak	“Doğal	Paydaşlarla	Çarpan	



Etkisi	 Yaratma”	 stratejimiz	 doğrultusunda	 oluşturduğumuz	

Sürdürülebilir	Bankacılık	ve	Finans	Çalışma	Grubu	geçtiğimiz	dört	yılda,	

sektördeki	sürdürülebilirlik	bağlamında	en	etkin	bilgi	ve	iyi	uygulama	

paylaşımı	platformu	haline	geldi.	UN	Global	Compact	imzacısı	bankalar	

ve	finans	kuruluşlarından	oluşan	Çalışma	Grubu,	yurtdışı	ziyaretleri	ile	

iyi	 uygulamaların	 paylaşılmasını	 sağlayarak	 bankalar	 arası	 diyaloğu	

güçlendirdi.	Bugün	ise	2	yıllık	yoğun	bir	çalışmanın	sonunda	küresel	bir	

başarıya	 imza	 atmanın	 mutluluğunu	 ve	 gururunu	 yaşıyoruz.	 Global	

Compact	 Türkiye	 Sürdürülebilir	 Finansman	 Bildirgesine	 imza	 atan	

bankalar,	 50	 milyon	 dolar	 ve	 üstündeki	 projelerin	 finansmanında,	

projenin	 çevresel	 ve	 sosyal	 etkilerini	 de	 değerlendirme	 süreçlerine	

alacaklarını	 ve	 ilgili	 politikalarına	 bu	 kriterleri	 entegre	 edeceklerini	

açıklıyorlar.	 Çalışma	 Grubu	 bünyesindeki	 7	 bankamızın	 imzaladığı	

Bildirge,	 Türkiye’de	 finans	 sektöründeki	 mevcut	 uygulamaları	 daha	

ileri	bir	noktaya	taşımak	ve	tüm	aktörleri	sürdürülebilir	bir	gelecek	için	

harekete	geçirmek	adına	önemli	bir	adım	teşkil	ediyor.		

Bu	 noktada	 şunu	 belirtmek	 isterim	 ki,	 bu	 bildirgeye	 imza	 atan	

bankalarımızın	 bu	 bildirgenin	 de	 ötesine	 geçen,	 uluslararası	

standartlarda	 uygulamaları	 mevcut.	 Bizler	 bu	 bildirgeyi	 hazırlarken,	

Türkiye’nin	 kendine	 özgü	 koşullarını	 da	 dikkate	 alarak,	 kapsayıcılık	

ilkesi	 çerçevesinde	 mümkün	 olduğunca	 çok	 paydaşımızı	 dahil	

edebileceğimiz	bir	temel	standart	oluşturmayı	hedefledik.	Bu	yanıyla	

dünyada	bir	ilk	niteliği	taşıyan	bu	bildirgenin	Türkiye	finans	sektöründe	



bir	 dönüm	 noktası	 olacağına	 inanıyor	 ve	 bu	 ilkelerin	 sektörde	 öncü	

uygulamaları	teşvik	edeceğini	temenni	ediyorum.		

	

Sürdürülebilirlik	 alanında	 atılan	 tüm	 adımların	 kamunun	 desteği	 ile	

daha	 da	 ivme	 kazandığını	 ve	 daha	 geniş	 kesimlere	 hızla	 yayıldığını	

biliyoruz.	 Bildirgemizi	 tamamlamamızın	 ardından	 Türkiye	 Bankalar	

Birliği	 Başkanımıza	 gerçekleştirdiğimiz	 ziyaretimizde	 kendisi	 bizleri	

tebrik	ederek	bu	girişime	desteğini	ifade	etti,	Bildirgemizi	bünyesindeki	

tüm	bankalarla	paylaştı.	Bizleri	sürecin	en	başından	beri	destekleyen	

ve	 cesaretlendiren,	 başta	 Türkiye	 Bankalar	 Birliği	 olmak	 üzere	 tüm	

kamu	otoritelerine	teşekkürü	bir	borç	biliyorum.	Bankacılık	Düzenleme	

ve	 Denetleme	 Kurumu’nu	 temsilen	 Sayın	 Başkan	 Yardımcısının	 da	

bugün	aramızda	olması	bu	anlamda	çok	değerli.		

	

Sözlerime	son	vermeden	önce,	başta	bu	projeye	inancını	ve	desteğini	

hiçbir	zaman	eksik	etmeyen	eski	Yönetim	Kurulu	Başkanımız	Dr.	Yılmaz	

Argüden’e,	 Çalışma	Grubu	Başkanımız	 Sevgili	 Ebru	Dildar	 Edin	başta	

olmak	 üzere	 Çalışma	 Grubu’muzda	 emeği	 geçen	 tüm	 üyelerimize,	

bizlere	 destek	 veren	 SKD	 Türkiye	 Sürdürülebilir	 Finans	 Çalışma	

Grubuna,	 Bildirge’ye	 imza	 atarak	 dönüşüme	 öncülük	 eden	 7	

bankamızın	 temsilcilerine	 ve	 etkinliğimize	 katılarak	 bizleri	

onurlandıran	 değerli	 Başbakan	 Yardımcımız	 Sn.	 Mehmet	 Şimşek’e	

teşekkürlerimi	 sunuyorum.	 Bu	 vesile	 ile	 tüm	 bankalarımızı	



Sürdürülebilir	Finansman	Bildirgesi’ni	 imzalayarak	bu	dönüşümün	bir	

parçası	olmaya	davet	ediyorum.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	


