


II. Sürdürülebilirlik Finans Forumu (2014) Sonuç Dokümanı 

Finansal sistemin sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu hale getirilmesi gerek kamu sektörü gerekse özel 

sektör tarafından acil bir ihtiyaç olarak kabul edilmektedir.  

Doğal kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesi, sınai büyüme ve küreselleşmeye bağlı olarak sosyal 

baskının artması, sürdürülebilir iş modellerine duyulan ihtiyaçla ilgili farkındalık seviyesinin 

yükselmesini sağlamıştır. Eski usul iş modellerini sürdürmek, beraberinde önemli çevresel ve sosyal 

riskler taşımaktadır. Ayrıca çok sayıda paydaş için iletişimi çok daha kolay ve bilgiyi çok daha 

erişilebilir kılan teknolojik gelişmeler, işletmeleri artan bir şekilde zor durumda bırakmaktadır.  

Bu tür risklerin meydana gelmemesini sağlamak ve finans sektörünün önemli bir rol oynayabileceği 

çok paydaşlı katılıma odaklanan bir yaklaşımla mevcut projeleri yönetmek, işletmeler açısından son 

derece yararlıdır.  

ESG (çevre, sosyal ve yönetişim) kriterlerinde gözetim/denetim ve mevcut ”eski usul iş” faaliyetlerinin 

yönetim süreçlerinin titiz bir şekilde ele alınması, şirketlerin bu riskleri azaltmalarında faydalı olabilir, 

fakat sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş, yeni “yeşil” sektörlere tahsis edilen yeterli sermayeye 

bağlıdır. Son zamanlardaki küresel trendler, şu yönde olumlu sinyaller vermektedirler:  

• Temiz enerji teknolojileri yeni bir varlık kategorisi olarak ortaya çıkmaktadır. 

• Sürdürülebilir enerjiye yapılan yeni yatırımlarda gözle görülür artış vardır. 

• Küresel iklim tahvil piyasası 2012’de 2011’e kıyasla ikiye katlanarak 346 milyar dolara 

ulaşmıştır. 

• Küresel olarak alım-satımı yapılan karbon piyasaları ortaya çıkmaktadır. 

• Doğal kaynakların daha etkili bir şekilde yönetilmesiyle birlikle yeni finansal piyasalar ortaya 

çıkmaktadır. 

• Finansal katılım ve mikro-finans ürünleri şirketlerin gündemine girmiştir. 

Ayrıca, Bankacılık Çevre Girişimi (Banking Environment Initiative), Ekvator Prensipleri (Equator 

Principles), FTSE4Good, Sorumlu Yatırım Prensipleri (Principles for Responsible Investment), 

Sürdürülebilir Sigorta Prensipleri (Principles for Sustainable Insurance), Sürdürülebilirlik Endeksleri 

(Sustainability Indexes), İklim Prensipleri (The Climate Principles) gibi işbirliğine dayalı girişimlerin 

yanı sıra Global Compact, WBCSD ve onun Türkiye’deki ağı SKD Türkiye, UNEP FI gibi kurumlar da 

finans sektörüyle ilgili sürdürülebilirlik konularına odaklanmaktadırlar.  

Sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş ancak kolektif eylem ile başarılabilir. Ekonominin bütün 

sektörlerinde iş yönetimi üzerindeki etki potansiyelleri ve kaldıraç güçleri göz önünde 

bulundurulduğunda, finans kuruluşları bu geçişe katkı sağlamada kilit bir rol üstlenmektedirler.  

Bu belge, “daha sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için ortak sorumluluk” konusunu, aralarında 

finans kuruluşlarının, düzenleyici kurumların, özel sektörün, STK’ların, medyanın, akademik çevrenin 

ve kamu görevlilerin bulunduğu, Türkiye’deki çeşitli paydaşların gündemine katmayı hedefleyen II. 

Sürdürülebilir Finans Forumu’ndaki panel tartışmaları ve kilit mesajlara dayanmaktadır.  



Türkiye’de Sürdürülebilir Finans ile ilgili Güncel Konuların Tespiti  

Sürdürülebilirlik, çok boyutlu çalışmayı gerektirir ve bütün paydaşlara sorumluluk yükler. Bu ancak, 

reel sektör, finans sektörü, karar vericiler ve bu tür girişimler ile yaratılan ürünler ve hizmetleri talep 

edip satın alabilecek bir sosyal çevre dahil, bütün aktörlerin işbirliğine dayanan katılımla başarılabilir.  

Bütün paydaşların sürdürülebilir kalkınma gündemini geliştirmeye yönelik işbirliği yapmasıyla finans 

sektörü çeşitli faydalar elde edebilir:  

- Artan çevresel ve sosyal riskler karşısında ticari direnç oluşturmak  

- Çevresel ve sosyal konularla ilgili yeni varlık kategorileri ve müşteri gruplarını keşfetmek  

- Sürdürülebilir ve dolayısıyla daha istikrarlı, daha dirençli bir finans sektörünü destekleyen, 

istikrarlı ve uygulanabilir bir yasal ortama katkıda bulunmak  

- Reel sektörle etkili bir şekilde işbirliği yaparak, pozitif değişim için bir kolaylaştırıcı olarak 

hareket etmek ve karar vericilerin sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek 

Finans kuruluşları, sürdürülebilirliği hem şirket hem de müşteri seviyelerinde uygulamaya koyarak, 

sürdürülebilir kalkınma gündemi üzerinde önemli bir olumlu etki yaratabilirler ve topluma bir bütün 

olarak fayda sağlayabilirler.  

Bazı finans kuruluşları halihazırda çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini finansman süreçlerine 

dahil etmiş veya bunları dahil etmek üzere olmalarına rağmen, sürdürülebilirlik henüz finans 

sektöründe yaygın hale gelmemiştir. Mevcut girişimleri ve prensipleri uygulamaya koymakla ilgili 

zorluklar devam etmektedir. Katılımcı finansal iş modellerinin gelişimi Türkiye’de özellikle bu konuyla 

ilgilidir; alt sosyoekonomik kesimler ve kadınlar gibi finansal kaynaklara yeterli erişimi olmayan hassas 

gruplara fırsatlar verilmelidir.  

Finans kuruluşlarının bilgiye dayalı kararlar vermeleri için, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, 

finanse edilen ve yatırım yapılan şirketlerin sürdürülebilirlik performansına ilişkin veriler arttırılmalı, 

şeffaf sürdürülebilirlik raporlaması teşvik edilmelidir.  

Bu başlıklar göz önünde bulundurularak, II. Sürdürülebilir Finans Forumu sırasında ilgi gerektiren 

sorunlu alanlar aşağıdaki başlıklarda gündeme gelmiştir:  

1. Reel sektör şirketlerinin sürdürülebilirlik riskleri ve fırsatları hakkında farkındalık seviyeleri 

düşüktür. 

Bankaların veya yatırımcıların müşterilerinden ya da yatırım yapılacak şirketlerden, finansman 

sürecine çevresel ve sosyal risk konularının ve yönetim sistemlerinin dahil edilmesini istemeleri 

ve finansman koşullarına buna göre karar verilmesi, reel sektör tarafından gereksiz bir finansal 

yük olarak düşünülebilir. Reel sektör, şirketin çevresel ve sosyal etkilerinin incelenmesi, bu tür 

etkilerin asgariye indirilmesi ya da olumlu etki yaratılması ve proje planlama aşamasından 

başlanarak paydaş yönetimi yapılması gibi konulara karşı tepkisel bir tutum sergilemektedir. 

Bunlar, şirketin işlerine gereksiz bir müdahale olarak algılanmakta ve sürdürülebilirlikle sağlıklı iş 

performansı arasındaki ilişki göz ardı edilmektedir.  

2. ESG risk kriterleri ile ilgili eşit şartlar mevcut değildir; ESG risklerini yöneten bankalar rekabette 

dezavantajlı bir durumla karşı karşıyadır. 



Özellikle bankacılık sektöründe, kredi başvurusunda bulunan şirketler, sorumlu bankaları ilk 

etapta dezavantajlı bir konumda bırakarak (yarışı önde götüren maliyeti), finanse edilen 

faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilerini analiz etmeyen bankaları tercih edebilmektedir. 

Dolayısıyla, çevresel ve sosyal risk değerlendirme sistemleri uygulamak bankalar açısından bir 

rekabet meselesi haline gelmektedir. Müşterilerin sürdürülebilirlik konuları hakkında yeterince 

farkındalığa sahip olmamaları bir yana, bankaların çevresel ve sosyal risk yönetim sistemlerini 

uygulamanın uzun vadeli faydaları konusundaki anlayış eksikliği ve sürdürülebilir bankacılık 

konusunda herkesi kapsayan eşit şartlar olmaması bu tür risk yönetim sistemleri uygulamalarını 

baltalamaktadır.  

3. ESG değerlendirmeleri zamana, insana ve yetkinliklere yatırım yapılmasını gerektirir. 

Çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi ilave fonlar gerektirebilir ve ilave beşeri kaynakları 

zorunlu kılar. Dolayısıyla, bütün finansal hizmetlere uygulanması zordur; finans kuruluşları 

finansal ve beşeri kaynak kapasitesi sorunlarıyla ve ancak uzun vadede banka içerisinde işlevsel 

ve etkili hale gelebilen çevresel ve sosyal risk yönetimi sistemlerinin nasıl kurulacağına dair, ülke 

seviyesinde halen az gelişmiş olan bir uzmanlık seviyesiyle karşı karşıyadırlar. Finans sektöründe 

çevresel risk yönetimi sistemleriyle ilgili bazı iyi örnekler olmasına rağmen, sosyal etki 

değerlendirmesi sistemlerinin oluşturulması için gelişme kaydedilebilecek çok fazla alan vardır.  

4. Sürdürülebilirliğe ilişkin verilerin tutarlılığı ve şeffaflığı aşılması gereken bir zorluktur.  

Sürdürülebilirlik performansına ilişkin verilerin şeffaflığı ve doğruluğu bazı paydaşlar tarafından 

sorgulanmaktadır ve bu konuda genel bir güven eksikliği vardır. Olağan sürdürülebilirlik 

göstergeleri sektör genelinde kabul görmemiştir. Finans kuruluşlarının raporlama altyapısı, 

fazlasıyla finansal verilere odaklanmaktadır. Dolayısıyla, sürdürülebilirliğe ilişkin raporlama 

yapmak daha külfetli bir süreçtir ve verileri kesinleştirmek daha da zor olmaktadır. Ayrıca, 

sürdürülebilirliğin raporlanmasına ilişkin küresel olarak bir uzlaşma sağlanmamasının da yerel 

uygulamalar üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.  

5. Bankalar aktif bir şekilde konuya angaje olmuşlardır, fakat finans sektöründeki diğer kilit 

oyuncular (sigortacılar, yatırımcılar) aynı doğrultuda hareket etmemektedirler.  

Finans sektörü açısından, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde sürdürülebilirliği bankacılık sektörü ve 

yatırımcılar arasında yükseltmek için girişimler ortaya çıkmıştır. Bu farklı girişimler arasındaki 

diyalog halen ilk aşamadadır ve finans sektörünün önemli bir bölümü olan sigortacılık, 

sürdürülebilirlik tartışmasına henüz dahil olmamıştır.  

6. Hassas kesimler – Kadınlar  

Kadınlar kendi ekonomik sürdürülebilirliklerini garanti altına almada ve girişimcilik için finansal 

araçlara erişmede halen büyük ölçüde zorluklarla karşılaşmaktadırlar. İş sahibi kadınlar hem 

finansal kaynaklara erişim, hem de finansal teknik bilgiyi kapsayan bir iş hayatını oluşturup 

sürdürmeye çalışırken pek çok zorlukla karşı karşıya kalmaktadırlar. Kadınlar arasındaki düşük 

finansal okuryazarlık oranı, fon bulma, işlerini yönetme ve fırsatlardan faydalanma açısından 

engeller yaratarak finansal kaynağa erişimlerini engellemektedir.  

 



Önerilen Çözümler: 

II. Sürdürülebilir Finans Forumu sırasında konuşulan yukarıdaki sorun alanlarına bakıldığında, sektörü 

daha kapsamlı şekilde desteklemek amacıyla aşağıdaki öneriler getirilmiştir:  

 Bir yanda finans sektörünün rekabetçi yapısı dikkate alınarak diğer yanda da işbirliğine dayalı, 

bilgi paylaşımı modellerinin faydaları da gözetilerek, sürdürülebilirlik kriterlerinin daha fazla 

finans kuruluşu tarafından benimsenmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Finansal kuruluşlar, 

karar verme süreçlerinde çevresel ve sosyal faktörleri göz önünde bulunduran reel sektör 

şirketlerinin sayılarını arttırmada önemli bir rol oynarlar. Bankaların finansman talepleri 

karşısında kendi beklentilerini yeniden şekillendirmeleri, yatırımcıların yatırım fırsatlarını 

tespit ederken kendi seçim süreçlerini yeniden gözden geçirmeleri ve yatırım portföylerini 

buna göre yönetmeleri, sigorta sektörünün riskleri değerlendirirken ve sigortalarken çevresel 

ve sosyal riskleri göz önünde bulundurmaları gibi çabaların tamamı Türkiye’de 

sürdürülebilirlik algısını yaygın hale getirmede bir çarpan etkisi yaratılmasına katkı 

sağlayacaktır.  

 Finans sektöründen çeşitli oyuncuların bir araya gelip sürdürülebilirlikle ilgili zorlukları, 

boşlukları ve fırsatları tartışabilecekleri platformlar, gerek finans endüstrisinin farklı 

kesimlerinin her birinde (bankalar, yatırımcılar ve sigortacılar) gerekse bir bütün olarak 

finansal sistemin çeşitli oyuncuları arasında daha aktif bir şekilde kullanılmalıdır. Sektör, 

işbirliğine dayalı çalışmalarla bu konuda daha iyi bir kavrayış kazanacaktır. Halihazırda, SKD 

Türkiye, Global Compact Türkiye ve TBB gibi farklı oyuncular tarafından organize edilen birkaç 

iyi sürdürülebilir finans çalışma grubu örneği ve toplantılarına Borsa İstanbul’un başkanlık 

ettiği bir Sürdürülebilirlik Platformu bulunmaktadır. Yine de, bu çalışma gruplarının üyeleri 

çoğunlukla bankacılık sektöründendir ve üyelerin kapsamı diğer finans sektörü oyuncularını 

kapsayacak şekilde genişletilebilir. STK’lar, devlet, reel sektör temsilcileri gibi diğer paydaş 

profillerinin seslerinin bu tür platformlarda duyulması ya da diğer tür katılım ortamlarına 

düzenli olarak dahil olması daha fazla teşvik edilmelidir; bu tür bir katılım, sürdürülebilirliğe 

karşı ortak ya da münferit yaklaşımlar benimsenirken finans sektörüne bilgiye dayalı kararlar 

verilmesinde katkı sağlayacaktır.  

 Kurumsal seviyede, finans kuruluşları, özellikle yüksek etki potansiyeline sahip projelerde, 

çevresel ve sosyal kriterlerin finansman modellerine dahil edilmelerini ve tarafların bu 

kriterler konusunda bilgilendirilmelerini sağlamalıdırlar. Müşteriler ve yatırım yapılan 

şirketlerle diyalog, fizibilite incelemesinin yapılmasını ve – iş gecikmeleri veya iptalleri, itibar 

kaybı, çevresel yükümlülükler, pazar payının kaybı ve finans kuruluşlarının finansal bir ön 

koşul olarak sürdürülebilirlik kriterlerini dahil etmelerine yönelik tüketicilerin ve sivil 

toplumun artan baskısına ilişkin örnekler vererek – çevresel ve sosyal riskin tespit edilmesi, 

değerlendirilmesi ve azaltılmasının ardındaki mantığın açıklanmasını içermelidir.  

 Sürdürülebilirliği kurumsal politikanın ve şirket kültürünün temel bir unsuru olarak 

konumlandırmak son derece önemlidir. Her kuruluş sürdürülebilirliği faaliyetlerine ve 

yönetişim yapısına entegre etmek için kendine özgü bir yaklaşıma sahip olsa da, bunu 

yapmak kuruluşların çalışan sadakati, kuruluşu ”tercih edilen bir işveren” haline getirmek ve 

vasıflı personeli kuruluşa çekmek konusundaki zorlukları aşmalarına yardımcı olacaktır.  

 Reel sektörün ve finans sektörünün sürdürülebilirlik raporlamaları teşvik edilmeli ve çevresel, 

sosyal ve yönetişim konularının nasıl kamuya açıklanacağına ilişkin halihazırda mevcut olan 



kılavuzlar dahil, uluslararası kabul gören raporlama girişimleriyle ilgili farkındalık 

arttırılmalıdır.  

 Yerel sürdürülebilirlik girişimleri vardır ve bunlar, şirket sürdürülebilirliğini değerlendirmeye 

yönelik finansal araçlarla ilgili olanlar dahil, iyi uygulamaların paylaşımı için daha da 

güçlendirilmelidir. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmek, şirketlerin çevre, biyo-

çeşitlilik, iklim değişikliği, insan hakları, tedarik zinciri, yönetim kurulu yapısı, rüşvet ile sağlık 

ve güvenlik gibi konularda raporlama yapmaları için teşvik edici olacaktır.  

 Sürdürülebilirlik, son derece önemli bir iletişim aracıdır fakat bunun bir iletişim ya da halkla 

ilişkiler faaliyeti olarak görülmemesi gerekir. Sürdürülebilirliğin günlük operasyonlara ve 

kurumsal stratejiye dahil edilmesi, şirketin tamamında benimsenmesi ve şirketteki bütün 

birimlerin şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasında katılım göstermeleri 

sağlanmalıdır.  

 Kadınların, gençlerin ve düşük sosyoekonomik grupların finansal okuryazarlığı, bu grupların 

kendi mali durumlarını yönetebilmeleri için geliştirilmeli ve teşvik edilmelidir. Ayrıca, 

kadınlara, gençlere ve düşük sosyoekonomik gruplara yönelik yenilikçi finansman modelleri 

yaratılması için KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ve KOSGEB (Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) gibi çeşitli paydaşlarla işbirliği 

yapılmalıdır.  

Sonuç:  

Sürdürülebilirlik kriterlerinin finans sektörü tarafından benimsenmesi, doğal kaynakların hızla 

tükenmesi, artan iklim değişikliği riskleri ve ekonomik koşullardan kaynaklanan sosyal sorunlar 

bağlamında acil bir ihtiyaçtır. Sürdürülebilir bir finans yaklaşımı, sadece daha dirençli işletmeler inşa 

edilmesine yardımcı olmak anlamında değil, aynı zamanda yeni, yaratıcı, sorumluluk sahibi varlık 

kategorilerinin gelişimi için yollar sunarak, finans kuruluşları için kayda değer faydalar taşır. Aynı 

zamanda, bu faydalar bir bütün olarak hem toplum hem de ekonomi tarafından hissedilir. Finans 

sektörü, kaldıraç kapasitesini kullanarak, ticari davranışı olumlu yönde etkileyebilir.  

Ne var ki, finansal sürdürülebilirlik tek boyutlu bir olgu olarak düşünülemez. Sürdürülebilir finansla 

ilgili mevcut tartışmalara katkıda bulunmak bütün paydaşlar için önemlidir. Ayrıca, sürdürülebilirliğin 

finans sektörü ve reel sektörün faaliyetleri içerisinde yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliğine dayalı 

çalışmalara başlanmalıdır.  

Bu bağlamda, Türkiye ile ilgili aşağıdaki kritik eylem noktalarını yeniden vurgulamanın faydalı 

olacağını düşünüyoruz:  

 “Paydaşları” kimlerin teşkil ettiğine ve sürdürülebilir finansa ulaşılmasında bu 

paydaşların rollerinin neler olduğuna dair açık bir tanımlama yapılmasıyla birlikte “Ortak 

Sorumluluk” konusunda farkındalığın oluşturulması.  

 Yeşil ve katılımcı ekonomilere yatırım fırsatları konusunda bir vizyona sahip olunması.  

 Çeşitli paydaşlar seviyesinde, sürdürülebilir finansa duyulan ihtiyaç ve bunun değeri ile 

ilgili farkındalık yaratılması ve aşağıdaki paydaşlara öncelik verilmesi:  

o Finans sektörü (bankalar, yatırımcılar ve sigortacılar),  

o Daha geniş kapsamlı kurumsal sektör,  

o İlgili devlet kurumları,  

o Müşteriler.  



 Finans sektörünün farklı kesimlerindeki (bankalar, yatırımcılar, sigortacılar) mevcut 

girişimler içerisindeki ve bunlar arasındaki bilgi alışverişinin teşvik edilmesi ve ulusal 

finans kuruluşlarının bu girişimlere katılımının artan şekilde yaygınlaşması.  

 Finanse edilen faaliyetlerin “Sosyal Etki” boyutunun daha derinlemesine tartışılması ve 

daha anlaşılır bir hale getirilmesi.  


