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Saygıdeğer Konuklar, Değerli Basın Mensupları,
TÜSİAD, Global Compact Türkiye, Hedefler için İş Dünyası, SDSN Türkiye ve Columbia Global Centers işbirliği
ile düzenlediğimiz “Sözlerden Eyleme: Sürdürülebilir Kalkınma Nasıl İvme Kazanır?” toplantımıza hoş
geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugün insanlık tarihinin en zengin çağını yaşıyoruz. Eski nesillere göre çok daha sağlıklıyız, daha uzun yaşıyor,
daha iyi besleniyor ve daha iyi bir eğitim alıyoruz. Bebek ölümleri, yoksullukla mücadele, temiz suya ve
sağlığa erişim gibi konularda önemli ilerlemeler sağladık. Teknolojik gelişmeler bizleri daha önce hayal bile
edemeyeceğimiz noktalara getirdi.
Bunca ilerlemeye rağmen hala yoksulluk hala sona ermedi, küresel eşitsizlik tüm tarihteki en üst seviyeye
erişti.
Dünya nüfusunun yüzde 1’i, küresel gelirin yüzde 50’sini yönetiyor. Cinsiyet eşitsizliği devam ediyor.
Kadınlar eğitimden iş hayatına birçok alanda eşit hak ve imkanlara sahip değil. Doğal kaynaklar üretim ve
tüketim alışkanlıklarımızı karşılamaya yetmiyor. Gittikçe artan kuraklıklar ve aşırı hava koşulları nedeniyle
yaşanan ekonomik zarar son 30 yılda 3 kat artış gösterdi. Küreselleşme ve küreselleşmenin getirdiği
kalkınma; yeterli kapsayıcılıktan uzakta.
Bundan 4 yıl önce Birleşmiş Milletler'in üye ülkeleri, günümüz dünyasının en acil aksiyon alınması gereken
sorunlarını belirledi ve 2030 yılında daha yaşanabilir bir dünyaya ulaşmak için atmamız gereken adımları
ortaya koydu. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; 2030 yılına kadar dünya genelinde yoksulluğu sona
erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek hedeflerini
kapsıyor. Her alanda kalkınma sağlayamadığımız sürece ekonomik büyüme ve sürdürülebilirliği güvence
altına alamayacağımızın da altını çiziyor.
Küresel Hedeflerin BM Genel Kurulunda tüm ülkelerce kabul edilmesinin üzerinden 4 yıl geçti. Peki bu 4
senede hedeflediğimiz dünyaya ne kadar yaklaştık? Yapılan araştırmalar maalesef beklenenden az yol
katedildiğini gösteriyor.
Peki, elimizde bu kadar geniş bir müzakere ile hazırlanmış ve en üst seviyede siyasi irade ile kabul edilmiş
bir yol haritası varken neden ilerleyemiyoruz? Bu soruya verecek birçok cevap, bahane bulabiliriz.
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Ama bence en doğru cevabı iklim aktivisti Greta Thunberg verdi: “Eviniz yanıyormuş gibi hareket etmenizi
istiyorum, çünkü yanıyor ve siz büyükler bu yangını söndürmekte geç kalıyorsunuz.”
Gelinen durumdan hepimiz sorumluyuz. Peki durumun ciddiyetinin yeterince farkında mıyız? Bizler aksiyon
almadıkça; riskler, acil sorunlar olarak karşımıza çıkıyor.
Değerli Konuklar,
Türkiye bu yıl 2. Gönüllü Gözden Geçirme Raporu’nu sundu. Rapor Türkiye’nin 17 hedef doğrultusunda
kaydettiği ilerlemeyi ortaya koyuyor. Ülkemiz, zorlukların üstesinden gelmek için ulusal ve uluslararası
işbirliği konusunda önemli adımlar atıyor. Özellikle sürdürülebilir kalkınmaya yönelik kamu – özel sektör
işbirliği projelerinde önde gelen ülkelerden biri olduk. Ancak hala uzun bir yolumuz var.
OECD’nin geçtiğimiz Temmuz ayında paylaştığı çalışma, Türkiye’nin 169 alt hedeften sadece 15’ine
ulaştığını, yüzde 23’ünde ise hedeflerin oldukça uzağında olduğunu ortaya koyuyor.
Bu noktada TÜSİAD olarak diyoruz ki, Türkiye’nin en öncelikli aksiyon alması gereken alanlar iklim değişikliği
ile mücadele, cinsiyet eşitsizliği ile mücadele ve eğitim alanında ilerleme.
Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan 2017 ve 2018 Küresel Risk Araştırması, iklim değişikliğini
önümüzdeki 10 yılda dünyayı tehdit eden en önemli 5 risk arasında gösteriyor. Yapılan son çalışmalara göre,
iklim değişikliğinin yol açtığı doğal afetlerden kaynaklanan yıllık ekonomik kayıp ortalama 250 ila 300 milyar
Dolar arasında.
TÜSİAD olarak, iklim değişikliği ile mücadele konusunu çalışma alanlarımız içinde öncelikli görüyoruz.
Paris Anlaşması'nı, ulusal ve uluslararası tüm paydaşların çabasını ve yapıcı katkısını çok önemsiyoruz. Bu
amaçla, iklim değişikliği konusunda hazırladığımız tutum belgelerini, karar vericiler ve paydaşlarımıza
sunuyoruz.
TÜSİAD Tutum Belgesi, ülkemiz için iklim değişikliğiyle mücadele yönünde bir yol haritasının gerekliliğini
ve bu konuda çözüm önerilerimizi ortaya koyuyor. Teknolojik gelişmelerin, kaynak verimliliğinin,
dijitalleşmenin yaratacağı avantajları bu sorunun çözümünde kullanmak istiyoruz.
Döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finansman, atık yönetimi ve iklim değişikliği alanlarında önemli
işbirliklerine imza atıyoruz.
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Değerli konuklar;
Dünya Ekonomik Forumu çalışmalarına göre 2020 yılında en önde gelecek beceriler “problem çözme”,
“eleştirel düşünme” ve “yaratıcılık”. Özgür düşünen, bilim-kültür-sanat alanlarda iyi yetişmiş, yaratıcı ve
sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeliyiz.
Okul öncesinden mesleki eğitime, yükseköğretimden hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin hem
kapsayıcılığını hem de niteliğini geliştirmek durumundayız. TÜSİAD olarak, dijital çağda eğitim sisteminin
yeni nesilleri hem bilimsel hem de sosyal yönden donanımlı kılması için çalışmalar ve projeler yapıyoruz. Bu
konu ülkemizin en önemli meselesidir.
Bu alanda ülke olarak yapacak çok işimiz var. En büyük şansımız; çocuklarının eğitimine çok büyük önem
veren aileler.
Aileleri de doğru yönlendirerek, en büyük hazinemiz olan gençlerimiz ve çocuklarımızın en iyi, en doğru
eğitimi almasını sağlamalıyız.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini; demokratik gelişmişlik, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın
vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyoruz.
Toplumun yarısını oluşturan kadınların eğitim, çalışma hayatı, siyaset başta olmak üzere hayatın her alanına
eşit erişimini sağlamak dünyanın başarması gereken bir hedef.
Bu hedefin önündeki engellerin kaldırılmasına katkı sunmak üzere TÜSİAD olarak iş ve özel yaşamı
dengeleyici mekanizmaların yaygınlaştırılması, kadınların yönetim kademelerine hazırlanması, şiddete sıfır
tolerans anlayışının yerleşmesi ve toplumsal cinsiyet dönüşümünün medya ve iletişim araçlarıyla
desteklenmesi gibi konularda araştırma, farkındalık ve proje çalışmaları sürdürüyoruz. Tek kanatla
yükselemeyiz, uçamayız.
Değerli Konuklar,
Kaynaklarımız sınırlı, zamanımız daralıyor. Bu kadar kısa zamanda bu hedeflere nasıl ulaşabiliriz? Birleşmiş
Milletler; “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ancak küresel ortaklık ve işbirliği ile gerçekleştirilebilir” diyor.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için ihtiyacımız olan finansman, altyapı, kapasite gibi konular
ancak güçlü işbirlikleri ile karşılanabilir. Bu işbirliğini hem yerel hem de küresel düzeyde sağlamalıyız.
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TÜSİAD’ın bir görevi bu işbirliği için eylem platformları sunmak. UNDP ve TÜRKONFED ortaklığında hayata
geçirdiğimiz “Hedefler İçin İş Dünyası” tam da bu amaçla ortaya çıktı. Özel sektör, kamu ve STK’ları,
‘sürdürülebilir kalkınma’ ortak paydasında buluşturarak özel sektöre, kalkınmada nasıl bir çözüm ortağı
olabileceğine ilişkin yol haritaları sunmayı hedefliyor. 2013 yılından bu yana sekretaryasını yürüttüğümüz
Global Compact Türkiye ise iş dünyası, akademi ve sivil toplumu bir araya getiren önemli bir platform haline
geldi.
Bugün hem bu insiyatifler hem de önemli paydaşlarımızdan Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve SDSN ile
birlikte Küresel Hedeflere ulaşmada sözlerin ötesine nasıl geçebileceğimizi tartışacağız. Bu noktada iş
dünyası perspektifinden karşılaştığımız zorlukları ve bunları nasıl aşabileceğimizi de konuşacağız. Bu
tartışmamızda, sürdürülebilir kalkınma alanındaki araştırmalarıyla dünya çapında tanınan ekonomist Prof.
Dr. Jeffrey D. Sachs’ın bizlere ilham vereceğini düşünüyorum. Kendisine bu vesile ile aramızda olmayı kabul
ettiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugünün gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurumlara ve Zorlu
Holding’e, bugünü mümkün kıldığı ve bu güzel mekanda bize ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederim.
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