
 
 

Sü rdü rü lebilirlik Platformü Bildirgesi 

AMAÇ 

Sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmaların sonuca dönük ve etkili bir şekilde 

gerçekleştirilmesi konusunda değerlendirmeler yapmak ve sürdürülebilirlik konusunda 

atılacak müşterek adımların tartışılmasına imkân sağlayacak bir paylaşım ağı yaratmak 

amacıyla Sürdürülebilirlik Platformu oluşturulmuştur. 

ÜYELİK 

Sürdürülebilirlik Platformu’na Borsa İstanbul’un haricinde meslek birlikleri, dernekler ve 

vakıflardan oluşan sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve kamu düzenleyici 

otoriteleri üye olabilirler.    

Platform gözlemci statüsünde üye kabul edebilir. Bu üyeler, Sürdürülebilirlik Platformu 

kapsamında düzenlenecek toplantılara ve çalıştaylara gözlemci olarak katılım sağlar. 

Özel sektör kuruluşları Platforma üye olamazlar ancak Platform toplantılarına Platform 

üyelerinin gerekli gördüğü durumlarda davet edilebilir ve katılım sağlayabilirler.  Platform 

çalışmalarına ve etkinliklerine ilgileri dahilinde katkıda bulunabilirler.  

SÜRE 

Sürdürülebilirlik Platformu Bildirgesi, Sürdürülebilirlik Platformu üyelerinin karşılıklı 

anlaşmasıyla sonlandırılana dek geçerliliğini korur.  

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Sürdürülebilirlik Platformu üyeleri işbu Sürdürülebilirlik Platformu Bildirgesi’ni imzalayarak 

aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:  

 Düzenleme ve kararlarında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine, sürdürülebilir 

kalkınma konusunda genel kabul görmüş uluslararası ilkelere ve doğal kaynakların 

çevreye duyarlı sürdürülebilir yönetimine uymayı taahhüt etmek 

 Sürdürülebilirlik alanında toplantı, seminer ve ortak eğitim programları düzenlenmesi 

konusunda iş birliği yapmak 

 Etki alanlarındaki paydaşlarını sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil etmeye yönelik 

çalışmalar yapmak 

 Sürdürülebilirlik ve kapsamına giren tüm konuların plan, program, mevzuat ve 

düzenlemelerde yer alması için çaba göstermek, düzenleyici otoritelerin karar alma 

mekanizmalarını destekleyici çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek 

 Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını 

sağlamak amacıyla paylaşılmasına yönelik çalışmalar yürütmek 



 
 

 Kamuoyunun, basının ve iş dünyasının sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirilmesi 

ve algının güçlendirilmesine yönelik ortak faaliyetler ve programlar düzenlemek 

 Kurumlar özelinde yürütülen sürdürülebilirlik kapsamındaki etkinlik ve faaliyetleri 

platform üyeleriyle paylaşmak ve üyeler arasında potansiyel iş birliği alanları 

belirlemek   

 Sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası yenilik ve gelişmeleri sürekli takip etmek ve 

Global Reporting Initiative (GRI), The International Integrated Reporting Council 

(IIRC), World Business Council for Sustainable Development (WBSCD), United Nations 

Global Compact (UNGC), United Nations Principles for Responsible Investment 

(UNPRI), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ve United 

Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) gibi uluslararası 

kuruluşlarla iş birliği yapmak   

 Sağlam ve uzun dönemli iş birliğini geliştirme niyetini vurgulayarak Sürdürülebilirlik 

Platformu kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere düzenli olarak katılım sağlamak 

 Sürdürülebilirlik Platformu faaliyetleri çerçevesinde ortaya çıkabilecek herhangi bir 

anlaşmazlığı taraflar arasında danışma ve müzakere yoluyla çözmek. 

TOPLANTILAR 

Sürdürülebilirlik Platformu kapsamında yapılacak olan toplantılara Borsa İstanbul temsilcisi 

başkanlık eder. Toplantı tutanakları Borsa İstanbul temsilcisi tarafından hazırlanır ve platform 

üyeleriyle paylaşılır.  

Sürdürülebilirlik Platformu prensip olarak yılda en az iki kez olmak üzere üyeler tarafından 

gerekli görülen hallerde toplanır.  

DİĞER HUSUSLAR 

Sürdürülebilirlik Platformu Bildirgesi’nde yer alan ifadeler Sürdürülebilirlik Platformu 

tarafından gerekli görüldüğü takdirde düzeltilebilir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir.   

 


