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Abstract:
In the light of the 2022 Global Risk Report by the World Economic Forum, the world's most important
risk over the next 10 years is seen as the failure in tackling climate change. If this fault occurs, Global
Gross Domestic Product is expected to fall by one sixth. Therefore, the importance of eco-economic
activities and tools increased in order to minimize environmental disruption and the reflections on
world economies that were formally revealed at the Stockholm Conference 1972 and last expressed in
the WEF 2022 report in early 2022. One of the tools is considered as the green financial instruments.
İt is designed to protect the environment, reduce pollution and improve resource efficiency with green
financial tools. İn this context, this study aims to examine the green financial instrument in the vase
of Turkey and offer policy proposals to improve the effectiveness of these financial instrument.
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Yeşil Finansal Araçlar ve Türkiye
Özet
Dünya Ekonomik Formu tarafından hazırlanan 2022 Küresel Riskler Raporu ışığında önümüzdeki 10
yıllık süreçte dünyanın en önemli riski, iklim değişikliği ile mücadeledeki başarısızlık olarak
gösterilmektedir. Söz konusu başarısızlık gerçekleşirse Küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın altıda bir
oranında düşeceği beklenmektedir. Dolayısıyla 1972 Stockholm Konferansı ile resmi anlamda önemi
ortaya koyulan ve en son 2022 yılı başında WEF 2022 raporu ile ifade edilen çevresel bozulmalar ve
bunun dünya ekonomilerine yansımalarını minimuma indirmek adına çevreye duyarlı ekonomik
faaliyet ve enstrümanların önemi artmıştır. Söz konusu enstrümanlardan biri yeşil finansal araçlar
olarak kabul edilmektedir. Yeşil finansal araçlar ile çevreyi korumak, kirliği azaltmak ve kaynak
verimliliğini artırmak hedeflenmektedir. Bu çalışma kapsamında yeşil finansal araçların kapsamı
Türkiye örneğinde incelenecek, söz konusu finansal araçların etkinliğinin artırılmasına ilişkin politika
önerileri ortaya konulacaktır.
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