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Değerli Konuklarımız, Kıymetli İzleyiciler
Sizi, şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına selamlıyorum. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine
ulaşmamıza hizmet edeceğine inandığım yeni bir etkinlikte daha sizlerle bir arada olmaktan büyük
memnuniyet duyuyorum.
Kıymetli İzleyiciler,
COVİD-19 salgını ile mücadele sürecinde ekonomilerin küresel risklere karşı ne kadar kırılgan bir yapıda
olduğuna şahit olduk. Mayıs ayında açıklanan OECD’nin “Küresel Ekonomi Gündemi” Raporu’na göre,
2020 yılında dünya ekonomisi %3,5 oranında daraldı. Bununla birlikte, toparlanma sürecine yönelik
planlamalardan da gördüğümüz üzere çevre ve iklim değişikliği kaygılarını gözeten yaklaşım yerini
korudu hatta daha da merkeze çekildi.
Yüzyıl sonuna kadar ısınmada 1,5 derece sıcaklık artışı eşiğinin aşılmaması için 2050 yılında karbonsuz
ekonomilere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. “Kaynakların sınırsız olmadığı ve ekosistemin insan
kaynaklı baskı karşısında kendini yenileyemediği gerçeği”ni dikkate alan yeni bir ekonomi sisteminin
gelişmesine tanıklık ediyoruz. Bu süreçte yapılması gerekenler çok net: sürdürülebilir, kapsayıcı ve
yenilikçi politikalar oluşturmak; oluşturulmasına destek vermek. Bu doğrultuda, iş yapma
modellerindeki her bir adımı ekosistemi koruma için daha fazla gayret gösterir şekilde atmamız
gerekiyor.
Bu kapsamda, Avrupa Birliği’nin iklim-nötr yol haritası ile dijitalleşmeyi merkeze alan “yeni büyüme
stratejisini” tüm ticaret paydaşları ve entegrasyon ortakları gibi biz de yakından takip ediyoruz. Yeşil
Mutabakat sadece en önemli ekonomik ortağımız olan AB’nın sınırları içinde uygulanacak bir strateji
değil. Ülkemizde de politika ve mevzuat revizyonunu tetikleyecek unsurları var. TÜSİAD olarak, bu
sürecin ekonomik ve sektörel planlamaların gözden geçirilmesini hızlandıracak bir yapıya sahip
olduğuna inanıyoruz. Bugünden alacağımız tedbirler her zamankinden daha da kritik.
Öte yandan, küresel mutabakatın bir ürünü olan Paris Anlaşması’nın COP 26 öncesi ülkemiz tarafından
onaylanması ve 2050 yılı hedefiyle karbon-nötr yol haritasının uygulanması önem taşıyor. Sanayimiz
sürdürülebilirlik uygulamalarını artan bir ivme ile içselleştiriyor. Enerji sektörü, yenilenebilir enerji ve
enerji verimliliği potansiyelimizden daha fazla yararlanma yönünde bir dönüşüm içinde. Çevresel
yatırımlar için alternatif kaynak yaratacak sürdürülebilir finans ürünleri geliştiriliyor. Bu çabaların
uluslararası mutabakatın aktif bir tarafı olarak sürdürülmesi siyasi, ekonomik ve çevresel etkileri
açısından önemli. Bu süreç sektörlerimizin, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile şekillenen uluslararası ticarete
uyumu yanı sıra yatırım ortamında öngörülebilirliğin tesis edilmesine de katkı sağlayacak.
Kıymetli İzleyiciler,
Avrupa Yeşil Mutabakatının iklim-nötr hedefinin en önemli bileşenlerinden birini de bugün ele
alacağımız Döngüsel Ekonomi Eylem Planı oluşturuyor. AB, ortaya koyduğu oldukça iddialı hedeflere
bir dizi düzenleme ile adım adım ilerliyor. Bu dönüşüm programının birçok unsuru hali hazırda AB ile
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ekonomik ilişkilerimizin merkezindeki elektrikli ve elektronik eşyalar, tekstil gibi sektörlerimizle; tedarik
zincirinin bileşenleri ile doğrudan ilgili.
Bu yönleriyle döngüsel ekonomiye geçiş süreci birbirine entegre politikaları zorunlu kılıyor. Döngüsel
ekonomi eylem planının kapsamındaki “sürdürülebilir ürün” yaklaşımı tüketicilerin artan haklarından,
üreticilerin genişletilmiş sorumluluğuna varan yeni bir çerçeveyi tarif ediyor. Karbon ayak izinin ve
ürünleşme süreçlerinin izlenebileceği dijital pasaport AB’nin yeşil ve dijital ikiz dönüşümünün önemli
bir uygulama alanı olarak hayat buluyor. Daha az atığın ve daha fazla değerin yaratıldığı, ürün yaşam
döngüsünün uzaması hedefi Ar-Ge ve inovasyon altyapısının güçlendirilmesine yönelik mekanizmaları
şekillendiriyor.
Tasarımdan, geri dönüştürülmüş içeriğin artırılmasına; yeniden üretimden, onarıma yeni süreçlerin söz
konusu olacağı bir yeşil ekonomik düzenin adımları atılıyor. Bu yapı, yeni iş alanlarına ve istihdam
imkanlarına hız verirken, yaratılan katma değeri daha da artırma gücünü taşıyor. Çevresel, sosyal ve
ekonomik açıdan önemli avantajları birlikte getiriyor. Bu yeni ekonomi sistemini ülkemizde de
kurgulamalıyız.
Döngüsel ekonomi alandaki uyumun Gümrük Birliğinin güncellenmesi sürecinin de bir bileşeni olmasını
beklemeliyiz. Yeşil mutabakat çerçevesinde oluşacak bu yeni tedarik zinciri yapısını, Türkiye’nin
üstlenebileceği önemli rol ve sektörlerimizin küresel rekabet gücünü artırması açılarından
değerlendirmeliyiz.
Bu sürecin başarısı, kapsadığı çok boyutlu yapı nedeniyle, ilgili tüm paydaşların etkili iş birliğine ihtiyaç
gösteriyor. Yeşil mutabakata uyumun ve yeşil dönüşümün yaratacağı yeni diyalogların ve iş birliği
ortamlarının beraberinde getireceği kaldıraç etkisini dikkate almalıyız. İş dünyasının bu yeşil ekonomik
sistemi işletmesinde kamunun destek çerçevesini oluşturmasının önemli bir rolü bulunuyor. Bu
kapsamda, Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planının
uygulanmasını kritik önemde görüyoruz.
Kıymetli izleyiciler,
Bu vesileyle, döngüsel ekonomi gündeminde önemli bir unsur olan plastik konusunda, Global Compact
Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD’ın kurucusu olduğu İş Dünyası Plastik Girişiminden de bahsetmek
isterim. Bu girişim kapsamında şirketlerin plastik kirliliğinin önlenmesine yönelik hedef belirleme ve
gerçekleştirme sürecine katkı sağlıyoruz. Girişimi hem amacı hem de güçlü bir iş birliği modeli olma
yönüyle çok kıymetli görüyor ve tüm şirketleri plastik kirliliğinin çözümüne ortak olmaya davet
ediyorum.
Bugün paylaşacağımız, Cevdet beyin biraz önce tanıttığı her iki çalışma da döngüsel ekonomi
politikalarının ve uygulamalarının gelişimine yönelik somut çerçeveyi ortaya koymayı hedefliyor. Yeşil
ekonomik dönüşümün uygulama etkinliğine katkı sağlamalarını dilerim.
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Sözlerime, bu çalışmaları gerçekleştiren Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubumuza ve Döngüsel
Ekonomi ve Atık Yönetimi Grubuna teşekkür ederek son veriyor, hepinizi saygı ve sevgi ile
selamlıyorum.

