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İş Dünyasının Değerli Temsilcileri ve Kıymetli Dinleyiciler,
Öncelikle, TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanı olarak herkese hoş geldiniz demek isterim.
Bugün, küresel gündemde giderek güçlenen döngüsel ekonomi konusunu ele almak üzere bir aradayız.
Avrupa Birliği’nin iklim-nötr yol haritası, yeni bir ekonomik büyüme modeli olarak karşımızda. Avrupa
Yeşil Mutabakatı Avrupa Birliği sınırlarının dışında da pek çok politika alanını değiştirecek.
Döngüsel ekonomi eylem planına yönelik düzenlemelerin, sınırda karbon düzenlemesiyle beraber
Avrupa Birliği’nin ticaret paydaşlarınca en dikkatle izlenen bir diğer başlık olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Webinara gösterilen yoğun ilgi, bu alanda ülkemizde de farkındalığın önemli bir seviyeye
geldiğini gösteriyor. Bunu, rekabet gücümüzü korumaya yönelik adımlar açısından önemli bir başlangıç
olarak görüyoruz.
Sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin, tüm taraflarca daha da güçlü bir şekilde içselleştirilmesi
neticesinde rekabetin belirleyici unsurları, çevreyi önceliklendiren bir çerçeve üzerinden şekilleniyor.
TÜSİAD olarak, sektörel alanlardaki perspektifimizle çevre ve iklim değişikliği konularının birbirlerini
destekleyici şekilde oluşturulması ve uygulanması adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çevre alanında
çalışmalarımızı; iklim değişikliği ile ilgili konuların yanı sıra daha kaynak-verimli, daha az tüketen, ürün
yaşam döngüsü içinde geri dönüşümü teşvik eden, hammadde maliyetlerini düşüren, sürdürülebilir
ürün tasarımı gibi süreçleri içeren döngüsel ekonominin ülkemizde güçlendirilmesine yönelik önerilere
yoğunlaştırdık.
Bugün üzerinde sıkça duracağımız AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, bütüncül politika tedbirleri yanı
sıra gerekli yatırımların uygulanması, teknoloji, inovasyon ve dijitalleşme süreçlerinin Avrupa’daki
gelişmeleri takip ederek iyi değerlendirilmesini de gerektiriyor.
Tüm bu perspektif çerçevesinde TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubumuzun bünyesindeki
Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Alt Çalışma Grubu’nun katkılarıyla hazırlanan iki çalışmayı sizinle
paylaşmak üzere buradayız. Bunlardan bir tanesi AB’nin sürdürülebilir ürün, hizmet ve iş modelleri için
geliştirilmesi planlanan düzenlemelerini yakından irdelemek, sektörlere yönelik etki alanlarını
derinlemesine anlamak amacıyla hazırladığımız, “Avrupa Yeşil Mutabakatı-Döngüsel Ekonomi Eylem
Planı Türk İş Dünyasına Neler Getirecek” başlıklı raporumuzdur. Bu çalışmamızda ilgili konularda ulusal
mevzuatımızdaki durumu da ortaya koymayı hedefledik. Bir diğer çalışmamız ise mevcut sistemde hızla
devreye alınabilecek ve döngüsel ekonomi modelinin etkin bir şekilde uygulanmasına fırsat verecek
alanlara yönelik bir dizi öneriyi içeren “Türkiye’de Döngüsel Ekonomiye Geçiş” Tutum Belgesi’dir. Bu
belgemizde üye şirketlerimizin iyi örnek uygulamalarına da yer verdik.
Her iki çalışmanın bu alandaki mevzuat ve uygulama altyapısının güçlenmesine katkı sağlamasını, tüm
paydaşlarımızın değerlendirmelerine konu olmasını diliyoruz.
Sözlerime etkin bir döngüsel ekonomi yol haritasının ülkemiz nezdinde bir an önce uygulanması
temennisi ile son veriyor; açılış konuşmalarını yapmak üzere TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski’yi davet
ediyorum.

