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31 Ekim ve 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Glasgow’da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim
Konferansı 2021 (COP 26) öncesinde, TÜSİAD işbirliğiyle 8 Temmuz’da Birleşik Krallık - Türkiye Net
Sıfır Yarışı Zirvesi çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Etkinliğe İngiltere Büyükelçisi Sir Dominick
Chilcott başkanlık yaptı ve işletmeleri, net sıfır emilim hedeflerine ulaşmak için küresel eylemin bir
parçası olmaya davet etti.
Birleşik Krallık - Türkiye “Hedef: Sıfır Emisyon Zirvesi”, İngiltere Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott’ın
başkanlığıyla 8 Temmuz’da çevrimiçi olarak yapıldı. Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Graham Stuart ve
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ana konuşmaları gerçekleştirdi. Birleşik Krallık
Türkiye Ticaret Elçisi Lord Janvrin ise panele moderatörlük yaptı. #RaceToZero (#Hedef: Sıfır Emisyon
Zirvesi), 2030’a kadar emisyonları yarıya indirmek için düzenlenen en büyük küresel anlaşma.
Zirvenin amacı, Türk endüstrilerinin dekarbonizasyonu için işletme katılımlarını desteklemek ve
devlet ile özel sektör arasında çift taraflı pekiştirici eylemleri teşvik etmekti.
Bu zirvede İngiliz ve Türk iş liderleri, özel sektörde iklim eylemlerini ve net emilim hedeflerine ulaşmak
için iki ülkenin de sanayilerinde kullanabileceği en iyi uygulamaları ele aldı.
Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, açılış konuşmasında şöyle dedi:
“Bu denli çeşitli ve önde gelen Britanyalı ve Türk şirketin müreffeh ve esnek bir karbon-nötr ekonomiye
geçişte, küresel sorumluluğa öncülük ettiğini görmekten menüniyet duyuyorum.”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ise konuşmasında şunlara yer verdi:
“Sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması Tüzüğümüzde yer alan temel konulardan biridir.
Ekonomik faaliyetlerin çevresel kaygıları dikkate alan bir anlayışla sürdürülmesi TÜSİAD’ın öncelikli
çalışma prensiplerinden biri olmuştur. Bu bağlamda, iş dünyası olarak önemli bir rol üstlendiğimize
inanıyoruz. İklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerden birinde yer alan ülkemiz için yeşil
dönüşüm bir tercih değil, bir gerekliliktir. Bu anlayışla, iklim değişikliği ile mücadele konusunu tüm
çalışmalarımızda önceliklendiriyoruz. Stratejik önceliklerimizden biri olarak belirlediğimiz Paris
Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarımızın çabalarına ve yapıcı
katkılarına önem veriyoruz.”
Hem Birleşik Krallık, hem de Türkiye’deki işletmelerin iklim değişikliği ile nasıl mücadele ettiğini ve
sıfır emisyon hedefleri için ne tür çabalar gösterdiklerini anlamak için İngiliz ve Türk işletmelerinin,

enstitülerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bu sanal zirvede bir araya geldi. Temsilciler
aynı zamanda, işletmelerinin Sıfır Emisyon Yarışı’na ve COP26 gündemine nasıl dahil olabilecekleri
konusunda fikir almak için Sıfır Emisyon Yarışı’na liderlik yapan Birleşik Krallık ve Türkiye işletme
liderleriyle görüştü.

