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Değerli Konuklar ve Değerli Basın Mensupları,
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2006 yılından
bu yana üçüncü kez gerçekleştirilen 2009-2010 Avrupa Birliği Çevre Ödülleri-Türkiye
Programı Ödül törenine hoşgeldiniz. REC Türkiye ve TÜSİAD işbirliği ile düzenlenen bu
törende sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Değerli Konuklar,
Çevreyle dost teknolojilerin geliştirilmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda
ulusal bir vizyon, politika ve strateji geliştirmede ve uygulamada iş dünyasının kritik bir rol
ve öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü ve gelecek kuşakların daha sağlıklı,
güvenli, temiz ve refah bir dünyada yaşamaları için sürdürülebilir kalkınma prensipleri
çerçevesinde çevresel hassasiyetler ile iş dünyasının önceliklerini buluşturan ortak bir zemin
yaratmamız gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerini sektörel politikalar ile entegre eden
ülkeler çevre dostu teknojiler geliştirerek bir yandan azami düzeyde endüstriyel ve ekonomik
büyümelerini sağlıyor ve rekabet güçlerini artırıyor diğer yandan vatandaşlarının daha sağlıklı
ve temiz bir ortamda yaşamasına olanak sağlıyor. Böylece, ekonomik ve sosyal refah seviyesi
ve yaşam standartları artıyor.
Sürdürülebilir kalkınmanın ana prensibi bugünkü kuşakların ihtiyaçlarının gelecek kuşakların
ihtiyaç duyacakları doğal kaynakları tehlikeye atmaksızın karşılanmasıdır. Çevre korumanın
asıl felsefesi doğayı yok edip sonra güzelleştirmeye ve düzeltmeye çalışmak değil korumakullanma dengesini sağlamaktır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğu bu dengeyi
sanayileşme süreçlerinde önemsemedikleri için dünyamız küresel ısınma, doğal afetler ve
doğal kaynakların tükenmesi gibi ciddi tehditler ile karşı karşıya. Bundan sonraki süreçte
doğaya rağmen yaşama lüksümüz yok. Bu bilinç ile doğal kaynakların en akılcı ve verimli
kullanımına özen göstermeli ve atıkların geri dönüşümü ve yeniden kullanımını sağlamalıyız.
Bu doğrultuda, bir yandan çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine yönelik AR-Ge
faaliyetlerini desteklenmeli diğer yandan tüketim ve üretim değer ve alışkanlıklarımızı gözden
geçirmeliyiz.
Sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu bir gelişme modeli yani düşük karbon ekonomisne geçiş
süreci toplumu oluşturan tüm kesimlerin üzerine ciddi sorumluluklar yüklüyor. Bu hedefe
ancak bireylerin ve kurumların sorumluluk aldığı aktif katılımcık kültürü ile ulaşılacaktır.
Çevre dostu ürün ve üretim tekniklerini benimseyen tüketici eğilimleri ile ödül sistemi
üreticilerin yönlendirilmesinde önem taşımaktadır. Bu süreçte, elbette sivil toplum örgütlerine
de önemli bir sorumluluk ve görev düşüyor.
TÜSİAD olarak Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda düşük karbonlu ekonomiye geçiş
konusunda daha çok çalışması ve kapsamlı, gerçekçi ve işlevsel bir strateji izlemesi
gerektiğini düşünüyoruz. Bu hedefe ulaşmada çevre ve iş dünyası örgütlerinin ortak bir hedef,
vizyon ve sorumluluk etrafında çalışmasını önemsiyoruz. Bu şekilde, ülkemizin çevre
konusunda gerek ulusal gerek uluslararası yükümlülüklerinin belirlenmesi ve yerine
getirilmesi süreci daha etkin bir şekilde yönetilebilecektir. Özellikle, 2012 sonrası yeni iklim
rejiminde ülkemizin pozisyonunun güçlenmesi ve ulusal gerçeklere dayalı sorumluluklar
alması açısından kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki işbirliği ve dayanışmanın
önemine inanıyoruz. TÜSİAD olarak bu süreçte üzerimize düşen görev ve sorumlulukları
yerine getirmeye çalışıyoruz.
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Ülkemizin ekonomik, sınai ve sosyal kalkınma ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, düşük
karbonlu ekonomiye geçişin çok kolay olmadığını ve bunun ciddi maliyetler getirdiğini
biliyoruz. Ancak, bu sürecin dışında kalmanın maliyetlerinin de farkındayız. Bu süreçte
doğayla pazarlık yapmamız mümkün değil.
Avrupa Birliği üyeliği yolunda ilerleyen ülkemizin gerek AB Çevre Mevzuatına uyum
maliyetinin gerekse iklim değişikliğine uyumun maliyetinin yerli teknoloji ile bir miktar
aşağıya çekilebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, şirketlerimiz çevreyle dost yeni teknik ve
teknolojileri geliştirerek hem ulusal hem de uluslararası arenada rekabet avantajı
sağlayabilecekler. Doğaya ve insana saygı gösteren ve bunu şirket kültürü haline getirebilen
işletmeler büyüme modellerini insan odaklı ve çevreyle dost kalkınma anlayışı üzerine
kurarak bu sürece öncülük ediyorlar.
TÜSİAD ve Bölgesel Çevre Merkezi – REC Türkiye'nin birlikte yürüttüğü Avrupa Birliği
Çevre Ödülleri-Türkiye Programı, çevre dostu politika, yönetim ve ürünlere öncülük eden
şirketlerimiz başarılarını ödüllendirerek tüm şirketlerimizi temiz teknoloji kullanımı
konusunda özendirmeyi amaçlıyor. “Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı”
ülkemizde verilen diğer çevre ödüllerinden çok farklı bir yere ve öneme sahip. Türk
şirketlerinin 1987 yılından beri Avrupa Komisyonu tarafından verilen prestiji çok yüksek olan
“Avrupa Birliği Çevre Ödülleri” Programına katılabilmeleri için Türkiye Programında
dereceye girmeleri gerekmektedir. Umarız bugün burada ödül alan şirketlerimiz bu
başarılarını Haziran ayında gerçekleştirilecek “Avrupa Birliği Çevre Ödülü”nü de alarak
taçlandırırlar.
Değerli konuklar,
Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı dahilinde ödüle layık görülen tüm
firmalarımızı yürekten kutluyorum. Bu süreçte çok değerli katkıları olan sayın jüri
üyelerimize ve emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.
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