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De÷erli Konuklar ve De÷erli Basın Mensupları
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin
sürdürülebilir bir ekonomik, sosyal ve endüstriyel kalkınma ivmesi yakalamaya çalıútı÷ı ve Avrupa
Birli÷i’ne katılım sürecinin ilk aúamalarını yaúadı÷ı bu yo÷un dönemde ve genel seçimlere iki aydan
az bir zaman kalmıúken düzenledi÷imiz “Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre” Toplantısına
hoú geldiniz. Bugün, çevre konusundaki iki projemizi; “TÜSøAD Çocuklar øçin Çevre Kitapları” ve
“Sanayide AB Çevre Mevzuatına Uyum” Projesini sizlerle paylaúmanın mutlulu÷unu yaúıyoruz.
TÜSøAD’ın “Sanayide AB Çevre Mevzuatına Uyum” Raporu, Prof. Dr. Selehattin øncecik, Doç.
Erdem Görgün, TÜSøAD Çevre Çalıúma Grubu Üyesi Sayın Tayfun Ateúsaçan ve Aslı Erengüç
tarafından hazırlandı. Bu çalıúmada göstermiú oldukları gayret nedeniyle kendilerine teúekkür
ediyorum.
De÷erli konuklar,
Uzun yıllar boyunca birçok ülkede kalkınma, iktisadi büyümenin bir türevi olarak kabul edildi. Ancak
sadece ekonomik büyümeyi öne çıkartan bu yaklaúımın sonuçları itibariyle artık çöktü÷ü tüm dünyada
kabul ediliyor. 1990’ların baúından itibaren gerek birçok ülkede, gerekse çokuluslu kuruluúlarda
yapılan çalıúmalarda insan odaklı ve çevreyle dost bir kalkınma modelinin benimsendi÷ini görüyoruz.
Bu durum, tüm sivil toplum örgütlerine de ortak bir hedef ve ortak bir sorumluluk yüklüyor. Son
yıllarda bütün dünyayı tehdit etmeye baúlayan çevre kirlili÷i ve do÷al kaynakların azalmasına karúı
alınması gereken önlemler, uluslararası platformlarda en fazla tartıúılan konuların baúında geliyor.
Artık, büyüme ve geliúmeyi “sürdürülebilir” ve ekolojik açıdan kabul edilebilir bir esasa dayandırmak,
her ülkenin baúta gelen sorumluluklarından birini oluúturuyor. Sürdürülebilir büyüme ve geliúme
“Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karúılama olana÷ını tehlikeye düúürmeden, bugünün
ihtiyaçlarını sa÷layacak olan bir geliúme”dir. Bu çerçevede de toplumu oluúturan herkesin üzerine
ciddi sorumluluklar düúmektedir.
TÜSøAD olarak, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, iú dünyasının öncelikleri ile çevresel ve sosyal
sorumlulu÷u harmanlamak gerekti÷ine inanıyoruz. TÜSøAD,
bu yaklaúım çerçevesindeki
faaliyetlerini, Çevre çalıúma grubu vasıtasıyla sürdürüyor. Bugün de, Çevre çalıúma grubumuzun
hazırlamıú oldu÷u iki projenin tanıtımı için biraraya geldik. Özellikle son dönemde iklim
de÷iúikli÷inin etkilerinin küresel ve yerel ölçekte hissedilmeye baúlaması ve bu etkilerin artarak
gelecek kuúakları tehdit etmesi endiúesi ile çevre ve sürdürülebilir kalkınma konuları dünya
kamuoyunda daha fazla yer almaya baúlamıútır.
TÜSøAD olarak biz de, ülke gündeminin son derece yo÷un siyasi tartıúmalara sahne oldu÷u bu
dönemde, çevre açısından sürdürülebilir kalkınmaya olan inancımızı bir kez daha vurgulamak istedik.
Bu toplantı vesilesi ile siyasi partilerimizi, seçim programlarında, çevreyle ilgili konulara hak etti÷i
yeri vermeye davet etmek istiyoruz. Çevre politikası, ekonomi politikasını çok yakından ilgilendiren
bir konudur. Çevre, yatırım alanları, dıú ticaret, yerel yönetimler, bölgesel kalkınma, tüketici hakları,
sanayi, enerji, tarım, turizm gibi bir dizi alanı etkiler. Çevre politikalarının sanayici ve iú dünyası
açısından önemi ise, ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne etkisidir. Ancak, iúinsanları
olarak rekabet gücü açısında önemli olan çevre, vatandaúlar olarak içinde yaúadı÷ımız ortamın sa÷lı÷ı
ve anne-babalar olarak da çocuklarımıza nasıl bir dünya bıraktı÷ımız açısından önemlidir.
TÜSøAD olarak biz de, gelecek nesillerde çevre duyarlılı÷ının artırılmasına bir katkı yapmak istedik.
Bu toplantımızda, “TÜSøAD Çocuklar øçin Çevre Kitapları” Projesi çerçevesinde hazırladı÷ımız dört
kitabı da sizlerle paylaúmak istiyoruz. Avrupa Komisyonu’nun çocukların çevre bilincini geliútirmek
amacıyla hazırladı÷ı bu kitapları, büyük bir özen ve heyecanla Türkçe’ye çevirdik.
Kitapları, Avrupa Birli÷i Bilgi Merkezleri ve Türkiye E÷itim Gönüllüleri Vakfı aracılı÷ıyla yurt
genelinde çocuklarımıza da÷ıtmak istiyoruz. Okulların yaz tatiline girmeye hazırlandı÷ı bu günlerde,
çocuklarımıza bir tatil arma÷anı olarak da düúündü÷ümüz bu kitapların hazırlanmasında tüm eme÷i
geçenlere ve bu projemize maddi kaynak sa÷layan sponsorlarımıza huzurlarınızda çok teúekkür
ediyorum. Ne yazık ki Avrupa Birli÷i ile üyelik sürecine girmiú olan Türkiye’de bu denli hayati önem
taúıyan çevre konusunun gündemde yeterince yer buldu÷unu söylemek mümkün de÷il. Bu durumu,

bugün size tanıtımını yaptı÷ımız çalıúmanın hazırlıkları sırasında bir kez daha gördük. Bu çalıúmayı
yaparken karúılaútı÷ımız en büyük sorun genel olarak bilgi ve veri eksikli÷i ile birçok kurumdaki
úeffaflık ve bilgi paylaúımı karúısındaki tutum oldu. Farkındalık eksikli÷i ve bu konudaki akademik
çalıúmaların yetersizli÷inin yanısıra konuya arzu etti÷imiz ilginin olmadı÷ını da ayrıca
vurgulamalıyım. Oysa ki, Türkiye’de çevresel standartların yükseltilmesi hepimizin ortak
sorumlulu÷unu gerektiren bir konu. Bu, sadece üyesi olaca÷ımız AB’nin bize yükledi÷i bir sorumluluk
olarak da algılanmamalı.
Çevresel standartların yükseltilmesi talebi ça÷daúlı÷ın bir gere÷i olarak görülmeli. Atılması gereken en
önemli adım da, çevre bilincinin oluúturulmasının yanısıra, bilgi ve veri sistemlerimizin geliútirilmesi,
güncelleútirilmesi ve ilgili kesimlerle paylaúılması. Bu konuda toplumun tüm kesimleri üzerine düúeni
yapmalı. Çevreyi, kimin, nerede, nasıl, ne kadar kirletti÷ini bilemeyen, bunu ölçemeyen bir ülke, tabii
ki, çevresini de koruyamaz. Türkiye, artık vakit kaybetmeksizin, sürdürülebilir kalkınma prensibi
çerçevesinde, AB çevre mevzuatı ile uyumlu ve sanayinin uluslararası rekabet gücünü azami ölçüde
dikkate alan, orta ve uzun vadeli bir çevre politikası oluúturmalıdır.
Çevre politikalarının oluúturulmasında eski anlayıúları da geride bırakma zamanı geldi. Merkezi bir
anlayıú yerine, çevre politikaları, toplumun tüm kesimlerinin çevreyle ilgili duyarlılıklarını dikkate
alacak bir úekilde düzenlenmeli ve etkin bir úekilde uygulanmalıdır. Çevre politikası ve mevzuatı;
do÷al kaynakların daha az, fakat daha etkin kullanılmasını, atıkların en aza indirilmesini, sürdürülebilir
kalkınma çerçevesinde olabildi÷ince geri dönüúüm imkanlarının yaratılmasını ve çevreye dost
teknolojilerin kullanılmasını teúvik edici úekilde düzenlenmelidir.
De÷erli konuklar,
Biraz sonra size tanıtımını yapaca÷ımız “Sanayide AB Çevre Mevzuatına Uyum” çalıúması,
Türkiye’nin bu alanda hızla büyük adımlar atması gerekti÷ini göstermiútir. Bu rapor ile sanayici ve
politika yapıcılar arasında çevre ve sürdürülebilir kalkınma konusunda farkındalık yaratırken
“Çocuklar için Çevre Kitapları” Projesi ile çocukların çevre bilincini geliútirmeye katkıda bulunmaya
çalıútık.
Bugüne ve gelecek kuúaklara karúı sorumlulu÷un bir gere÷i olarak, tüm sanayi toplumlarının,
kalkınma ve geliúme politikaları, ekolojik açıdan kabul edilebilir, sosyal sorumlu÷un gereklerini
yerine getirir olmalıdır. Bu amaç do÷rultusunda çalıúan TÜSøAD Çevre Çalıúma Grubuna baúta Sayın
Baúkan Musa Galip Ero÷lu olmak üzere teúekkür ediyorum. Bu toplantımızın, ekonomik, toplumsal ve
çevresel açıdan sürdürülebilir bir kalkınma sürecinde, çevre politikalarının vizyoner bir anlayıúla
yeniden tasarlanması hedefine katkıda bulunmasını diliyorum.
Beni sabırla dinledi÷iniz için teúekkür ediyor, Sanayi, Hizmetler ve Tarım Komisyonu Baúkanı Dr.
Erdal Karamercan’ı kürsüye davet ediyorum.

