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Sayın Bakanım, Değerli Konuklar ve Değerli Basın Mensupları,
TÜSİAD Sanayi, Hizmetler ve Tarım Komisyonu Başkanı olarak Çevre Çalışma Grubu
bünyesinde hazırlanan iki projeyi sizlere tanıtmaktan ve kamuoyuna sunmaktan büyük
mutluluk duymaktayım. Programımızın bu bölümünde çok değerli konuşmacıların yer alacağı
“Sürdürülebilir Kalkınma, Sanayi ve Çevre” Panelini açmak istiyorum.
Değerli konuklar,
Hepimiz, ülkemiz insanının hayat standartlarının yükselmesi, sosyal refah düzeyinin artması
ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerin önüne geçilmesi için ekonomik ve sınai kalkınmanın
hızla devam etmesinden yanayız. Ancak, özellikle son zamanlarda hepimizin gündemine yeni
bir kavram girdi: sürdürülebilir kalkınma. Bugün, küresel ısınmanın etkileri gündelik
hayatımızda dahi gözlemlenebilir hale geldi. Bu durumdan, geçmişte uygulanmış olan çevreyi
gözetmeyen sınai kalkınma politikalarının sorumlu olduğunu da biliyoruz. Bugün gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı en büyük sorun, sınai kalkınmanın iklim değişikliği, su
ve toprak kirliliği gibi çevresel sorunlar yaratmadan, sağlığımızı ve gelecek kuşakları tehdit
etmeden devam ettirilmesidir. Kağıt üzerinde kolay olmakla birlikte, sürdürülebilir kalkınma
kavramının hayata geçirilmesi, şimdiye kadar benimsemiş olduğumuz tüm politikaların, tüm
alışkanlıkların, tüm yaklaşımların tepeden tırnağa değiştirilmesini gerektiriyor. Bu nedenle,
ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan da sürdürülebilir bir kalkınma modeli geliştirme
konusunda Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar ve
Avrupa Birliği bünyesinde çok yoğun çalışmalar, çabalar sürdürülmekte.
Çevreyle ilgili konular dünyada giderek dikkat çekerken, ülkemizdeki durum nedir? Son
dönemde, küresel ısınma tartışmaları ile birlikte, çevre sorunları gündelik hayatımızda daha
fazla ilgi görmeye başladı. Ancak bu ilginin, başta sanayileşme olmak üzere, politika
yaklaşımlarında değişime yol açacak boyutta olmadığı da bir gerçek. Tüm bu gelişmeler
karşısında, AB üyelik sürecindeki Türkiye, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konusuna
şimdiye kadar gereken önemi verememiş, bir vizyon oluşturamamıştır. Bu konu topluma
maledilemediği gibi, geniş toplumsal kesimlerin mutabakatını alan, kapsamlı, entegre ve
güvenilir bir politika da oluşturulamamıştır. Yıllarca ülkemizde sanayi ve çevreyi zıt iki
kavram olarak gördük. Bugün hala Türkiye’de, sanayileşmeye devam etmek için çevre göz
ardı edilebilirken, aday olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği, çevreyle ilgili teknolojiler
üzerinden yeni bir sanayileşme stratejisi oluşturuyor ve çevreyle dost üretim tekniklerinde
dünya liderliğine oynuyor. Türkiye’de ise, sanayileşme adına çevre ikinci plana itilmiş, uygun
bir mevzuat ve etkin bir denetim mekanizması oluşturulmamış durumda. Halbuki ne çevre
adına sanayileşme ve ekonomik kalkınmadan vazgeçmek söz konusu, ne de hızla sanayileşme
adına, çevreyi, sağlığımızı ve gelecek nesillerin refahının tehlikeye atılmasına razı gelmek...
Biz TÜSİAD olarak, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile, hem hızlı büyümenin, hem de
çevreyi korumanın aynı anda mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunun da yolunun, temiz üretim
teknikleri, gerekli düzenlemeler ve elbette etkin ve güvenilir; sadece cezai yaptırım değil,
gerekli teşvikleri de içeren mekanizmalardan geçtiğini düşünüyoruz. Gelecek kuşakları
düşünerek, doğal kaynakları koruma ve kullanma koşullarını belirlemeli ve bu kaynaklardan
herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlamak amacıyla etkin politikalar ve uygulama
sistemleri geliştirmeliyiz. Tarım ve turizm gibi sektörlerde koruma-kullanma dengesini
koruyarak ekolojik potansiyeli değerlendirebiliriz. Sanayi, ulaşım ve enerji sektörlerinde
çevreyle dost teknikler ve temiz üretim teknolojileri kullanarak çevresel ve ekonomik
sürdürülebilirliğin yanısıra, yeni teknolojilerde ve niş piyasalarda rekabetçi avantaj ve
hammadde verimliliği de sağlayabiliriz.

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının sonuç vermesi, gencinden yaşlısına, işçisinden
sanayicisine, yerel yöneticisinden siyasetçisine toplumun tüm kesimlerinde bir zihniyet
değişikliği ve bilinçlenme gerektiriyor. Bu yaklaşımı çocuklarımıza da aşılamaya çalışıyoruz.
“Kendi sağlımız için gezegenimizin de sağlıklı olması lazım. Dünya hastalanırsa biz de
hastalanırız” diyoruz sizlerle paylaştığımız çocuk kitaplarımızda...

Değerli konuklar,
Çevre konusunu, AB’ye üyelik sürecinden ayrı düşünmek de mümkün değil. Çevre bu süreçte
en çok zorlanacağımız başlıklardan birisi olacak. Çevre konusunun diğer müzakere başlıkları
ile olan entegre ilişkisi ve mevzuatın uyumlaştırılması için gereken altyapı, insan kaynağı ve
yatırım maliyeti bizi ağır bir yükümlülükle karşı karşıya bırakıyor. AB normlarına göre, her
aday ülke gibi Türkiye de, topluluk müktesebatının tümünü ulusal hukuk düzeni içerisinde
kabul ederek idari sistemini buna uygun hale getirmelidir. Buna göre, AB üyeliği için çevre
alanında atılması gereken en önemli üç adım; çevre mevzuatının uyumlaştırılması; çevre ile
ilgili uluslararası anlaşmaların imzalanması ve üretimde çevre dostu teknolojilerin
kullanımının sağlanmasıdır.
Türkiye’de, bu alandaki bilgi ve veri eksikliği, farkındalık düzeyinin düşüklüğü, idari
kapasitenin ve finansal olanakların yetersizliği başlıca sorunlardır. Ayrıca, proje yönetimi ve
iş planlama yetkinliğimizin gelişmemiş olması, kısıtlı miktarda olan AB mali yardımlardan
yeterince yararlanmayı da zorlaştırmaktadır. Çevre konusunda mevzuat uyumunun
sağlanması ve kamu ve özel sektörde gerekli altyapı ve çevre dostu teknik yatırımların
yapılabilmesi için uzun bir zaman dilimine ve finansmana ihtiyaç vardır. AB Müktesebatına
uyumun gerektirdiği yüksek maliyetli yatırımlar, bu alanda özel sektörün katılımı ve yeni
finansman yöntemleri arayışını da beraberinde getirmektedir.
Bugün size tanıtımını yaptığımız “Sanayide AB Çevre Müktesebatına Uyum” başlıklı çalışma
sürecinde, konuyla ilgili bilgi ve veri eksikliği ile farkındalık düzeyinin yetersizliği,
karşılaştığımız en büyük sorunlar oldu. Raporumuzun, bu alandaki bilgi birikimine ve
toplantımızın da Türkiye’de çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmasını diliyor, beni
sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

