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Sayın Bakanım, De÷erli Konuklar ve De÷erli Basın Mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜSøAD
Yönetim Kurulu Baúkanımız Sayın Arzuhan Do÷an Yalçında÷, son günlerdeki geliúmelerin
daha da yo÷unlaútırdı÷ı programı nedeniyle maalesef aramızda bulunamıyor. Tüm toplumun
endiúe içinde izledi÷i bu sürece seyirci olarak kalamıyoruz. Günlük siyasi kaygı ve çıkarların
bir yana bırakılarak ülkemizin sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve endüstriyel kalkınma
ivmesinin yükseltilmesi ve Avrupa Birli÷i’ne katılım sürecine yönelik çalıúmaların acilen
hızlandırılması gereken bu dönemde BASøFED ile düzenledi÷imiz “AB Sürecinde Çevre”
Toplantısına hoú geldiniz. Öncelikle BASøFED Yönetim Kurulu Baúkanı Sayın Deniz Taner
ve Genel Sekreter Sayın Faik Uyanık’a bu toplantının gerçekleúmesindeki katkılarından
dolayı huzurlarınızda teúekkür etmek istiyorum.
Bugün, ülkemizin çevre sorunları ve AB Çevre Mevzuatına uyum sürecinde sanayimizin
karúılaúaca÷ı güçlüklerin yanı sıra Ege Bölgemizin çevresel sorunlarını da masaya yatıraca÷ız.
2007 yılının Haziran ayında kamuoyuna sundu÷umuz “Sanayide AB Çevre Mevzuatına
Uyum” Raporunu bugün sizlere øzmir’de takdim etmekten mutluluk duyuyoruz. Raporun
yazarları, Prof. Dr. Selehattin øncecik, Prof. Dr. Erdem Görgün, TÜSøAD Çevre Çalıúma
Grubu Üyesi Sayın Tayfun Ateúsaçan ve Aslı Erengüç’e bu çalıúmada göstermiú oldukları
gayret nedeniyle teúekkür ediyorum.
De÷erli konuklar,
Geçti÷imiz yüzyılda dünya genelinde kalkınma, iktisadi büyümenin bir türevi olarak kabul
edildi. Ancak sosyal refah, sa÷lık ve çevre gibi yaúamsal unsurları dikkate almadan sadece
ekonomik büyümeyi ve sınai geliúmeyi öne çıkartan bu yaklaúımın sonuçları itibariyle artık
çöktü÷ü tüm dünyada kabul ediliyor. 21. yüzyılda “sürdürülebilir kalkınma” kavramı birçok
ülkenin ve BM, OECD, Dünya Bankası ve AB’nin kalkınma stratejilerinin ve temel
politikalarının vazgeçilmez kavramı oldu. 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. Bu çerçevede de toplumu oluúturan herkesin üzerine ciddi sorumluluklar
düúmektedir. TÜSøAD olarak, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, iú dünyasının öncelikleri
ile çevresel ve sosyal sorumlulu÷u harmanlayarak hem bugünkü hem de gelecek kuúakların
refahını dikkate alan politikaların önemine inanıyoruz. TÜSøAD, bu yaklaúım çerçevesindeki
faaliyetlerini, Çevre çalıúma grubu vasıtasıyla sürdürüyor.
Sürdürülebilir kalkınma, ekolojik denge ile ekonomik büyümeyi birlikte ele alan, hem do÷al
kaynakların etkin kullanımını sa÷layan ve çevresel kaliteye önem veren hem de gelecek
kuúakların kendi ihtiyaçlarını karúılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın bugünkü kuúakların
ihtiyaçlarını karúılayabilen bir modeldir. Bir ülkede kalkınmanın sa÷lanabilmesi ancak ve
ancak ekolojik, ekonomik, sinai ve sosyal sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasıyla gerçekleúebilir.
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
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sürdürülebilir kalkınma konuları dünya ve ülkemiz kamuoyunda daha fazla yer almaya
baúlamıútır. Kurak geçen mevsimler neticesinde susuzluk tehlikesi ile karúı karúıya kalınması
ve bu durumun tarımsal ve di÷er birçok ekonomik faaliyeti olumsuz etkilemesiyle birlikte
Türkiye’de son dönemde çevreyle ilgili konulara ilgi artmaktadır. TÜSøAD olarak biz de, ülke
gündeminin son derece yo÷un siyasi tartıúmalara sahne oldu÷u bu dönemde, çevre açısından
sürdürülebilir kalkınmaya ve bu konuda bölgesel inisiyatiflere olan inancımızı bir kez daha
vurgulamak istedik.
Çevre, hem yapısı hem de etkileri bakımından birçok konu ve sektör ile entegre bir konudur.
Dolayısıyla, ülkelerin ekonomik, sınai, sektörel politika ve stratejileri belirlenirken çevre ve
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı úey úirketlerin politika ve
strateji oluúumlarında da geçerlidir. 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. Hiç úüphesiz
ki çevre konusunda yapılması gereken yatırımlar ciddi bir maliyet getirmektedir. Ülkemizin
AB Çevre müktesebatına uyum maliyetinin kamu için 50 milyar Euro, özel kesim için ise 18
milyar Euro oldu÷u tahmin edilmektedir. Böylesine a÷ır bir yükün altından kalkmak için ise
ciddi ekonomik programlar ve yeni finansman modelleri oluúturulurken çevreyle dost
teknolojilerin geliútirilmesi teúvik edilmelidir. Bu konuda, AR-Ge, inovasyon ve teknolojik
geliúimin payı tartıúılmazdır. Bunun yanında, konunun rekabet boyutunu da göz önünde
bulundurmamız gerekiyor. Çevre politikalarının sanayici ve iú dünyası açısından önemi,
ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne etkisidir. Kayıt dıúı ekonominin çok büyük
oldu÷u ülkemizde iú yapmaya çalıúan firmalarımız yüklü çevre yatırımları karúısında “haksız
rekabet” gerçe÷i ile karúı karúıyadır. AB Çevre Mevzuatına uyumda a÷ır bir yükümlülük
altında olan sanayi ve özel sektörün, müzakere ve uyum sürecinde aktif rol alması
gerekmektedir. Kamu, sivil toplum ve özel sektör, yani toplumun her kesimi, çevre bilinci ile
bu köklü de÷iúim süreci içerisinde iúbirli÷i halinde kararlılık göstermelidir.
Avrupa Birli÷i ile üyelik sürecine girmiú olan Türkiye’de bu denli hayati önem taúıyan çevre
konusunun ne yazık ki gündemde yeterince yer buldu÷unu söylemek mümkün de÷il. Oysa ki,
Türkiye’de çevresel standartların yükseltilmesi hepimizin ortak sorumlulu÷unu gerektiren bir
konudur. 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. 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,
Bugüne ve gelecek kuúaklara karúı sorumlulu÷un bir gere÷i olarak, tüm sanayi toplumlarının,
kalkınma ve geliúme politikaları, yaúam biçimleri sürdürülebilir, ekolojik açıdan kabul
edilebilir, sosyal sorumlu÷un gereklerini yerine getirir olmalıdır. Bu toplantımızın, ekonomik,
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toplumsal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir kalkınma sürecinde, hem ulusal hem bölgesel
çevre politikalarının vizyoner bir anlayıúla yeniden tasarlanması hedefine katkıda bulunmasını
diliyorum. Beni sabırla dinledi÷iniz için teúekkür ediyorum.
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