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Değerli Dostlar, Değerli Başkanlar; 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi sağlık ve sevgiyle selamlıyorum. 

TÜRKONFED ve CIPE işbirliği ile başlattığımız “Yerel Kalkınma Webinarları”nda, çok 

önemli bir konuyu yani İklim Krizi’ni ele alıyoruz. Konunun uzman isimleri, farklı 

çerçevelerden İklim Krizi’ni, yapılması gerekenleri ve öncelikli yol haritalarını aktaracak.  

TÜRKONFED olarak iklim değişikliği konusunun sadece iş dünyası açısından ekonomik 

perspektifte değil, aynı zamanda insan-çevre odaklı bir bakış açısıyla ele alınması noktasında 

farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.  

Son dönemde sıklıkla yaşadığımız orman yangını ve sel gibi iklim değişikliğinin de aşırı 

kuraklık ve yağışlarla etkilerini gördüğümüz felaketler yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. 

Ülkemizin afet kurtarma çalışmalarındaki etkinliğini, afet öncesi hazırlık ve özellikle iklim 

krizi çerçevesinde bütüncül politikalarla artırmak zorunda olduğu bir gerçek...  

 

Değerli Dostlar; 

Ülkemizin açısından esas beka meselesi olarak gördüğümüz iklim değişikliğinin yarattığı kriz 

dünyamızı, doğal ve çevresel değerlerimizi tehdit ederken, bir insani krize de dönüşüyor. Evet 

dünyamız uzun süreden beri devam eden bir ritm değişikliği yaşıyor. Seller, sıcak hava 

dalgaları, kuraklık, müsilaj ve yangınlar uzun zamandır doğaya yapılan müdahalelerin bir 

sonucu olarak dünyamızın dengesini de ciddi ölçüde değiştiriyor.  

İnsanoğlu üretim ve tüketim biçimiyle, yerküreye ve doğaya son derece hoyrat davranmaya 

devam ediyor. Yerkürenin ritmine uygun değişimi örgütlemek, üretim ve tüketim 

biçimlerimizi, yerküreyle ilişkimizi yenilemekten, insanlığın ritmini yerkürenin ritmine 

uyarlamaktan ısrarla kaçındık.  

18 bin yıldır ısınma sürecinde olan dünyamız, son 100 yıldır insan eliyle yeni afetleri 

tetikleyecek bir değişimi yaşıyor.  Afetler artık daha sık ve daha şiddetli oluyor. Tüm bilimsel 

veriler de gelecekte bu durumun artarak devam edeceğini işaret ediyor. 2002’den bugüne 7 

milyar tondan fazla sera gazını atmosferimize bıraktık.  

Ülkemiz 2020’de aşırı iklim olaylarından kaynaklı 984 afet yaşadı. Sel ve orman yangınlarında 

canlarımızı kaybettik.  

Yaşanan felaketler; iklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynakların azalması gibi, 

yerküreye ilişkin tüm sorunların artık sürdürülemez hale geldiğini gösteriyor.  Havaya, suya, 

toprağa, bu denli hoyrat davranmaya devam edemeyiz.  



  

 

 

Değerli Dostlar; 

İklim değişirken bizim de değişmemiz ve dönüşmemiz gerekiyor. Ham maddeden iş 

süreçlerine, üretimden nihai tüketiciye uzanan, “insan-çevre” odaklı “yeşil ve dijital” bir eko-

sistemin kuralları yazılıyor.  

Teknolojinin daha insan odaklı, daha çevre odaklı, daha sürdürülebilir ve verimlilik artışı 

yarattığı yeni bir refah toplumu yolculuğu planlanıyor. Ülke olarak kaybedecek bir saniyemiz 

dahi yok.  

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan, Avrupa Birliği’nin Yeşil 

Mutabakatı’na, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlar için bir seferberlik söz konusu…  

Tüm bu çabaların ve programların merkezinde, bugünkü ekonomik yaşamı modellerini ve 

zihniyetini sürdürülebilir bir gelecek için dönüştürme amacı yatıyor. Bu hedefle uyumlu olarak 

AB, Avrupa ekonomisinin 2050’de iklim-nötr olması hedefiyle sera gazı emisyonlarının belirli 

bir program dahilinde azaltılmasını hedefliyor.  

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında, ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrılması, 

hiç kimsenin ve hiçbir yerin bu politikadan ayrı tutulmaması, temiz-erişilebilir ve güvenli 

enerji, temiz-döngüsel ekonomi için sürdürülebilir sanayi gibi bir dizi hedef var. 55’e Uyum 

Hedefi ile bu politikalarında, hızlı bir şekilde hayata geçtiğine tanıklık ediyoruz.   

Bu hedefler ülkemiz için de geçerli. Ülkemizin de yeni ekonomik dönüşüm stratejisinin, yeşil 

dönüşüm ile uyumlu olması gerekiyor. Bu zorunluluk elbette kamunun öncülüğünde, tüm ilgili 

aktörlere; akademiden sendikalara, STK’lardan iş insanlarına; her bir kurum ve kuruluşa 

büyük sorumluluk yüklüyor.  

Bu sorumluluk çerçevesinde kamunun öncü rolüne sahip çıkması, katılımcı süreçlerle strateji 

ile hedeflerin ortaya konması, kurumsal ve kural değişikliklerinin belirlenmesi gerekiyor.  

Aynı zamanda yeşil dönüşüm sürecinin ülkemiz açısından bir diğer kritik yansımasının 

AB’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın sürdürülebilirlik ve Paris İklim Anlaşması’nın 

uygulanması hükümlerini de içerdiğine ekonomik-siyasal aktörler ile kamuoyunun da 

dikkatini çekmek isteriz.  

Ülkemizin çekinceleri olduğunu bildiğimiz Paris İklim Anlaşması’nın uygulanması, iddialı bir 

iklim hedefinin ortaya konması ve bir an önce aksiyonların hayata geçmesi önem kazanıyor. 

 



  

 

Değerli dostlar; 

Bu hedefler doğrultusunda hem üye şirketlerin hem iş insanlarının, zihinsel ve kurumsal 

dönüşümlerine çaba harcamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Türkiye’nin oyunun dışında 

kalmaması için iş dünyasının yaratacağı farkındalık ve liderliğin de büyük önem taşıdığını 

biliyoruz.  

TÜRKONFED olarak hem yerel, kamu ve sivil aktörlerle her türlü yapıcı ve katılımcı iş 

birliğini hem de küresel ölçekte iş birliklerini kaçınılmaz görüyoruz. Artık zamanımız kalmadı. 

Sadece ekonomik değil doğa ve çevrenin de sürdürülebilirliği için “yarın değil, bugün hemen 

şimdi”, söylem birliğinden eylem birliğine geçmemiz gerekiyor.  

TÜRKONFED ve CIPE işbirliğiyle gerçekleştirilen bu toplantıların farkındalık yaratırken, 

eylem noktasında işbirliklerine de kapı açacağına inanıyorum.  

Katılımları için TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski’ye, UNDP Türkiye Mükim Temsilcisi 

Louisa Vinton’a, panelistlerimiz TEMA Başkanı Deniz Ataç, Prof. Dr. Orhan Şen ve Önder 

Algedik ile moderatörümüz Ilgaz Gürsoy’a da teşekkür ediyorum.  

Sağlık ve sevgiyle kalın diyorum. 

 


