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Sayın Bakan Yardımcım, Değerli Başkanlar ve Değerli Dostlar; 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına, hepinizi sağlık ve sevgiyle selamlıyorum. İktisadi 

Kalkınma Vakfı İstanbul AB Bilgi Merkezi ve TÜRKONFED’in, iş dünyasında yeşil dönüşüm 

farkındalığı yaratmak için düzenlediği çevrim içi etkinliğe hoş geldiniz.  

 

KAS ve Dünya Gazetesi’nin iş birliği ile Avrupa Yeşil mutabakatı ve Finansman Destekleri 

temalı etkinliğimizde, yeşil dönüşümün rekabetçiliğe etkilerini de ele alacağız. Yeni Dönem, 

Yeni Ufuklar vizyon belgemizde de yeşil dönüşüm konusunun önemli bir odak olarak yer 

aldığını hatırlatmak isterim.  

 

TÜRKONFED olarak, 30 federasyon, 275 dernek ve 40 bini aşkın işletmeyi temsil ettiğimizin 

bilinciyle; bugünkü etkinlikte olduğu gibi kapsayıcı işbirlikleri ile topluma, üyelerimize ve 

ülkemize değer yaratmaya devam edeceğiz.  

 

Sayın Bakan Yardımcım ve Değerli Dostlar; 

 

Sınırsız kaynaklara sahip olmayan mavi gezegenimiz, bugün sadece ekonomik dönüşümü 

değil aynı zamanda küresel ısınma ve iklim değişikliği kaynaklı ciddi krizler yaşıyor. Son 35 

yılda kaynak kullanımının 3 kat arttığı dünyamızda, iklim değişikliğinin yarattığı afetler de 

her saniye canlı hayatını tehdit ediyor. Ülkemizin bir tarafı sel ve buna bağlı heyelanları 

yaşarken diğer tarafında ciğerlerimiz yanıyor. TÜRKONFED olarak iklim değişikliğinin 

yarattığı sorunların ülkemiz için esas beka meselesini olduğunu düşünüyoruz.  
 

Yangın, sel ve kuraklık gibi son dönemde iklim değişikliği kaynaklı artan afetlere, program ve 

planlama ile teknik ve teknolojik altyapımızı da çağın gerektirdiği dönüşümden geçirerek 

hazırlanmalıyız. Kamu-yerel yönetimler-özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da işin 

içinde olduğu kapsayıcı ve katılımcı işbirliği süreçleri ile kriz senaryolarımızı oluşturmalıyız.  
 

Ülkemizin doğusu ve batısında yaşadığımız afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızın 

üzüntüsünü yaşıyoruz. TÜRKONFED olarak federasyon ve derneklerimiz ile üyelerimize ilk 

andan itibaren afetlere karşı ortaya koydukları toplumsal ve sosyal duyarlılık ile destekleri için 

teşekkür ediyorum.  
 

Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerken; bu acıların bir 

daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.  



  

 

Sayın Bakan Yardımcım ve Değerli Dostlar; 
 

Uzun zamandan beri insanlığın önünde, çok köklü bir değişimi zorunlu kılan o kadar çok 

gösterge var ki… Üretim, tüketim, yaşama ve örgütlenme biçimlerimiz, havadaki-sudaki-

topraktaki değişimler, hayatı sürdürülmez kılmaya başlamıştı. Uzun zamandır hayatın ritmi 

değişiyor ve bu değişim, bildiğimiz tüm zihin haritalarını, sistemleri, niyetleri, kurumları ve 

kuralları değişime zorluyordu. 

 

Küresel ısınma, karbon salımı, kuraklık, yeraltı ve yer üstü kaynaklarımızdan, doğa ve canlı 

türlerinin azalmasına, uzun süredir yerkürenin ritmi de değişiyor. İçinden geçtiğimiz işte 

böylesine zor dönemde, ekonomik olarak kalkınmada yeni bir kaldıraç arayışı yaşanıyor.  

 

Bu arayışların merkezinde, bugünkü ekonomik yaşamı, modellerini ve zihniyetini, 

sürdürülebilir bir gelecek için dönüştürme amacı yatıyor. Ham maddeden iş süreçlerine, 

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

kuralları yazılıyor.  

 

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

yarattığı, yeni bir refah toplumu yolculuğu planlanıyor. 

 

Sayın Bakan Yardımcım ve Değerli Katılımcılar; 
 

Yerküreyle, havayla, suyla ve toprakla ilişkimizi yeniden düzenlemek zorundayız. İklim 

değişikliği odaklı yeşil ekonomiye geçişi esas alan, dijitalleşmeyi bir kaldıraç olarak kullanan, 

yeni girişimleri destekleyen, araştırma-geliştirme çalışmalarının önünü açan, KOBİ’lerin 

direncini artıran ve kapasitelerini geliştiren, küresel ekonomide etkin bir aktör olmayı 

hedefleyen, “yeni bir ufka ve yeni bir stratejiye” ihtiyacımız var.  
 

Bu stratejinin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yeşil Mutabakat ile uyumlu olması bir 

zorunluluk. Gerekli mevzuatların tamamlanması ve dönüşüm sürecini fırsata çevirecek 

stratejilerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.  

 

Bu noktada Ticaret Bakanlığımızın hazırladığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı önemsiyor; 

doğru planlama ile uygulanması noktasında iş dünyası olarak sorumluluk almaya hazır 

olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özel sektörün özellikle KOBİ’lerimizin yeşil dönüşüme 

uyum sağlamalarının ülkemizin rekabetçiliği açısından hayati önemde olduğunu düşünüyoruz.    



  

 

Türkiye’de sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 7 bin büyük şirkete kıyasla 3,2 

milyon KOBİ bulunuyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin çarklarının 

dönmesinde ve tedarik zincirinde KOBİ’lerimiz stratejik önem taşıyor.  
 

İhracatımızın yüzde 40’ının KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, sadece 

AB ile değil AB’nin ticaret yaptığı tüm ülkelerle yeni dönemde kurulacak ekonomik 

ilişkilerde, “Yeşil Mutabakat” kural ve uygulamalarının devreye alınacağı yeni bir dönem 

başlıyor.  
 

Yeşil Mutabakat riskler kadar önemli fırsatlar da barındırıyor. Riskleri azaltmanın yolu da 

finansman, yasal mevzuat ve gerekli altyapı dahil bugünden hazırlık yapmaktan geçiyor. 

Çünkü 2018 rakamları az alınarak yapılan hesaplamalar, AB’ye ihracatta karbon düzenlemesi 

vergi maliyeti yükünün yıllık 1.8 milyar Euro’ya kadar çıkacağını gösteriyor.   
 

KOBİ’lerimizin rekabetçilik güçleri için “dijitalleşme” ve “yeşil dönüşüm” odaklı yeni bir 

ekonomik modeli kurgulamak her zamankinden önemli bir hale geliyor. Yeşil Mutabakat’ın 

AB-Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde, KOBİ’ler perspektifi ile 

ele alınması da en doğru ve kapsamlı çözüm alanı gibi görünüyor. Ülkemizin Paris İklim 

Anlaşması’nı onaylayarak uygulaması, yeşil dönüşümün yaratacağı verimlilik artışı ile 

rekabetçilikte oyunun içinde kalmamızı sağlayacaktır.  
 

Bu vesile ile iş dünyasında yeşil dönüşüm farkındalığı yaratmak amacıyla başlattığımız 

etkinliğimize katılan Dışişleri Bakan Yardımcımız ve AB Başkanımız Faruk Kaymakçı’ya; 

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile İKV İstanbul AB Bilgi Merkezi’ne; KAS ve Dünya 

Gazetesi’ne şükranlarımı sunuyorum.  

 

Moderatörümüz Dünya Gazetesi Yazarı Gazeteci Dostumuz Didem Eryar Ünlü’ye ve 

etkinliğimize katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaşacak değerli konuşmacılarımıza da 

teşekkür ediyorum. 

 

Sağlık ve sevgiyle kalın… 

 

 

 


