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“AB Yeni Müzakere Sürecinde Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 

Sektörünü Neler Bekliyor” Webinarı 

23 Mart 2021, 14.00 

 

 

Ticaret Bakan Yardımcımız Sn. Gonca Işık Yılmaz Batur, 

  

TİM Başkanı Sn. İsmail Gülle, 

 

AKAMİB Başkanı Sn. Onur Kılıçer, 

 

AKAMİB Başkan Yardımcısı ve Türkiye-Küba İş Konseyi 

Başkanımız Sn. Bülent Aymen, 

 

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sn. Sefer Levent, 

 

Değerli Katılımcılar,  

 

Teşekkür ederim Sefer Bey. 

Öncelikle sağlıklı günler diliyor, sizleri şahsım ve DEİK ailesi adına 

saygıyla selamlıyorum. 

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 

AKAMİB’e, baharın başlangıcı Nevruz’u kutladığımız bugünlerde bizleri bir 

araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. 

Ayrıca içinde bulunduğumuz Orman Haftası dolayısıyla ormanların 

korunduğu ve çoğaldığı daha yeşil bir dünya diliyorum. 
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Mobilya, kağıt ve orman ürünleri özelindeki bilgileri Sayın 

Bakanımızdan ve sektörün temsilcilerinden, AKAMİB Başkanı’ndan 

dinlemek bizler için büyük fırsat. Ayrıca, AB’ye yapılan mobilya, ağaç ve 

orman ürünleri ihracatımızın özellikle Almanya, İngiltere, Fransa ve 

Romanya’da salgına rağmen artış göstermiş olması da sevindirici.  

Hazır yeşilden söze başlamışken, sektörü nelerin beklediğinin 

başında gelen konulardan birisi olan ve bu sabah Bakan Yardımcımız 

Başkanlığında toplantısı yapılan Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan bahsetmek, 

Ticaret Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı, ülkemizin Avrupa Yeşil 

Mutabakatı’na (Europian Green Deal) uyumlanması sürecinde DEİK’in 

görüşlerini paylaşmak isterim. 

Avrupa Birliği tarafından 2019 yılının Aralık ayında açıklanan Avrupa 

Yeşil Mutabakatı, yalnızca üye ülkeleri değil; ülkemiz gibi AB ile yoğun 

ekonomik ve ticari ilişkileri olan ülkeleri de önemli oranda etkileyecektir. Bu 

kapsamda iklim değişikliği,  sınırda karbon düzenlemesi ve sürdürülebilir 

kalkınma alanlarında somut ve kararlı adımlar atılması konusunda 

sorumluluğun yalnızca devletlerde değil; özel sektör kuruluşlarında da 

olacak. Bu bilinçle, “Sanayi Sektörünün Karbonsuz Ekonomiye Geçiş 

Sürecinin Desteklenmesi”ni başlatmamızın, ama ne erken adımlarla ek 

maliyete katlanmanın, ne de geç kalarak oyunda yara almamanın da 

önemli olduğunu düşünüyorum.  

Elbette çalışmalarda önemli bir konunun da, başta Ticaret 

Bakanlığımızla olmak üzere, kurumlar arası koordinasyon olduğunu 

vurgulamak isterim. 

Toplam ihracatımızın dönemler itibarıyla yaklaşık %50’sini 

gerçekleştirdiğimiz AB ile ticari ilişkilerimizin, Yeşil Mutabakat 
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düzenlemeleriyle birlikte sürdürülebilir üretim modelleri çerçevesinde ve 

karbon nötr hedefiyle devam etmesi, ülkemiz sanayisi için önemli riskleri 

olduğu kadar, eğer değerlendirilebilirse fırsatları da beraberinde getirebilir. 

Bu çerçevede, mutabakatın dış ticaretimize getireceği yenilikçi 

düzenlemelerin sanayi kuruluşlarımızın iş yapış biçimleri üzerinde 

oluşturabileceği etkileri öngörebilmeleri ve alınabilecek tedbirleri 

değerlendirmeleri için, DEİK olarak öncelikle bir rapor ve kontrol listesi 

oluşturma aşamasındayız. 

Yeşil Mutabakat, Paris İklim Anlaşması’ndan sonra Avrupa’nın en 

önemli girişimlerinden birisi ve yalnızca Avrupa’yı değil tüm dünyayı 

ilgilendiren bir mesele. 

Aslında bir anlamda, Avrupa Birliği “gelecek nesil” ticaretin kurallarını 

yeniden yazmaya başlıyor. Artık ticarette sadece maddi unsurlar değil; 

sosyal, çevresel hatta temel insan hakları ile ilgili konular da belirleyici 

olacak. 

Bu konulardan artık sadece devletler değil, şirket yönetim kurullarının 

da sorumlu olması, taşın altına eline koyması gerekecek. AB’nin şirketler 

hukuku alanında gerçekleştirmeyi planladığı reformla, bir hükümet nasıl 

ülkesindeki sosyal adaleti sağlamak, çevreyi korumak, temel insan hakları 

değerlerini yerleştirmek zorunda ise, bunun küçük ölçeklisini de şirketlerin 

yönetim kurulları kendi iş yerlerinde uygulamaktan sorumlu olacak. 

Bu süreç, bir taraftan yeni bir ekonomi modeli, diğer taraftan ise bazı 

riskler içeriyor. Türkiye olarak, zaten AB’nin imzaladığı STA’larla ilgili 

kararlara dahil olamama, vize ve karayolu kotası gibi anlaşılmaz zorluklarla 

karşı karşıya iken, bir de AYM uygulamaları nedeniyle engellerle 
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karşılaşırsak, iş dünyamızın rekabet gücünün zayıflaması kaçınılmaz 

olacaktır. Ancak, Avrupa ile ticaretimizde halihazırdaki konumumuzdan da 

faydalanarak, süreci uzun vadeli olarak değerlendirip gerekli aksiyonları 

alabilirsek, riskleri bertaraf edip rekabet gücümüzü koruyabilir ve hatta 

artırabiliriz. Hem hükümetimiz hem de iş dünyası olarak birlikte çalışıp 

küresel gelişmelere paralel biçimde ortak hedefler ve ortak yöntemler 

belirlersek, bu süreçten daha avantajlı çıkacağımıza inanıyorum. 

Öte yandan, AB gündeminde olan sınırda karbon düzenlemesinin 

Türkiye’de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan Emisyon Ticaret 

Sistemi (ETS)’nin uygulamaya alınmasıyla karşılık bulabileceğini umuyoruz. 

Yeşil dönüşümün mal ihracatımızı hangi ölçüde etkileyeceğine dair, iş 

dünyası ve akademik çevrelerde konuşulan birkaç senaryo altında, 

çalışmalar ve hesaplamalar yapmayı amaçlıyoruz. 

Buna göre, Avrupa Birliği’ndeki güncel karbon fiyatına göre 

vergilendirme uygulandığı senaryoda, imalat sanayi sektörlerimizin 

doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1 milyar $’a kadar ek vergilendirme ile 

karşılaşabileceği ilk veriler olarak karşımıza çıktı.  

İlk elde ettiğimiz sonuçlar gayet ilginç: AB emisyon ticaret sisteminin 

odaklandığı; demir-çelik, çimento, kimya ve kağıt gibi enerji yoğun 

sektörlerde, dünyanın geri kalanına göre emisyon azaltıcı teknolojilerde 

daha fazla ilerideyiz. Bu da, ihracattaki başarılarımızın sürdürülebilirliği 

açısından olumlu bir sonuç. 

“Yeşil, dünyanın en önemli rengidir ve sevgi onun güzelliğinden 

doğar.” 1 derler. Bunun bilinciyle hareket eden iş dünyası temsilcileri 
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olarak, işlerimizi yeşili ve doğayı koruyarak, sürdürülebilir bir şekilde 

gerçekleştirmeye devam edeceğimize inanıyorum. 

Bu duygularla, iş dünyamız arasında Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili 

farkındalığı arttırmak için yaptığı çalışmalardan dolayı Ticaret Bakan 

Yardımcımız Sn. Gonca Yılmaz Batur’a, programı düzenleyen AKAMİB 

Başkanına, AKAMİB Başkan Yardımcısı ve Türkiye-Küba İş Konseyi 

Başkanımız Sn. Bülent Aymen’e ve katılan herkese teşekkür ediyor, 

saygılarımı sunuyorum.  

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


