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TÜRKiYE EKONOMiSiNDEKi
GELiŞMELER ve BEKLENTiLER

MEHMET MUŞ*

12020 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında 
pandemiye dönen Covid-19 salgınının küresel 
ekonomiyi her açıdan derinden etkilemekte oldu-
ğu bir dönemden geçmekteyiz. Ticaret savaşlarının 
küresel ekonomide yol açtığı yavaşlama henüz aşı-
lamamışken; Covid-19 salgını ile daha önce ender 
karşılaşılan bir sorun dünya gündeminde yerini al-
mıştır. Nitekim 2020 yılında yaşanan %3,1 düzeyinde 
daralma ile küresel ekonominin İkinci Dünya Sava-
şından bu yana en büyük sınaması ile karşı karşıya 
kaldığını söylemek mümkündür. 

2021 yılında gelindiğinde, ABD başta olmak 
üzere gelişmiş ekonomilerce uygulanan geniş-
lemeci para ve maliye politikaları ile aşılamada 
kaydedilen ilerlemelerin etkisi ile güçlü bir topar-
lanma gerçekleşmiştir. Dolayısıyla; aşılamada 
aşama kaydeden gelişmiş ekonomilerde güçlü bir 
toparlanma gözlenirken; aşıya erişimi daha sınırlı 
olan gelişmekte olan ülkelerde ise toparlanma 
daha zayıf gerçekleşmiştir.

Bu gelişmeler ışığında, büyük ekonomilerin ön-
derliğinde dünyadaki ekonomik faaliyet kayda 
değer ölçüde hız kazanmış ve 2021 yılında %5,9 
oranındaki küresel ekonomik büyüme sağlanmış-
tır. 2022 yılında ise her ne kadar baz etkisinin gö-
receli düşüşü ile bir miktar yavaşlayarak da olsa 
küresel ekonominin %4,4 seviyesinde gerçekleşmesi 
öngörülmektedir.

Uluslararası ticaret tarafında da ekonomik bü-

1  Ticaret Bakanı

yümedeki trendin benzerini görmekte olduğumuz 
söylenebilir. Gıda ve emtia fiyatlarındaki artış, lojis-
tik ve tedarik zincirindeki aksamalar ile ülkelerin sal-
gına karşı uyguladığı sıkı önlemler; küresel ticareti 
de oldukça olumsuz yönde etkilemiş ve küresel ti-
caret 2020 yılında %5,3 oranında daralmıştır.

Bu bağlamda; Dünya Ticaret Örgütü tarafın-
dan 2021 yılı küresel ticaret hacmi beklentisi mev-
cut durumda %8’den %10,8’e yükseltilmiş, 2022 yılı 
için ise belli ölçüde yavaşlama beklentisi dahilinde 
%4,7 düzeyinde artış tahmin edilmektedir.

Küresel ekonomi ve ticaret ortamına tam en-
tegre halde olan ülkemiz ekonomisi ve dış ti-
caretinin mevcut görünümü ve gelecek dö-
nem beklentilerini, dünyada yaşanan gelişmeler 
ışığında değerlendirmek daha doğru sonuçlara 
ulaşılmasına imkân tanıyacaktır. 

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak zorluk-
ları beraberinde barındıran 2020 yılının ardından, 
2021 yılına tüm ülkelerden daha güçlü bir başlan-
gıç yaparak başlayan Türkiye ekonomisi; yılın ilk üç 
çeyreğinde yüksek oranlı bir büyüme performansı 
sergilemiştir. Bu itibarla, ülkemiz Gayrisafi Yurt İçi 
Hâsılası 2021 yılının birinci çeyreğinde %7,4, ikinci 
çeyreğinde %22 ve üçüncü çeyreğinde %7,4 art-
mış; böylelikle 2021 yılının ilk üç çeyreği genelinde 
%11,7’lik bir artış kaydedilmiştir. Bu performansta ih-
racatın katkısı belirleyici olmuş ve 2021 yılının ilk üç 
çeyreğinde sağlanan %11,7’lik büyüme performan-
sının 5,1 puanı net ihracattan kaynaklanmıştır. 
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Dış ticaretimiz açısından da 2021 yılı rekorlara 
sahne olan bir yıl olmuştur. Örneğin; ihracatımız 
Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin de ötesine 
geçerek bir önceki yıla kıyasla %32,8 artışla tüm za-
manların en yüksek yıllık ihracat rakamı olan 225,3 
milyar dolara ulaşmıştır. İhracat yapılan 75 fasıl ürün 
grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat 
değerlerine ulaşılmış; yine 75 ilimiz 2020 yılına kıyas-
la ihracatlarını artırmayı başarmıştır. Ayrıca, 2021 
yılında ihracatımızın yapıldığı coğrafyalar çeşitli-
lik kazanmış, 123 ülkeye olan ihracatımız tarihin en 
yüksek seviyelerine ulaşmıştır.

İthalatımız ise %23,6 artarak 271,4 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiş; dolayısıyla, 2021 yılında ihra-
catın ithalatı karşılama oranı 6 puan yükselişle %83 
olmuştur. Böylece 2021 yılında dış ticaret açığı, %7,5 
azalışla 46,1 milyar dolara gerilemiştir. Dış ticaret 
alanındaki hedefimiz, ihracatın ithalatı karşılama 
oranını kalıcı bir şekilde yüksek seviyelere çıkartarak 
ülkemizin dış kaynak ihtiyacını mümkün olduğun-
ca azaltmaktır. Büyüme ve ihracattaki olumlu seyir 
diğer makro göstergelere de yansımaktadır. Nite-
kim Türkiye ekonomisi 2021 yılında pandemi öncesi 
döneme göre yaklaşık 2,5 milyon ilave istihdam ya-
ratmıştır. Bu ilave istihdamın yaklaşık 1 milyonu ise 
sanayi sektörümüz tarafından sağlanmıştır. 

Sanayi üretiminde güçlü toparlanma sağlanmış 
ve kapasite kullanım oranlarında pandemi öncesi 
seviyelerin üzerine çıkılmıştır. Kapasite kullanım ora-
nı, pandemi öncesi dönem olan 2020 yılının Ocak 
ayında 75,8 iken 2022 yılı Ocak ayında 78 seviyesine 
kadar yükselmiştir.

2021 yılında doğrudan yatırımlar tarafında da 
sevindirici gelişmeler yaşanmış ve ülkemize yapılan 
doğrudan yabancı yatırım tutarı geçtiğimiz yıla 
kıyasla %80,7 artışla 14,1 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde, 2021 yı-
lında cari işlemler açığı %58,1 oranında düşüşle 14,9 
milyar dolar düzeyinde kalmıştır.

Ekonomik büyüme, makroekonomik göster-
geler ve mal ticaretimizin yanı sıra küresel hizmet 
ticaretindeki eğilimleri de yakından takip ediyoruz. 
Nitekim 2021 yılında hizmet ticareti istatistiklerinde 
de güçlü bir toparlanma sağlanmıştır. Hizmet ih-
racatımız bir önceki yıla göre %60 oranında artışla 
56,8 milyar dolara ulaşmış ve cari işlemler dengesi-
ne 25,2 milyar dolarlık pozitif katkı sağlamıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak cari işlem açığının ka-

patılmasında hizmet ticaretinin öneminin farkın-
dayız ve bu çerçevede faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 
Bu itibarla, Bakanlığımız öncülüğünde 2021 yılında 
faaliyete geçen hizmet ticaretine münhasır kurulan 
yeni yapı ve mevcut desteklerin yanı sıra Bakanlığı-
mızca devreye alınan yeni desteklerin de sağladığı 
ivmeyle bu rakamı orta vadede 100 milyar dolara 
ulaştırmayı hedefliyoruz. 

Bu hedef doğrultusunda; turizm ve lojistik dışın-
daki hizmet sektörlerinden yazılım-bilişim ve oyun 
sektörlerinde 10 milyar dolar, sağlık turizminde 5 
milyar dolar, eğitim hizmetlerinde 3 milyar dolar, 
dizi-film ve kültürel hizmetler sektöründe 2 milyar 
dolar ihracata kısa zamanda ulaşacak bir yol hari-
tasını hayata geçirdik.

Ülkemiz 2022 beklentileri bağlamında ise bu yıl 
için OVP hedefi olarak %5 seviyesinde bir büyüme 
öngörülmektedir. Mal ihracatında ise 2022 yılı he-
definin 230,9 milyar dolar olduğunu görmekte-
yiz. Bu bağlamda, 2022 yılında da güçlü ihracat 
performansımızı sürdürerek Sayın Cumhurbaşka-
nımızın belirttiği 250 milyar dolar düzeyine ulaş-
mak adına ihracatçılarımızla elbirliği içerisinde 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Mal ve hizmet ihracatımızdaki olumlu seyri daha 
da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Gelecek dönemde ihracatın finansmanını güç-
lendirme, ihracatta firma ve markalarımızı daha 
güçlü şekilde destekleme, geleneksel pazarlarımız-
da konumumuzu sağlamlaştırmanın yanı sıra uzak 
pazarlarda varlığımızı güçlendirerek ihracat men-
zilimizi artırma, hizmet ihracatında ürün ve pazar 
çeşitliliğini artırma, Gümrük Birliğinin güncellenmesi 
ve sayıları artırılacak yeni nesil STA’larla pazara ter-
cihli erişim imkânlarımızı daha da geliştirme, Yeşil 
Mutabakat Eylem Planını hayata geçirme, İhtisas 
Serbest Bölgeleri ile yüksek teknoloji ihracatımız 
için gerekli her türlü desteği sağlama amaçları ile 
2022 yılında ihracat odaklı büyüme performansını 
devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Dünyada Yeşil Dönüşüm

Dünyada iklim değişikliği ile mücadele ve sür-
dürülebilir kalkınma, uluslararası ekonomi ve ticaret 
politikalarının merkezine taşınmış, bu konular çev-
resel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla günümüzün 
ve gelecek nesillerin karşı karşıya olduğu en önemli 
küresel sınamalardan biri haline gelmiştir.
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Bu alanda atılan adımlara başta Avrupa Birliği 
(AB) olmak üzere, ihracatımızın %60’ına yakın bö-
lümünü gerçekleştirdiğimiz Batılı ülkeler öncülük 
etmektedir. Paris İklim Anlaşmasının kabulü sonra-
sında tüm politika alanlarını yeşil dönüşüm temelin-
de gözden geçirmeye başlayan AB, ilk olarak 2019 
yılında yayınladığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile 
“2050 yılında iklim nötr kıta olma hedefini” ortaya 
koymuş, akabinde açıklanan “55’e Uyum” paketi ile 
2030 yılına yönelik asgari %40 olan sera gazı emis-
yon azaltım hedefini %55 oranına yükselttiğini açık-
lamıştır.

AB, söz konusu Eylem Planı ile sürdürülebilirlik te-
melinde yeni bir kalkınma modeli ortaya koymakta 
ve bu doğrultuda sektörel stratejiler ve diğer po-
litika araçlarını birer birer hayata geçirmektedir. 
AB’nin 2021 yılında yayımladığı İklim Yasası ile 2030 
ve 2050 iklim hedefleri, AB ve üye ülkeler nezdinde 
yasal bir yükümlülük haline gelmiştir.

Karbonsuzlaşma hedefi doğrultusunda AB ta-
rafından sanayiden enerjiye, ulaştırmadan tarıma 
tüm sektörlerde alt eylem planları açıklanmakta; 
bunları tamamlayıcı nitelikte olacak şekilde AB’nin 
önde gelen ülkeleri tarafından bahse konu hedef-
leri yakalamak için ulusal eylem planları geliştiril-
mektedir.

AB içerisinde bu gelişmeler olurken, AB’yi izleyen 
gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamı yeşil dönüşü-
mü sağlamak için çevrenin korunmasını ön plana 
çıkaran, kaynak-etkin, kapsayıcı ve sürdürülebilir 
bir ekonomiye geçiş için kararlı ve köklü değişiklikler 
yapmak üzere adımlar atmaya başlamıştır. 

Nitekim ABD, Birleşik Krallık, Japonya, Kanada, 
Güney Kore ve Çin gibi uluslararası ticaretin önde 
gelen aktörlerinin karbon nötr ekonomi olma he-
deflerine yönelik politikalarını şekillendirmeye baş-
ladıklarını görüyoruz. İklim değişikliği ile mücadele 
ekseninde konumlanacak bir dünya ekonomisi ve 
ticaret düzeni için AB ile ABD arasında Transatlantik 
işbirliği beklentileri giderek güçlenmektedir.

Diğer taraftan, yeşil dönüşüm sadece ülkelerin 
ekonomi ve ticaret politikalarının değil, uluslararası 
şirketlerin vizyonlarının da önemli bir parçası hali-
ne gelmiştir. Bu anlamda, artan sayıda uluslararası 
şirketin değer zincirlerinin karbondan arındırılması 
için taahhütler vermesi ve ayrıca gelişmiş ülkelerde 
tüketici tercihlerinin büyük bir hızla çevre dostu ürün 
ve yaşam tarzına yönelmesi de dikkat çekicidir.

Dolayısıyla, Yeşil Mutabakatın etkilerinin sade-
ce AB ile sınırlı kalmadığı, bu alandaki politika de-
ğişikliklerinin tüm dünyada tedarik, üretim, tüketim 
zincirlerinde ve yaşam tarzında radikal değişiklikler 
getirdiği görülmektedir. 

Sınırda Karbon Düzenlemesi

AB ve AB’yi izleyen diğer büyük ekonomiler yeşil 
dönüşümlerini sadece kendi içlerinde sınırlı tutma-
makta, bunu diğer ülkelerden de beklemekte, ulus-
lararası ticaret düzenlemelerini ve ithalat politika-
larını da bu yönde şekillendirmektedirler. 

Bu çerçevede, söz konusu ülkeler yeşil dönüşü-
mün sanayileri üzerinde yaratacağı maliyet karşı-
sında rekabetçiliklerinin korunabilmesini ve üreti-
min, emisyon azaltım hedefi daha az olan ülkelere 
kaymasının (karbon kaçağı) önlenmesi amacıyla 
bazı mekanizmalar geliştirmektedirler.

AB, ABD, Birleşik Krallık gibi gelişmiş ülkelerde 
Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması olarak 
karşımıza çıkan bu uygulamalar giderek yaygınlaş-
maktadır. Uluslararası literatürde uzun zamandan 
beri tartışılan söz konusu mekanizmanın şu ana de-
ğin en sofistike örneğini 2026 yılı itibariyle AB’nin uy-
gulama hazırlığı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu-
nun yanı sıra, böylesi bir düzenlemenin 2021 yılında 
yaklaşık 180 milyar dolarlık dış ticaret hacmi yaka-
layarak 7 milyar doları aşkın dış ticaret fazlası verdi-
ğimiz AB’de gerçekleşecek olması ve düzenlemeye 
ilk etapta tabi olacak sektörler arasında yer alan 
çelik, çimento ve alüminyumda AB’nin önemli te-
darikçileri arasında yer almamız nedeniyle, bu ko-
nudaki gelişmeleri yakından ve proaktif bir şekilde 
takip etmemiz bir zorunluluk halini almaktadır.

Döngüsel Ekonomi

Diğer taraftan, Yeşil Mutabakat kapsamın-
da ticareti etkileyecek tek unsurun Sınırda Karbon 
Düzenleme Mekanizması olmayacağı da açıktır. 
Avrupa Yeşil Mutabakatının akabinde açıklanmış 
olan Sanayi Stratejisi ve Döngüsel Ekonomi Eylem 
Planı’nın yanı sıra, ilerleyen dönemde açıklanması 
beklenen sektörel stratejiler doğrultusunda AB’nin 
önümüzdeki yıllarda kapsamlı mevzuat değişiklikle-
rini hayata geçirmesi beklenmektedir. 

Bu kapsamdaki değişiklikler ile AB’nin al-kullan-
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at şeklindeki doğrusal ekonomi modelinden ürün-
lerin dayanıklılığının artırıldığı, geri dönüşümünün 
sağlandığı ve atıkların asgari seviyeye indirildiği 
döngüsel ekonomiye geçişinin desteklenmesi he-
deflenmektedir.

Nitekim, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı çerçe-
vesinde hayata geçirilecek sürdürülebilir ürün ini-
siyatifi politikaları kapsamında; tekstil, elektronik 
ürünler, mobilya, plastik, bataryalar, gıda, ambalaj 
ve yapı malzemeleri sektörleri başta olmak üzere 
AB piyasasına arz edilecek ürünlerin tasarımı yo-
luyla çevresel ayak izinin azaltılması ve döngüsel-
liğin geliştirilmesinin hedeflendiği görülmektedir. 
Bu bağlamda ayrıca, kapsamlı ürün sürdürülebi-
lirlik ilkeleri geliştirilmesi, geri dönüştürülmüş içe-
rik kullanımı, zararlı kimyasalların sınırlandırılması, 
döngüsellik etiketleri, tüketicilerin çevresel ayak izi 
hakkında bilgilendirilmesine yönelik dijital pasa-
port gibi uygulamaların geliştirilmesi, kamu alımları 
kapsamında uyulması zorunlu minimum sürdürü-
lebilirlik gerekliliklerinin yerine getirilmesine yönelik 
çalışmalar yürütülmektedir. 

AB tarafından ürünlere yönelik olarak getirilmesi 
hedeflenen bu yeni kriterlerin, sadece AB’ye ihra-
catımızda karşılanması gereken standartlar olarak 
değil, Gümrük Birliği’nde malların serbest dolaşımı-
na imkân veren teknik mevzuat uyumumuz kapsa-
mında da karşımıza çıkması beklenmektedir. 

Yeşil Mutabakat Kapsamında Şehircilik

Avrupa Yeşil Mutabakatının açıklanması sonra-
sında AB tarafından, sürdürülebilir yaşam alanları-
na odaklanan “Yeni Avrupa Bauhausu” ile binaların 
enerji performanslarını artıracak şekilde elden ge-
çirilmesini öngören Renovasyon Dalgası adlı giri-
şimler başlatılmıştır. 

Bauhaus Girişimi özünde, Avrupa Yeşil Muta-
bakatının gerekliliklerinin yaşam alanlarına en-
tegrasyonu kapsamında tasarımcılar, mimarlar, 
mühendisler, bilim adamları vb. şehir hayatının 
tüm profesyonel paydaşlarını bir araya getirmeye 
çalışan bir girişim olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu genel amaç altında Bauhaus Girişimi; gün-
lük hayatta rahatlık sağlayan koşullardan ödün 
vermeden, işlevselliğinin ve döngüselliğinin değe-
rini vurgulayan ve yaşam alanlarına ilişkin yenilikçi 
fikirlere ve ürünlere, teklif çağrıları ve eşgüdümlü 

programlar yoluyla finansal destek sağlayan bir 
yapı arz etmektedir. 

Renovasyon Dalgası inisiyatifi ile ise AB’deki gö-
rece yaşlı bina stokunun enerji verimililiği temelli 
renovasyonunu temel almaktadır. Bu girişim kapsa-
mında, bir taraftan binaların daha az enerji tüket-
mesi hedeflenirken; diğer yandan da bireyler için 
daha sağlıklı ve yaşanabilir hale gelmeleri amaç-
lanmaktadır. Bu çerçevede, oluşması beklenen 
yayılma etkisi ile de inşaat sektöründeki yeniliklerin 
AB’yi yenilikçi materyaller konusunda öncü konuma 
getirerek, üretim ve finansman bakımından AB’de-
ki yeşil nitelikli inşaat sektörü pazarını geliştirmesi 
beklenmektedir.

Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Yeşil dönüşümün küresel gündemin merkezine 
yerleştiği bu atmosferde, başta AB olmak üzere, 
dünyadaki bu eğilimleri doğru okuyarak, ülkemi-
zin karşı karşıya kalacağı koşullara adapte olmak 
amacıyla 2020 yılında Ticaret Bakanlığımız koordi-
nasyonunda ilgili kurumlardan Bakan Yardımcıları 
düzeyinde bir Çalışma Grubu ihdas edilmiş ve çalış-
malara gecikmeksizin başlanmıştır.  

Çalışma Grubu’nda, AB tarafından Yeşil 
Mutabakat kapsamında hayata geçirilen 
değişikliklere ülkemizin Gümrük Birliği kapsamındaki 
entegrasyonunu koruyacak ve daha da ileri 
taşıyacak şekilde uyum sağlanabilmesini teminen 
ülkemizce atılabilecek adımlar ele alınmaktadır. 

Çalışma Grubu’nun ilk çıktısı olarak özel sektör ile 
işbirliği ve eşgüdüm halinde hazırlanan “Yeşil Mu-
tabakat Eylem Planı” 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 2021/15 Sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Genelgesi paralelinde duyurulmuştur. 

Türkiye’nin sürdürülebilir ve kaynak etkin bir eko-
nomiye geçişine katkı sağlanmasını teminen Ey-
lem Planında, sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve 
döngüsel bir ekonomi, yeşil finansman, temiz, eko-
nomik ve güvenli enerji arzı, sürdürülebilir tarım, sür-
dürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliği ile mücadele, 
diplomasi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme 
ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında 81 
eyleme yer verilerek bir yol haritası hazırlanmıştır.

Eylem Planında, Türkiye sanayi sektörlerinin kü-
resel ölçekte daha da iyi bir konuma gelebilmesi 
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için dijital ve yeşil dönüşümü, bu kapsamda sanayi 
üretiminin değer zincirleri içerisinde yeni koşullara 
rekabetçi bir şekilde uyumunu sağlayacak yatı-
rım perspektifinin oluşturulması, yeşil teknolojilerin 
sanayimize uyarlanması, inovasyon ekosisteminin 
büyütülmesi ve finansman kaynaklarına erişim ile 
enerji kaynaklarının etkin kullanımına özel önem 
verilmiştir.

Bunların yanı sıra, Çalışma Grubumuz bünyesinde 
oluşturduğumuz İhtisas Çalışma Gruplarında 
yürütülecek çalışmalar ile Eylem Planının etkin bir 
şekilde uygulanmasının yanı sıra, Planın güncel ge-
lişmeler ve sektörlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde 
geliştirilmesi ve güncel tutulması sağlanacaktır. 

Türkiye içerisinde yürütülen çalışmalara paralel 
olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sınırda 
karbon düzenlemesi, döngüsel ekonomi ve finans-
man konularına öncelik vermek suretiyle Avrupa 
Komisyonu ile teknik çalışmalar da eş anlı olarak 
başlatılmıştır. Yeşil Mutabakata ilişkin çalışmaların 
sürekli bir diyaloğa dönüştürülmesi için her iki taraf-
ta da karşılıklı iradenin mevcut olduğunu memnuni-
yetle ifade etmek isterim. 

Buna ilave olarak, AB Gümrük Birliği ortağı ve 
aday ülke statümüz dikkate alındığında; ülkemizi 
de etkileyecek mevzuat hazırlama süreçlerine dahil 
edilmemiz noktasında kurumlarımızın eko tasarım, 
enerji etiketlemesi, sürdürülebilir ürün, sınırda kar-
bon düzenleme mekanizması gibi konuların görü-
şüldüğü ilgili AB Komitelerine dahil edilmesi yönün-
de de istişarelerimiz son dönemde hız kazanmıştır.

Yeşil Mutabakat ve Yeşil Şehirler

İklim ve çevrenin şehir ile ilişkisi, hâlihazırda 
önemli ölçüde farklı hızlara sahip ileri ve geri yönlü 
bir tepkimeye benzetilebilir. Bu nedenle, böylesi 
iki yönlü bir ilişkinin sağlıklı bir şekilde yürütülebil-
mesi açısından bir denge mekanizmasının kurul-
ması elzem görülmektedir. Bu çerçevede şehirler, 
bir üretim ve yaşam merkezi olarak ihtiyaçları ve 
faaliyetleri ile iklim ve çevresel koşulları etkilerken 
ya da belirlerken, iklim değişikliği ve çevrenin 
muhtemel olumsuz çıktılarının da aynı zamanda 
birincil muhatabı konumundadır. 

Şehirler aynı zamanda ekonomik büyümenin 
ve istihdamın da merkezleridir. Dolayısıyla, çevre 
ve iklim ile uyumlu, kaynak etkin, sürdürülebilir 

ve kapsayıcılığı olan yeşil büyüme ve istihdam 
politikalarına doğru dönüşümün odak noktasında, 
şehirlerin merkezde konumlanmaları kritik önem-
dedir. Şehirlerin yeşil dönüşümünde yerel yönetim-
lerin yanı sıra merkezi yönetimler ile ulusal ve ulusla-
rarası yatırım ve kredi kurumları başta olmak üzere 
birçok paydaşın iş birliğinden doğacak ortak çaba-
lar belirleyici olacaktır.

İklim değişikliğinin ekonomiler üzerindeki 
riskleri dünya kamuoyunda gün geçtikçe daha da 
anlaşılmakta olup, iklim değişikliği ile mücadele 
araç ve politikaları da teknolojik ve finansal 
dönüşümle birlikte dinamik bir şekilde gelişmekte 
ve çeşitlenmektedir. 

Yeşil Mutabakatın ortaya koyduğu iklim nötr, 
kaynak verimli, temiz ve döngüsel bir ekonomi tüke-
ticilerin alışkanlık ve davranışlarında, konut, yemek 
ve ulaşıma kadar tüm alanlarda çevresel ayak izini 
azaltmak için derin ve hızlı bir değişimi de berabe-
rinde getirmektedir. 

Zira, şehirler bir ortak yaşam alanının ötesin-
de, ekonomik faaliyetlerin, girişimciliğin, inovas-
yonun, eğitimin, sosyal değişimin ve sermaye bi-
rikiminin gerçekleştiği merkezler olması itibariyle 
Yeşil Mutabakat hedeflerinin neredeyse tamamını 
kapsamaktadırlar. Şehir planlaması; enerji, nakli-
ye, mobilite, su, atık ve arazi yönetimi gibi pek çok 
alanda sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin yönetimini 
kapsaması yönüyle bir anlamda Yeşil Mutabakatın 
yerelleştirilmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla; her 
bir şehrin yerel düzeyde kendilerine özgü yeşil mu-
tabakat eylem planlarının olması, yeşil dönüşümün 
küresel ölçekte gerçekleşmesi adına elzemdir.

Öte yandan Covid 19 salgını, yaşam alanları-
mız olan ev ve binalarımızda bulunduğumuz süre-
yi uzatarak gencinden yaşlısına insan hayatı için 
bina koşullarının ne kadar önem arz ettiğini yeni-
den hatırlatmış, binalarda ortaya çıkan eksikliklerin 
giderilmesi gerekliliğini gün yüzüne çıkarmıştır. Şe-
hirlerimizde yapıların tamamına yakınının fosil ya-
kıtlı ısınma sistemlerini kullanıyor olmaları nedeniyle 
bina, mahalle ve semtler düzeyinde enerji verimlili-
ğini, binaların tadilatını ve yenilenebilir enerjinin da-
ğıtımını teşvik etmek üzere düzenleyici bir çerçeve 
ile bir dizi finansman aracının geliştirilmesi bu süreci 
hızlandırıcı etki yapacaktır. Bu hususta ülkemizde iyi 
örneklerin oluşturulması, yaşam kalitemizin arttırıl-
ması için çok önemli tecrübe ve göstergeleri ortaya 
koyacaktır.
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Şehirlerimizde yaşayan milyonlarca insanımızın 
günlük ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin 
gerektirdiği hareketlilik, trafik tıkanıklıkları ile hava 
ve gürültü kirliliğine yol açmaktadır. Şehir içi toplu 
taşımacılığın yeni yeşil teknolojiler ve ulaşım mod-
larıyla birlikte karbondan arındırılması ve dijital uy-
gulamalarla desteklenmesi tüm dünyada yaygın 
olarak takip edilen bir husustur. Büyük şehirlerimizin 
yeşil mobilite planlarının bu anlayışla geliştirilme-
si ve diğer şehirlerimize yaygınlaştırılması önemle 
çalışmamız gereken bir husustur. Şehir ulaştırması-
nın karbondan arındırılmasının dahili ve uluslararası 
nakliyeciliğe çok önemli katma değerinin olacağı 
aşikardır.

Yeşil Mutabakat Kapsamında döngüsellik hem 
organize sanayi bölgelerimizde hem de bireysel 
olarak firmalarımız nezdinde geliştirmek istediğimiz 
ve ayrıca küresel değer zincirleri tarafından yakın-
dan takip edilen bir konudur. Ancak, şehir atıkları-
nın ayrıştırılarak endüstriyel girdi olarak döngüsel 
ekonomiye kazandırılması çevresel kaygılarımızın 
ötesinde kaynak verimliliği açısından değerli katkı-
lar sağlayacaktır. Nitekim, çok uluslu bazı şirketlerin 
sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geri dönüş-
türülmüş malzemeleri kullanmaları ve bazı gelişmiş 
ülkelerin geri dönüşümlü malzeme içeren tüketici 
eşyaları için vergi kolaylıkları sağlamaları ülkemiz 
adına da uygulanabilecek kayda değer örnekler 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yeşil Mutabakatın şehirlerimiz açısından önemli 
vurgularından birisi de akıllı şehirler kavramıdır. Şehir 
içerisinde enerji, ulaştırma, kamu hizmetlerinde ka-
lite ve performans artırımı ve kaynak verimliliği için 
bilgi ve iletişim teknolojileri giderek daha yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır. Akıllı ulaşım, aydınlatma, 
çöp toplama ve kirlilik ölçüm sistemleri şehirlerde 
yaşam kalitesinin arttırılması için faydalı çözüm-

ler sağlanmakta; şehir insanının hizmetine sunulan 
faydalı verilerle günlük kararlarında bilinçli seçimler 
yapmasına yardımcı olmaktadır.

Örneğin AB, Yeşil Mutabakat programının bir 
uzantısı olarak 2030 yılına kadar 100 Avrupa şehrini 
akıllı şehir haline getirmeyi ve bu uygulamayı 2050 
yılına kadar tüm Avrupa şehirlerine yaygınlaştırmayı 
planlamaktadır. 

Ülkemizde de şehirlerimizin Sayın 
Cumhurbaşkanımız önderliğinde ortaya konan 
2053 net sıfır emisyon hedefi ile yeşil kalkınma 
vizyonuna uygun, modern ve sürdürülebilir bir yapı-
ya kavuşturulması ilgili tüm kurumlarımızca hassasi-
yetle takip edilen bir konudur. 

Bu bağlamda, ülkemizde yerel yönetimlerin ve 
vatandaşlarımızın çevre dostu konut ve araçlara 
yönlendirileceği teşvik mekanizmalarının İller Ban-
kası Genel Müdürlüğü vasıtasıyla harekete geçirili-
yor olması son derece önemlidir. 

Ticaret Bakanlığı Koordinatörlüğünde yürütü-
len Yeşil Mutabakat Eylem Planımız kapsamında 
da mobilite, yeşil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve 
enerji verimliliği ile döngüsel ekonomi gibi alanlarda 
yeşil şehirleri destekleyen pek çok unsur ilgili Bakan-
lıklarımızca hayata geçirilmektedir. Buna ilave ola-
rak, kentsel değişimi yeşil politikalara uyarlayacak 
iç ve dış finansman mekanizmalarının da bu çerçe-
vede değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, şehirlerimizin hem iklim değişik-
liğine uyum kapasitelerini artırmak hem yeşil dönü-
şümlerini sağlamak yönünde atacağımız her adım, 
ülkemizin yeşil kalkınma devriminin kapsayıcı bir 
şekilde gerçekleştirilebilmesi ve ülkemizin 2053 iklim 
nötr ekonomi hedefine ulaşılması noktasında kilit 
önem taşımaktadır.   


