
EKO
Y E fi ‹ L ‹ fi // Y E fi ‹ L  Y A fi A M IQ

OCAK-fiUBAT 2011 SAYI:7
7

 T
L

 (
K

D
V

 d
a

h
il

)
  

 

Yeflil ‹fl Plan› Nas›l Yap›l›r?

Güney Kore Neden Yeflile Kofluyor?

Wikileaks Çuval›ndan 
“Çevreye” Düflenler

Do¤ayla da
S›f›r Sorun
Do¤ayla da
S›f›r Sorun!!

‹lk Organik Ma¤aza Zinciri mi Geliyor?

Sosyal Sorumlulu¤a 
Yeni Standart: ISO 26000

16 Sayfal›k 
Özel Cancun Eki

BARDAK 
BOfi MU, 

DOLU MU?

Project1  1/14/11  9:47 AM  Page 1



Project1  1/14/11  9:47 AM  Page 2



Bafllarken

Do¤ayla da S›f›r Sorun
“Bir olay, olgu ya da sürecin do¤al ak›fl› içinde kendi d›-
fl›ndaki düzenekler üzerinde istenmeyen ya da zararl›
etkiler meydana getirmesi olarak” tan›mlanabilen bu
olumsuz d›flsall›k ele al›nmaks›z›n yap›lan her iktisadi
giriflim, ortak varl›¤›m›zdan yap›lm›fl bir h›rs›zl›kt›r.
Elektri¤e ne kadar ihtiyac›m›z olursa olsun, bir dereyi
öldürmek pahas›na yap›lan HES’lere de; çocuklar›m›-
z›n bal›klar› sadece do¤a müzelerinde görmesine ne-
den olabilecek sorumsuz avc›l›¤a da; iklimsel istikrar›n
bozulmas› ile do¤rudan ba¤› art›k bir bilimsel gerçek
olan sorumsuz karbon sal›mlar›na da böyle bakmal›y›z.
Bütün bunlar›n bir maliyeti var ve bu maliyeti hesapla-
madan hareket etmek, sadece günümüze de¤il gelece-
¤imize de kurflun s›kmaktan farks›z.
Bugünden sonra, ister kamu, ister özel olsun, do¤a üze-
rindeki etkileri hesaplanmaks›z›n yap›lan her giriflim,
do¤aya ve dolay›s›yla insana ve tüm canl›lar›n s›rt›na
saplanm›fl bir hançer olarak kabul edilmelidir. Ve tam
da bu yüzden, her platformda “Do¤ayla da S›f›r Sorun
‹stiyoruz” demenin tam zaman›d›r… 
Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin gelece¤ini belirle-
yecek bir anayasa tart›flmas› yaflayaca¤›z ve yukar›da

anlatmaya çal›flt›¤›m›z “do¤a ile s›f›r sorun”
yaklafl›m›n›, birçok ülkenin yapt›-

¤› gibi (Karada¤ anayasa-
s›na “Ekolojik Cumhuri-

yet” yazan ilk ülke ol-
du) anayasaya kaz›-
mak da, çocuklar›-
n›n, ülkesinin ve

dünyan›n gelece¤ini
düflünen herkesin boy-

nunun borcu olmal›. 

Bar›fl DO⁄RU

1EKOIQ / OCAK 2011

TTüürrkkiiyyee’’ddee bir süredir bir aç›l›m süreci iflliyor. Bugüne
kadar ihmal edilmifl toplumsal kesimler, etnik ve din-
sel gruplarla gerçekleflen bu aç›l›m sürecinin bir baflka
parças› da, komflularla iliflkide yaflan›yor.  Uzun dö-
nemdir çeflitli düzeylerde sorunlar yaflad›¤›m›z komflu-
lar ve bölge ülkeleriyle “S›f›r Sorun Politikas›n›n” so-
nuçlar› çeflitli düzeylerde al›n›yor. Peki, kendi insanla-
r›yla, komflular›yla böylesine bir bar›flma politikas›
üzerinde ›srar eden bir kamu yönetimi, ifl ülkenin do-
¤as›na gelince neden ayn› performans› gösteremiyor.
Bir ülkenin varl›¤›n› oluflturanlar›n sadece maddi üre-
timi ve kültürel-sosyal yarat›mlar› oldu¤unu söyleyebi-
lir miyiz?
Peki, o ülkenin do¤as›, o ülkenin en az di¤er varl›klar›
kadar bir de¤ere sahip de¤il mi? Tam da bu noktada
belki bu say›m›zda, “Hava da bedava de¤il, su da” bafll›-
¤›yla verdi¤imiz Dünya Bankas›’n›n Yeflil Bütçe uygula-
malar› haberini hat›rlatmakta fayda var. 
…
Bir do¤al varl›¤›n parasal de¤erinin hesaplanmas› ço¤u
kiflinin hofluna gitmeyen bir yaklafl›md›r. Gayet do¤al:
fi›r›l fl›r›l akan bir derenin, c›v›ldayan kufllar›n, bir su-
lak alan›n maddi de¤eri hesaplanabilir mi? Ya da he-
saplanmas› mant›kl› m›? Nimetleriyle yüzy›llar boyu
kar›nlar› doyurmufl, yaflam deneyimleri sunmufl o
do¤a parças›, sadece bir tabiat varl›¤› de¤il,
çevresindeki insan topluluklar›n›n mad-
di yaflamlar›na, kültürel gelenekleri-
ne s›zm›fl, türkülerine yaz›lm›fl,
folkloruna sinmifl, baflka tür
bir varl›kt›r...
Kiflisel olarak bu yaklafl›m›
çok anlaml› ve insani buluyo-
rum ama iflin bir baflka taraf›
oldu¤unu daha düflünüyo-
rum. Ekonomistlerin Olumsuz D›flsall›k (Negative
Externality) dedikleri kavramsal çerçeveyle dü-
flündükçe iflin baflka bir boyutu daha oldu¤unu
kavramaya bafll›yorsunuz. 
…
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18 Ne Hava Bedava Ne De Su
Uzmanlar, 2050’de biyolojik türlerin yüzde 30’unun yok 
olaca¤›n› söylüyor. Dünya Bankas› Genel Müdürü 
Robert Zoellick tam da bu yüzden dünya devletlerini bu 
do¤al miras›n maliyetini hesaplamaya ça¤›r›yor.

22 Wikileaks Çuval›ndan “Çevreye” Düflenler
Dünyay› sarsan Wikileaks’te çevreyle ilgili konularda 
belge yok mu? Tabii ki var. ‹flte çevre ve iklim de¤iflikli¤i 
bafll›¤›ndan ilk s›z›nt›lar.

28 Yeflil Bilgi ‹fllem Nereye?
Karbon sal›m oranlar› konusunda bilgisayarlar›n 
uçaklarla yar›flt›¤›n› art›k biliyoruz. Türkiye’deki IT 
firmalar›na “Neler Yap›labilir” diye sorduk ve oldukça 
doyurucu yan›tlar ald›k.

36 “Yurt Yeflil Oldu¤u Zaman Vatand›r”
BETAM Araflt›rma Görevlisi Bar›fl Gençer Baykan 
tesadüfen sahaflarda keflfetti¤i Türkiye’nin ilk çevre 
gazetesi Yeflil Türkiye’nin hikâyesini anlat›yor.

42 Ahflap Topaç Bayblade’e Karfl› 
Gel Oyna ma¤azalar›nda Bayblade ya da Action Man 
de¤il ama ahflaptan envai çeflit topaçlar kuklalar, zekâ ve
mant›k oyunlar› bulabilirsiniz. Ma¤azan›n Waldorf 
Pedagojisine kadar uzanan felsefesini ve hikayesini 
Gel Oyna’n›n kurucusu fiule fienol anlatt›. 

48 Yeflil ‹fl Plan› Nas›l Yap›l›r?
Klasik bir ifl plan› iflin mali fizibilitesini ortaya koyar ama 
art›k ifl planlar›, yenilenebilir enerji kullan›m› ve sera gaz› 
sal›m› gibi alt bafll›klar› da kaps›yor. Yeflil ifl kategorisine 
hofl geldiniz.

50 “Düflük Teflvik Bile Rüzgâr› Durduram›yor”
Yak›n bir zamanda General Electric Energy’nin Türkiye 
Genel Müdürlü¤ü’ne getirilen Mete Maltepe, küresel 
krizden sonra türbin maliyetlerinin düfltü¤ünü hat›rlat›yor.

54 ‹yi Bir Yat›r›m: Orman 
Yüz y›l önce Yazar Mark Twain flöyle demiflti: 
“Arazi sat›n al›n; bunlardan art›k yapm›yorlar.” Ayn› fley 
ormanlar için de geçerli.

60 Güney Kore Neden Yeflile Kofluyor?
Düflük Karbon Ekonomisini ve yeflil büyümeyi teflvik 
etmek için dünyada yasa ç›karan ilk ülke Güney Kore 
oldu. Bu u¤urda 92 milyar dolar yat›r›m yapan Güney 
Kore’nin öyküsünü Küresel Çevre Örgütü GEF’ten 
Yasemin Biro anlat›yor. 

BZD Yay›nc›l›k ve ‹letiflim ad›na sahibi
Zülfü Dicleli

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
Zeynep Demirel dergi@ekoiq.com

Genel Yay›n Yönetmeni
Bar›fl Do¤ru baris@ekoiq.com

Art Direktör
Özlem Sarar D.

Editör
Balkan Talu  balkan@ekoiq.com

Dan›flma Kurulu
Ural Aküzüm - TEDMER ve 
Ar› Hareketi Baflkan›
Coflkun Aral - ‹Z TV Genel Koordinatörü
Banu Aydo¤an - Koç Bilgi Grubu Kurumsal ‹letiflim
Direktörü, Koç Holding Çevre Koordinasyon Kurulu
Üyesi, Yeflil Bilgi Platformu Yöneticisi
F. Fatma Çelenk - Soyak Holding Kurumsal ‹letiflim
Koordinatörü
Behçet Envarl› - Türkiye Biliflim Vakf› Genel Sekreteri
Sibel Sezer Eralp – REC, Bölgesel Çevre Merkezi
Türkiye Direktörü
Ça¤la Balc› Erifl - Demirer Holding Karbon Gelifltirme
Müdürü
Engin Güvenç - ‹fl Dünyas› ve Sürdürülebilir Kalk›nma
Derne¤i Genel Sekreteri
Ergem fienyuva - Climate Project Türkiye Temsilcisi
Cavit Vardarl›lar - MESS Entegre Geri Kazan›m ve
Enerji, Çevre Projesi Genel Müdürü
Necla Zarakol - Zarakol ‹letiflim Yönetim Kurulu
Baflkan›

Yaz› Kurulu
Edip Emil Öymen, Bar›fl Gencer Baykan, Serpil Ata
Deniz Sözüdo¤ru

Redaksiyon
fiöhret Baltafl

Katk›da bulunanlar
Nermin Uçar, Selim Talay, Mutlu Dinçer, Eren Dönmez

Reklam Müdürü
Semra Akyüz  semra@ekoiq.com

Üretim Sorumlusu
Ahmet Muhtar Sökücü

Abone ‹liflkileri
Neslihan Öztürk

Yay›n Adresi
BZD Yay›nc›l›k ve ‹letiflim
Alemda¤ Caddesi, Yanyol Sokak, No: 5 SBK ‹fl
Merkezi, B Blok Kat: 3 K›s›kl› – Üsküdar 34692 / ‹st.
Tel: (90) 216 – 412 72 13 Faks: (90) 216 – 521 10 64

Bas›m Yeri:
Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti.
‹mam Çeflme Caddesi NO: 26/2 Ayaza¤a/fiiflli-‹ST.
Tel: (90) 212 -332 08 38 pbx
Faks: (90) 212 -332 08 39

Da¤›t›m
Turkuvaz Da¤›t›m Pazarlama A.fi.

‹ki ayda bir yay›nlan›r. Yerel Süreli Yay›n
ISSN 1309-441-6

‹çindekiler
18

28

42

54

60

icindekiler 07  1/11/11  2:12 PM  Page 1



66 “Otomobil Mobilite Sa¤lam›yor”
Arabalar kentleri istila etmifl durumda. Yaya Derne¤i 
Yönetim Kurulu Baflkan› Bar›fl And›r›nl› da bu yüzden 
“‹lk hedefimiz yayalar›n bilinçlenmesi” diyor.

72 ‹klim De¤iflikli¤inde Küresel Köprü: NAMA
Daha çok k›saltmas› olan NAMA ad›yla bilinen Ulusal 
Uygun Azalt›m Eylemleri, Türkiye’nin düflük karbonlu 
ekonomiye uyumu için de büyük önem tafl›yor. 

78 “Belediyelerin Ana Konusu Çevre Olmal›”
Marmara Belediyeler Birli¤i, 11 il, ilçe ve belde 
belediyesinden oluflan 232 birimlik devasa bir 
organizasyon. Birli¤in Çevre Yönetim Direktörü Aynur 
Acar, sanayinin en yo¤un oldu¤u bu bölgenin yeflil 
dönüflümünün önemine dikkat çekiyor.

84 Temiz Ekonomi Yar›fl›n›n Yeni Lideri Çin mi?
Andrew Winston, Çin’in temiz ekonomi yar›fl›nda di¤er 
ülkelere toz yutturdu¤unu iddia ediyor.

86 Sosyal Sorumlulu¤a Yeni Standart: 
ISO 26000
Sosyal Sorumluluk meselesi memleketimizde haddinden 
fazla çi¤nenmifl bir kavram. Kimisi ”dostlar al›flveriflte 
görsün” diye yap›yor, kimisi de hay›r ifli olarak görüyor. 

90 KOB‹’lere 50 Milyon Euro Çevre Kredisi 
Frans›z Kalk›nma Ajans›ndan 50 milyon euro krediyi 
Türkiye’ye getiren TEB KOB‹ Bankac›l›¤› Direktörü 
Devrim Ziya Tavil, “Karbon sal›m›n› azaltmak isteyen 
bize gelsin” diyor. 

94 Sanayide At›k Yönetimi
Sanayi tesislerinin at›k problemi MSG Enerji ve EKOIQ 
taraf›ndan düzenlenen “Sanayide At›k Yönetimi” panelinde
gündeme geldi. 

96 Küçük Bal›k Yoksa…
Sözü edilen fley bir klifle de¤il, çok basit bir gerçek. 
Kontrolsüz avlanma yüzünden bal›k stoklar›m›z 
tehlikede. Zira, küçük bal›k yoksa büyük bal›k da yok!

100 Pillerin Sadece %4’ü Toplanabiliyor 
TAP Genel Sekreteri ‹nci Kavufltu’nun aç›klad›¤› 
verilere göre AB ülkelerinde pil toplama oran› yüzde 
25 iken Türkiye’de sadece yüzde 4.  

104 “CDP Katalizör ‹fllevi Görüyor”
Karbon Saydaml›k Projesinin Türkiye’deki ilk y›l›n›n 
de¤erlendirmesini CDP Türkiye Direktörü Dr. Melsa 
Ararat’la yapt›k.

108 Yoksa ‹lk Organik Ma¤aza Zinciri mi 
Geliyor?
Manisa’n›n Gördes ve Köprübafl› ilçelerinde organik 
tar›m çiftli¤i kuran 34 ortakl› Prunus Yat›r›m fiirketi, 
Tarladan Eve markas›yla ilk ma¤azas›n› açt›.

114 “Karbon Kilidi Aç›l›yor”
Türkiye Fotovoltaik Teknoloji Platformu kurucular›ndan 
Baha Kuban, kapitalizmin kendi kendini ›slah ederek ve
karbon kilidini k›rarak bu krizi aflabilece¤ini düflünüyor.

118 Melekler “Yeflil” Giyer 
Kad›nlara müjde: Art›k hem yeflil hem de fl›k 
olabilirsiniz. Tabii ki eko moda sayesinde…

124 Gergedanlara da ‹stikrar Gerekiyor
Dr. Cüneyt Baflbu¤u, Nepal’e gelen politik istikrar›n 
gergedanlara da yarad›¤›n› anlat›yor. 

4 Haberler Günefl A¤ac› karbon depoluyor. 
Art›k enerjinin de üniversitesi var.

16 Arka Plan Coflkun Aral sonun bafllang›c›na 
gelmifl olan Allianoi’de bas›yor deklanflöre. 
Büyük ihtimalle son defa… 

64 Ayfle Bilge Dicleli Güney Kore’den Yeflil 
Büyüme Yasas›

128 Kitap Ekoloji Cep Rehberi, Tercih Sizin, 
The Green Scorecard

Her say›da...

CANCUN’DAN SONRA:
BARDAK BOfi MU
DOLU MU?ÖZEL EK
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MMeekkssiikkaa Körfezinde BP’ye ait
Deepwater Horizon platformunun
batmas›yla meydana gelen petrol
s›z›nt›s› geçen y›l›n en büyük çevre
felaketiydi. Bu felaketin gerçek
etkileri ise tart›fl›lmaya devam
ediyor. Kazadan sonra yaklafl›k
befl milyon varil petrol denize
s›zm›flt›. fiimdiki sorumuz ise flu:
Platformdan s›zan petrolün
takriben yar›s›na tekabül eden 2,5
milyon varil petrol nereye gitti?
Alabama aç›klar›nda görülen “tar
toplar›” bu konuyla ilgili çok da
hofl olmayan ipuçlar›n› veriyor
asl›nda. Onun d›fl›nda o kadar
petrole ne oldu¤una dair, (rafine
mi edildi, tahliye mi edildi, dibe mi
çöktü) pek de doyurucu bilgiye
sahip de¤iliz. ‹lk rivayetler petrolü o
meflhur tekerlemede oldu¤u gibi
ineklerin içti¤i üzerine ama
baltan›n nerede oldu¤u hâlâ
ortaya ç›km›fl de¤il…

Peki, Balta Nerede?

YYeennii kurulan tesislerin ifllevleri ne
olursa olsun, küresel enerji giderleri
her geçen gün art›yor. Schneider
Electric’in e¤itim orta¤› oldu¤u
Enerji Üniversitesi tam da bu
noktada büyük önem kazan›yor.
Enerji Üniversitesi, iflletmesinde
enerji verimlili¤ini nas›l
uygulayaca¤›n› ö¤renmek isteyen
herkese aç›k, ücretsiz bir kaynak
olma özelli¤ini tafl›yor. Enerji
tüketimi ve ölçümü, çözüm
uygulamalar› gibi alt bafll›klarda
e¤itim veren Enerji Üniversitesine
bugüne kadar 10 bin kifli kaydoldu. 

Art›k Enerjinin de
Üniversitesi Var

4 OCAK 2011 / EKOIQ

Haberler

YYaapp›› Endüstri Merkezi (YEM) çevreye du-
yarl› yap›laflmaya dikkat çekmek için bir
“Günefl A¤ac›” projesi hayata geçirdi. De-
neysel bir proje olan “YEM Günefl A¤ac›”,
yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›
ve çevre konusunda duyarl›l›¤› art›rma ça-
l›flmalar›nda örnek teflkil etmeyi hedefliyor.
Yap›-Endüstri Merkezi’nin sosyal sorumlu-
luk çal›flmalar› kapsam›nda bina giriflinde
uygulanan günefl a¤ac› çal›flmas›, özel ve tü-
zel kiflilikleri günefl enerjisinden elektrik
üretmelerinin hem kolay hem de estetik bir
flekilde gerçekleflebilece¤ine ikna etmeyi
amaçl›yor. Temiz Dünya Ekolojik Çözümler
Platformu taraf›ndan tasarlanan “YEM Gü-
nefl A¤ac›” bir bitkinin günefl ›fl›¤› ile foto-

sentez yapmas› gibi, günefl ›fl›¤› ile elektrik
üretiyor. 6 adet panelden oluflan yaklafl›k 1
kilowatt kurulu güce sahip olan “YEM Gü-
nefl A¤ac›”, y›lda ortalama 750 kg karbondi-
oksit emisyonunu engelleyecek. Sisteme
eklenecek yaz›l›m ile günefl a¤ac›n›n perfor-
mans› uzaktan da takip edilebilecek.

Günefl A¤ac› Karbon Depoluyor

DDoo¤¤aa  Derne¤i’nin, Hasankeyf’in sular
alt›nda kalarak yok olmas›n› engelle-
mek için bafllatt›¤› uluslararas› imza
kampanyas›na destek her geçen gün
büyüyor. Tarkan, Kibariye, Y›ld›z Ken-
ter, fiiwan Perver ve Sezen Aksu gibi
ünlülere son olarak Erkan O¤ur da ka-
t›ld›. Hasankeyf’in de içinde bulundu-
¤u Dicle Vadisi’nin UNESCO Dünya
Miras Alan› olarak ilan edilmesini ta-
lep eden dilekçeyi imzalayan Erkan
O¤ur, kampanya için haz›rlanan ilan-
larda “Hasankeyf’i Bat›ramazs›n›z” sloga-
n›yla yer al›yor. Hasankeyf ve Dicle Vadisi-
nin tüm insanl›¤›n ortak ç›k›fl noktas› oldu-

Erkan O¤ur: “Hasankeyf’i Bat›ramazs›n›z”

¤una dikkat çekmeyi hedefleyen dilekçe
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an baflta ol-
mak üzere, uluslararas› düzeyde, ilgili kifli
ve kurumlara iletilecek. Do¤a Derne¤i tara-
f›ndan haz›rlanan dilekçede, Hasankeyf’in,
en az 10 bin y›ll›k geçmifli ve evsahipli¤i
yapt›¤›, nesli tehlike alt›nda olan canl› tür-
leriyle UNESCO’nun 10 dünya miras› krite-
rinden 9’unu karfl›layan insanl›¤›n tek do¤al
ve kültürel miras› oldu¤u vurgulan›yor.
Kampanyaya ünlü sanatç›lar›n d›fl›nda 90
bin kifli imza verdi.
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6 OCAK 2011 / EKOIQ

Haberler

AAvvrruuppaa Fotovoltaik Endüstrisi Birli¤i (EPIA)
üyesi Günefl Enerjisi Sanayicileri ve Endüs-
trisi Derne¤i’nin (GENSED) ‹hlas Fuar’›n des-
te¤i ile organize etti¤i birinci kurulufl y›ldö-
nümü etkinlikleri kapsam›nda, dünyada ve
Türkiye’de sektörün durumunu konu alan bir
çal›fltay düzenlendi. EPIA’n›n 2010 y›lsonu
raporlar›n›n verileri, Türkiye’nin Avrupa ül-
kelerinin ne kadar gerisinde kald›¤›n› ortaya
koyuyor. EPIA verilerine göre, 2010’da Avru-
pa’da 9,8-12,5 gigawatt (GW) aral›¤›nda yeni

fotovoltaik (PV) sistem kuruldu. Avrupa’n›n
toplam PV kurulu gücü ise, 2009’a göre yak-
lafl›k yüzde 65’lik büyüme ile 15,8 GW’tan
25,6-28,4 GW düzeyine ulaflt›. 100’ün üze-
rinde profesyonel ve akademisyenin kat›l-
d›¤› çal›fltayda de¤erlendirilen EPIA istatis-
tiklerine Türkiye’de, toplam günefl enerji
sistemi kurulu gücü sadece 4 MW iken; Al-
manya 18 GW, ‹spanya 4 GW, ata¤a kalkan
‹talya 1,5 GW, Çek Cumhuriyeti 625 MW se-
viyesine ulaflt›. 

2010’da Avrupa Güneflle Ayd›nland›, 
Türkiye Karanl›kta Kald›

GGüünneeflfl enerjili su ›s›tma sistemlerinde sade-
ce ülkemizin de¤il, dünyan›n da lider kuru-
lufllar›ndan biri olan Ezinç Metal, bir ilke
daha imza att›. Ezinç mühendisleri taraf›n-
dan gelifltirilen proje sayesinde günefl ener-
jisi ile hem so¤utma hem de ›s›nma sa¤lana-
biliyor. “Adsorblama” ad› verilen sistem,
klasik so¤utma sistemlerine göre daha dü-
flük çal›flt›rma s›cakl›¤›na sahip. Genifl ve
büyük mekanlarda so¤utma özelli¤i sa¤la-
yan sistem villa havuzu gibi donan›mlarda
›s›tmada da kullan›labilecek. 

HHeerr cuma do¤rudan üreticiden ald›¤›
organik ürünleri tüketicilerle
buluflturan Organikanyon flimdi de
aktar reyonunda müflterileriyle
bulufluyor. Her seferinde farkl›
ikramlar›n yap›laca¤› Organikanyon
Aktar, iyi gelen tarifler ve flifal›,
organik bitkilerle müflterilerine sa¤l›kl›
bir k›fl geçirtmeyi hedefliyor.
Organikanyon, her cuma sabah
10:00, akflam 20:00 saatleri aras›nda
Kanyon Al›flverifl Merkezi’nde
müflterileriyle bulufluyor. 

Organikanyon Aktar
fiifa Da¤›t›yor

TTüümm  ürünlerin çevre dostu, geri
dönüflümlü, zehirli olmayan, el
yap›m›, organik ve do¤al olarak
etiketlendirildi¤i,
greengoods.com.tr sitesi anne
adaylar›n› da unutmad›. Türkiye’de
ilk kez anne adaylar›,
“babyshower” partisi için tamamen
yeflil ürünlerden oluflan bir al›flverifl
listesi haz›rlay›p partiye kat›lacak
arkadafllar›na ulaflt›rabiliyor.
Greengoods’un ürün seçenekleri
aras›nda, üzerinde 140 kg
tafl›yabilen eko-karton masa ve
sandalyeler, bebek evleri, oyuncak
bebek beflikleri, hem tabure hem
saklama kutusu hem de birer
oyuncak olabilen de-monte kutular,
anneler için tyvek malzemeden
çantalar var. Greengoods,
çocu¤unun gelece¤ini düflünen
annelere art›k “Acaba kulland›¤›m›z
ürünlerin içinde ne vard›?”
sorusunu sordurmamay›
hedefliyor. 

“‹çinde Ne 
Oldu¤unu Biliyorum”

EEPPIIAA  22001100  ‹‹ssttaattiissttiikklleerrii

AB’de 2008 y›l› içinde kurulan PV sistemi: 5.074 MW

AB’de 2009 y›l› içinde kurulan PV sistemi: 5.485 MW

AB’de 2010 y›l› içinde kurulan PV sistemi: 9,8-12,5 GW

AB’de 2010 sonu kümülatif PV kurulumu: 25,6-28,4 GW

Dünyada 2008 y›l› içinde kurulan PV sistemi: 5.568 MW

Dünyada 2009 y›l› içinde kurulan PV sistemi: 8.600 MW

Dünyada 2010 y›l› içinde kurulan PV sistemi: 12,4-15,7 GW

Dünyada 2010 sonu kümülatif PV kurulumu: 36-39 GW

Solarex Buluflmas›
Çok Yak›nda 
TTüürrkkiiyyee’’ddee 2008 y›l›n-
dan itibaren her y›l
düzenli olarak gerçek-
lefltirilen Solarex ‹s-
tanbul Fuar› kamu,
özel sektör ve akade-
mi temsilcilerini dör-
düncü defa bir araya getiriyor. 10-13 Mart
2011 tarihleri aras›nda ‹stanbul Fuar Mer-
kezinin 9. ve 10. Salonlar›nda gerçeklefle-
cek olan Fuar, günefl enerjisi sektörünün
en istikrarl› organizasyonlar› aras›nda an›-
l›yor. Solarex ‹stanbul, planlanan etkinlik-
leriyle hem kat›l›mc› firmalara hem de zi-
yaretçilerine temiz enerjinin önemini an-
latmay› hedefliyor.

Ezinç’le 
Yaz›n 
So¤ut, 
K›fl›n 
Is›t…
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YYaaflflaadd››¤¤››mm››zz evlerde sadece ›s›nmak için kü-
resel ölçekte y›lda 14 milyar dolar de¤erin-
de enerji tüketiyoruz. Harcad›¤›m›z bu
enerjinin yar›s›ndan fazlas› yal›t›ms›z du-
varlar üzerinden ›s› iletimiyle kayboluyor.
Gereksiz yere atmosfere sal›nan baca gazla-
r› ile hem çevre kirlili¤i art›yor hem de küre-
sel ›s›nma tetikleniyor. Oysa ›s› yal›t›m›
do¤ru yap›ld›¤› takdirde yak›ttan yüzde 50
tasarruf sa¤lamak mümkün. Bu tasarruf ile
yal›t›m için harcanan para 2-3 y›l içinde
amorti edilebiliyor. Filli Boya taraf›ndan pi-
yasaya sunulan Capatect Is› Yal›t›m Siste-
mi, estetik ve dayan›kl›l›¤› bir arada sunu-
yor. Filli Boya, Capatect Dalmaçyal› Is› Yal›-
t›m Levhalar›n›n, yap›s›ndaki “‹deal Karbon
Oran›” ile benzerlerinden yüzde 20 daha
yüksek bir yal›t›m gücüne sahip oldu¤u vaa-
dinde bulunuyor. Ayr›ca binalar›n nefes ala-
bilmesini sa¤layarak rutubet ve küf gibi so-
runlar› da bertaraf ediyor. 
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UUPPMM,, ProFi kompozit malzeme
tasar›m›yla, yenilikçi ve çevre
dostu sektörde büyük
sayg›nl›¤› olan Yeflil Tasar›m
Ödülü’nü (Green Good Design
Award) ald›. UPM ProFi
kompozit malzemenin ana
hammaddeleri, kendinden
yap›flkanl› etiket üretiminden
artakalan malzemeden elde
edilen geri dönüfltürülmüfl
kâ¤›t ve plastikten olufluyor.
UPM’nin kendi araflt›rma ve ifl
gelifltirme çal›flmalar›na
dayanan kompozit malzeme,
flirketin at›k malzemeyi de¤erli
hammaddeye dönüfltürme
yönündeki yenilikçi
düflüncesinin güzel bir örne¤i
olarak an›l›yor. Bu uzun
ömürlü, sert ve neme dayan›kl›
malzeme, özellikle aç›k hava
uygulamalar› için ideal bir
çözüm sunuyor.

ÇÇeevvrree ve Orman Bakanl›¤›
Çevre Yönetimi Genel
Müdürlü¤ü, kanserojen
kimyasallar›n bafl›nda gelen
asbestin (amyant) kullan›m›n›
tamamen yasaklad›. 31 Aral›k
itibar›yla tüm asbest türlerinin
ç›kar›lmas›, herhangi bir ürün
üretiminde kullan›lmas›, asbest
içeren tüm ürünlerin piyasaya
arz›, yasak kapsam›na al›nd›.
Çok iyi bir yal›tkan madde olan
asbest ço¤unlukla içme suyu
borular› baflta olmak üzere yap›
malzemelerinde ve gemi
yap›m›nda kullan›l›yor. Asbest
solunum ya da içme suyu
yoluyla vücuda girdi¤inde baflta
kanser olmak üzere çeflitli
hastal›klara yol aç›yor. 

Yeflil Tasar›m
Ödülü UPM’nin

Asbest Kullan›m›
Nihayet Yasakland›

AArrççeelliikk A.fi.'nin 2008 ve 2009
y›llar›na ait performans›n›
ortaya koyan Sürdürülebilir-
lik Raporu yay›nland›. Rapor,
dünya çap›nda faaliyet göste-
ren öncü flirketlerin kulland›-
¤› bir raporlama standard›
olan Küresel Raporlama Giri-
flimi (GRI-Global Reporting Initiative) G3 il-
kelerine uygun olarak "C" seviyesinde haz›r-
land› ve raporun seviyesi GRI kurumu tara-

f›ndan onayland›. Arçelik A.fi.’nin
haz›rlad›¤› bu rapor, Türkiye’de
kendi sektöründe, GRI G3 ilkeleri-
ne uygun ilk sürdürülebilirlik rapo-
ru olma özelli¤ini tafl›yor. Konuyla
ilgili aç›klama yapan Arçelik A.fi.
Genel Müdürü ve Koç Holding A.fi.
Dayan›kl› Tüketim Grubu Baflkan›

Levent Çak›ro¤lu, “Hedefimiz çevresel, sos-
yal, yönetimsel ve finansal performans›m›z›
sürekli olarak ileri götürmektir” dedi.

Arçelik, Sürdürülebilirlik Raporunu Aç›klad›

Filli Boya ile 
Yak›t Tasarrufu 

Hurda Araçlar›n›z›
Ekosistem’e Verin
ÇÇeevvrree ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan haz›r-
lanan Ömrünü Tamamlam›fl Araçlar Yönet-
meli¤i (ÖTA) 1 Ocak 2011’de yürürlü¤e girdi.
Yönetmelik çerçevesinde, ömrünü tamamla-
m›fl araçlar›n ve araç bak›mlar›ndan ç›kan
parçalar›n toplanmas› ve geri dönüflümü
“Ekonomik Operatör” olarak tan›mlanan ku-
rulufllar taraf›ndan yap›lacak. Bu konudaki
ilk branfl flirketlerden biri olan Ekosistem,
Türkiye genelinde 81 ildeki 150’yi aflk›n tes-
lim noktas›yla tüketicilere hizmet veriyor.
EkoSistem, kullan›c›lara da büyük kolayl›k
sa¤layarak, bulunduklar› ildeki teslim nokta-
lar›nda, bertaraf formu karfl›l›¤›nda araçlar›-
n› teslim alacak. Ekosistem bu hizmetle si-
gorta flirketleri ile otomotiv distribütörleri-
nin takip ve raporlama ifllemlerini de büyük
ölçüde azaltmay›; emek, enerji ve materyal
tasarrufunda öncülük yapmay› hedefliyor.
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‹‹ssttiihhbbaarraatt dünyas› de-
yince “uçan kufltan habe-
ri olmak” diye bir tabir
vard›r belki ama herhal-
de bir kuflun casusluk
yapt›¤› pek görülmemifl-
tir. Gelin görün ki, Suudi
Arabistan hükümeti pek
öyle düflünmemifl. Bir
akbaban›n baca¤›nda bilezikle tutturulmufl
bir verici görünce heyecanlan›p pani¤e ka-
p›lan Suudi yetkililer sonunda akbabay› tu-
tuklamaya karar vermifl. Araflt›rmalar so-
nucu vericinin ‹srail Tel Aviv Üniversitesine
ait oldu¤u ortaya ç›km›fl. Ortado¤u memle-
ketinde flüphe uyand›rmaya yetecek bir va-
ka yani. Oralarda ‹srail dendi¤inde akan su-
lar durdu¤undan talihsiz akbaba Siyonist
bir komplonun parças› olmakla suçlan›p tu-
tuklanm›fl. Tel Aviv Üniversitesi ise yapt›¤›

aç›klamada vericinin
kendilerine ait oldu¤unu
kabul ediyor ama bu do-
nan›m›n akbabalar›n
göç yollar›n› takip etmek
için kullan›ld›¤›n› iddia
ediyor. Yükseklerde sü-
zülen bir akbaba, bafl›na
bunlar›n gelece¤ini bile-

mezdi belki ama yaban hayat›ndaki baflka
hayvanlar da bu tip suçlamalara daha önce
maruz kalm›fl. Örne¤in M›s›r, K›z›ldeniz’de
turistlere sald›ran bir köpekbal›¤›n›n ‹srail
taraf›ndan M›s›r turizmini sabote etmek
amaçl› gönderildi¤ini ciddi ciddi iddia et-
mifl. Devlet yöneticileri her zaman muhtelif
dolaplar çevirirler. Ad›n› and›¤›m›z ülkeler
bu tür entrikalar konusunda fazlas›yla can-
lar yakm›fllard›r, amenna. Ama biz gene de
soral›m: “Akbaban›n Suçu Ne?” 

Akbaba’n›n Suçu Ne?

EEvvlleerriinniizziinn odalar› art›k iyice karanl›k ve
kasvetli mi gelmeye bafllad›? O zaman Gü-
nefl Tüneliyle buluflman›n zaman› gelmifl
olabilir. Dünyan›n öncü çat› penceresi üre-
ticilerinden Velux’ün Günefl Tüneli, günefl
›fl›¤›n›n ulaflamad›¤› yaflam alanlar›na, yük-
sek yans›t›c›l› borular ile d›flar›dan do¤al
gün ›fl›¤› tafl›ma prensibine dayan›yor. Böy-
lece evlerin banyo, hol veya ›fl›¤› sadece ka-
p›dan alan tüm odalar›na gün ›fl›¤›n›n gir-
mesi mümkün olabiliyor. Velux Günefl Tü-
neli minimum yüzde 28 e¤ime sahip tüm ça-
t›lara uygulanabiliyor. 0-15 derece aras›nda
e¤ime sahip çat›larda ise yeni gelifltirilen
Düz Çat› Günefl Tüneli Çözümü seçene¤i
kullan›labiliyor.

JCB Carbon Trust 
Sertifikas›n› Ald›

Ufukta Günefl Gözüktü!

JJCCBB, ifl makineleri sek-
törünün do¤aya sayg›l›
bir biçimde geliflimi için
gerçeklefltirdi¤i uygula-
malar› ve çevre dostu
yeni ürünleriyle do¤a-
n›n korunmas›na katk›lar›ndan dolay›, mer-
kezi ‹ngiltere’de bulunan Carbon Trust Stan-
dard taraf›ndan “Carbon Trust” çevre sertifi-
kas› ile onurland›r›ld›. Yeni nesil kaz›c› yük-
leyicilere 47,2 milyon dolarl›k yat›r›m yapan
JCB yeni gelifltirdi¤i araçlarla yüzde 16’l›k ya-
k›t tasarrufu sa¤layabiliyor. JCB, yeni nesil
makinelerin d›fl›nda en temiz motoru gelifl-
tirmek için de önemli yat›r›mlar yap›yor. Ye-
ni “Dieselmax” motorunun gelifltirilmesine
toplam 188 milyon TL’lik harcama yapan JCB,
sadece yollarda kullan›lmayan araç sektö-
ründe en temiz motora sahip olmakla kalm›-
yor, ayn› zamanda yüzde 10’a varan yak›t ta-
sarrufu olana¤› da sunuyor. 

DDüünnyyaann››nn en büyük endüstriyel
kâ¤›t torba üretim flirketi Mondi
Industrial Bags, dünyan›n ilk
kompost edilebilir, biyo
geridönüflümlü endüstriyel torbas›
olan Terra Bag’i gelifltirdi.
Kompostlama ve biyo geri
dönüflüm arac›l›¤›yla geri
kazan›labilir ambalajlarla ilgili EN
13432 belgesini alan Terra Bag,
rutubetten koruma için biyo geri
dönüflümlü film içeren kâ¤›t
torbadan olufluyor. Torbada
kullan›lan film k›smen m›s›rdan
yap›l›yor. Yenilenebilir
kaynaklardan yap›lan ve ayn›
flekilde bozunabilir olan kraft torba
kâ¤›d›yla bir araya getirildi¤inde
ideal bir sürdürülebilir ambalaj
çözümü elde edilmifl oluyor.
Torban›n tamam› kullan›mdan
sonra bir endüstriyel kompostlama
tesisinde 12 hafta içinde kompost
edilebiliyor. Bu süreç esnas›nda,
torba mikroorganizmalara ayr›larak
humusa dönüflüyor ve tar›msal
gübre için uygun hale geliyor.

Bu Torbalar
Gübre Oluyor

““YYaaflflaamm  için teknoloji” slogan›yla
yola ç›km›fl olan Bosch, yeni
üretti¤i teknolojilerle hem hayat›
kolaylaflt›r›yor, hem de do¤aya ve
aile bütçelerine katk› sunmaya
haz›rlan›yor. Bosch’un patent
kay›tlar›n›n yüzde 40’›, do¤al
kaynaklar›n ve çevrenin
korunmas›n› hedefleyen
teknolojilerden olufluyor. Do¤al
kaynaklar› daha verimli
kullanabilmek için bütün ürünlerini
yüzde 95 geri dönüflümlü
malzemeden üreten Bosch, son
olarak, A s›n›f› so¤utuculardan da
daha fazla tasarruf yapabilen
Hydrofresh teknolojisini gelifltirdi. 

A S›n›f›ndan Bile
Daha Tasarruflu
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AArraall››kk ay›nda yürürlü¤e giren
“Elektrik Piyasas›nda Lisanss›z
Elektrik Üretimine ‹liflkin
Yönetmelik” sayesinde isteyen
bireyler flirket kurmadan ve lisans
almadan kendi ihtiyac› olan
elektri¤i üretebilecek. Haneler
kendi ürettikleri ihtiyaç fazlas›
elektri¤i da¤›t›m flirketlerine de
satabilecek. Bu imkânlar›n
d›fl›nda rüzgâr enerjisinde yerli
üreticinin de önünü açan
Yönetmeli¤in 14. maddesinin 8.
bendine göre “Gerçek ve tüzel
kifli rüzgâr santrali yat›r›m› için
yerli rüzgâr türbinini tercih ederse,
tüketim fazlas› elektri¤i daha
yüksek fiyatla satabilecek.”
Yönetmelikle birlikte Türkiye’de
rüzgâr yat›r›mlar›n›n artaca¤›n›
söyleyen SoyutWind’in Proje
Gelifltirme Direktörü Ali Çolak, bu
düzenleme sayesinde en az 10
bin kiflinin istihdam edilece¤ini ve
ucuz enerji gibi ekonominin
kronik sorunlar›na çözüm
bulunabilece¤ini belirtti. 

Rüzgârda Yerli
Sanayinin Önü Aç›ld›

BBiilliiflfliimm  sektörünün öncü
markalar›ndan HP çevreci
ad›mlar›yla, Greenpeace’in
haz›rlad›¤› Yeflil Elektronik
s›ralamas›nda üst basamaklara
t›rmanmay› baflard›. HP bu
baflar›s›n› do¤ada çürümedi¤i için
çevreyi kirleten PVC plastiklerini
ve alev geciktirici BFR
kimyasallar›n› yeni ürünlerinin
ço¤undan kald›rarak elde etti.
Böylece, HP tüketici
elektroni¤inde çevreci teknolojiler
gelifltirme alan›nda 10 üzerinden
5,5 alarak Greenpeace’in Ekim
2010 Yeflil Elektronik
s›ralamas›nda 18 flirket aras›nda
dördüncülü¤e yükseldi. 

HP Basamaklar›
T›rman›yor
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SS››ff››rr  emisyonlu araçlar, yavafl yavafl dünya
otomotiv piyasas›nda önemli bir yer edinme-
ye bafll›yor. Bunun en önemli kan›t›, 2011 Av-
rupa’da Y›l›n Arabas› ödülünü, yüzde yüz
elektrikli Nissan Leaf’in elde etmesi. 47 y›ld›r
düzenlenen ve dünyan›n en prestijli otomo-
tiv ödülü say›lan Y›l›n Arabas› unvan›n›n bir
elektrikli arabaya verilmesi, neredeyse dev-
rim niteli¤inde bir geliflme. Dünyan›n ilk kit-
lesel kullan›ma yönelik, ekonomik, s›f›r
emisyonlu arac› olan Nissan Leaf, birbirin-
den ünlü 40 araba modelini geride b›rakarak
ödülü almaya hak kazand›. 23 Avrupa ülke-
sinden 57 adet otomobil dergisi yazar›ndan
oluflan jürinin baflkan› Hakan Matson jüri he-
yetinin, Nissan Leaf’in elektrikli araçlar için
bir dönüm noktas› oldu¤unun bilincinde ol-
du¤unu vurgulayarak Leaf’in geleneksel
araçlarla yar›flabilecek seviyede olan ilk elek-
trikli araç oldu¤unu belirtti. Zaten geçti¤imiz
Kas›m ay›nda Nissan Leaf, küresel çapta 27
bin ön siparifl alarak dikkatleri üzerine çek-
meyi baflarm›flt›. 

‹‹zzmmiirr Kalk›nma Ajans› ve Karaba¤lar Bele-
diyesi bölgede yenilenebilir enerji kullan›-
m›n› art›rmak ve yeflil bina uygulamalar›n›
yayg›nlaflt›rmak için kollar› s›vad›. Kara-
ba¤lar Belediyesi taraf›ndan haz›rlanan
Çevre Dostu Parklar Projesi, hem bölgede
çevre dostu uygulamalar›n artmas›n› amaç-
l›yor hem de genel çevre bilincinin yayg›n-
laflmas›n› hedefliyor. ‹lçe s›n›rlar› içindeki
Bahçelievler Mahallesi U¤ur Mumcu Park›,
Muammer Akar Mahallesi Bar›fl Selçuk Par-
k›, Adnan Süvari Mahallesi Adnan Süvari
Park› ve Devrim Mahallesi Kartal Park›’na
günefl enerjisi altyap›s› kurulacak. Proje
kapsam›nda Devrim Mahallesinde kurula-
cak yeflil binalarda enerji ihtiyac› günefl ve
rüzgar enerjisinden sa¤lanacak. Yeflil bina-
lar›n çim çat›lar› do¤aya oksijen sal›p günefl
›fl›nlar›n›n atmosfere geri dönmesini engel-
leyecek; ya¤mur suyu kanallar›yla toplaya-
ca¤› suyu ar›tarak bina içindeki kullan›ma
sunacak. 

GGaalllleerr Prensli¤i ‹klim De¤iflikli¤i Liderleri
Grubu taraf›ndan haz›rlanan Cancun Bildi-
risine imza atan ilk Türk bankas› Akbank
oldu. Cancun Bildirisi, daha önceki Kopen-
hag, Bali ve Poznan Zirveleri arifesinde ha-
z›rlanan bildirilerin devam› olma niteli¤ini
tafl›yor. Bildiri, 35 ülkeden farkl› sektörler-
de faaliyet gösteren 384 flirket taraf›ndan
imzaland›. Cancun Bildirisi’nde Akbank’›n
yer almas›yla ilgili olarak bir aç›klama ya-
pan Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt,

“‹klim de¤iflikli¤i ile mücadelenin, ulusla-
raras› düzeyde tart›fl›lan öncelikli konular-
dan biri oldu¤una inan›yoruz. Türkiye’de
sürdürülebilirli¤in öncüsü olarak, ülkemiz
ve dünyam›z için gerekli tedbirleri alman›n
sorumlulu¤unu tafl›yoruz. Akbank olarak
daha yaflanabilir bir dünya ve sürdürülebi-
lir bir çevre için iklim de¤iflikli¤iyle küresel
mücadeleye dikkatleri çeken ve duyarl›l›¤›
art›ran bu bildiriye destek vermekten gu-
rur duyuyoruz” dedi. 

Çevre Dostu Parklar 
Karaba¤lar’da 

Cancun Bildirisine ‹lk ‹mza Akbank’tan

Avrupa’da Y›l›n 
Arabas› Elektrikli 
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BBaallkkaann ülkelerinin Yeflil Partileri
geçti¤imiz y›l Aral›k ay›nda son krizi
ve krize yeflil çareleri tart›flmak için
Üsküp’te topland›. Makedonya’da
iktidar partisi DOM’un ev
sahipli¤inde gerçekleflen
toplant›lara bütün Balkan
ülkelerinden kat›l›m sa¤land›.
Toplant›lar›n ana temas›, Yeflil Yeni
Düzen politikalar› içinde, enerji,
tar›m ve turizmin yeri idi. Türkiye
Yeflillerinden Bar›fl Gencer Baykan
ve Ahmet At›l Afl›c› yapt›klar›
sunumlarda Türkiye’yi
de¤erlendirdi ve Balkan
ekonomilerinin uygulad›klar›
politikalar›n ne derece
sürdürülebilir oldu¤una dair
çal›flmalar›n›n sonuçlar›n› paylaflt›.
Balkan ülkeleri içinde NATO’ya,
AB’ye üye olan da, olmayan da;
AB’ye aday ülkeler de var.
Böylesine farkl› ülkelerden oluflan
bir bölge toplant›s›nda al›nan ilk
ortak kararlardan biri özellikle
Bulgaristan ve Türkiye’de nükleer
enerji yat›r›mlar›na karfl› ortak
hareket edilmesi oldu. 

Balkanlar ‹çin 
Yeflil Çare 

GGrreeeennppeeaaccee Akdeniz’in, nükleer santral
kurulmas› planlanan Akkuyu’nun yan› ba-
fl›ndaki Büyükeceli Beldesi camisine kur-
du¤u günefl enerjisi sisteminin aç›l›fl› ya-
p›ld›. Günefl Enerjisi Sanayicileri Derne-
¤inin teknik deste¤iyle gelifltirilen proje
kapsam›nda yöre halk›na yönelik bilgilen-
dirme çal›flmalar› da yap›ld›. 
Maliyeti Greenpeace taraf›ndan karfl›la-
nan 2,25 kilowatt kurulu güç kapasitesine

sahip sistem caminin enerji ihtiyac›n› sa¤-
lamak için yeterli. Greenpeace yetkilileri,
yenilenebilir enerji kaynaklar› ve enerji ve-
rimlili¤i çözümlerinin nükleer enerjinin
tam sekiz kat› daha fazla istihdam sa¤lad›-
¤›n› iddia ediyor. Greenpeace’e göre hükü-
met nükleer santral infla etmek yerine ayn›
güçte fotovoltaik günefl sistemlerine teflvik
verirse 120 bin yeni, temiz ve vas›fl› ifl yara-
t›labilecek. 

Akkuyu Yüzünü Günefle Dönüyor
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Arka Plan
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Antik ça¤lardan bize miras
kalan Allianoi ancak 2010
y›l›na kadar dayanabildi.
Oysa1970’lere kadar
Allianoi’nin sular› flifa
da¤›t›rd›. fiimdi, ani bir
bask›nla alelacele üstünün
kumla kaplanmas›yla
inflaat›na bafllanan Yortanl›
Baraj› bitince antik Allianoi
kenti tamamen sular alt›nda
kalacak. 2010 y›l› biterken
Allianoi’de de sonun
bafllang›c›na geldik. Ancak bu
bafllang›c›n kime hay›r ve flifa
getirece¤ini kestirmek zor…

Foto¤raf: Coflkun Aral, 2008

Bizi Affet
Allianoi!
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Finans

Ne Hava 
Bedava, 
Ne De Su!

Ne Hava 
Bedava, 
Ne De Su!

Uzmanlar›n, 2050 y›l›nda biyolojik
türlerin yüzde 30’unun tamamen
yok olaca¤›n› öngördü¤ünü
söylesek? Dünya Bankas› Baflkan›
Robert Zoellick tam da bu yüzden
dünya devletlerini bu do¤al miras›n
maliyetini hesaplamaya ça¤›r›yor.
Devletlerin Yeflil Bütçeyi
gündemlerinin üst s›ras›na
tafl›mas›n›n zaman› çoktan geldi. 

Yaz›: Balkan TALU
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irleflmifl Milletler’in 2010’u Bi-
yoçeflitlilik Y›l› ilan etti¤ini bi-
liyor muydunuz? Nedeni basit:

Uzmanlar, 2050 y›l›nda do¤al türlerin
yüzde 30’unun neslinin tamamen tü-
kenece¤ini öngörüyor. Japonya’n›n
Nagoya kentinde, 2010 Ekim ay›nda
düzenlenen Biyoçeflitlilik Zirvesi’nde
de tehlike alt›ndaki bu benzersiz zen-
ginli¤in korunmas› için al›nmas› gere-
ken tedbirler konufluldu. Sonunda
Dünya Bankas› do¤a miras›na da fi-
nansal bir de¤er belirlenmesini öner-
di. ‹flte Yeflil Bütçe Projesi de böyle or-
taya ç›kt›. 

Diyelim ki herhangi bir üretim ya da
hizmet için yat›r›m yapacak, tesis ku-
racaks›n›z. Elbette ki bir maliyet hesa-
b› yapman›z gerekiyor. Kurulum mali-
yeti, iflgücü bedeli vs. hepsini hesapla-
d›n›z. O tesisten ne kadar gelir elde
edebilece¤inizi de belirlediniz. Basit
bir toplama ç›karma ifllemiyle bu iflten
ne kadar kâr edece¤inizi de ortaya koy-
dunuz. Art›k ifle koyulabilirsiniz de¤il
mi? Dünya Bankas›, “Hay›r, bu kadar
kolay de¤il” diyor. Dünya Bankas›
Baflkan› Robert Zoellick, Biyoçeflitlilik
Konferans›’nda yapt›¤› konuflmada,
art›k do¤al varl›klar›n da devlet bütçe-
lerine konulmas› gerekti¤ini aç›k bir
flekilde ifade etti. Zoellick’e göre or-
mans›zlaflt›rman›n ve türlerin kaybol-
mas›n›n engellenmesi için ormanlar,
sahil korumas›na katk›da bulunan
mangrove a¤açlar›, sulak alanlar ve
mercan kayal›klar› gibi do¤al varl›kla-
r›n da maddi de¤er olarak say›lmas›
gerekiyor.  Yani art›k ne su bedava, ne
de hava…

Do¤an›z Kaç Para Ediyor Bakal›m?
Japonya Nagoya’daki Biyoçeflit-

lilik Konferans›’na kat›lan
100’den fazla Çevre Baka-
n›n›n ülkelerinin do¤al
varl›klar›n›n envanterini
ç›karma karar› almas›, bu

fikrin ne kadar güçlü bir flekilde sahip-
lenildi¤inin de kan›t› asl›nda. Örne¤in
Norveç Çevre Bakan› Erik Solheim,
konferans sonras› verdi¤i demeçte
ekolojik tahribat yaratan flirketlerin de
yap›lacak mali hesaplar›n içine dahil
edilmesi gerekti¤ini söyledi. Bu arada
geliflmekte olan ülkelerin do¤a miras-
lar›n› de¤erlendirme çal›flmalar›na
Dünya Bankas› da yard›m edecek. Dün-
ya Bankas›’n›n deste¤inin ard›ndaki
birincil amaç, do¤al sermayeye dair
bilgi eksikli¤ini ortadan kald›rmak.
Solheim, tesisler kurulurken ortaya ç›-
kan negatif etkilerin o yat›r›m›n sahip-
leri taraf›ndan telafi edilmesi gerekti-
¤ini de ›srarla vurguluyor. Zengin ülke-
ler, Projenin finansman›n› fosil yak›t
kullan›m› ve bal›kç›l›k endüstrileri ta-
raf›ndan sa¤lanacak gelirlerden karfl›-
lamay› planl›yorlar. 

Hükümetler Sanayi ile Karfl› Karfl›ya
Do¤a miraslar›na de¤er biçme süreçle-
rinde en önemli de¤iflkenlerden biri de
büyük endüstriyel tesislerin üretim
aflamalar›nda yol açt›klar› tahribat. ‹fl-
te yak›n tarihli bir örnek: Hindistan’da
faaliyet yürüten ‹ngiltere menfleli Ve-
danta Resources firmas›, boksit kaz›la-
r›na h›z vermeyi ve Orissa bölgesinde
bulunan alüminyum rafinerisini genifl-
letmeyi düflünüyordu. Ancak Hindis-
tan hükümeti madencilik flirketinin
planlar›n› suya düflürünce bu durum
büyük bir ihtilafa yol açt›. Güney Ko-
re’de Posco isimli bir firma taraf›ndan
12 milyar dolarl›k bir sermayeyle kuru-
lan çelik fabrikas›n›n yap›m› da ayn›
gerekçeyle hükümet taraf›ndan erte-
lendi. 

Güney Kore ve Hindistan örnekleri
tam da Yeflil Bütçe projesinin nas›l kul-

B

Zoellick’e göre
ormans›zlaflt›rman›n ve
türlerin kaybolmas›n›n
engellenmesi için do¤al
varl›klar›n da maddi de¤er
olarak say›lmas›
gerekiyor. 
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Uzmanlar›n, 2050 y›l›nda biyolojik
türlerin yüzde 30’unun tamamen
yok olaca¤›n› öngördü¤ünü
söylesek? Dünya Bankas› Genel
Müdürü Robert Zoellick tam da bu
yüzden dünya devletlerini bu do¤al
miras›n maliyetini hesaplamaya
ça¤›r›yor. Devletlerin Yeflil Bütçeyi
gündemlerinin üst s›ras›na
tafl›mas›n›n zaman› çoktan geldi. 

Yaz›: Balkan TALU
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UNEP kapsam›nda faaliyet gösteren
TEEB taraf›ndan haz›rlanan final raporu,
Dünya Bankas›’n›n Yeflil Bütçe
konseptini gelifltirmesinde temel
referanslardan biri oldu. TEEB Raporu
dünya ekosistemine de¤er biçebilmek
için en önemli kriterleri belirliyor. ‹flte
dünyadan ilginç örnekler…

OOrrmmaanncc››ll››kk::  33,,77  TTrriillyyoonn  DDoollaarr››  KKuurrttaarraabbiilliirr
2030 y›l›na kadar ormans›zlaflma yar›ya
düflürülebilirse sera gaz› emisyonlar›nda
da 1,5-2,7 grostonluk bir indirim
sa¤lanabilir. Böylece iklim de¤iflikli¤inin
yarataca¤› 3,7 trilyon dolarl›k bir
y›k›mdan kurtulmak mümkün gözüküyor. 

BBaall››kkçç››ll››kk::  HHeerr  YY››ll  5500  MMiillyyaarr  DDoollaarr  KKaayy››pp
Sürdürülebilir bal›kç›l›k yerine küresel
olarak endüstriyel bal›kç›l›k teflvik
ediliyor. Zay›f yönetmelikler ve c›l›z
yapt›r›mlar yüzünden bal›kç›l›k gelirleri
her y›l 50 milyar dolar azal›yor. 

MMeerrccaann  KKaayyaall››kkllaarr››::  
ÜÜçç  MMiillyyoonn  CCaannll››nn››nn  EEvvii
Mercan kayal›klar› asl›nda dünya
sahillerinin sadece yüzde 1,2’sini
kapl›yor ama gene üç milyon farkl› canl›
türüne ve denizdeki bütün bal›klar›n en
az dörtte birine ev sahipli¤i yap›yor.

YYeeflfliill  PPaazzaarr::  BBüüyyüüyyoorr  ddaa  BBüüyyüüyyoorr!!
Sadece organik g›da sektöründeki
sat›fllarda küresel bazda her y›l 5 milyar

Ekosistem Ekonomisinin Kriterleri

dolarl›k art›fl yaflan›yor. 2007 y›l›nda
yeflil pazar 46 milyar dolarl›k bir hacme
ulaflt›. 2008 ve 2009 y›llar›nda organik
bal›kç›l›k sektörü yüzde 50 büyüdü. Eko
turizm, turizm alan›nda en h›zl› büyüyen
yan sektör. Eko turizm seçene¤ini tercih
eden turistlerin harcamalar›nda yüzde
20’lik art›fl yafland›. 

AArr››cc››ll››kk::  TTaarr››mmaa  MMiillyyoonn  DDoollaarrll››kk  GGiirrddii
2002 y›l›nda ABD’de bir ar› kolonisi bal
ve yan ürünlerinden (bal, balmumu,
polen tozu) sadece 215 dolar para
kazand›r›rken, polenleme yoluyla elde
edilen meyve ve yemifllerden 1050
dolarl›k bir gelir sa¤lamay› baflard›¤›
aç›kland› (Fluri and Fricke 2005). Yine
‹sviçre’deki ar› kolonileri ülkenin
tar›mdan bir y›lda 213 milyon dolarl›k
gelir elde etmesini sa¤lad›. ‹sviçre, bu
flekilde ar›c›l›ktan elde edece¤i gelirin
befl kat›n› ülke ekonomisine
kazand›rm›fl oldu. 

AAvvuussttrraallyyaa’’ddaa  KKaarrbboonn  NNaass››ll  DDeeppoollaanndd››??
Avustralya Canberra’da 400 bin kifli
a¤aç ekerek bölgenin hava kalitesini
yükseltti, enerji giderlerini azaltt› ve
karbon depolad›. Bu vaka, flehrin 2008-
2012 y›llar› aras›nda 20 ila 6 milyon
dolarl›k bir do¤al sermayeye ulaflt›¤›n›
gösteriyor. 
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lan›labilece¤ine dair ideal birer örnek
oluyor. Her iki örnekte de karar verici-
ler, tesislerin yarataca¤› çevresel etki-
lerin de hesaba kat›lmas› yüzünden
projelerden vazgeçtiler. Projelerin ma-
li giderlerinin hesaplanmas›nda art›k,
iflgücü bedeli ve üretim giderleri d›fl›n-
da do¤al alanlarda meydana gelecek
kay›plar da göz önüne al›n›yor. 

44 Trilyon Dolarl›k Dünya
Vakti zaman›nda Adam Smith, “Ulusla-
r›n Zenginli¤i” isimli eseriyle kapitalist
sistemin manifestosunu yazm›flt›.
Dünya Bankas› ise Smith’e nazire ya-
parcas›na, “Uluslar›n De¤iflen Zengin-
li¤i” isimli çal›flmas›n› yak›n zamanda
dünya kamuoyuyla paylaflmaya haz›r-
lan›yor. Bu kapsaml› çal›flmadan s›zan
ilk bilgilere göre bütün dünyan›n do¤al
varl›klar›n›n toplam de¤eri 44 trilyon

dolar. Bu miras›n 29 trilyon do-
larl›k bir bölümü gelifl-
mekte olan ülkelerde yer
al›yor. Yeflil Bütçe projesi
bu noktada bir tür “çevre-
yi koruyal›m” sloganc›l›¤›-

n›n ötesine gidiyor çünkü
mesela gelirinin çok büyük

Finans

Birleflmifl Milletler, 2010’u Biyoçeflitlilik Y›l›
ilan ederek önemli bir soruna parmak
basm›fl oldu. 2011’inse Ormanc›l›k Y›l› ilan
edildi¤ini hat›rlatal›m.
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bir k›sm›n› tar›mdan sa¤layan gelifl-
mekte olan ülkelerde ormanlar›n kesil-
mesi tar›m arazilerinde çok büyük tah-
ribatlar yaratabiliyor. Ayn› flekilde su-
lak alanlarda yarat›lan tahribat hidro-
elektrik kapasitesinde düflüfle de sebe-
biyet verebiliyor. 

Dünya Bankas›’n›n küresel or-
takl›k projesinin en önemli daya-
naklar›ndan biri de BM Çevre Prog-
ram› (UNEP) bünyesinde faaliyet
gösteren Ekosistemler ve Biyoçeflitlilik
Ekonomisi (TEEB) program›. TEEB ya-
k›n zamanda yay›nlad›¤› final raporun-
da do¤a taraf›ndan sunulan imkânla-
r›n görünmez k›l›nd›¤›n› ve bu duru-
mun ekosistemlerin ve biyoçeflitlili¤in
tükenifline yol açt›¤›n› savunuyor. 

Ne Kadar Karides, O Kadar Palmiye!
“Do¤a taraf›ndan sunulan imkân” de-
yince konuyla ilgili en yerinde örnek-
lerden biri, özellikle Güney Asya bölge-
sinde kurulmakta olan karides çiftlik-
leri. Bir karides çiftli¤i kurmaya karar
veren bir çiftçi açaca¤› göletin büyük-

lü¤üne göre yo¤un miktarda
palmiye a¤aç örtüsünü
yok edebiliyor. Bu flekil-

de 1980-1990 diliminde dünyadaki
mangrove a¤aç örtüsünün yüzde

35’inin yok edildi¤i tahmin edili-
yor. Özellikle Güney ve Güneydo¤u

Asya’da palmiye örtüsünün bu kadar
h›zl› silinmesinin en güncel örnekle-
rinden biri de iki sene önce Burma’da
yaflanan büyük selin yaratt›¤› y›k›m.
Bundan sonra, baflta karides çiftçili¤i-
ne öncülük yapan Tayland olmak üzere
bu ifle yat›r›m yapan ülkelerin, çiftlik-
lerin yaratt›¤› ekolojik y›k›m› hesaba
katmas› gerekecek. Karides üretim te-
sislerinin ve göletlerinin maliyeti he-
saplan›rken yaflanacak sel felaketleri-
nin maliyeti, kaybolacak bal›k türleri-
nin bal›kç›l›k sektörüne verece¤i zarar
ve bunun genel ekonomiye yans›mas›-
n›n da hesaba kat›lmas› laz›m gelecek.
Ayr›ca yok edilen a¤açlar›n, ormanc›l›k
sektörüne vuraca¤› darbeyi de bu bi-
lançoya dahil etmek gerekiyor. 

Dünya Bankas›’n›n kampanyas›na
hem geliflmifl ülkeler hem de geliflmek-

te olan ülkeler düzeyinde kat›l›m bek-
leniyor. ‹lk befl y›ll›k pilot projeye 10 ül-
ke dahil oluyor. Pilot projede yer ala-
cak ülkeler aras›nda Hindistan, Japon-
ya ve Kolombiya da var. Projeye ülkele-
rin yasa koyucular›n›n d›fl›nda ulusla-
raras› kurulufllar ve sivil toplum tem-
silcilerinin de katk› sunmas› bekleni-
yor. Pilot proje kapsam›nda kat›l›mc›-
lara ilk olarak ekosistemlerinin de¤eri-
ni nas›l belirleyebilecekleri anlat›la-
cak. Ekosistemlere de¤er biçildikten
sonra bu rakamlar›n refah gelifltirme
ve ekonomik büyüme politikalar›na
dahil edilmesine çal›fl›lacak. Son ola-
rak pilot projenin dünya ölçe¤ine yay›-
labilmesi için bir ilkeler rehberi haz›r-
lanacak. 

Biyoçeflitlilik ciddi bir tehlike alt›n-
da. Gezegenimiz de öyle. Tehlike bü-
yük oldu¤u için daha radikal ad›mlar
atmak gerekecek. Dünya Bankas›, Ye-
flil Bütçe projesiyle dünya devletleri-
ni gezegenimizin k›ymetini bilmeye
ça¤›r›yor. fiimdilik on ülke bu ça¤r›ya
kulak verdi. Do¤al miras›m›z›n para-
sal bir bedeli (flimdilik) belki yok ama
bu flekilde çevreyi tahrip etmeye de-
vam edersek ödeyece¤imiz bedel çok
fazla olacak. Hem maddi hem de ma-
nevi… m

Dünya Bankas›’n›n Yeflil Bütçe
kampanyas›na imza atan ilk alt›
ülkenin temsilcileri:
1. Sandra Bessudo Lion, Kolombiya
Çevre fiube Müdürü 
2. Ryu Matsumoto, Japonya Çevre
Bakan› 
3. Erik Solheim, Norveç Çevre
Bakan›
4. Caroline Spelman, Birleflik Krall›k
Çevre G›da ve Köyiflleri Bakan› 
5. Vijai Sharma, Hindistan Çevre ve
Orman Bakan›
6. Achim Steiner, UNEP Yönetim
Kurulu Baflkan›

Kat›l›mc› Ülkeler 

Güney Asya bölgesinde
karides çiftli¤i kurmak için

1980-1990 diliminde
dünyadaki mangrove a¤aç

örtüsünün yüzde 35’inin yok
edildi¤i tahmin ediliyor. 
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Gündem

Wikileaks Çuval›ndan
“Çevreye” Düflenler

Wikileaks belgeleri asl›nda birçok insan için malumun ilan›
oldu. Dünya politikas›nda ifllerin kapal› kap›lar ard›nda, gizli
sakl›, rüflvetle-tehditle, ikiyüzlülükle ve büyük bir pragmatizmle
yürütüldü¤ünü herkes biliyordu ama Wikileaks sayesinde
bunlar›n art›k “belgelenmifl” olmas› yeni bir durum. Biz de
s›zd›r›lan yüzbinlerce belge içinde iklim de¤iflikli¤i ve çevreyle
ilgili olanlara bakt›k ve insanl›¤›n varl›¤› söz konusu oldu¤unda
bile politikac›lar›n ekonomik ve siyasi ç›karlar› koruma
refleksiyle davrand›¤›n›; kamuoyu önünde baflka, kapal› kap›lar
ard›nda baflka davrand›klar›n› gördük. ‹flte Wikileaks
belgelerinden çevre ve iklim de¤iflikli¤i konu bafll›¤›nda tasnif
edilmifl s›z›nt›lardan baz›lar›… 
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ikileaks belgelerinden ö¤-
rendi¤imize göre dünyay›
en fazla kirleten ABD ve Çin,

iklim de¤iflikli¤i konusunda da süreci
kendi ç›karlar›na göre flekillendirmek
için siyaseten kirli ifller çeviriyorlar-
m›fl, ki insan buna hiç mi hiç flafl›ram›-
yor. ‹klim de¤iflikli¤iyle ilgili düzenle-
meler, bu iki sanayi devinin varolan
ekonomik düzenlerini bir flekilde etki-
leyecek. H›zla büyüyen ve zenginlik bi-
riktiren (büyürken ve biriktirirken de
ayn› h›zla dünyay› kirleten) Çin’in üze-
rinde büyük bir bask› var ve Çin bu
bask›lara kulaklar›n› toptan kapaya-
maz. Çin’in iklim de¤iflikli¤i ve çevre-
nin korunmas› yönünde ataca¤› ad›m-
lar›n sebebinin “samimi duygular” ol-
du¤una inanmak pek mümkün de¤il.
Neticede son y›llarda çevre ile ilgili du-
yarl›l›klar› artan Avrupal› ve Amerika-
l› tüketiciler çevreyi umursamayan bir
ülkenin mallar›n› almay› reddedebilir
ve bu potansiyel tehlike Çin’i ekono-
mik kayg›larla bir fleyler yapmaya zor-
layabilir. Belgelerden gördü¤ümüz ka-
dar›yla Çin endifleli ama endiflesinin
sebebi dünyan›n gelece¤i falan de¤il.
Wikileaks belgelerinin ortaya döktü¤ü
gerçek flu: Bu iki ülke, yani ABD ve Çin,
oturup bir kâr-zarar hesab› yap›yor ve
korkunç bir bencillikle iyi bir fleyler
yap›yormufl gibi görünüp dünyay›
kand›rmaya çal›fl›yor. Hikâye küçük

Bush’un baflkanl›¤› döneminde bafll›-
yor. Çin ve ABD, 2007’de bir stratejik
ve ekonomik diyalog süreci bafllat›yor
ve süreç Obama yönetimi zaman›nda
da devam ediyor. 15 May›s 2009 tarih-
li bir ABD elçili¤i belgesinde, Hillary
Clinton’›n Çin ziyareti s›ras›nda iki ül-
kenin enerji ve iklim de¤iflikli¤i konu-
sunda yeni bir ortakl›k modeli üzerin-
de anlaflt›klar› belirtiliyor. Bu tumtu-
rakl› “ortakl›k” laf›n›n arkas›nda ya-
tan gerçek flu: Pekin ve Washington,
Kopenhag’da yap›lacak iklim de¤iflik-

li¤i zirvesinin ç›karlar›na zarar verme-
yecek sonuçlarla nihayetlenmesi için
ortak hareket etme konusunda anlafl›-
yorlar. Belgelere göre, iki ülke aras›n-
daki bu s›k› f›k› “diyalog” Avrupal› ül-
kelerin dikkatinden kaçm›yor ve Av-
rupal›lar bu iflte bir bityeni¤i oldu¤unu
düflünmeye bafll›yor. Çin, çevrenin ko-
runmas› amac›yla al›nacak tedbirlerin
maliyetinden kaç›nmaya u¤rafl›yor.
ABD ve Çin’in ç›karlar› bir noktada or-
taklafl›yor ve kendileri için en avantaj-
l› durumu yaratmak için beraber hare-
ket ediyorlar. Amerikan diplomatlar›
haz›rlad›klar› bir belgede Çin’in, çev-
renin korunmas› için yapmas› gereken
yat›r›mlar›n miktar›n›n befl y›lda 175
milyar dolara ulaflaca¤›n› hesapl›yor
ve tavsiyeleri de flu oluyor: “Amerikal›
flirketler bu yat›r›mlardan büyük bir
pay alabilir”. Bu yüzden, Çin’e ABD’li
politikac›lar›n biri gidiyor öteki geli-
yor ve “ortakl›¤›” pekifltiriyorlar. 

ABD ‹statistiklerle Yalan Söylüyor
Yine Wikileaks belgelerinin teyit etti-
¤ine göre “politikac›lar yalan söyler”.
Eylül 2009’da ABD D›fliflleri Bakanl›¤›
elçiliklere bir nevi halkla iliflkiler kam-
panyas› bafllat›lmas› emri veriyor.
ABD diplomatlar›n›n görevi, Oba-
ma’n›n iklim de¤iflikli¤i konusunda
yeni bir yaklafl›m benimsedi¤ini, önle-
rine sera etkisi yaratan gazlar›n sal›-

W

‹ngiltere’de ev hapsinde
tutulan, Wikileaks’in

kurucusu Julian Assange,
Pandora’n›n kutusunu açm›fl

oldu. Çevreye saç›lanlar
aras›nda, çok önemli

“çevresel” meseleler de var.  
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m›n›n yüzde 17 oran›nda azalt›lmas›
gibi bir hedef koydu¤unu anlatmak.
Fakat bu durum Avrupal›lar› kuflku-
land›r›r. Çünkü “yüzde 17 hesab›n›”
yaparken ABD, 2005 verilerinden yola
ç›kmakta ancak k›yaslama 1990 y›l›na
göre yap›lmaktad›r. ABD’li diplomat-
lar Avrupal›lar› ikna etmeye çal›fl›rlar:
“Bizim koydu¤umuz hedef dünya s›-
cakl›¤›n›n 2 derece artmas›yla ilgili
mutabakata uygundur”.

Aral›k 2009 Kopenhag Zirvesi bu ç›-
kar çat›flmalar› yüzünden tam bir ha-
yal k›r›kl›¤›yla sonuçlan›r. Avrupal›lar
olan biteni kenardan izlemekle yeti-
nirler. Çin, Hindistan, Güney Afrika ve
Brezilya delegasyonlar› bir otel oda-
s›nda toplan›p ortak tav›r benimser-
ler. Ortaya bir anlaflma de¤il, mu¤lak
bir sözleflme ç›kar. Belgelerin göster-
di¤ine göre Kopenhag Zirvesinden bir
ay sonra, zirveye kat›lan Alman müza-
kereciler “Avrupal›lar›n, ABD ve Çin
aras›ndaki görüflmelere dahil edilme-
dikleri için son derece mutsuz” olduk-
lar›n› söylemektedir. Anlafl›lan Avru-
pal›lar, ABD ve Çin aras›ndaki görüfl-
melerin gizli olmas›ndan de¤il, kendi-
lerinin bu gizli görüflmelere kat›lama-
malar›ndan yak›nmaktad›r. 

Havuç ve Sopa m›, 
Diplomatik ‹ncelik mi?
ABD’nin iklim de¤iflikli¤i konusunda
oynad›¤› oyunlar›n haddi hesab› yok
gibi görünüyor. Güçlü bir ülke olarak,
güçsüzleri ve ba¤›ml›l›lar› hizaya çek-

mek için her yolu deneyebiliyor. Mese-
la iklim de¤iflikli¤i konusunda kendi
politikalar›n› desteklemeleri karfl›l›-
¤›nda geri kalm›fl ülkelere ekonomik
“yard›m” yapabilece¤ini söylüyor. Ta-
bii bu durum d›flar›dan “hofl bir ortak-
l›k” gibi görünüyor. ‹flte bunun bir ör-
ne¤i 26 fiubat 2010 tarihli bir ABD elçi-
lik belgesi. Maldivler’in ABD’deki elçisi
Washington’da bir dizi temasta bulu-
nuyor. Amerikan hükümetinin iklim
de¤iflikli¤i müzakerelerini yöneten en
tepedeki ismi Jonathan Pershing ile de
bir araya geliyor. 

Hoflbefl ve genel mevzular›n konu-
flulmas›n›n ard›ndan sadede geliniyor.
Pershing, Maldivli diplomata “ülkesi-
nin iklim de¤iflikli¤i program›na uyum
için hangi ad›mlar› att›¤›n›” soruyor ve
“Kopenhag sözleflmesinin ekonomik
yard›m konusunda bir çerçeve çizdi¤i-
ni, geri kalan›n prosedür oldu¤unu”
ekliyor. Maldivli diplomat mesaj› al-
m›fl olacak ki hemen büyük ülkelerin,
Maldivler gibi küçük ülkeleri destekle-

mesinin öneminden bafllay›p, kendi
ülkesindeki, maliyeti 50 milyon dolar›
bulan üç befl projeden bahsediyor.
Pershing, Kongre’den yard›m›n geç-
mesi için diplomattan projeleri daha
da detayland›rmas›n› istiyor. Bu des-
tekten mutlu olan elçi Ghafoor, Oba-
ma’n›n Maldivlere yapaca¤› ilk ziyaret
esnas›nda iklim de¤iflikli¤i konusunda
dünyaya bir mesaj vermesini teklif
ediyor. Hatta Guantanamo’daki bir tu-
tukluyu Maldivlere alma sözü bile ve-
riyor. Böylece ortaya pek hofl bir resim
ç›kacakt›r; ABD çevre ile ilgili sorunla-
r› çözmeye çal›flan bir ülkeye yard›m
etmektedir. Bunun karfl›l›¤›nda da
Maldivler iklim de¤iflikli¤i politikalar›-
n›n oluflturulmas›nda ABD’ye yard›m
edecektir. 

Böyle karfl›l›kl› göndermeli, üstü ka-
pal›, hofl sohbetlerin yan›nda ABD’nin
ülkeleri alenen zorlad›¤› durumlar da
yaflanm›yor de¤il. ‹flte 2 fiubat 2010
tarihli bir ABD elçilik belgesi: Konu 31
Ocak 2010’da Etiyopya, Addis Aba-

Gündem

Belgelere göre Kopenhag
zirvesinden bir ay sonra,

Zirveye kat›lan Alman
müzakereciler “Avrupal›lar›n,

ABD ve Çin aras›ndaki
görüflmelere dahil

edilmedikleri için son derece
mutsuz” olduklar›n›

söylemektedir. 
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4 Ocak 2010 tarihli bir baflka belge:
ABD elçisi, Brüksel’de AB Konseyi
Baflkan› Herman Van Rompuy ile
kahve içip, Afganistan, Kopenhag
Zirvesi gibi konulardan bahsediyor.
Belgeye göre Rompuy, Kopenhag
Konferans›n› tam bir felaket olarak
de¤erlendiriyor. Sebebi de
Avrupa’n›n bu konferansta kenarda
b›rak›lmas›. Rompuy, Meksika’da
yap›lacak iklim de¤iflikli¤i
toplant›s›n›n da ayn› flekilde
baflar›s›z olaca¤›n› düflünüyor.
Rompuy’a göre çok tarafl›
görüflmelerin iklim de¤iflikli¤i
sorununu çözmeye hiçbir faydas›
yok ve bu sebeple AB ile ABD
aras›nda bir görüflme ayarlamaya
çal›fl›yor. AB ile ABD aras›nda bir
anlaflmaya var›ld›ktan sonra Çin’le
masaya oturulmas›n› öneriyor
Rompuy. Yani yine her fley gizli
kapakl› olsun, diplomatik manevralar
yap›ls›n, al›ns›n verilsin, kamuoyuna
en sonunda aç›klamalar yap›ls›n…

Rompuy: “Ne Olacak
Bu Kopenhag’›n Hali”
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ba’da, ülkenin Baflbakan› ile ABD mis-
yonu aras›nda yap›lan bir toplant›.
Toplant›da ABD D›fliflleri Bakan Yar-
d›mc›s› Otero, Etiyopya Baflbakan›
Meles’ten aç›kça Etiyopya’n›n Kopen-
hag Sözleflmesini imzalamas›n› isti-
yor. Meles, Afrika Birli¤ini iklim de¤i-
flikli¤i müzakerelerinde temsil eden
isim. Guardian gazetesinin notu: Ka-
s›m 2010 tarihi itibariyle ABD ç›karla-
r›na uygun bir belge olan Kopenhag
Sözleflmesini destekledi¤ini aç›klayan
ülke say›s› 140’a ulaflm›flt›r. 

Hele Bi Sor: “Neden ABD
Politikalar›n› Elefltirmiyoruz?”
Benzer taktiklerin, diplomatik manev-
ralar›n ve gücün sadece ABD de¤il, AB
taraf›ndan da kullan›ld›¤›n› görüyo-
ruz. Her fley kapal› kap›lar ard›nda ve
hiç de demokratik olmayan bir tarzda
yürütülüyor. Örne¤imiz; 17 fiubat 2010
tarihli bir belge. Konu ABD’nin ulusal
güvenlik dan›flmanlar›ndan Michael
Froman’›n Brüksel’deki temaslar›.
Froman, AB’li bürokratlar ve politika-
c›larla birçok konuyu ele al›yor. Bunla-

r›n aras›nda iklim de¤iflikli¤i ve çev-
reyle ilgili mevzular da var. Görüflme
esnas›nda AB’nin iklim de¤iflikli¤i mü-
zakerecisi Hedegaard, Froman’a flöyle
diyor: “Umar›z ki Amerika fark etmifl-
tir, daha yap›c› bir tutum sergileyebil-
mek için ABD politikalar›n› elefltirmi-
yoruz”. Sohbetin bir noktas›nda Fro-
man, Nikaragua, Küba ve Ekvador gibi
iklim de¤iflikli¤i müzakerelerinde so-
run ç›kartan ülkeleri devre d›fl› b›rak-
man›n, marjinal hale getirmenin ge-
reklili¤inden söz aç›yor. Hedegaard’›n
cevab› flöyle: “Ne kadar ironik de¤il
mi? Bu ülkeler en fazla ekonomik yar-
d›m› AB’den al›yor ama gel gör ki Küba
baflka ülkeleri Kopenhag Sözleflmesini
imzalamamalar› yönünde ikna etmeye
çal›fl›yor”. Bu noktada Küba’n›n Ko-
penhag ve iklim de¤iflikli¤i gibi konu-
larda ne düflündü¤üne, yine ABD dip-
lomatlar› taraf›ndan haz›rlanan, 7
Ocak 2010 tarihli elçilik belgelerinden
bakal›m. Eski Küba lideri Fidel Castro
yazd›¤› makalelerde ABD ve dünyan›n
zengin ülkelerinin Kopenhag Zirvesin-
de yapmaya çal›flt›klar›n›n Kyoto An-

Belgelere göre Fidel Castro, iklim de¤iflikli¤inin sorumlusunun geliflmifl kapitalist ülkeler
oldu¤unu düflünüyor. Küba’n›n ana itiraz noktas› ise Kopenhag Sözleflmesi’nin özü de¤il;

Küba, Venezüella ve Bolivya gibi ülkelerin müzakere sürecine dahil edilmemesi.
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laflmas›n›n ba¤lay›c› hükümlerini or-
tadan kald›rmak oldu¤unu belirtiyor.
Belgelere göre Küba’n›n ana itiraz
noktas›, Kopenhag Sözleflmesinin özü
de¤il; Küba, Venezüella ve Bolivya gibi
ülkelerin müzakere sürecine dahil
edilmemesidir. Yine belgelere göre Fi-
del Castro, iklim de¤iflikli¤inin ma¤-
durlar›n›n küçük ve fakir ülkeler, so-
rumlusunun ise geliflmifl kapitalist ül-
keler oldu¤unu düflünüyor. 

Wikileaks’e geri dönelim ve baflka
ülkelerin de istediklerini elde etmek
için rüflveti nas›l kulland›klar›n›, Hol-
landa ile ilgili bir örnekte görelim. 28
fiubat 2010 tarihli bir belge. Konu,
Hollanda’n›n Kopenhag sözleflmesine
deste¤i. ABD’li diplomatlar›n haz›rla-
d›¤› belgede, Hollanda hükümetinin
iklim de¤iflikli¤i konular›ndan sorum-
lu müzakerecisi Sanne Kaasjager’in,
kendilerinden ekonomik yard›m alan
ülkelerde bulunan elçiliklere gönder-
di¤i bir mesajda, Hollandal› diplomat-
lar›n bu ülkelerin Kopenhag Sözlefl-
mesine deste¤ini sa¤lama yönünde
çal›flmalar›n› istedi¤i notu var. ABD’li
diplomatlar›n de¤erlendirmesi flöyle:
“Bu, Hollanda gibi daha önce ekono-
mik yard›m› siyasi maksatlarla kullan-
may› reddeden bir ülke için görülme-
dik bir durum”. fiubat ay› ortalar›nda
Hollandal› diplomatlara geliflmekte
olan ülkeleri iklim de¤iflikli¤i konula-
r›nda nas›l yönlendireceklerine dair
bir seminer veriliyor. 

Dr. Mustafa Jafari’nin 
Çi¤nenen Onuru
2 Eylül 2008 tarihli bir belgede ise
ABD’nin, ‹ranl› bir uzman bilimadam›-
n›n ‹klim De¤iflikli¤i Hükümetleraras›
Paneli’ndeki üst düzey bir göreve seçi-
mini nas›l engellemeye çal›flt›¤› anlat›-
l›yor. ABD’li diplomatlar, konusunda
yetkin bir bilimadam› olan Dr. Musta-
fa Jafari’nin seçilmemesi için Panel’in
baflkanl›¤›n› yürüten Rajendra Pachu-

ri’yi ikna etmeye çal›fl›yorlar. Diplo-
matlar ayr›ca, Avusturya, Mali ve Ar-
jantin delegasyonlar› ile de bu konuda
temasa geçiyorlar. ABD, böyle bir ko-
mitede hem Amerikal› hem de ‹ranl›
flah›slar›n görev almas›n› oldukça “so-
runlu” görüyor. Bir pazarl›k sürüyor.
15 A¤ustos 2008 tarihli belgeye göre
Norveç, ABD’nin ‹ranl› bilimadam›n›n
seçiminin engellenmesi plan›n› uygun
görüyor ama Norveçli aday›n destek-
lenmesini istiyor ABD’den. Neticede
‹ranl› bilimadam› söz konusu bu göre-
ve seçilmiyor. 

21 Ocak 2010 tarihli bir Wikileaks
belgesi: Konu Vatikan ve Papa’n›n Ko-
penhag plan›na deste¤i. 20 Ocak’ta ya-
p›lan bir toplant›da Vatikan’›n iklim
de¤iflikli¤i konular›ndan sorumlu gö-
revlisi Dr. Paolo Conversi ABD’li diplo-

matlarla yapt›¤› bir görüflmede Pa-
pa’n›n Kopenhag sürecinin h›zl› ilerle-
mesi yönündeki dile¤ini aktar›yor.
Conversi, di¤er ülkelerin Kopenhag
Sözleflmesini kabul etmeleri için gizli
ikna faaliyetleri yürüteceklerini belir-
tiyor. ABD’li diplomatlar›n Washing-
ton’a gönderdikleri rapora flu not dü-
flülmüfl: “Conversi’nin verdi¤i destek
çok önemlidir. Çünkü Vatikan genel-
likle lobi faaliyetlerine kat›lmak sure-
tiyle ba¤›ms›zl›¤›ndan ve elinde tuttu-
¤u ilahi otorite pozisyonundan ödün
vermeye yanaflmaz. Vatikan’›n lobi fa-
aliyetlerine deste¤inden çok daha
önemli olan nokta, Papa’n›n sahip ol-
du¤u güç sayesinde Katolik ülkeler ve
di¤er ülkelerde bir kamuoyu yarat›la-
bilecek olmas›d›r”. 

Dalay Lama: “Çevre 
Siyasetten Önce Gelir”
Wikileaks’te yer alan Amerikan belge-
lerinde ilginç notlar da var. Mesela 10
A¤ustos 2009 tarihli bir dokümanda
ABD’li diplomat Timothy Roemer’in
Dalay Lama ile görüflmesi rapor edil-
mifl. Bu görüflmede Dalay Lama, Ti-
bet’te çevre ile ilgili konular›n siyaset-
ten daha öncelikli oldu¤unu belirtiyor.
Dalay Lama, ABD’lilere Çin ile Tibet’te-
ki çevre konular›n› öncelikli olarak gö-
rüflmelerini, zira Tibet’te siyasi bir çö-
züme ulafl›labilmesi için Tibetlilerin 5-
10 y›l daha bekleyebilece¤ini söylüyor.
Lama uluslararas› camian›n Tibet’teki
çevre sorunlar›na -buzullar›n erimesi,
ormanlar›n yok olmas›, madencilik fa-
aliyetleri yüzünden sular›n h›zla kir-
lenmesi gibi- odaklanmas› gerekti¤ini
belirtiyor.

Daha sadece yüzde bire yak›n› aç›-
lan Wikileaks belgelerinden çevre ko-
nular›na düflenler flimdilik böyle. Bel-
geler aç›ld›kça, dünyam›z›n ve çocuk-
lar›m›z›n gelece¤i hakk›nda kapal› ka-
p›lar ard›nda neler konufluldu¤una da-
ir bakal›m daha neler görece¤iz… m

Gündem

Belgelere göre, ABD’li
diplomatlar, konusunda

yetkin bir ‹ranl› bilimadam›
olan Dr. Mustafa Jafari’nin

‹klim De¤iflikli¤i
Hükümetleraras› Paneli’nde

üst düzey bir göreve
seçilmesini engellemifller. 
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Bilgi ‹fllem

Yeflil 

Bilgi 
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Nereye?
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asam›z›n üzerinde sessiz sa-
kin duran bilgisayarlar›n va-
rolan dünyay›, geleneksel

yaflam tarz›m›z› ve ifl yapma biçimle-
rimizi nas›l altüst etti¤ini anlatmaya
gerek var m›? Pazarlamadan lojisti-
¤e, dostluk biçimlerinden bilgi edin-
me tarzlar›na kadar uzanan derin bir
uçurum var, bilgisayars›z zamanlarla
aram›zda. 

Ancak her teknoloji gibi enformas-
yon teknolojileri de tümüyle masum
de¤il. Hele karbon emisyonlar› aç›s›n-
dan hiç de¤il. Dünyan›n önde gelen en-
formasyon teknolojileri araflt›rma ve
dan›flmanl›k flirketi Gartner Inc., söz-
konusu sektörün, dünyadaki tüm kar-
bon sal›mlar›n›n yüzde ikisinden so-
rumlu oldu¤unu ortaya koydu. Bir fikir
vermesi aç›s›ndan bu rakam›n, çok
fazla gündeme gelen ve elefltiri oklar›
yöneltilen havac›l›k sektörüyle bafla
bafl gitti¤ini hat›rlatal›m. Gartner’›n
araflt›rmas›na göre bu yüzde ikilik
oran› oluflturan toplam›n içine, kiflisel
bilgisayarlar, server’lar, fanlar, cep ve
ev telefonlar›, yerel alan flebekeleri
(LAN), ofis telekomünikasyon araçlar›
ve printerlar dahil. 

Peki, sektörün içindekiler ve d›fl›n-

dakiler bunun ne kadar fark›nda? Daha
küçük ölçekli olanlar konusunda farkl›
görüfl ve bak›fl aç›lar› dile getirilebilir
ama Google gibi devasa server’lara sa-
hip olan IT devleri durumun vahameti-
nin fark›na çoktan varm›fl gözüküyor.
Bunun da basit bir nedeni var: Devasa
enerji faturalar›. O yüzden Google, dev
server’lar›n›n so¤utma maliyetlerinin

Çevre sorunlar›
konusunda, hiçbir fley
olmad›¤› gibi
bilgisayarlar da masum
de¤il. Enformasyon
teknolojileri zannedilenin
aksine, karbon
sal›mlar›nda uçaklarla
yar›fl›yor. “Peki, neler
yap›labilir?” diye sorduk
ve Türkiye’de faaliyet
gösteren IT
firmalar›ndan doyurucu
yan›tlar ald›k.

“Bugün Google’›n, (Amerika’da)
ço¤unlukla elektri¤in ucuz oldu¤u
Pacific Northwest’teki hidroelektrik
santrallerinin yak›n›nda olmak üzere,
36’dan fazla veri merkezinde yar›m
milyon sunucusu oldu¤u tahmin
ediliyor. Ne tuhaft›r ki, elektrik
Google’da, ölçülemeyecek kadar
ucuz olmayan kaynaklardan biri.
Bugün bir sunucunun ömrü boyunca
tüketti¤i elektrik, sunucunun
kendisinden daha maliyetli.
Dolay›s›yla flirket, daha ucuz ve daha
az karbon-yo¤un enerji kayna¤›
bulmak için yenilenebilir enerji
program›n› yürütüyor.”

(Bedava, Chris Anderson, sayfa 124,
Optimist Yay›nlar› 2010)

Google ve Enerji

Google 2010 bafl›nda,
West Virginia’daki Data
Center’›n›n enerji ihtiyac›n›
karfl›lamak için büyük bir
jeotermal yat›r›m›na
girece¤ini aç›klad›. 

M
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düflürülmesi için 2008’den bu yana
milyonlarca dolarl›k yat›r›m yap›yor.
fiirketin Kaliforniya’daki Mountain Vi-
ew, Calif’te bulunan merkez üssüne
kurdu¤u günefl enerjisi santrali, Ame-
rika kapsam›nda bu alandaki en büyük
yat›r›m olarak kabul ediliyor. Google,
önümüzdeki dönemde yenilenebilir
kaynaklardan 1 gigawatt elde etmeyi
planlad›¤›n› da aç›klad›; hem de “ony›l-
lar geçmeden, birkaç y›l içinde”. Bu bü-
yüklü¤ün San Francisco boyutundaki
bir kentin toplam enerji harcamas›na
eflit oldu¤unu söylemekle yetinelim.  

Peki IT sektörünün devleri, h›zla ye-
nilenebilir ve ucuz enerji aray›fl›na gi-
rerken küçük ve orta ölçekli yüzbinler-
ce firma ne yap›yor? Enerji maliyetleri
ve karbon sal›mlar› ciddiyetlerini h›zla
art›rmaya devam ederken bu alanda
neler yapmak mümkün?

Zaten bilgi teknolojileri üzerinde
çal›flan birçok firma da bu konuyu
gündemlerine alm›fl durumda. Artan
maliyetlere ve s›n›rlanmas› zorunlu
olan karbon sal›mlar›na dur demek
için ne gibi önlemler al›nabilir? Biz
de bu sorular›, Türkiye’de faaliyet
gösteren IT firmalar›n›n yöneticileri-
ne sorduk ve pek çok seçenek oldu-
¤unu ö¤rendik. Bulut biliflimden te-
killefltirme ve sanallaflt›rmaya, e-fa-

turadan enerji etkin kullan›ma kadar
uzanan bir dizi yan›t› görünce, insa-
no¤lunun sorunlarla beraber çözüm-
leri de üretme yetene¤ine bir kez da-
ha inand›k…

Bilgi ‹fllem

Peki IT sektörünün
devleri, h›zla

yenilenebilir ve ucuz
enerji aray›fl›na

girerken küçük ve
orta ölçekli

yüzbinlerce firma ne
yap›yor?
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SS››kk  ss››kk  dduuyymmaayyaa  bbaaflflllaadd››¤¤››mm››zz  ““YYeeflfliill
BBiillggii  ‹‹flfllleemm””  nneeddiirr??
Verilerimizin katlanarak büyümesi,
günümüzde irili ufakl› bütün iflletme-
lerde ortamdan ba¤›ms›z olarak de¤ifl-
meyen bir gerçek olarak karfl›m›za ç›-
k›yor. International Data Corporation-
IDC’ye göre sadece son üç y›lda yarat›-
lan ve depolanan dijital veri miktar›
yüzde 3000 artt›.  Verinin bu inan›l-
maz büyüme h›z›na ra¤men biliflim
departmanlar›ndan beklenenlerde bir
de¤ifliklik yok; depolama maliyetlerini
düflür, mümkün oldu¤u kadar çok ve-
riyi konsolide et, herhangi bir problem
an›nda da en k›sa zamanda tekrar çal›-
fl›r durumda ol!

Acaba tekillefltirme aflina oldu¤u-
muz bu problemlere yeni bir çözüm
olabilir mi? Depolama alanlar›n›n kü-
çültülmesi ve dolay›s›yla ilgili sistem-

lerde performans art›fl› sa¤lanmas›,
risklerin yan›s›ra yedekleme ve geri
dönüfl sürelerinin azalmas› gibi net so-
nuçlardan yola ç›k›l›rsa cevap ‘evet’
olabilir.

PPeekkii,,  nneeddiirr  tteekkiilllleeflflttiirrmmee??    
Basit anlamda tekillefltirme, birbirini
tekrar eden veri bloklar›n› bulur ve
bunlar› sadece bir kere depolar.  Bu sa-
yede tekrar eden ayn› veri sadece bir
kere gerçekten depolan›r, di¤er tekrar-
lar ise diske yaz›lmaz ve birer sanal
ba¤lant› ile yaz›lm›fl olan ana kopyaya
yönlendirilir.  Ayn› dosya ya da veri blo-
kunun tekrar tekrar yaz›larak çok say›-
da kopyas›n›n oluflmas› engellenir.

Tekillefltirme teknolojisi ile ayn› fi-
ziksel kaynaklar› kullanarak daha faz-
la veriyi saklayabiliriz.  Bu sayede;
• Daha efektif kullan›lan depolama

kaynaklar› ile genel anlamda veri de-
polama maliyetlerimiz düfler,
• Düflen enerji ve so¤utma maliyetleri
sayesinde daha çevreci bir ortam sa¤-
lan›r,
• Net etkileri çok h›zl› görüldü¤ünden
h›zl› bir yat›r›m geri dönüflü sa¤lan›r,
• Daha h›zl› yedekleme ve geri dönüfl
yap›labilir, yedek saklama süreleri
artar.

Bunlara ve daha fazlas›na bak›ld›¤›
zaman tekillefltirme teknolojilerinin
gün geçtikçe “mutlaka kullan›lmas›
gereken bir yenilik” olarak uygulama
alan›n› geniflletmesi çok muhtemel.
Tekillefltirme teknolojisinin hem do-
nan›m, hem de yaz›l›m olarak sunula-
bilmesi, sadece büyük biliflim yap›lar›-
na de¤il, bütün altyap›larda kolayl›kla
uygulanabiliyor olmas›n› sa¤l›yor ve
bu da her seviyede yayg›nlaflmay› h›z-
land›r›yor.

YYaannii  bbüüyyüükk,,  kküüççüükk  ttüümm  ffiirrmmaallaarr››nn  ttee--
kkiilllleeflflttiirrmmee  tteekknnoolloojjiissiinnii  kkuullllaannmmaass››
mmüümmkküünn..  ÖÖyyllee  mmii??
Tekillefltirme, altyap›n›z ne olursa ol-
sun, tek bir sunucu için bile maliyetle-
ri düflürüyor, az kaynakla çok ifl yap-
man›z› sa¤l›yor. Risklerin yan›s›ra ye-
dekleme ve geri dönüfl sürelerini de
düflürüyor.

Özellikle de içinde bulundu¤umuz
maliyet odakl› zamanlarda, bu kadar
genifl alanda net getirileri olan tekil-
lefltirme teknolojisi her ölçekten bili-
flim departmanlar›n›n ilgisini fazlas›y-
la çekiyor.  Bu h›zla devam edecek olan
bir süreçte tekillefltirme teknolojileri-
nin, yedekleme haricinde, çok daha
genifl bir çözüm alan›nda kullan›laca¤›
ve kendisine kal›c› bir yer edinece¤i
çok aç›k.

GlassHouse Genel Müdürü Emre Pekar:

“Az Laf, Çok ‹fl = Minimum Karbon Sal›m›”
GlassHouse, Amerika,
Türkiye ve ‹srail’de faaliyet
gösteren, data korumas› ve
yedekleme alan›nda
uzmanlaflm›fl bir yaz›l›m
firmas›. Uzun y›llard›r bu
alanda çal›flan ve firman›n
Türkiye Genel Müdürü olan
Emre Pekar, IT sektörünün,
hava ulafl›m›ndan daha fazla
karbon sal›m›na neden
oldu¤unu belirtiyor ve ekliyor:
“Tekillefltirme teknolojileri
sayesinde ihtiyaçlar›n›z›n
yüzde 100’ünü,
kaynaklar›n›z›n yüzde 10’u ile
karfl›layabilirsiniz”.
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BBiillggii  iiflfllleemm  uuyygguullaammaallaarr››nn››nn  ççeevvrree
kkoonnuullaarr››yyllaa  nnaass››ll  bbiirr  bbaa¤¤llaanntt››ss››  vvaarr??
Geliflen teknoloji, tüm kullan›c›lara
her geçen gün çok daha rahat ve h›z-
l› bir flekilde ifl yapabilme ve hareket
edebilme yetene¤ini kazand›r›yor.
Bu, teknolojinin sa¤lad›¤› en önemli
avantajlar›n bafl›nda geliyor. Ancak
teknolojinin sa¤lad›¤› nimetlerden
yararlan›rken; ço¤u zaman çevreye
verilen zarar›n asl›nda fark›nda bile
olmuyoruz.

Baflta enerji üretimi olmak üzere,
pek çok üretim süreci çevreye zarar
veriyor. Biliflim teknolojilerinin üre-
tim aflamas›nda birçok ad›mda ta-
sarruf sa¤lad›¤› biliniyor. Yap›lan bu
tasarruf, çevreyi korumak için at›lan
en faydal› ad›md›r. Bu nedenle, ifllet-
melerde biliflim teknolojisi olanakla-
r›ndan en üst düzeyde yararlan›lma-
l›d›r. ‹flletmelerin bu yolla hem kâr
etmesi hedeflenir hem de çevreye
sayg› sistemli bir flekilde oluflur. 

Bunun d›fl›nda, biliflim teknolojile-
ri kullan›lan kamu kurum ve kuru-

lufllar›nda bürokratik ifllemler h›zl›
bir flekilde yap›labilir. Bu da zaman-
dan tasarrufu ve dolay›s›yla enerji
tasarrufunu gündeme getirir. Ayr›ca
biliflim teknolojileri insan kayna¤›na
da büyük çapta olumlu etkide bulu-
nuyor. Ofislerde çal›flan personel sa-
y›s› bölümlere göre en uygun flekilde
düzenlenebiliyor. Tüm bunlar çevre-
nin korunmas›na çok yönlü katk›
sa¤lamakta.

EElleekkttrroonniikk  aatt››kkllaarr  kkoonnuussuunnddaa  nneelleerr
ssööyylleeyyeebbiilliirrssiinniizz??
Dünyada en h›zl› artan at›k türü e-
at›klard›r. H›zl› yaflanan teknolojik
geliflmeler arkas›nda ne yaz›k ki cid-
di bir at›k potansiyeli oluflturuyor.
Bununla birlikte, e-at›klar›n oluflma-
s›nda hem kullan›m hem de fabrikas-
yon hatalar› büyük bir etken. Gelifl-
mifl ülkelerde kat› at›klar içinde e-
at›klar ancak yüzde 1’i oluflturur.

Fakat yap›lan araflt›rmalardan el-
de edilen sonuçlara göre, bu rakam
h›zla artarak yüzde 5’i bulacak gibi

görünüyor. Elektronik at›klar çevre-
ye zararl› birçok madde bar›nd›r›r.
Bu nedenle de, en k›sa yoldan ve çok
bilinçli bir organizasyonla toplanma-
l› ve depolanmal›d›r. Böyle yap›lma-
d›¤› takdirde e-at›klar ekonomi için
ciddi bir zarar kap›s› olarak ortaya
ç›kar. 

Tüm dünyada e-at›klar›n bertaraf›
için çeflitli yöntemler uygulan›yor.
Geri dönüflüm yöntemleriyle at›klar
yeni bir ürünün oluflumuna yard›mc›
olarak kullan›l›yor.  Örne¤in, Alman-
ya’da 7 bin konteyn›r, e-at›klar›n
toplanmas› için hizmet veriyor. Ül-
kemizde de bunun benzeri organi-
zasyonlar olabilir. E-at›klar› topla-
yan ya da bunlar› yard›mc› malzeme
olarak tekrar kullanabilecek hale ge-
tirenlere baz› özel bürokratik kolay-
l›klar sa¤lanmas› gerekiyor.

E-at›klar›n depolanma flartlar› için
yeni yönetmelikler haz›rlanmas› ve
bu yönetmeliklerin eksiksiz uygulan-
mas› gerekiyor. Üretici firmalar da
bu konuda yap›lan çal›flmalara kat›-

Bilgi ‹fllem

CA Technologies Çözüm Sat›fl Direktörü Reha Hatipo¤lu: 

“Geliflen Teknoloji Çevremizi Kirletmesin”
Ana sistem ve da¤›t›lm›fl
sistemden, sanallaflt›rma ve bulut
biliflime kadar tüm BT
ortamlar›nda genifl bir uzmanl›k
birikimine sahip olan CA

Technologies Türkiye Çözüm Sat›fl Direktörü
Reha Hatipo¤lu, e-at›k tehlikesine dikkat çekiyor
ve ekliyor: “Devlet düflük enerji tüketimli
ürünlerden daha az vergi alarak hem üretimlerini
hem de tüketimlerini destekleyebilir”.
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larak e-at›klar›n toplanmas›nda so-
rumluluk sahibi olmal›d›r.

ÇÇeevvrreeccii  üürrüünnlleerriinn  yyaayygg››nnllaaflflmmaass››  iiççiinn
nneelleerr  yyaapp››llmmaass››  ggeerreekkiiyyoorr  ssiizzccee??
Son zamanlarda birçok markan›n da
destekledi¤i kampanyalar ve yapt›¤›
çal›flmalarla çevre bilinci her geçen
gün tüketici üzerinde etkili olmaya
bafllad›. Art›k tüketiciler, özellikle de

bireysel kullan›c›lar, ürün seçimleri-
ni yaparken çevre faktörünü göz
önüne alarak hareket ediyorlar.  Bili-
flim ve elektronik ürünlerin seçimin-
de kiflisel sa¤l›klar›n› ve çevreye ver-
dikleri zarar› göz önünde bulunduru-
yorlar. 

fiüphesiz ki, her alanda oldu¤u gi-
bi çevreci ürünlerin üretiminin des-
teklenmesi konusunda da gerekli
destek ve teflviklerin yap›lmas›
önemli bir rol oynuyor. Bu konuda
yap›labilecekleri k›saca flu flekilde
özetleyebiliriz:

Çevreci ürünler için vergi indirim-
leri sa¤lanabilir. Düflük enerji tüke-
timli ürünlerden devlet daha az vergi
alarak hem üretimlerini hem de tü-
ketimlerini destekleyebilir.

Çevreci ürün gelifltirmek üzere ku-

rulan firmalara gerçekten kritik
alanlar› adresliyorlarsa, yat›r›m tefl-
vikleri sa¤lanabilir. Böylece, ülkenin
çevreyi destekleyen ürün portföyü
de gelifltirilmifl olur ve bu ayn› za-
manda ilerisi için ihracat f›rsatlar›
da do¤urabilir.

Buna ek olarak, bir ajans kurula-
rak çevreci ürün tasarlamak ve çö-
züm gelifltirmek isteyen kifli ve fir-
malara yol gösterilebilir. Bu ajans,
teknik olarak dan›flmanl›k yapaca¤›
gibi ayn› zamanda ihtiyac› olan fir-
malar›n gerekli fonlara daha kolay ve
h›zl› ulaflmalar›n› da sa¤lar.

Bizlerin son kullan›c› olarak bu ko-
nuda atabilece¤imiz ilk ad›m ise; kul-
lanmad›¤›m›z zamanlarda PC veya
dizüstü bilgisayarlar›m›z› tamamen
kapatmakt›r. 

Tüm dünyada e-at›klar›n
bertaraf› için çeflitli

yöntemler uygulan›yor. 
Geri dönüflüm yöntemleriyle

at›klar yeni bir ürünün
oluflumuna yard›mc› olarak

kullan›l›yor. 
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EERRPP  pazar›n›n öncü kuruluflu Netsis,
100’ü aflan kadrosu, dokuz e¤itim
merkezi, 48 çözüm orta¤› ile 30 bin
müflterisine hizmet veriyor. 1991 y›-
l›nda ‹zmir’de kurulan Netsis, ‹stan-
bul, Ankara, Azerbaycan, M›s›r, Uk-
rayna, ‹ran ofislerinde faaliyetlerini
sürdürüyor. Gelifltirdi¤i e-ifl çözümle-
riyle farkl› sektör ve ölçekteki flirket-
lerin gereksinimlerini karfl›layan Net-
sis, müflterilerinin küresel rekabette
güçlü olmalar›n› sa¤l›yor. Yüzde 100
Türk sermayeli bir yaz›l›m kuruluflu
olan Netsis, e¤itim, uygulama deste¤i
ve dan›flmanl›k hizmetleri de veriyor. 

BBiillggii  tteekknnoolloojjiilleerrii  ggeenneell  ttaahhmmiinnlleerriinn
tteerrssiinnee  kkaarrbboonn  ssaall››mmllaarr››nnddaa,,  hhaavvaayyoolluu
sseekkttöörrüü  iillee  kkaarrflfl››llaaflfltt››rr››llaabbiilleecceekk  ddüüzzeeyy--
ddee..  BBuu  kkoonnuuddaa  NNeettssiiss  nneelleerr  yyaapp››yyoorr??  

Netsis olarak genifl kapsaml› AR-GE
çal›flmalar› sonucunda ortaya ç›kar-
d›¤›m›z RedCode ürün ailemizi, SaaS
modeli ile edinilebilir hale getirdik.
SaaS (Software as a Service), yaz›l›m
çözümlerinin, internet üzerinden
kullan›c›lar›n hizmetine sunulmas›n›
mümkün k›lan bir yöntem. Öte yan-
dan tüm kay›tlar internet üzerinden
eriflilebilir durumda oldu¤undan, her
an her yerden kesintisiz çal›flma ola-
na¤› sunuyoruz. Böylelikle her flirke-
tin ayr› sunuculara sahip olmas›, ayr›
bak›m ve güncelleme maliyetleri
ödemesinin ve baz› noktalarda ula-
fl›m maliyetlerinin de önüne geçile-
biliyor. Elbette bu maliyetlerle bir-
likte karbon ayakizinde de azalma
sa¤lanabiliyor. 

Kullan›m flekline göre SaaS ortam›n-

daki donan›m gereksinimleri de h›zl›ca
etkin kullan›lacak flekilde haz›rlanabili-
yor. Örne¤in ay sonlar›nda hesaplama
yapmak için büyük oranda hesaplama
gücüne (CPU) gereksinim duyabilirsi-
niz. Bu durumda, SaaS ortam›nda yer
alan ve o anda bofl kalan sunucular›n
gücü kullan›labilir ve istenilen ifllemler
daha h›zl› sürede tamamlanabilir. Bu
örnekte oldu¤u gibi; disk kapasitesi,
haf›za kapasitesi ve a¤ bant geniflli¤i de
gereksinimlere göre h›zl›ca artabilir ya
da azalt›labilir.

Donan›m bileflenlerinden ortak
kullan›m sonucu tasarruf sa¤layan
SaaS,  felaket durumlar› için bulun-
durulmas› gereken yedekleri de he-
saba katt›¤›m›zda karbon sal›m›n›n
azalmas›n› önemli ölçüde destekle-
mektedir.

Bilgi ‹fllem

Netsis Genel Müdürü Göksel Üçer:

“Yaz›l›m›n Do¤as›nda, 
Tasarruf ve Verimlilik Var”

Gelifltirdi¤i e-ifl
çözümleriyle farkl› sektör
ve ölçekteki flirketlerin
gereksinimlerini
karfl›layan yüzde 100
Türk sermayeli bir yaz›l›m
kuruluflu olan Netsis,
1991 y›l›nda ‹zmir’de
kurulmufl. En son,
gelifltirdi¤i e-fatura
yaz›l›m›yla dikkatleri
üzerine çeken Netsis’in
Genel Müdürü Göksel
Üçer, giderek artan 
e-ticaret uygulamalar›n›n
karbon ayakizinin
azalt›lmas›nda önemli bir
rol oynayaca¤›n› da öne
sürüyor. 
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EE--ffaattuurraa  iissiimmllii  ççaall››flflmmaann››zzddaann  bbiirraazz
ssöözz  eeddeebbiilliirr  mmiissiinniizz??  EE--ffaattuurraa  nneeddiirr  vvee
nneeddeenn  ddoo¤¤aa  ddoossttuudduurr??  BBuu  kkoonnuuddaa
NNeettssiiss’’iinn  yyaazz››ll››mm››nn››nn  öözzeell  yyaann››  nneeddiirr??  
E-fatura ile flirketler, fatura basmak
yerine çal›flt›klar› kurumlara ya da ifl
yapt›klar› taraflara e-ortamda fatura
sunabiliyor. Böylelikle, bas›l› fatura
devri sona ermifl ve kâ¤›t tasarrufu
sa¤lanm›fl oluyor. Ayr›ca, fatura ha-
z›rlan›rken yaz›c›dan ç›kt› al›n›p, kar-
fl› tarafa faks ya da kargo ile ulaflt›r›l-
mas› da hem flirketlere, hem do¤aya
ek bir yük daha getiriyor. E-fatura
tüm bu maliyetlerin önüne geçiyor ve
kâ¤›t kullan›m›n› devre d›fl› b›rak›yor. 

Kâ¤›d›n bask› aflamas›na gelene ka-
dar geçirdi¤i süreci genel hatlar›yla
inceleyecek oldu¤umuzda; a¤aç kesi-
mi/at›k kâ¤›t selüloz dönüflümü; ham-
maddenin fabrikaya transferi; üre-
tim; toptan sevkiyat ve perakende da-
¤›t›m aflamalar›ndan geçti¤ini görü-
yoruz. E- faturayla tüm bu aflamalar-
da ortaya ç›kan karbon ayakizini sil-
mifl oluyoruz.  

E-fatura uygulamas›n›n usul ve esas-
lar›, Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› taraf›ndan
belirlenirken, kurumdan onay al›nma-
dan uygulama kullan›c›larla buluflturu-
lam›yor. Netsis, Türkiye’de e-fatura uy-
gulamas›na entegrasyon izni alan ilk
kurumsal kaynak planlamas› yaz›l›m›
olmas›yla fark yarat›yor. 

EE--ffaattuurraayyaa  ggeeççiillddii¤¤ii  zzaammaann,,  TTüürrkkiiyyee
ççaapp››nnddaa  nnee  kkaaddaarr  bbiirr  kkââ¤¤››tt,,  ddoollaayy››ss››yyllaa
aa¤¤aaçç  ttaassaarrrruuffuu  ssaa¤¤llaannaabbiilleeccee¤¤iinnee  ddaaiirr
bbiirr  hheessaappllaammaann››zz  vvaarr  mm››??  
E-faturaya geçen flirketler ço¤ald›kça,
ayn› oranda kâ¤›t tasarrufu da arta-
cakt›r. Netsis olarak bizim bugün ül-
kemizde ve dünyada 30 binden fazla
müflterimiz bulunuyor. Kullan›c› say›-
lar› ise 100 binle ifade ediliyor. Sadece
Netsis kullan›c›s› 30 bin flirketin y›lda
kesti¤i yüzlerce, hatta binlerce fatu-
ray› e-ortama aktard›¤›n› göz önüne

ald›¤›m›zda, yarat›lan fayday› daha
iyi anlayabiliriz. 

EE--ffaattuurraa  ttüümm  ööllççeekktteekkii  vvee  sseerrmmaayyee  yyaa--
pp››ss››nnddaakkii  flfliirrkkeettlleerr  iiççiinn  uuyygguunn  mmuu??  
E-fatura, KOB‹ ya da büyük iflletme
boyutuna bak›lmaks›z›n, her sektör-
den ve her ölçekten flirket için yararl›
bir çözüm. Özellikle, yo¤un faturala-
ma ifllemleri olan flirketlerin, fatura-
lama süreçlerini tamamen e-ortamda
yaparak tasarruf etmeleri mümkün.
Uygulamadan anonim flirket ile limi-
tet flirket statüsünde bulunan tüm
flirketler yararlanabilir. Elektronik
belge biçiminde düzenlenen faturalar
bu uygulamayla güvenli bir flekilde ta-
raflar aras›nda dolaflabiliyor. E-fatura
uygulamas› çevreci yaklafl›m› teme-
linde bar›nd›ran, maliyet ve ifl yükü
tasarrufu sunan bir uygulama oldu¤u
için yap›s› gere¤i flirketlere art› bir
yük de¤il, tasarruf avantaj› sunuyor. 

BBuu  ttüürr  ddoo¤¤aa  ddoossttuu  ççöözzüümmlleerr  ggeettiirreenn
bbaaflflkkaa  hhaannggii uuyygguullaammaa  vvee  yyaazz››ll››mmllaarr››--

nn››zz  vvaarr??  BBuunnddaann  ssoonnrraass››  iiççiinn  ddee  bbuu
aallaannddaa  yyeennii  pprroojjeelleerr  bbeekklleeyyeebbiilliirr  mmii--
yyiizz  NNeettssiiss’’tteenn??
Netsis olarak her sektör ve ölçekten
flirketin geleneksel ifl yap›fl biçimlerini
teknolojiyle destekleyerek yeniden
modellemelerini, ifl süreçlerini otoma-
tize etmelerini ve üretimden finansa
her süreçte kaynaklar›n› daha etkin
planlayarak verimliliklerini art›rmala-
r›n› sa¤layan yaz›l›m çözümleri sunu-
yoruz. Bir baflka deyiflle tasarruf ve ve-
rimlilik art›fl› gibi avantajlar, yaz›l›m›n
do¤as›nda var. Daha az enerji tükete-
rek, iflgücünü daha etkin kullanarak
tasarruf edilmesini sa¤l›yor. Günümü-
zün öne ç›kan e¤ilimlerinden e-ticaret
uygulamalar› da ürünün fabrikadan
ç›k›fl›ndan müflteriye ulaflmas›na
kadar geçen süreçteki karbon ayakizi-
ni önemli ölçüde azaltmakta. Netsis
olarak bu konuda da altyap› sa¤l›yo-
ruz. Nepazar.com ile KOB‹’lere ürünle-
rini do¤rudan tüketiciye ulaflt›rabile-
cekleri bir zemin sundu¤umuz gibi
B2B uygulamalar›m›z ile de kendi ba-
yileri ve tedarikçileri ile online çal›fl-
mak isteyen firmalara da çözüm sunu-
yoruz.  Az önce söz etti¤imiz SaaS mo-
delinin de, yaz›l›mda 2011’in trendi
olaca¤›n› söylemeliyim. m

E-fatura, KOB‹ ya da 
büyük iflletme boyutuna

bak›lmaks›z›n, 
her sektörden ve her

ölçekten flirket için yararl›
bir çözüm. Özellikle, yo¤un

faturalama ifllemleri olan
flirketler için...
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Türkiye’nin belki de ilk çevre gazetesi olan “Yeflil
Türkiye”yi, Bahçeflehir Üniversitesi Ekonomik ve
Toplumsal Araflt›rmalar Merkezi Araflt›rma Görevlisi
Bar›fl Gençer Baykan tesadüf eseri sahaflarda keflfetti.
1951 y›l›nda yay›nlanmaya bafllayan Dergi, çevre
konular›n›n o dönemde ele al›n›fl›n› gösteren 
önemli bir kaynak ve Türkiye’de çevre 
yay›nc›l›¤›n›n atas› olarak 
kabul edilmeli.
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Arfliv

1950’lerdeki “Yeflil Türkiye” 

“Yurt Yeflil Oldu¤u
Zaman Vatand›r”

Yaz›: Bar›fl Gençer BAYKAN, 
BETAM Araflt›rma Görevlisi

Foto¤raflar: Özgür GÜVENÇ
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Tabiat› seven bütün insanlar
flüphe yok ki yeflil renkten
hofllan›rlar. Yeflilin hakim bir

renk olarak k›rlar› kucaklamas› gönlü-
müze ümit ve nefl’e verir. Yeflil rengi
demirbafl olarak muhafaza eden ve
her sene hayat›ndan verdi¤i canl›l›k ve
tazelikle kendini bezeyen, mevcudiye-
ti insanl›k ve medeniyet alemine hiz-
met etmekten baflka bir maksat tafl›-
mayan ve y›llar boyu bize çeflitli ürün
ve bedii zevkler sunmakla faydal› olan
yeflil orduyu, yani a¤aç ve ormanlar›
sevmeyen kimse bulunur mu?”

Bu sat›rlar “Yeflil Türkiye” gazetesi-
nin Mart 1951 tarihli ilk say›s›ndan.
Dergiyi Yeflil Türkiye Orman Mühen-
disleri Muavinleri Cemiyeti ç›karm›fl.
Mesleki bir gazete olmas›n›n yan›s›ra
Türkiye’nin belki de ilk çevre gazetesi.
Belki diyoruz çünkü Türkiye’de çevre
tarihi üzerine maalesef çok az araflt›r-
ma var.

Yeflil Türkiye, ‹stanbul’da Hüsnüta-
biat Matbaas›’nda 750 adet bas›l›yor
ve 1952 bütçesi 3384 lira. Yaz› iflleri
müdürlü¤ünü Ahmet Yaman yürüt-
müfl. Ayl›k gazetenin fiyat› 10 kurufl.
Cemiyetin bir bürosu olmad›¤› için ça-
l›flmalar Sirkeci’deki Emek Palas’tan
yürütülmüfl. Yaz›flma adresi ise ‹stan-
bul-Bak›rköy Posta Kutusu No: 12. Ce-
miyetin yöneticilerinin yazd›¤› dergi-
de dönemin tan›nm›fl yazarlar›n›n ko-
nuyla ilgili yaz›lar›na da yer verilmifl.
Cumhuriyet’ten Falih R›fk› Atay’›n
“Ormanlar›m›z”, Yeni ‹stikbal’den Be-
dii Faik’in “Orman” yaz›lar› 6. say›da
yer al›yor. Gazetenin ana slogan›
“Yurt yeflil oldu¤u zaman vatand›r”.
Türkiye’nin o y›llardaki nüfusu 21 mil-
yon, 18 milyonu tar›m ile u¤rafl›yor.
Radyolar›n kasabalardan köylere yeni
yeni yay›ld›¤› y›llar. Cemiyet, Türkiye
çap›nda 2000 kifli oldu¤u düflünülen
orman mühendis muavinlerinin “her-
gün biraz daha artan ›zd›raplar›ndan,
istikbal endiflelerinden, y›llard›r de-

¤iflmeyen ve de¤iflmesi de kimsenin
akl›na gelmeyen adlar›ndan do¤mufl”.
fiöyle ki Orman Fakültesi mezunlar›-
na “Yüksek Mühendis” unvan› verilir-
ken, Orman Mektebi mezunlar›na
Mühendis Muavini deniyor. Yüksek
Orman Mühendisleri bölge flefi yar-
d›mc›l›¤›ndan Orman Genel Müdürlü-
¤üne kadar yükselirken Orman Mü-
hendis Muavinleri ayn› mevkiden an-

cak bölge flefli¤ine yükselebiliyorlar.
Cemiyet mesleki anlamda orman mü-
hendis muavinlerinin de mühendis
unvan›n› alarak bu eflitsizli¤in gideril-
mesi için faaliyette bulunuyor. Temel
ald›klar› ve Yeflil Türkiye dergisinde
sürekli yer verdikleri kaynak da ‹sveç
Orman Araflt›rma Enstitüsü Müdürü
Profesör Naslund’un Tar›m Bakanl›¤›-
na verdi¤i rapor. 

“Orta orman tahsiline ait ders prog-
ramlar› o kadar yüklü ve o kadar a¤›r
bir flekilde tanzim edilmifltir ki, netice
itibariyle memlekette yetifltirilen iki
s›n›f ormanc› (Orman Yüksek Mühen-
disi ve Orman Mühendis Muavini)
aras›nda tahsil terbiyeleri bak›m›n-
dan hemen hemen pek az bir fark bu-
lunuyor.” 

Yeflil Yakal›lara dair
Türkiye’deki ilk araflt›rmaya

imza atan Bar›fl Gençer
Baykan, Türkiye’nin çevre

yay›nc›l›¤› tarihinin de
çal›fl›lmay› bekledi¤ini

hat›rlat›yor.

‘‘
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‹lkeler “Yeflil Kitap”ta
Cemiyet bugün kulland›¤›m›z
anlamda bir lobi faaliyeti içe-
risinde. Cemiyet yetkilileri Or-
man Genel Müdürlü¤ü, Orman
Fakültesi yetkilileriyle görüflü-
yor, Baflkan TBMM’de vekiller
ile temasa geçiyor ve “Mesleki
müktesebatlara nazari ve ameli
bilgi ve görüfllerini ve ormanc›-
l›k aleminde en ileri milletlerin
ormanlar hakk›nda vaaz eyle-
dikleri esaslar›” Yeflil Kitap ad›
alt›nda bir araya getirerek döne-
min milletvekillerine iletiyorlar.
Dönemin Zafer, 14 May›s, Hürriyet
ve Ulus gazetelerinin muhabirleri
ile yemekli toplant›lar düzenleye-
rek, bas›n›n deste¤ini almaya çal›-
fl›yorlar. 

Dönemin siyasal yaflam›na dair iz-

ler de bulmak mümkün Yeflil Türki-
ye’de. Yaz›larda s›k s›k ormanc›l›k
mesle¤inin siyasal tart›flmalarda her
zaman hor görüldü¤ünden ve CHP’nin
ormanc›lar›n taleplerine kulak verme-
di¤inden bahsediliyor. 1950 y›l›ndaki
genel seçimlerle çok partili hayata ge-
çifl, ormanc›lar›n da seslerini duyur-
malar› için bir f›rsat yaratm›fla benzi-
yor. Dergide yazanlar Demokrat Parti
Hükümetine büyük umut ba¤l›yorlar
ve seçim sonras› ortam› “Demokrasi
bayram›”, “Demokrasi Günefli”, “‹leri
Demokrasi” olarak tan›ml›yorlar. 

Cemiyetin bir di¤er amac› da a¤aç
ve orman sevgisini yaymak. Gazetenin
ikinci say›s›ndan itibaren cemiyetin
faaliyet haberleri azal›rken Orman Ka-
nunu, Ormanc›l›k Teflkilat› ve orman
sorunlar› üzerine yaz›lar artm›fl. O dö-
nemde ç›kmas› beklenen yeni Orman
Kanunu münasebetiyle “Milli Orman
Kanunu” yaz›s›nda Ahmet Yaman,

Arfliv

“Ormanlar›m›z›n harap olufluna
memleketimizde düzenli bir iskan
sisteminin mevcut olmamas› da sebep
olmufltur. Rus Harbi neticesinde
Kafkasya’dan, Birinci Cihan Harbi’nde
Rus iflgaliyle Do¤u Karadeniz
illerinden göç eden vatandafllar›m›z›n
hiçbir kayda tabi olmaks›z›n
kendilerine mekan seçtikleri yerler
Bolu, Kocaeli, Bursa ve civar illerimizin
en verimli orman sahalar› üzerindedir.
Vaktiyle düzenli bir iskan siyaseti
mevcut olsayd› bu yerlere tafl›nan
kifliler daha müsait yerlere, ovalara
yerlefltirilseydi, ormanlar tahrip
edilmekten kurtulabilirdi. fiimdi bu
m›nt›kalardan gelen seller Akyaz›,
Adapazar›, Düzce ve di¤er ovalarda
her sene milyonlarca zarara sebep
olmakta ve bu yerlerde iskana imkan
vermemektedir.” (Ziraat, Orman ve
‹skan Hakk›nda Düflünceler; 
Ali Hadi Alkan)

Sellerin Sebebi!

Yeflil Türkiye dergisinde
sürekli yer verilen

kaynaklardan biri de ‹sveç
Orman Araflt›rma Enstitüsü

Müdürü Profesör Naslund’un
Tar›m Bakanl›¤›na 

verdi¤i rapor. 
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Arfliv

Menderes’in ilk kabinesinde yer alan
Ziraat Bakan› E¤riboz’un orman mev-
zuat›n› de¤ifltirmek için çok u¤raflt›¤›-
n›; tetkik gezileri yapt›¤›n›, memur ve
halkla görüfltü¤ünü, Orman Fakültesi
heyetleriyle bir kongre toplad›¤›n›,
meslek uzmanlar› ve ilim heyetlerinin
görüfllerine dayanarak bir tasar› ha-
z›rlatt›¤›n› anlat›yor ve yeni bakan Ne-
dim Ökmen’den de ayn› çabay› bekle-
di¤ini belirtiyor.

Baflka bir yaz›da ormanlar›n korun-
mas› için flunlar öneriliyor: 
• Orman s›n›rlar›n›n tespiti
• Tarla aç›lmas›n›n engellenmesi (Ge-
cekondu kelimesi geçiyor)
• Orman m›nt›kalar›nda insan, hayvan

ve araç geçmesinin izne tabi tutulmas›
• Vatandafl› uyar›c› ve bilgilendirici
levhalar olmas› (Vatandafl bu orman
senindir; bu orman senin s›hhatinin,
ziraatinin bekçisidir; atefl yakanlar›
ay›pla, onlara mani ol; bu orman hepi-
mizin, harpte de, sulhte de çok lüzum-
ludur.) 

Son olarak ikinci say›dan ilginç bir
yaz›/öneriyle bitirelim. Nuri Alpay im-
zal› yaz›da, “A¤aç Dikme Mükellefiye-
ti” Kanununun ç›kar›lmas› öneriliyor:
“21 milyon nüfusumuzun 10 milyo-
nunun 10 sene için bu mükellefiyete
tabi tutuldu¤unu kabul edersek, halk›-
m›z beher sene için 10 a¤aç dikmeye
mecbur tutulursa, 10 sene zarf›nda bu-
nun yar›s› kurusa dahi en az 50 milyon
a¤aca sahip oluruz ki bu da az›msana-
mayacak bir rakam olsa gerektir”. 

“Yeflil Türkiye” her ne kadar orman
mühendisleri muavinlerinin mesleki
problemlerini çözme amac›yla yay›n
yapsa da ele ald›¤› ormanc›l›k konula-
r› itibariyle 60 y›l öncesinde de çevre
yay›nc›l›¤›n›n varl›¤›n› bize gösteriyor.
Türkiye’de çevre yay›nc›l›¤›n›n tarihi
araflt›r›lmay› bekleyen dosyalar ara-
s›nda. Tarihçilere duyural›m. m

“1949 y›l›ndan 1950 y›l›na kadar
memlekette 7323 orman yang›n›
olmufl ve bu yang›nda 5 milyon 754
bin 916 a¤aç yanm›flt›r. 1950’den
1952 Mart ay›na kadar ise yine bütün
memlekette 1615 yang›n olmufl ve
957 bin 444 a¤aç yanm›flt›r. Bu
suretle son 4 sene içinde vuku bulan
orman yang›nlar› neticesinde 88
milyon 640 bin 243 liral›k zarar
kaydedilmifltir.” (Ankara Hususi) 

7323 Orman Yang›n›

1950 y›l›nda çok partili
hayata geçifl ormanc›lar›n da
seslerini duyurmalar› için bir

f›rsat yaratm›fl. 
Yaz›larda s›k s›k ormanc›l›k
mesle¤inin her zaman hor

görüldü¤ünden bahsediliyor.
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Ahflap Topaç,
Bayblade’e Karfl›
Gel Oyna ma¤azas›n›n ana fikri ahflap oyuncaklar. Bu
ma¤azalarda çok fazla Benon, Bayblade ya da Action Man
bulamazs›n›z ama ahflaptan envai çeflit topaçlar, kuklalar, zekâ,
mant›k oyunlar› ve tangramlar sizi ve çocuklar›n›z› bekliyor.
Hatta can›n›z çekerse orada bile oynama flans›n›z var. Bu
arada ma¤azan›n sahibi fiule fienol, iflin Waldorf Pedagojisine
kadar uzanan felsefi yönünü de ›srarla vurguluyor. 

Yaz›: Balkan TALU   Foto¤raf: Özgür GÜVENÇ
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E¤itim

“Bir çocu¤un elinde tuttu¤u
malzeme plastik olmamal›. ‹ki
ahflap blok al›n. Belki önce
onu a¤z›na sokacak ya da 
birbirine vurup ses ç›karacakt›r
ama sonra da o bloklara flekil
vermeye çal›flacakt›r” 

ocu¤um neyle, nas›l, ne zaman oynas›n?
Çocu¤u büyüdükçe her ailenin ortak so-
rusu budur. Popüler kültür buna, belki

de gere¤inden fazla cevaplar veriyor zaten. Her
birinin farkl› bir özelli¤i, ifllevi olan süper kah-
ramanlardan mebzul miktarda var ortal›kta.
Üretilen her Action Man’in, Barbie’nin veya
Örümcek Adam’›n modas› bir sene içinde biti-
yor nas›lsa. Gel Oyna ma¤azas›n›n sahibi fiule
fienol da bu sorunun üzerine gidiyor uzun süre-
dir. Esas mesle¤i turizmcilik ama memleketi-
mizde yaflayan birçoklar› gibi hiçbir zaman
esas mesle¤ini yapmam›fl. fiule fienol, uzun za-
mand›r çocuk pedagojisi üzerine kafa yoruyor.
Ahflap oyuncaklara tak›yor kafay› çünkü duyu-
sal iletiflime çok önem veriyor fiule fienol. “Bir
çocu¤un elinde tuttu¤u malzeme plastik olma-
mal›. ‹ki ahflap blok al›n. Belki önce onu a¤z›na
sokacak ya da birbirine vurup ses ç›karacakt›r
ama sonra da o bloklara flekil vermeye çal›fla-
cakt›r” diyen bir oyuncakç› teyzenin hikâyesini
anlataca¤›z bu sefer sizlere 

Ondan Sonra…
Masallar› keyifle dinler çocuklar. “Ondan
sonra” diye diye masallara kat›lmay›, onlara
yeni hikâyeler ekleyip ç›karmay› da ayr›ca
severler. Bizim masal›m›z da Feshane’de dü-
zenlenen bir ekoloji fuar›nda bafll›yor. fiule
fienol’un Adonis ad›yla kurdu¤u küçük grup,
‹zmir’de üretilen ahflap oyuncaklarla kat›l›-
yor fuara. Ondan sonra, Toyzz-shop, City
Farm gibi markalarla ifl yapmaya bafll›yorlar.
Küçük tezgâhlardaki topaçlar›, kuklalar›,
kaynana z›r›lt›lar›n› gördükçe çocuklardan
çok anneler ve babalar çocukluklar›n› hat›r-
lay›p heyecanlanabiliyorlar ama büyük zin-
cirlerde bir türlü raf ürünü olarak kabul edil-
miyor ahflap oyuncaklar. Bir gün ma¤azan›n
birine satt›¤› ahflap topaçlar›n izini sürmeye
çal›flt›¤›nda “Bilmem, bize gelmedi” gibi bir
cevapla karfl›lafl›yor fiule Han›m. “Raf ürünü
olmayan oyuncaklar›n trafi¤inin pek fark›n-
da olam›yor ma¤aza iflletmecileri. Bu anlam-
da e¤itime, oyuna, oyunca¤a yönelik çok

Ç
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Waldorf e¤itiminde hem
ahflap oyun-e¤itim araçlar›
kullan›l›yor, hem de ahflap
oyuncak yap›m› ve
marangozluk ö¤retiliyor.
Çocuklar daha anaokulu
döneminde bahçede a¤aç
yontmaya bafll›yor. 

standart, tektipçi bir yaklafl›m var. Hâlbuki
oyun dedi¤iniz fley tek tipçili¤e gelmez” diyor
oyuncakç› teyze. 

Ondan sonra, Almanya’ya düflüyor yolu-
muz. fiule fienol yurtd›fl›ndaki oyuncak fuar-
lar›n› gezmeye bafll›yor. Bu arada büyük k›z›
Selin de büyümeye devam ediyor. Anaokulu
için araflt›rmalar da bafll›yor ama fiule fienol
bir türlü içine sinen bir okul bulam›yor. So-
nunda birbirlerinin halinden anlayan birkaç
aile birleflip bir yer kiral›yorlar. Küçük Se-
lin’in de kat›ld›¤› bir oyun evi aç›yorlar. Selin
ve akranlar› bu oyun evinde bulufluyor. Aileler
de mekân›n masraflar›n› karfl›l›yor, yard›mc›
bir ö¤retmen tutuyor, yemeklerini kendileri
yap›yorlar. Sonunda amatör bir ruhla baflla-
yan bu projeyi nihayet kurumsallaflt›rmaya
karar veriyorlar ve 2005 y›l›nda“Oyun, Sanat
ve Zanaat Derne¤i”ni kuruyorlar. Ayn› yerde
faaliyet yürüten Toplum Gönüllüleri Vakf›’n›n
gençlik merkezinden çocuklar da kat›lmaya
bafll›yor yeni arkadafllar›na… 

Bütün Renkler Kar›fls›n
2005 y›l›na geldi¤imizde masal bir süre ke-
sintiye u¤ruyor. fiule Han›m ve ailesi ac› ger-
çeklerle yüzlefliyor. Efli Süha fienol kansere
yakalan›p ölüyor. Oyuncaklar ve e¤itim ma-
teryalleri bir süreli¤ine di¤er an›larla birlikte
bir depoya kald›r›l›yor. 

“Gel Oyna”n›n yarat›c›s› fiule fienol,
yapt›¤› iflin düflünsel köklerini,
Avusturyal› ezoterik düflünür ve
mimar Rudolf Steiner’›n gelifltirdi¤i
Waldorf Pedagojisine dayand›r›yor.
‹lk Waldorf Okulu, Rudolf Steiner
taraf›ndan, Birinci Dünya Savafl›
sonras›nda 1919 y›l›nda,
yoksullu¤a mahkûm olmufl
Almanya’n›n Stuttgart kentindeki
Waldorf-Astoria sigara fabrikas›
iflçilerine verilen konferanslardan
sonra kurulmufl. Waldorf sistemine
göre yaflam›n herhangi bir alan›nda
yenilik önerileri getirebilmek için,
yaflam› yaln›zca yüzeysel olarak ele

almak yeterli de¤il. 
Waldorf e¤itiminde hem ahflap
oyun-e¤itim araçlar› kullan›l›yor,
hem de ahflap oyuncak yap›m› ve
marangozluk ö¤retiliyor. Çocuklar
daha anaokulu döneminde
bahçede a¤aç yontmaya bafll›yor.
Beflinci s›n›fta tahta kafl›k yapmaya
bafllayan çocuklar, lisede yontma
heykeller ve evler yap›yorlar. 
Waldorf ekolünde, üretilen her
fleyde sürdürülebilir olma özelli¤i
aran›yor. Yap›lan her fley ayn›
zamanda kullan›labiliyor olmal› ve
bu ürünler yap›l›rken ya hiç ya da
çok az boya kullan›lmal›.

Waldorf Pedagojisinde Oyun ve E¤itim
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Ondan sonra, Bu¤day Derne¤i taraf›ndan
örgütlenen ekolojik pazarlar bafllad›¤›nda,
aç›lan ilk tezgahlardan biri “Gel Oyna” olu-
yor; hem çocuklarla hem de büyüklerle
oyun atölyeleri yap›yorlar. Çocuklar ve bü-
yükler hep beraber uçurtmalar, kuklalar ve
topaçlar yapmaya bafll›yor. Ekolojik pazar-
lardan sonra yollar›, enerji ihtiyaçlar›n› ye-
nilenebilir kaynaklardan sa¤layan Meydan
Al›flverifl Merkeziyle kesifliyor. Merter ve
Ümraniye’de yeni dükkânlar aç›l›yor. Ço-
cuklar ilk önce, oyun hamurlar›n›n bafl›n-

dan kalkam›yor. Sonra da topaçlar› dakika-
larca, boyuyor duruyorlar. “Biz bir topac›
boyad›¤›m›zda, güzel oldu¤unu hissetti¤i-
miz zaman b›rak›r›z. Çocuklarsa bir türlü
boyamaya doyam›yor. ‹lla bütün renkleri
birbirine kar›flt›rmak istiyor” diyor fiule fie-
nol gülümseyerek. 

Oyuncaklar ve Pedagoji
fiule fienol’un esas dertlerinden biri de al›fl-
verifl merkezi mant›¤›n› art›k bir yerlerden
k›rabilmek. Bu yüzden Gel Oyna’da nostaljik

“Popüler kültür, bir ba¤›ml›l›klar zincirini
de beraberinde tafl›yor. Çeflitli bilimsel
araflt›rmalar bunu kan›tl›yor. Bizim
burada sergiledi¤imiz oyuncaklar› baflka
yerde görüp oynayam›yor çocuklar.
Ailelerin çocuklara yönelik al›flverifl
yaparken birebir konuflmaya, diyalog
kurmaya ihtiyaçlar› var. Biz buraya gelen
müflterilerle alternatif e¤itim yöntemlerini
de konufluyoruz, çocuk bak›m›yla ilgili
sorunlar› da... Bunu yapabilmek 
için de ayr› alanlar oluflturulmas› laz›m.
Ailelerin ve bu iflleri yapan insanlar›n 
bir araya gelebilece¤i, çocuklar›n
oynayabilece¤i mekânlar oluflturulmas›
laz›m. Özellikle Feriköy’deki pazarda 
onu yapmaya çal›fl›yoruz.” 

fiule fienol: “Popüler 
Kültür Ba¤›ml›l›k Yarat›yor”

fiule fienol’a göre e¤itimin
art›k disiplinleraras› olmas›
gerekiyor. Zaten art›k yeni
aileler de çocuklar› olunca
yeni fleyler ö¤renmeye 
daha aç›k oluyorlar. 
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“Biz asl›nda ürün satm›yoruz,
hizmet veriyoruz” diyor fiule

fienol. Çünkü Gel
Oyna’ya oyuncak

almaya gelen
müflteriler “fiimdi

bunu almay›n,
gerek yok, birkaç
y›l daha bekleyin”

gibi cümleler
duyabiliyorlar oyuncakç›

teyzeden. 

tahta topaçlar sadece iki liradan sat›l›yor.
Çünkü oyuncakç› teyze nostaljik topaçlar›
bakkal dükkanlar›nda da görmek istiyor. ‹lk
baflta ahflap topaçlar yeni nesil çocuklara bir
mana ifade etmeyebilir. BenOn, Bayblade ve
Actionman gibi ürünler art›k çocuklara daha
fazla hitap edebiliyor. Bu art›k inkâr edile-
mez bir gerçek. Asl›nda modernize edilmifl
bir tür topaç olan Bayblade’ler (hatta yanla-
r›nda gerçek b›çak oldu¤u için daha tehlikeli)
25 liradan sat›l›yor. Gel Oyna tezgâhlar›nda
sat›lan büyük ahflap topaçlar ise sadece yedi
lira. Hem de Gel Oyna topaçlar› yar›flmada
Bayblade’leri yenebiliyor, bizden söylemesi. 

fiule fienol, oyuncaklar›n ayn› zamanda bi-
rer e¤itim arac› oldu¤unun da gayet fark›n-
da. Bu yüzden uzun araflt›rmalardan sonra
Waldorf pedagojisini benimsiyor. Waldorf
e¤itim pedagojisinin sistemi ruh, zihin ve be-
den bütünlü¤üne dayan›yor. Bir bitki nas›l
gördüklerimizden ibaret de¤ilse hayat tohu-
munun çekirde¤inde ne oldu¤u bazen çok
önemli olabiliyor. ‹çimize ifllenen kodlar, sa-
dece geçmiflin izini sürmeye yaram›yor, gele-
ce¤imiz hakk›nda da ipuçlar›na sahip oluyo-
ruz. Ne de olsa insanl›¤›n do¤al geliflimi gele-
ce¤i de içinde tafl›yor. 

fiule fienol’a göre e¤itimin art›k disip-
linleraras› olmas› gerekiyor. Zaten ar-
t›k yeni aileler de çocuklar› olunca
yeni fleyler ö¤renmeye daha aç›k
oluyorlar. Gel Oyna’da çocuk-
lar oyunlar›n› oynay›p, oyala-
n›rken aileler de fiule fienol’la
çocuk bak›m›, e¤itimi gibi so-
runlarla ilgili dertlerini payla-
fl›yorlar.

“Biz asl›nda ürün satm›yo-
ruz, hizmet veriyoruz” diyor fiule
fienol. Çünkü Gel Oyna’ya oyuncak
almaya gelen müflteriler
“fiimdi bunu almay›n, ge-
rek yok, birkaç y›l daha
bekleyin” gibi cümleler
duyabiliyorlar oyuncakç›
teyzeden. Ondan sonra,
hangi oyunca¤› nas›l kullanabile-
ceklerini, o oyunca¤›n ne ifle yaraca¤›-
n› da ö¤renebiliyorlar. Gel Oyna tezgâ-
h›na gelen çocuklar için fiule fienol, orada
gördükleri oyuncaklara dokunmalar›na, oy-
namalar›na izin veren bir oyuncakç› teyze.
Bizim için ise bir Don Kiflot. Ondan sonra?
Sonras› Gel Oyna’da… m
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eni bir ifl kurmay› amaç-
l›yorsan›z, bir ifl plan›
yapars›n›z. Çünkü hem

ifl kurmak, hem de bu ifle yat›ra-
cak paray› bulmak için mutlaka
bir ifl plan›n›z›n olmas› gerekir.

Bir ifl plan›, genel olarak 15-
30 sayfadan oluflur; bunun ilk
k›sm› sunmak istedi¤iniz ürü-
nü, bunun sosyal ve ekonomik
etkilerini anlat›r. Daha sonra
pazardaki durumla ilgili analiz
ve sizin operasyonel stratejile-
riniz yer al›r; tabii bunlara çe-
flitli finansal öngörüler efllik
eder. K›saca, klasik bir ifl plan›
sonuçta iflin mali fizibilitesini
ortaya koyar. 

Yeflil ‹fl Plan› ise, iflin finansal
fizibilitesinin yan› s›ra, yap›lacak
iflin çevresel ve sosyal etkilerini
de somutlar. Yapaca¤›n›z ifl sera
gaz› ve baflka kirleticilerin üreti-
mine yol açm›yorsa, yenilenebi-
lir enerji kaynaklar›n› kullana-
caksan›z veya enerji verimlili¤i
önlemleri alacaksan›z, iflinizi en
az at›kla yapacak ve yeni istih-
dam oluflturacaksan›z, yeflil ifl
kategorisine hofl geldiniz. 

‹fl Yönetimi

Bir plan›n
var m›?

Evet, 
hem de yeflil!

Yeflil ‹fl Plan› ‹çin Kendinize Sorman›z
Gereken Sorular

Y
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Eko Çiçekçi Dükkân›
Kaliforniya, Anaheim’da bir çiçekçi
dükkân› sahibi olan Christine
Saunders belediyesinin ekonomik
iflletmesine baflvurarak, daha yeflil bir
dükkân sahibi olabilmek için ne
yapmas› gerekti¤ini sordu. Kendisine,
elektrik sistemini de¤ifltirmesi,
havaland›rma sistemini tümüyle
kapatmas› ve bunun yerine belli
zamanlardaki ›s›y› ayarlayacak bir
termostat sistemi kurmas› önerildi.
Saunders, bütün bu ifllemler için
1300 dolar harcad›. Fakat “ekolojik
çiçekçi” olarak ün sald›¤› için
eskisinden kat kat daha fazla para
kazanmaya bafllad›.
www.thespiraledstem.com

Piflirme Ya¤›n› Yak›ta 
Dönüfltüren Restoran
Wisconsin, Appleton’da bir restoran›
olan Joe Nelesen kulland›¤› s›v›
piflirme ya¤lar›n› araba yak›t›na
dönüfltürdü. Fryer To Fuel firmas›na
yapt›rd›¤› bir dönüfltürücü makine
sayesinde Ford Excursion marka

arabas›yla öteki iflinde kulland›¤› iki
traktör için bitki ya¤lar›ndan haftada
40 galon yak›t üretmeye bafllad›. 
Nelesen dönüfltürücü makine için
8000 dolar ödedi. Dizel yak›ttan
haftada 400, restorandaki yanm›fl
ya¤lar›n bertaraf edilmesi
masraflar›ndan da 100 dolar kâr
etmeye bafllad›.

Kullan›lm›fl
Paket
Malzemesiyle

Online Sat›fl:
Ç›plak Hippie

Florida, Tampa’da online olarak
organik pamuktan üretilmifl tiflörtler
satan bir perakendeci olan Adrien
Edwards, ambalajlamada kullan›lm›fl
paket malzemelerinden yararlanmaya
bafllad›. Yerel ma¤azalardan ve
karton at›k kutular›ndan toplad›¤›
malzemeler sayesinde sevkiyat
bafl›na 1,89-3,28 dolar kazanç
sa¤lad›. 
http://thenakedhippie.com

Çevre ‹çin Ad›m Att›lar, Tasarruf Ettiler

Bir nifl aray›n. Yeflil
ürünlerle ilgili olarak yeteri
kadar genifl bir olanaklar

yelpazesi bulunuyor.  Kendi
yeteneklerinize, olanaklar›n›za
uygun bir ihtiyaç nifli
yakalayabilirsiniz.

Örnek olun. Ürününüze
inand›¤›n›z› her fleyinizle
gösterip do¤a dostu bir

kiflilik olarak tan›nabilirsiniz.
Tedarikçilerinizden de taleplerde
bulunman›z, hatta kendi
hayat›n›zda bile de¤ifliklikler
yapman›z gerekecektir. Çevre
dostu yaklafl›mlar›n›z ifl hayat›n›za
olumlu yans›yacakt›r.  

Ö¤renin/ö¤retin. Yeflil
ürünlerin müflterileri
organik ürünler kadar

bilgiye de ihtiyaç duyan kiflilerdir.
Ürününüzün önemini, dünyam›z
aç›s›ndan yararlar›n› ve kaynaklar›
nas›l korudu¤unu iyice ö¤renin.
Bundan sonra ürününüzün
de¤erini müflterilerinize daha iyi
anlatabilirsiniz. 

En iyi pazarlamac›lar›n›z
müflterilerinizdir. Yeflil
ürünlerin ünü a¤›zdan a¤za

h›zla yay›l›r.  Ne kadar kaliteli ve
iyi ürün üretirseniz, müflterileriniz
de pazarlaman›z› o kadar iyi
yapar.

Çal›flanlar›n›z›n sizinle
ayn› duyarl›l›kta olmas›na
dikkat edin. Sizinle ayn›

duyarl›l›¤a sahip insanlarla
çal›fl›rsan›z, bu ortak çaban›n
sonucu ifliniz geliflir. Çünkü
sadece para kazanmakla
kalm›yorsunuz;  ayn› zamanda bir
fark da yarat›yorsunuz.  

Yeflil ‹fl Kurman›n 
5 Temel Ad›m›

1

2

3

4

5

Yeflil ‹fl’le ‹lgili Bafll›ca Sorular
Ürün: Planlad›¤›n›z ifli yapmak için ye-
rel kaynaklar› m› kullan›yorsunuz? Sür-
dürülebilir veya geri dönüflümlü malze-
me kullanabilecek misiniz? Üretim pro-
sesi s›ras›nda at›¤›n›z› ve çevreye zarar›-
n›z› en aza indirmek için neler yapabilir-
siniz? Engelli çal›flt›rmak mümkün mü?
Hizmetler: Verece¤iniz hizmet sera ga-
z› sal›m›n› azaltacak m›? Yeflil istihdam
konusunda e¤itim al›nmas›na olanak
verecek mi? Bu hizmetle müflteriler
çevreyi koruma ve sosyal adalet konu-
lar›nda e¤itilebilecek mi? Müflteriler
çevreye daha az zarar vermeye ikna ola-
caklar m›?
‹ç operasyonlar: Yapt›¤›n›z iflle çöpü-
nüzü en aza indirebilecek misiniz? Sera
gaz› sal›m›n› nas›l en aza indirebilirsi-

niz? Enerji tasarrufunu nas›l sa¤laya-
caks›n›z? Bir yeflil tedarik zinciri olufl-
turma olana¤›n›z var m›? Yeflil istih-
dam oluflturmaya odaklanacak m›s›-
n›z? Dezavantajl› gruplardan ifle insan
alacak m›s›n›z? Yeflil ad›mlar›n›z› göz-
lemleyip raporlayacak m›s›n›z? Çal›-
flanlar›n›z›n ifl güvenli¤ini nas›l sa¤la-
yacaks›n›z?
Yerel toplulu¤a ve ekonomiye etkileri:
‹fliniz veya iflletmeniz kentin s›k›fl›k
bölgelerini ferahlatacak bir yerde mi?
Yapaca¤›n›z ifl öteki yerel iflletmeleri ve
kâr gütmeyen kurulufllar› nas›l etkile-
yecek? Yerel toplulu¤a hizmetler, kâr
pay› veya ürün ya da servis fleklinde ba-
¤›fllar›n›z olacak m›? Yapaca¤›n›z ifl
ekonominin geliflmesine katk›da bulu-
nacak m›? m
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Söylefli

GE Energy Türkiye Genel Müdürü Mete Maltepe:

“Düflük Teflvik Bile 
Rüzgâr› Durduram›yor”
Dünyan›n en büyük teknoloji firmalar›ndan biri olan General Electric, rüzgâr
türbinleri konusunda bir hayli iddial›. Yak›n bir zamanda firman›n Türkiye Genel
Müdürlü¤üne getirilen Mete Maltepe, teflviklerin düflük olmas›na ra¤men, global
kriz sonras› türbin kurulum maliyetlerinin düflmesinin Türkiye rüzgâr enerjisi
piyasas›na önemli olanaklar tan›d›¤›n› belirtiyor.

Röportaj: Bar›fl DO⁄RU    Foto¤raflar: Sayg›n SERDARO⁄LU
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GGlloobbaall  ööllççeekktteenn  bbaaflflllaayyaall››mm  iisstteerrsseenniizz..  GGee--
nneerraall  EElleeccttrriicc,,  ddüünnyyaa  ççaapp››nnddaa  rrüüzzggâârr  eenneerr--
jjiissii  aallaann››nnddaa  nneelleerr  yyaapp››yyoorr??
‹sterseniz k›saca bir tarihçeye bakal›m.
GE enerji rüzgâr sektörüne 2002 y›l›nda
girdi. O tarihte iflas eden ENRON flirketi-
nin rüzgâr türbini ifllerini devrald›. O dö-
nemde Amerika’da oldu¤um için sat›nal-
ma çal›flmalar›n›n içindeydim. Gerçekten
çok heyecanl› bir iflti. ‹fle bafllad›¤›m›zda
rüzgâr enerjisi çok ufak bir sektördü. GE
olarak sektörün büyüyece¤ini öngörü-
yorduk ama bu kadar h›zl› büyüyece¤ini
do¤rusu tahmin etmiyorduk. ENRON’un
Amerika, Almanya, ‹spanya ve Hollan-
da’daki üretim faaliyetlerini devrald›k ve
GE olarak bu üretime ciddi bir katk›da
bulunduk. 

NNeelleerr  eekklleeddiinniizz  bbuu  yyaatt››rr››mmllaarr››nn  üüzzeerriinnee??
‹lk önce teknolojik destek sa¤lad›k. ‹kinci
olarak da yayg›n tedarik a¤›m›z› kullana-
rak çok daha güvenli, çok daha kaliteli
türbinler yapma imkân› sa¤lad›k. GE so-
nuç olarak varolan ürünleri gelifltirdi ve
ortaya yeni ürünler ç›kard›. Bizim y›llar-
d›r varolan ana ürünümüz bir buçuk me-
gavatl›k rüzgâr türbini platformudur. EN-
RON da, bu türbinleri üreten Alman fir-
mas›n› sat›n alarak girmifl sektöre

OO  ddöönneemmiinn  eenn  bbüüyyüükk  rrüüzzggâârr  ttüürrbbiinniiyyddii
ggaalliibbaa......
Evet, en büyü¤üymüfl ancak Avrupa’da 2
megavatl›klar ç›karken, ENRON mali ve
idari s›k›nt›lar›ndan dolay› o s›ralar du-
raklam›fl. 1,5 megavatl›k türbin 1996’da
kurulmufl. Biz o platformu bir hayli gelifl-
tirdik. Yaklafl›k bir milyar dolarl›k yat›-
r›m yapt›k. fiu anda bu türbinlerden dün-
ya çap›nda yaklafl›k 14.500 tane kurmufl
bulunuyoruz. Bütün dünyadaki türbin
modelleri aras›nda en fazla kurulan, en
çok kullan›lan türbindir. 

2006-07 y›llar›nda, özellikle Ameri-
ka’da rüzgâr enerjisi sektörüne ciddi bir
talep olufltu; firmalar talebi karfl›lamakta
s›k›nt› çekiyordu. Biz de 1,5 megavatl›k

“Biz her sene türbinlerimizde gelifltirme yapar›z.
Ürünlerimiz düzenli olarak evrim geçirir. Yat›r›mlar

yapar›z ve biraz daha performans gelifltirmek için neler
yapabilece¤imize bakar›z”
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türbinlerimizi Amerika’ya odaklam›fl-
t›k. Avrupa’da 2,5 megavatl›klar› ç›-
karm›flt›k; burada arazi daha k›t oldu-
¤undan 2,5 daha mant›kl›yd›.

AAmmeerriikkaa  uuççssuuzz  bbuuccaakkss››zz  oolldduu¤¤uu  iiççiinn……
Aynen öyle. Teksas’a gidiyorsunuz, her
taraf rüzgâr türbini. Muazzam bir gö-
rüntü. Ama global ekonomik kriz son-
ras› talep yavafllad› ve tedarik a¤›nda-
ki s›k›nt›lar giderildi. Onun için 1,5’u
tekrar Avrupa’ya geri getirdik. fiu an-
da bu türbinlerimiz 1,6 megavat olarak
sunuluyor. ‹lk etapta rotor çaplar› 70
metre idi; sonra 77’ye, daha sonra da
sonra 82,5’a ç›kt›. Bugün 100 metre
rotor çapl› türbinlerimizi 2012’de sevk
edilmek üzere müflterilerimize sunu-
yoruz. 

2,5 megavat›n lansman›ndan sonra
2.75’lik rüzgâr türbinlerini ç›kard›k.
Bu türbinlerin 100 metre ve 103 metre
rotor çapl› alternatiflerini de sunuyo-
ruz flu anda. O rotor çaplar› ileride da-
ha da büyüyecektir. 

Bunlar›n d›fl›nda geçen sene Norveç
menfleli ScanWind firmas›n› sat›n al-
d›k. Deniz üstü rüzgâr türbinleri konu-
sunda çok iyi bir teknolojiye sahipler ve
çal›flan 11 tane türbinleri var. Biliyorsu-
nuz deniz üstü nispeten yeni bir tekno-
loji. Bu nedenle çal›flan bir türbin sto-
kuna sahip olmak da çok önemli. 

DDeenniizz  üüssttüü  rrüüzzggâârr  ttüürrbbiinnlleerriinniinn  tteekknnoo--
lloojjiissii  ffaarrkkll››  mm››??
Onun teknolojisi biraz farkl›; diflli ku-
tusu yok. “Direct drive” teknolojisi
kullan›l›yor. Bu teknolojinin karada
kullan›lmas› oldukça pahal› geliyor.
Ancak dalgalardan, f›rt›nalardan dola-
y› türbinlere bir ay ulaflamayacaksa-
n›z, bu teknolojiyi deniz uygulamalar›
için kullanmak çok daha uygun oluyor. 

PPeekkii,,  TTüürrkkiiyyee’’yyee  ggeelliirrsseekk,,  eenn  ççookk  hhaannggii
ttüürrbbiinnlleerrii  uuyygguulluuyyoorrssuunnuuzz??
Türkiye’de 1,5 megavatlar›m›z da, 2,5

megavatlar›m›z da mevcut. Türkiye’de
1,5 megavatl›k rüzgâr türbinlerinin 20
tanesi, Band›rma’daki Bilgin Ener-
ji’nin projesinde kurulu durumda.
Onun d›fl›nda Türkiye’de uygulamala-
r›m›z 2,5 megavatl›klar oldu. Türki-
ye’deki en büyük projemiz de Osmani-
ye’de Zorlu Enerji’nin toplam 135 me-
gavatl›k rüzgâr santralidir.

YYaapp››mm››  ssüürrüüyyoorr  mmuu  bbuu  ssaannttrraalliinn??
Hay›r, flu anda çal›fl›yor; bak›m onar›m

deste¤i yap›l›yor. Onun d›fl›nda Berga-
ma ve Hatay’da projelerimiz var. Ga-
ma Enerji’yle Çanakkale’de bir proje
yap›yoruz ve baflka projeler de arka ar-
kaya geliyor. 

PPeekkii,,  TTüürrkkiiyyee  ppiiyyaassaass››  aaçç››ss››nnddaann  bbiirr  tt››--
kkaannmm››flflll››kk  ssöözz  kkoonnuussuu  mmuu??  
Türkiye’de piyasa t›kanm›fl durum-
dayd›. fiu anda olumlu sinyaller var.
Bakarsan›z, afla¤› yukar› 1200 mega-
vatl›k bir kurulum söz konusu. ‹nfla

Söylefli

GE’nin günefl enerjisi alan›nda da
çeflitli yat›r›mlar› var. Ancak hangi
teknolojinin kazanaca¤›na flu anda
karar vermifl de¤il. Bir sürü teknoloji
üzerinde araflt›rma-gelifltirme
yat›r›mlar›na devam ediyor.
Zannedersem üç sene önce Thin Film

“Günefl Enerjisinde de ‹ddial›y›z”

(‹nce Film) konusunda çal›flan Prime
Star diye bir firman›n hisselerini
alm›flt›k; sonra da ço¤unluk hissesini
sat›n ald›k. fiu anda bu konuda
yat›r›mlar yap›yoruz. Ama küçük yerden
bafllad›k. Daha çok Amerika’da.
Avrupa’da da günefl enerjisine yüksek
teflvik veren yerlerde faaliyetlerimiz var.
Bunlar gittikçe artacak ama günefl
enerjisi, rüzgâr enerjisi sektörüne göre
daha fazla teflvike ihtiyaç duyuyor. Bu
yüzden flu anda Türkiye’de herhangi
bir pazar görmüyorum. Yenilenebilir
enerji kanunu de¤iflir veya baflka türlü
teflvikler ç›karsa bir de¤ifliklik olabilir. 
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halinde olan ya da türbin siparifli ve-
renleri sayarsan›z, 2000 megavatl›k
bir potansiyel gözüküyor. Onun d›fl›n-
da herkesin bildi¤i gibi, 2007 Kas›m
ay›nda yap›lan lisans baflvurular› var-
d›; bunlar›n nas›l de¤erlendirilece¤i ve
lisanslar›n nas›l verilece¤i belli de¤il-
di. fiimdi firmalara ilk lisans olurlar›
verilmeye baflland›. Trafo merkezine
ba¤lant› hatt› çak›flanlar için yar›flma-
lar yap›lacak. Sonuçta lisanslar›n ve-
rilmesiyle ilgili bir prosedür, bir süreç
belirlenmifl durumda; o bak›mdan
mutluyuz.

Ama baz› korkular›m›z da var. Bu
yar›flmalar sonuçta firmalar aras›n-
da, ba¤lant› için ne kadar para ödene-
ce¤ine dair. Türkiye’de tarife belli:
Kriz sonras›nda DUY (Dengeleme ve
Uzlaflt›rma Yönetmeli¤i) piyasas›nda
fiyatlar çok düfltü. O yüzden rüzgâr
yat›r›mlar› marjinal yat›r›mlar haline
geldi. O yüzden lisans alm›fl baz› fir-
malar projelerini yapamad›lar, fi-
nansmanda s›k›nt› çektiler, fizibilite-
lerinde sorunlar yaflad›lar. Durum
böyleyken bir de ba¤lant› için para
verirlerse ve bu yar›flma sonucunda
bu paralar çok yüksek olursa, o proje-
ler ölebilir. Tabii ki yat›r›mc›lar bunu
biliyordur ve buna göre hareket ede-
ceklerdir diye düflünüyorum. Yine de
yar›flma oldu¤u için herkes zorlama-
ya çal›flacak. Bunun sonuçlar›n› göre-
ce¤iz. 

Bizim gördü¤ümüz 2000 megavat-
l›k kurulmufl veya kurulma aflamas›na
gelmifl proje var: Bir de ba¤lant› olabi-
lecek ekstra bir 9000 megavat konu-
fluluyor ama bunlar›n hepsi rüzgâr›n
iyi oldu¤u yerlerde de¤il. O yüzden bu
9000’in ne kadar› hakikaten kurulabi-
lir ve bugünkü tarife flartlar›nda ne
kadar› feasible olur, onu tam kestire-
miyoruz, ama biz türbin tedarikçisi
olarak onlarca proje görece¤imizden
eminiz. Bir hareketlilik var ve giderek
art›yor. 

DDee¤¤iiflfliikk  sseekkttöörrlleerrddeenn  bbiirrççookk  uulluussllaarraarraa--
ss››  flfliirrkkeett  TTüürrkkiiyyee’’yyii,,  ççeevvrree  üüllkkeelleerree,,  OOrr--
ttaaddoo¤¤uu,,  KKaaffkkaassllaarr  vvee  TTüürrkkii  CCuummhhuurrii--
yyeettlleerree  uullaaflflmmaaddaa  hheemm  üürreettiimm  hheemm  ddee
ppaazzaarrllaammaa  aannllaamm››nnddaa  bbiirr  mmeerrkkeezz  üüssssüü
oollaarraakk  ggöörrüüyyoorr..  GGEE’’nniinn  bbööyyllee  ddüüflflüünnccee--
lleerrii  vvaarr  mm››??
Dedi¤iniz çok do¤ru. GE Türkiye’de üre-
timi düflünürken, bölge ülkelerini de
hesaba katm›flt› ancak global kriz son-
ras› Yunanistan, Bulgaristan ve Ro-
manya gibi rüzgâr potansiyeli yüksek
olan çevre ülkelerde ciddi proje finans-
man› krizi ortaya ç›kt›. Türkiye’de de
benzer sorunlar yafland›. O nedenle
Türkiye’de üretim konusunda ad›m
atamad›k. Ancak takip etmeyi sürdürü-
yoruz. Benim arzum Türkiye’nin hem
Türkiye’deki projeler hem de bölge için
bir üretim üssü olmas›…

OOrrttaaddoo¤¤uu  vvee  KKaaffkkaassllaarr’’ddaa  bbiirr  ppaazzaarr  oolluu--
flflaabbiilliirr  mmii? 
Ortado¤u ufak bir pazar. Kafkaslar’da da
do¤rusunu söylemek gerekirse fazla bir
fley yok. Rüzgâr enerjisinin toplumsal
bir katk›s› var. Karbon sal›m›n› düflürü-
yor, yurtd›fl›ndan enerji ithalini azalt›-
yor ama piyasa fiyatlar›yla rekabet ede-
rek geliflmesi çok zor. Bunun için teflvike
ihtiyaç var ama birçok ülke de bu deste-
¤i vermiyor. Bizdeki s›k›nt›lardan bir ta-
nesi de bu. Türkiye’deki teflviklere ba-
karsan›z 5 ila 5,50 eurosent taban fiyat›
belirlenmifl. fiu anda piyasa flartlar›nda
sat›l›yor. O piyasa flartlar› biraz daha iyi,
belki 6’ya, 7’ye ç›kabiliyor. Kriz öncesi 10
euro diye düflünülüyordu. Bu yönde ya-
p›lan yat›r›mlar, fizibiliteler var. O za-
man herkes çok daha fazla hevesliydi.
fiimdi her fley daha zor. Rüzgâr›n çok iyi
olmas› laz›m ki proje, yat›r›m maliyetini
kald›rabilsin. Di¤er yandan krizde tür-
bin fiyatlar› oldukça düfltü, kurulumu da
ucuzlad›. O yüzden flu andaki düflük tefl-
viklerle bile projeler gerçeklefltirilebili-
yor. Aç›kças› eskiden bana olmaz gibi
geliyordu… m

Türkiye otomotiv sanayiinde nas›l bir
üretim merkezi olduysa yenilenebilir
enerjide, özellikle de rüzgârda benzer
duruma gelebilir. Türkiye’de tedarik
edilebilece¤imiz komponent
üreticileri, iyi bir iflgücü ve mühendis
kadrolar› var. Fakat üreticiler pazar›n
oldu¤u yerde yat›r›m yapmay› tercih
ediyor. Bu ürünler çok büyük.
Gidece¤i sahaya yak›n olmas› nakliye
maliyetlerini düflürmek bak›m›ndan
çok önemli. O yüzden Almanya ve
‹spanya en büyük üretim merkezleri
çünkü en büyük rüzgâr santralleri
oralarda kurulmufl durumda.
Türkiye’de rüzgâr türbini üretimi
isteniyorsa rüzgâr enerjisi 
sektörünün teflvik edilmesi 
gerekiyor. Zaten sonras›nda 
üretim gelir. Örne¤in Çin’e bakmakta
fayda var. Çin s›f›rdan dünyan›n en
büyük pazar› haline geldi. 
Ve pazar›n oluflmas›yla gelece¤in en
büyük rüzgâr türbini üreticileri de
ortaya ç›k›yor. 

“Merkez Üssü Olabiliriz”
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Yeflil Sektörler
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‹yi Bir 
Yat›r›m:
ORMAN
Yüz y›l önce Yazar Mark Twain
flöyle demiflti: “Arazi sat›n al›n;
bunlardan art›k yapm›yorlar.” Ayn›
fley ormanlar için de geçerli. Ehil
ellerde oldu¤u müddetçe, orman
oldukça güvenli bir yat›r›md›r ve
sürekli kazanç sa¤lar. Dünyada
orman alanlar›n›n ne kadar önemli
bir yat›r›m arac› oldu¤u giderek
daha net bir flekilde ortaya ç›k›yor.
Bu arada yat›r›mc›lara duyurulur:
Türkiye de bu konuda önemli
f›rsatlara sahip.

*Bu yaz›, UPM’nin The Griffin dergisinden al›nm›flt›r.
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Yeflil Sektörler

Kâr getiren ormanc›l›kta,
kereste, sa¤lam orman
yönetimi ilkeleri uyar›nca
sat›l›yor ve “kufllara da
yaflayacak alan b›rak›l›yor”. 

ünyan›n en önemli ormanc›l›k firma-
lar›ndan biri olan UPM, fiubat
2009’da toplam 30 bin hektarl›k or-

man› sat›fla sundu ve al›c›lar›n uzun vadeli
orman mülkiyeti fikrini benimsemifl ifl ortak-
lar› olmas› istendi. Teklifle ilgilenen al›c›lar-
dan biri, Neue Vermögen AG taraf›ndan ku-
rulan ve Catella taraf›ndan yönetilen orman
yat›r›m fonu Focus Global Forest FGF idi. Fi-
nansal dan›flmanl›k hizmetleri ve aktif yöne-
timinde uzman bir flirket olan Catella, 16 Av-
rupa ülkesinde faaliyet gösteriyor.

UPM’den sat›n al›nan 2115 hektarl›k orman-
l›k alan, yat›r›m fonunun ilk kazan›m› oldu. Or-
man Dan›flman› Ernest Dochnal, “UPM, ope-
rasyonlar›m›z›n ilk evrelerinde oldu¤umuz
için, bizim için ideal bir ifl orta¤›. Kerestenin en
uygun flekilde nas›l kullan›laca¤›n› ve ormanla-
r›n nas›l yönetilece¤ini biliyorlar” diyor. 

FGF’nin amac›, dengeli bir orman yat›r›m›
portföyü oluflturmak. Bu portföyde, yaln›z
Kuzey Avrupa de¤il, ayn› zamanda Balt›k ül-

keleri ile Güney ve Kuzey Amerika’daki or-
manlar da bulunuyor. Dochnal’a göre, port-
föyde co¤rafi lokasyon, tür ve odun cinsleri
aç›s›ndan çok çeflitli ormanlar›n olmas› arzu
ediliyor: “2010 ortas› itibariyle farkl› ülkeler-
de yaklafl›k 10 bin hektarl›k ormana sahip ol-
may› hedefledik. Sonras›nda da büyümeye
devam etmeyi hedefliyoruz.” 

Güvenli Bir Yat›r›m
Peki, geleneksel hisseler yerine neden orma-
na yat›r›m yapas›n›z? Dochnal, flu aç›klamay›
getiriyor: “Yenilenebilir hammaddelere tale-
bin artmas› bekleniyor. Halihaz›rda petrol-
den yap›lan ürünlerin gelecekte odundan da
yap›labilece¤ine inan›yoruz.” Ormanlar
emisyon ticaretine dahil edilebilirse, kereste
sat›fl› d›fl›nda di¤er kaynaklardan da gelir el-
de edilebilir. Dochnal, ormanlar› tarihsel aç›-
dan da güvenli bir yat›r›m olarak görüyor.
Ormanlar, global finansal kriz olsa da, olma-
sa da ayn› biçimde büyüyor. Fiyat dalgalan-

D
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Do¤ru ifl orta¤›n› seçerek,
maliyetleri kontrol edebilir ve
böylece orman mülkiyetinin
sa¤lad›¤› getiriler üzerinde
etkili olabilirsiniz.

malar›, asla hisse senedi piyasalar›ndaki ka-
dar de¤iflken olmuyor. 

Fon çabuk yol almak istiyor ve üç y›l içinde
200 milyon avroluk yat›r›m hedefliyor. Kâr
hedefi ise yüzde 5-6. Dochnal, tropik bölgeler-
de h›zl› büyüyen fidanl›klar›n da dahil oldu¤u
karma bir portföyle bu hedefe ulafl›labilece¤i-
ne inan›yor. Fon, en az 30 y›l olmak üzere çok
uzun vadeli yat›r›mlara girmeyi amaçl›yor. 

Dochnal, baflar›l› bir orman yat›r›m›n›n te-
mel tafl›n›n do¤ru ifl ortaklar›n› seçmek oldu-
¤unu söylüyor: “Dan›flman›n›z kim? Uygun
ormanlar› kim bulacak ve orman yönetimi
sözleflmesini kiminle imzalayacaks›n›z?
Bunlar kritik faktörler. Do¤ru ifl orta¤›n› se-
çerek, maliyetleri kontrol edebilir ve böylece
orman mülkiyetinin sa¤lad›¤› getiriler üze-
rinde etkili olabilirsiniz.” 

Dochnal’›n görüflüne güzel bir örnek, UPM
ile imzalanan ve orman yönetimini de içeren
anlaflma. “Sat›n ald›¤›m›z ormanlar çok iyi
yönetiliyor ve bunun devam edece¤ine inan›-
yoruz; bu durum, her iki tarafa da fayda sa¤-
layacak.” 

Orman, Finliler için Kârl› Bir Aktif 
Ormanlara sahip olmak ve yat›r›m yapmak
kârl› bir ifl. Ne kadar kazançl› oldu¤unu de-
¤erlendirmekse zor; çünkü a¤açlar yavafl bü-
yüyor ve yat›r›mc›lar geri dönüflleri görmek
için çok uzun süre beklemek zorunda kal›-
yorlar. Kâr getiren ormanc›l›kta, kereste,
sa¤lam orman yönetimi ilkeleri uyar›nca sa-
t›l›yor ve “kufllara da yaflayacak alan b›rak›l›-
yor”. Böylece, ekolojik de¤erlere sayg› göste-
rilmifl oluyor. 
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Yeflil Sektörler

Finlandiya’n›n güneyinde,
a¤›rl›kl› olarak örnek a¤aç
topluluklar›ndan oluflan bir
mülkü sat›n alan kifli, yüzde 
3-4 oran›nda gerçek kazanç
elde edece¤ini tahmin
edebiliyor.

Bir varl›¤›n pazar de¤eri, do¤al olarak ona
yönelik gelir beklentisini de yükseltir. Bir ya-
t›r›m›n gerçek getiri oran›, ondan elde edilen
kâr› ifade eder. Bir orman mülkünün sat›n al-
ma fiyat› bilindi¤inde ve tahmini net gelir ve
beklenti süreleri öngörüldü¤ünde gerçek ge-
tiri oran› hesaplanabilir. Orman yetifltiricili¤i
Finlandiya’da çok iyi bilinen bir alan; dolay›-
s›yla kereste fiyatlar›n›n uzun vadede hangi
seviyede olaca¤› kolayca tahmin edilebiliyor.

Bilindi¤i üzere, bir mülk üzerindeki hisse

hacmi ne kadar yüksekse, kârl›l›k seviyesi de
o kadar yüksek olur. Finlandiya’n›n güneyin-
de, a¤›rl›kl› olarak örnek a¤aç topluluklar›n-
dan oluflan bir mülkü sat›n alan kifli, yüzde 3-
4 oran›nda gerçek kazanç elde edece¤ini tah-
min edebiliyor. Bir orman alan›n›n hacmi
hektar bafl›na ortalama 60-100 metreküp ol-
du¤unda, yat›r›m›n geri dönüflü yüzde 5-6’ya
kadar ç›k›yor. En yüksek stok hacimlerine
(150 metreküp/hektar›n üzerinde) sahip
mülkler içinse yüzde 7-9’luk bir oran beklen-
tisi ola¤an say›l›yor. 

Orman mülkiyeti pazar›, oldukça farkl› ve
ayr›cal›kl› bir alan. Özel orman sahiplerinin
say›s› yaklafl›k 400 bin olsa da, y›lda yaln›zca
2500 mülk pazarda sat›fla sunuluyor. Mülki-
yet, genel olarak aile içinde aktar›l›yor (mülk
edinmelerin yüzde 85’i bu flekilde gerçeklefli-
yor). Sadece geriye kalan yüzde 15’lik k›s›m,
gerçek anlamda pazara dayal› ifllemlerden
olufluyor. ‹fllemler, ço¤unlukla özel mülk sa-
hipleri aras›nda gerçeklefltiriliyor ve arazile-
rin büyük bölümü 50 hektar›n alt›ndaki kü-
çük alanlardan meydana geliyor. Pazardaki
arz, daha çok hektar bafl›na düflük hacimli
mülklere yöneliyor. m
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Dünyadan

Dünyada Düflük Karbon ve
Yeflil Büyümeyi teflvik etmek
ve sanayi politikalar›n› buna
göre flekillendirmek için
yasa ç›kartan ilk ülke
oldu Güney Kore.
Hükümet bu yasa
çerçevesinde düflük
karbon ekonomisine
geçifli sa¤lamak için
yaklafl›k 92 milyar
dolarl›k bir yat›r›m
yapmay› öngörüyor. Güney
Kore’nin yeflile neden bu
kadar h›zla kofltu¤unu
anlamak, birçok aç›dan
benzerlikler gösteren
Türkiye için hayati 
öneme sahip.

Güney Kore 
Neden Yeflile 

Kofluyor?

Güney Kore 
Neden Yeflile 

Kofluyor?
Yaz›: Dr. Yasemin B‹RO, Küresel Çevre Örgütü (GEF), Washington, DC
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üney Kore, dünyam›z›n karfl›
karfl›ya oldu¤u iklim de¤iflikli-
¤i sorununa yarat›c› ve kal›c›

bir çözüm getirme yolunda emin ad›m-
larla ilerliyor. Asl›nda ekonomisi ithal
petrol ve kömüre ba¤›ml› olan Güney
Kore’nin enerji özgürlü¤üne kavuflmak
ve iklim de¤iflikli¤ini önlemek ad›na
yapt›¤› çal›flmalar› ve özellikle de ülke-
nin yeni bafllatt›¤› “Yeflil Büyüme Giri-
flimi”ni, 29 Kas›m-10 Aral›k 2010 tarih-
lerinde Meksika’n›n Cancun kentinde
gerçekleflen 16. Birleflmifl Milletler ‹k-
lim Konferans›nda,  ülkenin eski bafl-
bakanlar›ndan Han Seung-soo ve eski
Dünya Bankas› Bafl ‹ktisatç›s› Nicholas
Stern, dünyaya tan›tt›. 

Han Seung-soo’nun yapt›¤› aç›kla-
maya göre, Asya k›tas› iklim de¤iflikli-
¤ine oldukça hassas ve iklimde olufla-
cak olumsuzluklardan dolay› büyük
ekonomik kay›plarla karfl› karfl›ya. Gü-
ney Kore’nin Ulusal Meteoroloji Arafl-
t›rma Enstitüsüne göre Kore Yar›ma-
das›, iklim de¤iflikli¤inden di¤er bölge-
lere oranla çok daha fazla etkilenmek-
te. Son 100 sene zarf›nda, Kore Yar›ma-
das›nda ortalama hava s›cakl›¤› 1,7 OC

artm›fl. Bu oran tüm dünyada bu zaman
zarf›nda yaflanan ortalama s›cakl›k ar-
t›fl›n›n iki kat›. Bu s›cakl›k art›fl›, Kore
Yar›madas›nda etkisini gösteren kuv-
vetli f›rt›nalar›n ve bunlar sonucu olu-
flan sel ve di¤er do¤al afetlerin daha s›k
ortaya ç›kmas›nda bafl etken. Tahmin-
lere göre, Kore yar›madas› 2050’ye ka-
dar 2 OC daha ›s›nacak. Bunun sonucun-
da da y›k›c› f›rt›nalar›n daha s›klaflma-
s›, deniz seviyesinin yükselerek k›y› fle-
ridini ve adalar› sular alt›nda b›rakma-
s›, sellerin temiz su kaynaklar›n› kirlet-
mesi, bu sebeplerle ülkenin iç kesimle-
rine do¤ru göçlerin olmas› bekleniyor.
Sonuçta iklim de¤iflikli¤inden dolay›
büyük ekonomik kay›plar›n ortaya ç›-
kaca¤› ve bu çevre felaketiyle savafl›n
küresel ekonomik krize karfl› yap›lan
mücadele ile ayn› anda sürdürülmesi
gerekti¤i belirtiliyor. 

Bu amac› hedefleyen Yeflil Büyüme
Giriflimi, Güney Kore ekonomisini do-
¤al kaynaklar ve karbona ba¤›ml› bir
ekonomi olmaktan kurtar›p, enerji ve
do¤al kaynaklar›n en verimli flekilde
kullan›ld›¤› ak›lc› ve sürdürülebilir bir
ekonomi haline dönüfltürmeyi amaçl›-

G

Güney Kore eski
baflbakanlar›ndan 

Han Seung-soo, iklim
de¤iflikli¤inin Asya k›tas›nda
büyük ekonomik kay›plara

neden olabilece¤ini
belirtiyor.
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yor. Ülke genelinde oldukça popüler
olan bu giriflim,  çevre dostu olarak bili-
nen ve Seul’un Belediye Baflkan› iken
Han Irma¤›n› temizletmesiyle ünlenen
Güney Kore Cumhurbaflkan› Lee
Myung-bak’›n liderli¤inde bafllad›. Ana
muhalefet partisini, sivil toplum örgüt-
lerini, çelik ve çimento sektörü de dahil
olmak üzere ülkenin önemli firmalar›n›
içeren genifl bir kesimden ciddi destek
görüyor.  Bunun yan› s›ra, ülkede faali-
yet gösteren Hyundai ve Samsung gibi
dünyaca tan›nm›fl birçok firma, bu dev-
let giriflimine verdikleri deste¤e ek ola-
rak kendi “yeflil büyüme” stratejilerini
de gelifltirerek yenilenebilir enerji,
elektrikli tafl›t araçlar› ve s›f›r emisyon-
lu fabrikalar gibi yeni ifl olanaklar›na
yat›r›m yap›yorlar. 

Yeflil Pazardan Daha Büyük Pay
Güney Kore’nin yeflil girifliminin kayda
de¤er di¤er bir özelli¤i ise, “just-do-it”,
yani “yap gitsin, ifl bitsin” felsefesi üze-
rine kurulu olmas›. Ülkenin liderleri,
uluslararas› iklim pazarl›klar›nda se-
nelerdir bir arpa boyu yol gidilememe-
sinden ve karbon sal›mlar› konusunda
ülkeler aras› kal›c› bir anlaflman›n sa¤-
lanamamas›ndan dolay› dünyan›n ik-
lim ve enerji konular›nda bir ç›kmaza
girdi¤ini, kimsenin çözüm ad›na an-
laml› bir ad›m atamad›¤›n› ve bu yüz-
den dünya ekonomisinin ve dolay›s›yla
da Güney Kore ekonomisinin olumsuz
etkilenece¤ini vurguluyorlar. Gelece-
¤in “temiz enerji” ve “temiz teknoloji-
lerde” oldu¤unu, tüm dünyada “düflük
karbon ekonomisine” geçiflin kaç›n›l-
maz oldu¤unu ve bu geçiflte de Güney
Kore’nin öncülük yaparak henüz yeni
flekillenmekte olan bu “Yeflil Pa-
zar”dan en büyük pay› almas›n›n ve bu
flekilde de ülkede milyonlarca yeni ifl
olana¤› yarat›lmas›n›n ülke ç›karlar›
için izlenecek en uygun yol oldu¤unu
savunuyorlar. 

Bu çerçevede Güney Kore,  2009

sonbahar›nda Cumhurbaflkan› Lee
Myung-bak’›n yapt›¤› bir aç›klamayla,
asl›nda Kyoto Protokolü alt›nda kal-
k›nmakta olan ülkeler kategorisinde
yer ald›¤› için herhangi bir seragaz› sa-
l›m› azaltma yükümlülü¤ü olmamas›-
na ra¤men, 2020 y›l›na kadar seragaz›
sal›mlar›n› 2005 y›l› seviyesinin yüzde
befl alt›na çekece¤ini bildirdi. Ayn› za-
manda, Cumhurbaflkan› Lee-Myung-
bak’›n himayesinde kurulmufl olan
Cumhurbaflkanl›¤› Yeflil Büyüme Ko-
mitesi, ülkede seragaz› sal›mlar›n› s›-
n›rlayacak ve firmalar aras› seragaz› ti-
caretini mümkün k›lacak ulusal bir
“cap-and-trade” yani emisyon ticareti
yasas›n›n ve ulusal seragaz› envanteri-
nin haz›rlanmas› çal›flmalar›na baflla-
d›. Ayr›ca Güney Kore, küresel krize ya-
n›t olarak aç›klad›¤› ekonomik “stimu-
lus” yani canland›rma paketinin yüzde
79’unu yeflil büyümeye yönelik harca-
malara ve yat›r›mlara ay›rd›.  2009’un
Kas›m ay›nda Güney Kore, Asya Kal-

k›nma Bankas›n›n Karbon Fonu’na ka-
t›lan ilk Asya ülkesi oldu ve bu fon kap-
sam›nda 20 milyon dolarl›k 2012-son-
ras› karbon kredisi alma taahhüdü ver-
di. Aral›k 2009’da ise Cumhurbaflkan›
Lee, uluslararas› bir düflünce kuruluflu
olarak tasarlanan Yeflil Büyüme Küre-
sel Enstitüsü’nün kuruldu¤unu aç›kla-
d›.  Ocak 2010’da da, Güney Kore Parla-
mentosunun onaylamas›n› takiben,
Cumhurbaflkan› Lee, Düflük Karbon ve
Yeflil Büyüme Yasas›n› imzalad›. Bu ya-
sa ile Güney Kore ekonomisinin gele-
cek 40 y›l süresince yeflil olarak büyü-
mesi hedefleniyor ve Güney Kore’nin
gayri safi milli has›las›n›n (GDP) yüzde
ikisi bu amaç do¤rultusunda kullan›l-
mak üzere ayr›l›yor. 

Bu yasan›n dayand›¤› Ulusal Yeflil
Büyüme Stratejisi, befl y›ll›k planlar
halinde uygulanacak. Stratejinin üç
ana hedefi var:  1. ‹klim de¤iflikli¤inin
önlenmesi ve enerji özgürlü¤ü, 2. Eko-
nomik büyüme için yeni bir yöntem ve

Dünyadan

Seul’un Belediye Baflkan›
iken Han Irma¤›n›

temizletmesiyle ünlenen
Güney Kore Cumhurbaflkan›

Lee Myung-bak, Yeflil
Büyüme Girifliminin
liderli¤ini yap›yor. 
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motor bulunmas›, 3. Güney Kore insa-
n›n›n hayat kalitesinin iyilefltirilmesi
ve ülkenin uluslararas› alanda sayg›n-
l›¤›n›n art›r›lmas›.  

Önümüzdeki ilk befl sene zarf›nda,
Güney Kore bu yasa çerçevesinde dü-
flük karbon ekonomisine geçifli sa¤la-
mak için 107 trilyon won veya yaklafl›k
92 milyar dolar kadar bir yat›r›m yap-
may› öngörüyor. Bu rakam, Birleflmifl
Milletler Çevre Örgütünün önerdi¤i
bütçenin neredeyse iki kat›. Bu ilk befl
y›ll›k planda bisikletin ve elektrikli
araçlar›n yeflil tafl›tlar olarak ülke ça-
p›nda yayg›nlaflt›r›lmas›, ak›ll› flebeke
sisteminin kurulmas›, emisyon ticare-
tinin bafllamas›, yeflil teknolojilerin
gelifltirilmesi için yap›lan AR-GE çal›fl-
malar›na destek verilmesi, sera gazla-
r›n› depolayacak yeni ormanlar›n
oluflturulmas› ve yeflil yaflam tarz›n›n
Güney Kore halk›na tan›t›lmas› için
e¤itim kampanyalar›n›n düzenlenme-
si gibi birçok faaliyet yer al›yor.  Bu-
nun yani s›ra ülkenin hedefledi¤i se-
ragaz› emisyon indirim oranlar›na ula-
flabilmek için nükleer enerji kullan›-
m›n›n da art›r›lmas› bu stratejinin
önemli bir parças›n› oluflturuyor.  Bü-
tün bu faaliyetlerin gerçekleflmesinde
di¤er ülkelerle ortak giriflimler de des-
tekleniyor ve Güney Kore’nin ticari
olarak bu faaliyetlerden ekonomik ka-
zanç sa¤lamas› hedefleniyor. Asl›nda,
2002’den bu yana Güney Kore, ABD ile
iklim de¤iflikli¤i konusunda yapt›¤› bir
protokol çerçevesinde iflbirli¤i yap›-
yor. Bu protokol çerçevesinde iki ülke,
temiz ve yenilenebilir enerji kaynakla-
r›, enerji tasarrufu ve enerjinin verim-
li kullan›m›,  yeni temiz teknolojilerin
gelifltirilmesi, at›klardan metan gaz›
elde edilerek enerji üretilmesi ve Pasi-
fik k›y›lar›nda gerçekleflmekte olan ik-
lim de¤iflikli¤inin etkilerinin ölçülme-
si gibi konularda ortak çal›flmalar ve
yat›r›mlar yap›yor. Güney Kore, di¤er
ülkelerle de ikili anlaflmalar imzalaya-

rak bu tür ortak giriflim ve yat›r›mlar›
art›rmay› ve temiz enerji teknolojileri
tasarlayan, üreten ve tüm dünyaya sa-
tan bir Yeflil Büyüme Merkezi haline
gelmeyi planl›yor. 

Gönüllü ve Kararl›
Acaba Güney Kore, bu stratejiyi uygu-
layarak düflük karbon ekonomisine ge-
çifli baflarabilecek mi? Zira flu anda ül-
ke, kulland›¤› enerjinin yüzde 84’ünü
kömür ve petrolden, yüzde 14’ünü nük-
leerden ve sadece yüzde ikisini yenile-
nebilir kaynaklardan elde ediyor. Yü-
rürlü¤e giren Düflük Karbon ve Yeflil
Büyüme Yasas›, ülkedeki yenilenebilir
enerji kullan›m›n› 2012’de yüzde befle,
2030’da da yüzde dokuza ç›karmay›
planl›yor. Yani, bu yasa tam anlam›yla
uygulanabilse bile, ülkenin k›sa ve orta
vadede tamamen yenilenebilir enerji
bazl› bir ekonomi haline gelmesi ol-
dukça zor gözüküyor. Ayr›ca, Güney

Kore, enerjide tamamen d›fla ba¤›ml›
bir ülke – dünyada en çok kömür ithal
eden ikinci ve en çok ham petrol ithal
eden beflinci ülke konumunda. Ülke
ekonomisi 1960’lardan beri h›zla büyü-
mekte ve endüstriyel kurulufllar ülke-
de tüketilen enerjinin yüzde 50’sini
kullanmakta. Çin ve ABD gibi büyük ül-
kelerle k›yasland›¤›nda Güney Ko-
re’nin toplam seragaz› sal›mlar› çok
fazla olmasa da (2006’da 129,6 milyon
ton), seragaz› sal›mlar›nda son y›llarda
kaydedilen art›fl oran› çok fazla. Nite-
kim, 1990 ile 2007 aras›nda ülkedeki
seragaz› sal›mlar› ikiye katland›. Bu ar-
t›fl di¤er OECD üyesi ülkelerde kayde-
dilen art›fl oranlar›n›n çok üzerinde. O
nedenle bu art›fl› frenlemek için Güney
Kore taraf›ndan, hem de gönüllü ola-
rak yap›lan her hamle, OECD ve Birlefl-
mifl Milletler taraf›ndan memnuniyet-
le karfl›lan›yor ve benzer konumda
olan Türkiye, Malezya, Endonezya,
Meksika gibi h›zla kalk›nmakta olan
ülkelere örnek teflkil ediyor. Sonuçta,
her ne kadar zor olacak gibi görünse
de, e¤er bir ifle bafllamak bitirmenin
yar›s›ysa, Güney Kore de yeflile do¤ru
gönüllü ve kararl› olarak bafllad›¤› bu
kofluyu baflar›yla bitirecek gibi gözü-
küyor. m

Güney Kore’nin 2009 y›l›nda
bafllatt›¤› “Yeflil Büyüme”

stratejisi içinde Hyundai’nin
elektrikli tafl›t araçlar›

çal›flmalar›n›n da önemli 
bir rolü var. 

guney kore  1/10/11  3:51 PM  Page 63



64 OCAK 2011 / EKOIQ

Cancun’daki en moral verici etkinlikle-
rinden birini Güney Kore’nin düzenledi-
¤ini biliyor muydunuz? 

Eski Baflbakan Han Seung-soo ile Dün-
ya Bankas›’n›n eski bafl ekonomisti Nic-
holas Stern taraf›ndan düzenlenen bu
toplant›da Güney Kore’nin bu y›l›n baflla-
r›nda kabul etti¤i DÜfiÜK KARBON/YE-
fi‹L BÜYÜME ÇERÇEVE YASASI tan›t›ld›. 

Bir blogda okudu¤um bu haberi biraz
daha araflt›r›nca, çok ilginç bilgilere ulafl-
t›m. Bir kere bu giriflimin önderli¤ini, ül-
kenin devlet baflkan› yap›yor. Yasa hem
kamuoyu hem de ülkenin ana muhalefet
partisi taraf›ndan hararetle destekleni-
yor. ‹lk baflta çelik ve çimento gibi, enerji
yo¤un sektörlerin muhalefetiyle karfl›-
laflm›fl olsa da, ülkenin önde gelen firma-
lar›n›n ço¤unlu¤u yasay› benimsiyor.
Hyundai ve Samsung gibi, ülkenin önde
gelen flirketleri kendi yeflil büyüme stra-
tejilerini gelifltirip günefl enerjisi, rüzgâr
enerjisi ve elektrikli araçlar gibi sektörle-
re girmeye karar veriyor ve s›f›r emisyon-
lu fabrikalar hedefine yöneliyorlar.

14 Nisan 2010 tarihinde yürürlü¤e gi-
ren çerçeve yasan›n yönetmeli¤i ise, eko-
nominin hiçbir önlem almadan flimdiki
flekliyle ifllemesi halinde atmosfere 2020
y›l›nda salaca¤› sera gaz› miktar›n› yüzde
30 azaltmay› hedefliyor. Yönetmelik hü-
kümeti ölçülebilir, raporlanabilir ve s›na-
nabilir enerji tüketimi ve verimlilik he-
defleri koymakla, Çevre Bakanl›¤›n› da
Genifl Kapsaml› Bilgi Merkezi kurmakla
görevlendiriyor.

Yönetmelik, pek çok bakanl›¤› da dev-
reye sokmufl. Örne¤in Bilim ve Ekonomi
Bakanl›¤› sanayi ve enerji sektöründen;
Toprak, Ulafl›m ve Denizcilik Bakanl›¤›
inflaat ve ulafl›m sektöründen; G›da, Ta-
r›m, Orman ve Bal›kç›l›k Bakanl›¤› tar›m
ve hayvanc›l›k sektöründen; Çevre Ba-
kanl›¤› da at›k sektöründen sorumlu tu-
tuluyor. 

Özetle, yeflil teknolojilerin gelifltiril-
mesi, yeflil sektör ve iflyerlerinin oluflma-
s›, enerji verimlili¤i, yurttafllar›n yeflil bir
yaflam tarz›n› benimsemesi, sürdürülebi-
lir kalk›nman›n teflvik edilmesi Güney
Kore’nin bu Befl Y›ll›k Yeflil Büyüme Pla-
n›n›n ana hatlar›n› oluflturuyor. Yasa ba-
flar›yla uyguland›¤›nda, Güney Kore hem
iklim de¤iflikli¤iyle bafl etmeye haz›r hale
gelecek, hem de dünya çap›nda muazzam
bir ekonomik rekabet gücüne eriflecek. 

Endonezya, Tayland ve Di¤erleri… 
Yeflil Büyüme sadece Güney Kore’nin
üzerinde durdu¤u bir politika de¤il; Mart
2005’ten bu yana Güney Do¤u Asya’n›n
üzerinde çal›flt›¤› bir strateji. Çünkü bir
yandan iklim de¤iflikli¤inin yol açt›¤› ve
açaca¤› problemlerle bafla ç›kmak, di¤er
yandan ekonomilerini gelifltirmek ve
yoksullukla mücadele edebilmek bu ülke-
lerin ortak problemi. Çevre Aç›s›ndan
Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ya da
k›saca Yeflil Büyüme, BM Asya Pasifik
Ekonomik ve Sosyal Komisyonuna üye 52
ülkenin temsilcileri taraf›ndan bu amaçla
benimsenmifl. 

Bu ba¤lamda sözkonusu Komisyon ol-
dukça önemli bir rol oynuyor. Sekretar-
yas› hem kavramsal hem de analitik çer-
çeveler oluflturarak bölgesel bir platform
ifllevini görüyor. Endonezya, Tayland, Vi-
etnam, Filipinler ve Kamboçya bu sekre-
taryadan kapasite gelifltirme seminerleri
al›yorlar.

Yeflil büyümenin omurgas›n› ekolojik
etkinlik oluflturuyor. Ana hatlar› ise flöyle:
l Sürdürülebilir tüketim ve üretim.
Amaç, kaynaklardan tasarruf, daha az
kirletme, daha az kaynak kullan›m›yla in-
sanlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lama, rekabet
gücünü art›rma.
l ‹flyerlerini ve pazarlar› yeflillendirme.
Amaç politikalar, yasalar ve teflviklerle
flirketlerin yeflil dönüflümünü ve pazara
sürdürülebilir ürünler sunmalar›n› sa¤la-
mak.
l Sürdürülebilir altyap›. Konut, ulafl›m,
enerji, su, at›k ve kanalizasyon servisleri-
nin ekolojik etkinlik temelinde düzenlen-
mesi.
l Yeflil vergi ve bütçe reformu. Do¤al
kaynak ç›kar›m› ve kirlilik oluflturman›n
vergilendirilmesi; elde edilen gelirle sür-
dürülebilirlik yat›r›mlar›n›n ve yoksul-
lukla mücadelenin finanse edilmesi.
l Ekolojik etkinlik göstergeleri. Yeflil bü-
yümeyi sa¤lamak amac›yla bir dizi yeni
ekolojik etkinlik göstergelerinin belirlen-
mesi.
l Do¤al sermaye yat›r›mlar›. Sosyal eko-
nomik geliflmeyi sa¤layacak flekilde do-
¤al kaynaklar› koruyarak yap›lan yat›-
r›mlar› özendirmek. 

Büyümenin bu flekilde yorumlanmas›
klasik ekonomi kuramlar›yla ne kadar
uyuflur, bilemiyorum. Ama her fleyin h›z-
la de¤iflti¤i ve küresel ›s›nman›n h›zla
artt›¤› bir dünyada bugünkü kuflaklar›n
ihtiyaçlar›n› gelecek kuflaklar›n ihtiyaç-
lar›ndan çalmadan karfl›layabilmenin
baflka bir yolu olmad›¤›ndan eminim. 

Keflke medyam›z bu tür geliflmeleri
bizlere an›nda duyursa! Keflke hükümeti-
miz Türkiye’nin Yeflil Büyüme Çerçeve
Yasas›n› ç›kartsa! Cancun’dan benim ç›-
kartt›¤›m sonuç bu.

Ayfle Bilge D‹CLEL‹Güney Kore’den Yeflil Büyüme Yasas›

Yeflil Büyüme
sadece Güney

Kore’nin üzerinde
durdu¤u bir

politika de¤il;
Mart 2005’ten
bu yana Güney
Do¤u Asya’n›n

üzerinde çal›flt›¤›
bir strateji.
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Ulafl›m

Yaya Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Bar›fl And›r›nl›

“Otomobil Mobilite
Sa¤lam›yor”

Baz› yal›n gerçekler bile, zaman
içinde toplumsal yarg›lar›n aras›nda
kaybolup gidiyor. ‹flte basit bir örnek,
“kentler yayalar›nd›r”. Kimse “Hay›r
arabalar›nd›r” demez ama her gün
soka¤a ç›kt›¤›nda motorlu araçlar›n
tahakkümünden düz yolda güvenle
yürüyemez. ‹flte bu “yaya sorununa ve
arabalar›n istilas›na” dikkat çekmek
üzere yola ç›kan Yaya Derne¤i,
birbirinden ilginç kampanyalar›yla
tart›flmay› yayg›nlaflt›r›yor. Derne¤in
Yönetim Kurulu Baflkan› Bar›fl
And›r›nl› da, “‹lk hedefimiz yayalar›n
bilinçlenmesi ve seslerini
yükseltmesi” diyor.

SSööyylleeflflii::  BBaallkkaann  TTAALLUU
FFoottoo¤¤rraaffllaarr::  ÖÖzzggüürr  GGÜÜVVEENNÇÇ
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Yaya Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan›
Bar›fl And›r›nl› önce Levent
Metrocity’nin önündeki trafik
›fl›klar›n›n kald›r›ld›¤›n› hat›rlat›yor ve
ekliyor: “Zemin seviyesi yayalar›nd›r”.
Bu cümleyi okumak birço¤unuzun
tuhaf›na gidiyor olabilir bir an için ama
asl›nda bu cümle bizim fark›nda
olmad›¤›m›z evrensel bir kurala iflaret
ediyor. Ama o kadar al›flm›fl›z ki
yayalar olarak yok say›lmaya...
Kald›r›mlar arabalar, iflportac›lar,
kafeler ve restoranlar taraf›ndan iflgal
ediliyor. Trafik polisleri bu konuda
hiçbir fley yapm›yor. Bar›fl And›r›nl› da
bizim bu durumu kan›ksam›fl
olmam›za itiraz ediyor zaten ve
önceli¤ini sürücülerin de¤il, yayalar›n
bilinçlenmesine veriyor. 

ÖÖnncceelliikkllee  YYaayyaa  DDeerrnnee¤¤ii  hhaakkkk››nnddaa  ggee--
nneell  bbiirr  bbiillggii  aallaabbiilliirr  mmiiyyiizz??
Biz daha önceki röportajlar›m›zda hep
“yeni bir derne¤iz” derdik. fiimdi dü-
flünüyorum da 2008’den beri faaliyet-
teyiz ve üç senede fena bir yere gelme-
dik. Üç sene önce biz bu derne¤i Bo¤a-
ziçi Üniversitesinden sekiz kiflilik bir
arkadafl grubu olarak kurduk. Hepimiz
yürümeyi seven insanlard›k ama fark
ettik ki özel olarak yayalar›n hakk›n›
savunan bir örgüt yok. 2008 y›l›ndan
bu yana her geçen gün kitlesellefltik.
Uluslararas› Yaya Derne¤i Federasyo-
nuna üye olduk. fiu anda uluslararas›
platformda seçici dernekler aras›nda
yer al›yoruz. 

BBuu  kkiittlleesseelllleeflflmmeeyyii  rraakkaammssaall  oollaarraakk  ööll--
ççeebbiilliiyyoorr  mmuussuunnuuzz??
Derne¤imize üyelik gönüllülük esas›-
na göre ilerliyor; onun için elimizde
resmi bir rakam yok ama web sayfa-
m›z epey fazla t›k al›yor. Sosyal med-
yadan bizi takip eden yaklafl›k 700 kifli
var. Bunun d›fl›nda elektronik ortam-
da sürekli yaz›flt›¤›m›z insanlar da var.
Gelecekte yapaca¤›m›z etkinlikler için

de aktif gönüllülere her zaman ihtiya-
c›m›z olacak. 

““ÇÇeekk  AArraabbaann››””  aadd››yyllaa  aann››llaann  oolldduukkççaa
yyaarraatt››cc››  vvee  ee¤¤lleenncceellii  bbiirr  kkaammppaannyyaann››zz
vvaarr..  ÜÜllkkeemmiizzddee  mmoottoorrlluu  aarraaççllaarraa  oollaann
bbaa¤¤››mmll››ll››kk  ççookk  ffaazzllaa..  ‹‹nnssaannllaarr  nnaass››ll
yyaakkllaaflfl››yyoorrllaarr  kkaammppaannyyaayyaa??  
“Çek Araban›” genel olarak baya¤› bü-
yük ilgi toplad›. Medyada kendine
epey bir yer buldu. Kampanyan›n e¤-
lenceli yaklafl›m› insanlar› cezbetti
ama esas olarak günlük hayatlar›nda
sürekli karfl›laflt›klar› bir sorun oldu¤u

için yo¤un ilgi gösterdiler. Biz de ilk
baflta bu kadar olumlu tepki beklemi-
yorduk; hatta slogan›m›z biraz fazla
m› sert diye düflünüyorduk ama Türki-
ye’de ço¤u insan›n bu durumdan flika-
yetçi oldu¤unu gördük. Bu kampanya-
n›n üzerine 30-40 tane “Size kat›lmak
istiyorum, sizinle çal›flmak istiyorum”
diyen mail ald›k.

HHiiçç  aarraabbaass››nnaa  iillaann  yyaapp››flfltt››rr››llmm››flfl  bbiirr
aarraaçç  ssaahhiibbiinnii  ggöözzlleemmlleemmee  flflaannss››nn››zz  ooll--
dduu  mmuu??
Sahil yolunda yapt›k bir kere böyle bir

Ulafl›m
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Yürümek ‹fle Yarar kampanyas›n›n
amac›, ad› üstünde, insanlar›n ifle
giderken daha fazla yürümesini
sa¤lamak. Kampanyan›n tan›t›m
sayfas›nda flunlar yaz›yor:
“Yürümek en do¤al, en sa¤l›kl›, en
ucuz ve en zarars›z ulafl›m biçimidir.
Daha güzel bir dünya ve yaflanabilir
flehirler için yürümenin önemi
büyüktür. ‘Yürümek ‹fle YARAR’
kampanyas›, yürümenin bir ulafl›m
arac› olarak yayg›nlaflt›r›lmas›n›
hedefliyor. Yaya Derne¤i, çal›flanlar›n›
yürümeye teflvik etmesi için flirketlerin
elini tafl›n alt›na koymas›n› istiyor. Bu
talebe ilk cevap
Pricewatercoopers’ten geldi. Yaya
Derne¤inin baflka büyük flirketlerle de
iletiflimi devam ediyor. Gelecekte bu
kampanyaya kat›lan baflka sürpriz
flirketlerle her an karfl›laflabiliriz.
Bizden söylemesi.”

Yürümek ‹fle Yarar
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fley. Çok az bir k›sm› okuyup ne oldu-
¤una bak›yor. Ço¤unlukla reklam sa-
n›p çöpe at›yorlar ama biz bu kampan-
yada zaten araç sahiplerini hedeflemi-
yoruz. Bizim amac›m›z kald›r›ma park
etmifl arabalar yüzünden ma¤dur olan
yayalar›n hakk›n› aramas›n› sa¤la-
mak. Bu yüzden hiç ummad›¤›m›z in-
sanlardan çok olumlu geri dönüfller al-
d›k. Mesela ben ifl arkadafllar›yla pek
ba¤› olan, görüflen biri de¤ilim ama ça-
l›flt›¤›m flirketten bir arkadafl “Siz Ya-
ya Derne¤i’nde Çek Araban› kampan-
yas›n› örgütleyen Bar›fl And›r›nl› ola-
bilir misiniz?” diye bir mail atm›fl ba-
na. El ilan›n› bir arkadafl› arac›l›¤›yla
edinmifl; bu çok hofluna gitmifl.

ÖÖzzeelllliikkllee  ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa  bbiizzzzaatt  kkaalldd››rr››mm--
llaarr››nn  kkeennddiissii  yyaayyaa  ggeeççiiflflii  iiççiinn  ggeerrççeekktteenn
nnee  kkaaddaarr  uuyygguunn  ssiizzccee??
Asl›nda tabii ki di¤er her fleyde oldu¤u
gibi, TSE taraf›ndan belirlenmifl bir

kald›r›m standard› var ama buna ne
kadar uyuluyor, bu bir tart›flma konu-
su. Normalde bir yaya kald›r›m›n›n
yafll›lar, engelliler ve çocuklar da dâ-
hil herkes için yürünebilir olmas› ge-
rekiyor ama biz normal sa¤l›kl› insan-
lar bile bir sürü engelle karfl›lafl›yo-
ruz; yafll›lar ve engelliler ne yap›yor
hiç düflünemiyorum. Mesela belediye
geliyor, kald›r›m›n orta yerine otobüs
dura¤› dikiyor. Kendisi büyük bir iyi-
lik yapt›¤›n› zannediyor ama bebek
arabal› bir anne ya da tekerlekli san-
dalyeli bir insan oradan nas›l geçecek,
onu hiç düflünmüyor. Kald›r›mlar ta-
sarlan›rken hiçbir flekilde yaya mer-
kezli planlanm›yor. Bu konuda hem
yaya derneklerinin hem de engellilere
yönelik çal›flan sivil toplum kurulufl-
lar›n›n görüfllerinin muhakkak al›n-
mas› gerekiyor. Bu tür kurumlardan
görüfl al›nd›¤›n› sanm›yorum çünkü
baflka türlü herhalde bu kadar kötü
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kald›r›mlar ve donan›mlar yap›lmazd›
diye düflünüyorum. 

LLaalleellii  aarrtt››kk  aarraaçç  ttrraaffii¤¤iinnee  kkaappaatt››ll››pp  yyaa--
yyaa  ttrraaffii¤¤iinnee  aaçç››lldd››..  BBuu  ssiizziinn  ssiitteenniizzddee
ddee  yyeerr  aalldd››..  BBeelleeddiiyyeelleerr  bbuu  ttüürr  pprroojjeellee--
rree  nnaass››ll  yyaakkllaaflfl››yyoorr??  
Bizim gibi sivil toplum kurulufllar›n›n
flehir planlamalar›n›n bütününe mü-
dahil olabilme flans› yok. Laleli’deki
proje Fatih Belediyesi’nin kendi proje-
siydi. Ve bizler de bunu iyi bir örnek
olarak sitemize tafl›d›k. Bu flekilde Be-
yo¤lu’nun, Eminönü’nün ve Sultanah-
met’in belli noktalar› yaya trafi¤ine
aç›ld›. Bebek’te yaya kald›r›m› geniflle-
tildi. Bu tür pozitif örnekler ço¤al›yor. 

UUlluussllaarraarraass››  ssttaannddaarrttllaarrddaa  üüçç  kkiilloommeett--
rreeyyee  kkaaddaarr  oollaann  mmeessaaffeelleerr  yyüürrüüyyüüflfl
mmeessaaffeessii  oollaarraakk  kkaabbuull  eeddiilliiyyoorr  vvee  bbuu
mmeessaaffeeyyii  kkaatteeddeecceekk  bbiirreeyylleerree  aarraabbaa
kkuullllaannmmaammaallaarr››  ttaavvssiiyyee  eeddiilliiyyoorr..  SSiizziinn
bbuu  bbiillggii  tteemmeelliinnddee  yyaapptt››¤¤››nn››zz  ççaall››flflmmaa
vvee  pprroojjeelleerriinniizz  vvaarr  mm››??
Dünyadaki istatistiklere bakt›¤›m›zda
insanlar›n yapt›¤› seyahatlerin çok bü-
yük bir k›sm› üç kilometrenin alt›nda.
Örne¤in ‹ngiltere’de yap›lan seyahat-
lerin yaklafl›k yüzde 25’i 3,2 kilometre-
nin alt›nda. Bu da flu anlama geliyor:

Biz yar›m saat yürümeye katlansak
motorlu araç kullan›m›n› yüzde 25
azaltabilece¤iz. Onun d›fl›nda al›flverifl
ve arkadafl ziyaretleri gibi faaliyetler
için gidilen mesafe de yedi km civar›n-
da. Yedi kilometre de asl›nda spor
amaçl›, iyi bir tempoda yaklafl›k bir sa-
atte yürünebilecek bir mesafe. “Yürü-
mek ‹fle Yarar” Projesini de bu mak-
satla hayata geçirdik. Bu projeyi ilk sa-
hiplenen flirket de Pricewatercoopers
oldu. Bizler yürümeyi pek tercih etmi-
yoruz hâlbuki yürümek hem tek tek
bireyler, hem toplum, hem de ekono-
mi aç›s›ndan önemli. Bu yüzden dedik
ki, flirketler elini biraz tafl›n alt›na koy-
sun, çal›flanlar›n› yürümeye teflvik et-
sin. Bu flekilde evden ifle, iflten eve gi-
derken insanlar›n yürümesini sa¤la-
mak istiyoruz. 

TTrreeeehhuuggggeerr  ssiitteessiinnddee  bbiirr  tteesstt  vvaarrdd››..  DDii--
yyoorrdduu  kkii,, ““AAflflaa¤¤››ddaakkiilleerrddeenn  hhaannggiissii  ddaa--
hhaa  ffaazzllaa  sseerraa  ggaazz››  ssaall››mm››nnaa  sseebbeepp  oolluurr??
TTaarr››mmssaall  üürreettiimm  mmii,,  nnaakklliiyyee  mmii,,  aarraa--
bbaayyllaa  aall››flflvveerriiflflee  ggiiddiipp  ddöönneenn  iinnssaannllaarr
mm››??””  DDoo¤¤rruu  cceevvaapp  aall››flflvveerriiflflee  aarraabbaayyllaa
ggiiddeenn  iinnssaannllaarrdd››……
‹ngiltere’deki sera gaz› sal›mlar›n›n
yüzde 25’ini ulaflt›rma araçlar› karfl›-
l›yor. Küresel olarak seragaz› sal›m-
lar›n›n yüzde yedisinin sebebi ise özel
araçlar. Bu yüzde yediye nakliye
kamyonlar› ve toplu ulafl›m araçlar›
dâhil de¤il. 

SSiizziinn  wweebb  ssiitteenniizzddee  ddee  bbeelliirrttttii¤¤iinniizz
üüzzeerree  TTüürrkkiiyyee’’ddee  yyaayyaa  oollaarraakk  sseeyyaahhaatt
eettmmeekk ppeekk  ggüüvveennllii  ddee¤¤iill  ççüünnkküü  bbiizziimm
flfloofföörrlleerriimmiizzddee  ppeekk  yyaayyaa  ggeeççiiddii  mmeevv--
hhuummuu  yyookk……
Ben kiflisel olarak, normal kurala
uyup, yavafllay›p yayaya yol verdi¤im
zaman gülümseyip teflekkür eden
bak›fllarla karfl›lafl›yorum. Hâlbuki
sadece kural› uyguluyorum. ‹nsanla-
ra iyilik yapm›yorum. Bu çok üzücü
bir fley. Hiçbirimiz böyle bir muame-

Ulafl›m

Güzide memleketimizin büyük
metropollerinde bütün hayat
arabalara ve motorlu araçlara
endeksleniyor.
Sürücülerimizin yaya
geçidi mevhumu
uzun zamand›r
yok. Yayalara ait
olmas› gereken
kald›r›mlar park alan›
olarak kullan›l›yor, otobüs
duraklar› dikiliyor. Hatta son
dönemde arabalar eksik kalm›fl
gibi, yürüyüfl yoluna masa, sandalye

koyan kafeler, restoranlar da
kald›r›mlarda yer parsellemeye

bafllad›lar. Yaya Derne¤i iflte
bu iflgalcilere “Çek

Araban›” diyor.
Kampanyan›n

kat›l›mc›lar›na
verilen

ç›karmalar ve el
ilanlar›, kampanya

sitesinden PDF olarak
indirilebiliyor veya anlaflmal›

kitabevlerinden de temin
edilebiliyor.

Yaya Derne¤i ‹flgalcilere “Çek Araban›” Diyor

“Yaya Derne¤i olarak
sürücüleri bilinçlendirmek

gibi bir hedefimiz yok. 
Biz ilk olarak yayalar›n

hakk›n› aramas›n›
hedefliyoruz”
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leyi hak etmiyoruz. ‹nsanlar yolda gi-
derken  böyle hayati tehlikeler de at-
latt›klar› için bu sefer kendilerini so-
kaklardan soyutluyorlar. Onun için
biz bu Derne¤i kurarken önce yayala-
r›n bilinçlenmesini ve sesini yükselt-
mesini hedefledik. 

YYuurrttdd››flfl››nnddaa  mmoottoorrlluu  aarraaçç  ttaahhaakkkküümmüü--
nnüü  oorrttaaddaann  kkaalldd››rrmmaayy››  yyaa  ddaa  aazzaallttmmaayy››
bbaaflflaarraann  kkaammppaannyyaallaarr  vvaarr  mm››??  HHiiçç  ttaa--
kkiipp  eeddeebbiillddiinniizz  mmii??
Yurtd›fl›nda da durum çok farkl› de¤il
asl›nda. Motorlu araçlara yönelik ba-
¤›ml›l›k devam ediyor gene. Sadece in-
sanlar biraz daha bilinçli. Dolay›s›yla
yaya haklar› daha ön planda. Araç yo-
¤unlu¤u fazla ama flehir planlamas›,
özellikle Avrupa’da, daha iyi yap›ld›¤›
için yollar kalabal›k gözükmüyor. Me-
sela flöyle bir istatistik var: Türkiye’de
1000 kifliye 140 araç düflüyor. Özel
motorlu araç say›s› ise 10 milyon civa-
r›nda. ‹stanbul’da da her befl kifliye bir
araç düflüyor. Dolay›s›yla insan “Bu
kalabal›k nereden kaynaklan›yor?” di-
ye düflünüyor. 1000 kifliye 200 araç
çok de¤il asl›nda. 

Avrupa’ya bakt›¤›m›zda 1000 kifliye
400 araç düflüyor. Londra, Paris gibi
metropollerde 1000 kifliye 500 araç
düflüyor. Asl›nda buralarda araç yo-
¤unlu¤unun ‹stanbul’un iki kat› olma-
s› gerekiyor ama oralarda sa¤a sola
bakt›¤›n›zda “‹nsanlar burada hiç ara-
ba kullanm›yor mu?” dersiniz kendi
kendinize. Avrupa’da daha fazla insan
araçlar›n› evde b›rak›p toplu ulafl›m
kullan›yor. Kampanya olarak da ‹ngil-

tere’de “Living Streets” derne¤inin
bir kampanyas› var. Biz de insanlar›n
ifle yürüyerek gitmesi için yapt›¤›m›z
kampanyada onu örnek ald›k ama
yurtd›fl›nda da motorlu araç tahakkü-
mü çok k›r›labilmifl de¤il. Politikac›lar
orada da otomobil lobilerinden çekin-
dikleri için toplu ulafl›m› pek de özen-
dirememifller. ‹ngiltere’de çok ente-
resan bir istatistik var: Özel otomobil-
lerin maliyeti yüzde dokuz düflmüfl,
toplu ulafl›m›n maliyeti yüzde 15 art-
m›fl. Tabii ki normalde tam tersini tefl-

vik etmek gerekiyor. Bu yüzden ‹ngil-
tere’deki yaya dernekleri de siyasetçi-
lerden flikâyetçi.

EEkklleemmeekk  iisstteeddii¤¤iinniizz  bbiirr  flfleeyy  vvaarr  mm››??
Biz Türkiye olarak bu iflte çok geri kal-
d›k. Demin ad›n› and›¤›m›z Living
Streets 1930’da kurulmufl. Biz 2008 y›-
l›nda faaliyete bafllad›k. Bizi hâlâ Ka-
narya Sevenler Derne¤iyle falan karfl›-
laflt›ranlar var. Çok marjinal bir fleyler
yapt›¤›m›z› san›yorlar. Hâlbuki d›flar›-
daki örneklere baksalar yaya haklar›-
n›n ne kadar önemsendi¤ini görürler.
Biz kendimiz için bir fley istemiyoruz.
Sadece “Böyle flehirlerde yaflamak is-
temiyoruz” diyoruz. Otomobil dedi¤i-
miz fley art›k bize bir mobilite sa¤lam›-
yor, tam tersine hayat kalitemizi dü-
flürüyor. Otomobille gidilen mesafe
ortalama olarak 10-15 kilometreye
düflmüfl durumda. Dolay›s›yla arabala-
r›m›z› bugün b›rakmazsak befl sene
sonra b›rakmak zorunda kalaca¤›z.
Tek-çift plaka uygulamas›na geçilecek
ya da ekstra vergiler konulacak. Baflka
çare hakikaten kalmayaca¤› için öz-
gürlü¤ümüz k›s›tlanacak. Belki bu sos-
yal adaletle ba¤daflm›yor ama trafik
problemiyle bafl edebilmek için baflka
çare kalmayacak. m

“Yurtd›fl›nda da motorlu araç
tahakkümü çok k›r›labilmifl
de¤il. Politikac›lar orada da

otomobil lobilerinden
çekindikleri için toplu 

ulafl›m› pek de
özendirememifller”
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‹klim Ekonomisi

‹klim De¤iflikli¤inde
Küresel Köprü 

NAMA
Daha çok k›saltmas› olan NAMA (Nationally
Appropriate Mitigation Action) ad›yla bilinen Ulusal
Uygun Azalt›m Eylemleri, düflük karbonlu ekonomiye
geçiflte önemli bir uluslararas› finansal mekanizma
olarak kabul ediliyor. Cancun COP 16’da da ele
al›nan ve 2012 sonras›nda emisyon azalt›m›n›
sa¤layan faaliyetlerin finansman›nda kullan›m›n›n
giderek artmas› beklenen NAMA, Türkiye’nin sürece
uyumu için de büyük önem tafl›yor.
Yaz›: Arzu Yayla DO⁄RAR, Brisa Çevre Uzman›
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klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflme-
si, en fazla küresel yarar›n, en dü-
flük maliyetle sa¤lanmas› gereklili-

¤ini vurgulayarak “Eflit ve ortak fakat
farkl›laflt›r›lm›fl sorumluluklar”›n ha-
yata geçirilmesi temel prensibi üzeri-
ne kurulmufltur.

Küresel bir sorun olan iklim de¤iflik-
li¤inin küresel olarak ele al›nmas› ge-
reklili¤i her platformda savunulsa da
bugün ülkeler “küresel düflün, yerel
davran” yaklafl›m›n› uygulamaya ala-
rak, dünyan›n bafl›n› a¤r›tan bu tehdit
edici konudan f›rsatlar yaratarak za-
rars›z ç›kman›n yollar›n› ar›yorlar

Geçmiflten günümüze do¤ru bak›l-
d›¤›nda bu sorunun ortaya ç›kmas›nda
daha fazla pay sahibi olan sanayilefl-
mifl ülkelerin, önlemleri alabilecek
kaynaklar› da ellerinde bulundurduk-

lar›n› görebiliriz. Buna karfl›l›k gelifl-
mekte olan ülkeler iklim de¤iflikli¤inin
olumsuz sonuçlar›ndan daha a¤›r bi-
çimde etkileniyor ve karfl› önlem alma
kapasiteleri de göreceli olarak s›n›rl›.
Tarihsel sorumluluklar ve ülkelerin
mevcut ekonomik durumlar›na bak›-
l›nca sürecin adil bir flekilde yönetil-
mesini talep etmek, geliflmekte olan
ülkelerin en do¤al hakk› olarak görü-
nüyor. ‹klim de¤iflikli¤i müzakerele-
rinde geliflmekte olan ülkeler konu-
nun hassasiyetini kabul edip, ortak çö-
züm aray›fllar› için bir araya geliyorlar
ve “‹klim Ekonomisi” olarak adland›r›-
lan 2012 sonras› süreci flekillendiri-
yorlar.

‹lk kez 2007 Bali Eylem Plan› haz›r-
l›klar› s›ras›nda, geliflmekte olan ülke
gruplar›n›n müzakerelerdeki zay›fl›¤›

ve ileri sürülen planlar›n güvenilirli¤i-
nin az olmas› gibi nedenler yüzünden
ulusal önlemlerin al›nmas› konusu
gündeme gelmiflti. 

NAMA ve NAMA Plan Uygulamas›
NAMA terimi, bir ülkenin ancak kendi-
si taraf›ndan belirlenebilen, düflük
karbonlu ekonomiye geçifle odaklan›p
yeflil kalk›nmay› destekleyerek 2012
sonras› için önemli oranda emisyon
azalt›m›n› sa¤layan faaliyetleri için
kullan›l›yor. NAMA yaklafl›m›nda,
Kyoto Protokolünün Ek B listesinde
yer alan say›sallaflt›r›lm›fl emisyon
azalt›m› hedeflerinden farkl› olarak
gönüllülük temeli esas olup, hukuki
ba¤lay›c›l›¤› yoktur. Etkin mali ve tek-
nik destekle sistemin baflar›ya ulafla-
ca¤› biliniyor ancak geliflmekte olan

‹
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ülkelere sa¤lanacak destek henüz tam
bir netli¤e kavuflmufl de¤il.

2009 Kopenhag COP 15 Müzakerele-
rinde NAMA’lar birçok belirsiz konuya
çözüm olarak tekrar gündeme geldi.
Ancak bu faaliyetlerin özellikle say›sal
emisyon azalt›m›nda nas›l MRV (Me-
asurement, Reporting and Verifica-
tion) uygulanaca¤› yani Ölçme, Do¤ru-
lama ve Raporlaman›n nas›l gerçek-
lefltirilece¤i ayr› bir belirsizlik konusu
olmay› sürdürüyor.

Uluslararas› NAMA Kay›tlar›
Bir NAMA sürecinde azalt›m›n, izleme
ve bunun sonuçlar›n› de¤erlendirme-
nin nas›l yap›laca¤› konusunda belli
bir yol haritas› varsa baflar› sa¤lanabi-
lir. Sektörel ve/veya Ulusal düzeyde
emisyon izleme yap›lam›yorsa genifl
çapta bir NAMA plan baflar›s›ndan
bahsedilemeyece¤i, uygulamalar›n
tek tarafl› ve iyi niyet kapsam›nda ka-
laca¤› kesindir; bu nedenle ülkelerin
sektörel plan ve stratejilerini uygula-
mayla birlikte kurmalar› gereklidir. 

Bundan tam bir y›l önce, COP 15 mü-
zakerelerinin ard›ndan, geliflmekte
olan 151 ülke, Mutabakat›n 2. Eki do¤-
rultusunda NAMA’lar›n› kay›t alt›na
ald›rmaya davet edildi.

Kay›t süreci 31 A¤ustos 2010 tarihi-

ne kadar devam etti, 3 Eylül 2010’da
26 tanesi kara tafl›mac›l›¤› konusunda
olmak üzere 43 adet kay›t tamamlan-
d›. Bu arada, kendi Ulusal Programlara
Uygun Azalt›m Faaliyet plan›n› suna-
rak NAMA Plan uygulamas›n› günde-
me getiren ilk ülkenin Güney Kore ol-
du¤unu da belirtelim.

Aral›k 2009’da COP 15 Zirvesi so-
nunda oluflturulan Kopenhag Mutaba-
kat›n› takiben Türkiye de, seragaz› sa-
l›mlar›n› s›n›rland›rmak üzere seçe-
neklerini tart›flmaya bafllad›. 17-18
Mart 2010 tarihlerinde gerçeklefltiri-
len Çal›fltayda Türkiye’nin seragaz› sa-
l›mlar›n›n s›n›rland›r›lmas›na yönelik
olas› çözümler, Türkiye’nin ‹klim De-
¤iflikli¤i Eylem Plan›n›n Gelifltirilmesi
Projesi kapsam›nda ele al›nd›. NA-
MA’lar›n gelifltirilmesinin Türkiye’nin
Ulusal ‹klim De¤iflikli¤i Eylem Plan›-
n›n oluflturulmas› ve 2012 sonras› dö-
nemde konumunu belirginlefltirmesi
aç›s›ndan önemli oldu¤u özellikle vur-
guland›. Bu konuda ülkemiz her ne ka-
dar çal›flmalara bafllam›fl olsa da, he-
nüz kay›t alt›na ald›rd›¤› bir NAMA
plan› bulunmuyor.

Cancun’dan Sonra…
COP 16 Cancun ‹klim De¤iflikli¤i Müza-
kerelerinde tart›flmalar›n ciddi görüfl
farkl›l›klar› ile yap›lmas›ndaki en
önemli neden, azalt›m konusunda ki-
min ne kadar sorumluluk alaca¤› oldu.
Özellikle, Çin, Hindistan ve Brezilya
gibi geliflmekte olan ülkelerin azalt›m

‹klim Ekonomisi

Brisa Çevre Uzman› Arzu Yayla Do¤rar, COP
16 Cancun ‹klim De¤iflikli¤i Müzakerelerinde
ele al›nan NAMA’lar›n  Türkiye için de önemli
bir f›rsat oldu¤unu ifade ediyor.

NNAAMMAA::  Nationally Appropriate
Mitigation Action, (Ulusal Uygun
Azalt›m Eylemleri)
MMRRVV::  Measurement, Reporting and
Verification, (Ölçme, Do¤rulama,
Raporlama)
ÖÖllççmmee::  Ulusal seragaz› envanteri
oluflturma 
RRaappoorrllaammaa::  Ulusal Bildirimler, Gözden
Geçirme Raporlar›, Gösterilebilir
‹lerleme Raporlar› haz›rlama
DDoo¤¤rruullaammaa::  Metodolojinin uzmanlarca
denetlenmesi

Önemli Kavramlar

Brezilya NAMA
projeleriyle, Amazon
ormanlar› ve savan

alanlar›n›n yok olmas›n›
engellemek için önemli

bir mali katk› 
sa¤lamay› baflard›. 
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çal›flmalar›n›n ölçümlenebilir, do¤ru-
lanabilir ve raporlanabilir (MRV) ol-
mas› ve uluslararas› denetime aç›k
olup olmayaca¤› konusu cidi biçimde
tart›fl›ld›.

COP 16 Taslak Kararlar›na bakt›¤›-
m›zda NAMA taahhüt sürecinde gelifl-
mifl ve geliflmekte olan ülkelere çok
yönlü sorumluluklar verildi¤ini görü-
yoruz. Geliflmifl ülkeler, kendi emisyon
hedefleri ve sonuçlar›yla ilgili her çeflit
gelifltirmeyi gerçeklefltirirken, gelifl-
mekte olan ülkelere finansal, teknolo-
jik ve kapasite gelifltirme deste¤i ko-
nusunda neler sa¤layabileceklerini
daha net olarak ortaya koyma karar›
vermifldiler. 

Geliflmekte olan ülkeler ise, NAMA
çal›flma ve destek programlar› kapsa-
m›nda kay›t, ölçüm, raporlama, do¤ru-
lama konular›nda daha fazla kolaylafl-
t›r›c› rol alacaklar›n› belirttiler; ayr›ca
azalt›m konusundaki ilerlemelerini
her iki y›lda bir kez raporlama sorum-
lulu¤unu da kabul ettiler.

Taraflar, BM sekretaryas›nca 28
Mart 2011’e kadar, azalt›m faaliyetle-
riyle ilgili model ve k›lavuz gelifltirme
amaçl› çal›flmalara dahil edilerek, ko-
nuyla ilgili görüfllerini bildirmeye da-
vet edildi. Buna ilaveten, COP 17 için
NAMA’lardan daha fazla fayda sa¤la-
mak amac›yla karbon piyasalar› için
de¤iflik esneklik mekanizmalar› üze-
rinde çal›flma karar› da ç›kt›. 

Karbon piyasalar› için bafllat›lan
bu yeni düzende 2020’ye kadar y›lda
100 milyar dolarl›k yeni fondan ya-
rarlanmak isteyen geliflmekte olan
ülkeler (NAMA) ulusal azalt›m prog-
ram ve proje planlar› kurmak ve bu
programlarla ne seviyede bir emis-
yon azalt›m›na ulaflacaklar›n› taah-
hüt etmek durumundalar. Bu planla-
r›n donör/geliflmifl ülkelerle uzlafl-
maya var›larak haz›rlanmas› gereki-
yor. Bir sene önce Kopenhag Anlafl-
mas›na taahhütle veya NAMA Plan›y-

TTeekk  TTaarraaffll››  NNAAMMAA
Geliflmekte olan ülke taraf›ndan kendi
kaynaklar› ile gerçeklefltirilen azalt›m
faaliyetleri olup, MRV’nin esnek
oldu¤u uygulamalard›r. Örnek:
Verimlilik ve tasarruf programlar› gibi
maliyet etkin faaliyetler.
Bu uygulamada daha çok, gösterilen
çabalar›n uluslararas› ölçekte
tan›nmas› amaçlanarak, kay›t alt›na
alma ifllemi yap›lmaktad›r.

DDeesstteekklleenneenn  NNAAMMAA
Ek:1 ülkeleri taraf›ndan geliflmekte
olan ülkelerin azalt›m› için iklim
finansman› kapsam›nda finanse
edilme yoluyla desteklenen
NAMA’lard›r. Maliyetleri yüksek olan
bu azalt›m faaliyetlerinde MRV
yap›lmas› flartt›r.
Amaç: Kayda al›nan deste¤in do¤ru,
verimli bir flekilde kullan›lmas› ve
beklenen emisyon azalt›m›n›n
gerçeklefltirilmesidir.

DDoo¤¤rruuddaann  DDeesstteekklleenneenn  
NNAAMMAA  ÖÖrrnneekklleerrii::
Ulusal Azalt›m hedefi verilmesi.
Politika Baz›nda: Enerji 
Verimlili¤i Standard› 
Gelifltirilmesi.
Sektörel Bazda: Bir stratejinin
Gelifltirilmesi ve Uygulanmas›.
Program Baz›nda: Enerji Verimli
Ayd›nlatma Program›.
Proje Baz›nda: Ulafl›m Altyap› Projesi
Gelifltirilmesi.

KKrreeddii  OOlluuflflttuurraann  NNAAMMAA
Azalt›m miktar›n›n gerçeklefltirilmesi 
ve kredilerin yönetiminin sa¤lanmas›
amac›yla, geliflmekte olan ülkelerin,
yapacaklar› azalt›m faaliyetleri 
için bir referans çizgisi belirlemesi ve
bu seviyeye ilaveten yap›lacak
azalt›mlar için küresel pazarda ifllem
görecek emisyon kredisinin
oluflturulmas›. Örnek: Emisyon
yo¤unluk hedefi.

NAMA’lar›n S›n›fland›r›lmas›

Meksika, baflkent Mexico City’nin toplu ulafl›m sorununa
çözüm olarak gelifltirdi¤i Macrobus Projesini 

NAMA deste¤iyle gerçeklefltirdi. 
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GGeelliiflflmmeekkttee  
OOllaann  ÜÜllkkee    

Ç‹N

H‹ND‹STAN 

BREZ‹LYA

MEKS‹KA

ERMEN‹STAN 

AFGAN‹STAN

‹SRA‹L

‹‹llggiillii  SSeekkttöörr      

Orman
Enerji
Tafl›ma
Tar›m 

…

Orman
Enerji
Arazi 
kullan›m›

Ulafl›m
Enerji
At›k
Orman
Binalar
Endüstri
Tar›m 

Ulafl›m
Enerji
At›k
Orman
Binalar

…

…

TTaahhmmiinnii  CCOO22  AAzzaalltt››mm››  

CO2 emisyonlar›n› 2020’de, 2005 y›l›
seviyesinin %40-45 alt›na indirmek. 

CO2 emisyonlar›n› 2020’de, 2005 y›l›
seviyesinin %20-25 alt›na indirmek.             

CO2 emisyonlar›n› 2020’de, 2005 y›l›
seviyesinin %36,1-38,9 alt›na indirmek.

CO2 emisyonlar›n› 2020’de, 2005 y›l›
seviyesinin %30 alt›na indirmek.
Meksika 2009’da bafllatt›¤› özel iklim
de¤iflikli¤i program›n›n 2012’de
tamamlanaca¤›n›, art›fltan azalt›m
senaryosuna göre 51 milyon ton eflde¤er
CO2 toplam y›ll›k emisyon azalt›m›
yapaca¤›n› gönüllülük çal›flmas›
kapsam›nda bildirmifltir. 

Belirlenmemifl.

Belirlenmemifl.

2020 y›l›nda referans senaryoya göre
yüzde 20 emisyon azalt›m›.

KKaayy››tt  TTaarriihhii

28 Ocak 2010

30 Ocak 2010   

29 Ocak 2010   

31 Ocak 2010   

1 fiubat 2010

19 Mart 2010

31 Ocak 2010

NNAAMMAA  ffaaaalliiyyeettlleerriinniinn  kkaappssaadd››¤¤››  ççaall››flflmmaallaarr  

2020 y›l›nda 2005 seviyesine göre;               
Fosil d›fl› kaynaklara ait primer yak›t tüketim
pay›n›, %15 seviyesine ç›karmak;
Orman yüzey alan›n› 40 milyon hektara
ç›karmak;
Orman stok hacmini 1,3 milyar metrekübe
ç›karmak.

Çal›flma tan›m› yap›lmam›fl.

Enerji verimlili¤ini gelifltirmek;
Biyoyak›t ve alternatif enerji kullan›m›n› art›rmak;
Ekim-Hayvanc›l›k sistemlerini birlefltirmek;
Otlak alanlar›n› korumak;
Amazon ormanlar› ve savan alanlar›n›n yok
olmas›n› engellemek.

38 yeni otoban inflas›;
Kargo tafl›mac›l›¤›nda tren kullan›m›n›n
art›r›lmas›;
Eski araçlar›n trafikten kald›r›lmas›;
Karayolu tafl›mac›l›¤› programlar›n›n
iyilefltirilmesi.

2007’de bafllat›lan Enerji Tasarrufu ve
Yenilenebilir Enerji Ulusal Program› kapsam›nda:
Yenilenebilir enerji kullan›m›n› art›rmak;
Termal güç santrallerinin modernizasyonunu
yapmak;
Sanayide ve yerleflim binalar›nda enerji
verimlili¤ini art›rmak;
Gaz tafl›ma ve da¤›t›m sistemlerindeki metan
kaçaklar›n› azaltmak;
Elektrikli araç kullan›m›n› ve motorlu tafl›tlarda
do¤algaz kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmak;
Belediye çöp alanlar› ve at›ksu tesislerinden
kaynaklanan metan emisyonlar›n› azaltmak;
Orman alanlar›n› korumak ve art›rmak.

Ulusal iletiflimi bafllatmak;
Ulusal Seragaz› Envanterini haz›rlamak.

Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji pay›n›
yüzde 10’a ç›kartmak;
Elektrik tüketimini yüzde 20 azaltmak.

Geliflmekte Olan Ülkeler Taraf›ndan Kay›t Ettirilen NAMA Örnekleri 
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la giren ülkelerin fonlardan daha faz-
la yararlanmas› olas›l›¤› ise yüksek
görünüyor.

Böylece taraflar, küresel ›s›nman›n
sanayileflme öncesi seviyeye oranla
iki derecenin alt›nda tutulmas› gere-
¤inden yola ç›karak, Kopenhag’da ya-
p›lan ve flimdi BM belgelerinde de ye-
rini alan taahhütlerin daha ileri sevi-
yelere gelmesi gerekti¤ini kabul et-
mifl oldular

Buradan flu sonuca ulaflabiliriz: Bü-
tün geliflmekte olan ülkelerin karbon
emisyonlar› uluslararas› incelemeye
aç›lacakt›r. Böylece ülkelerin taahhüt-
lerini yerine getirip getirmedi¤i de
do¤rulanabilecektir.

Sanayinin Üzerine Düflen Görevler
NAMA seçimi ve bu teklifin Birleflmifl
Milletler ‹klim De¤iflikli¤i Sekretarya-
s›na kay›t ettirilmesi sürecinin bakan-
l›klar, bölgesel kurum ve kurulufllar,
hatta yerel yönetimlerle oldukça fazla
iflbirli¤i ve koordinasyon gerektirdi¤i
biliniyor. Konu küçük ölçe¤e, yani en-
düstrilere indirgendi¤inde, iflletme-
lerde ciddi bir yönetiflim yap›s› kurul-
mas› gere¤i ortaya ç›k›yor. Büyük sa-
nayi kurulufllar›n›n d›fl›nda KOB‹’lerin
de bu sürece girmesi için kapasite ge-
lifltirme çal›flmalar›n›n bir an önce
bafllamas› gerekiyor.

Türkiye sanayisi, 2012 sonras› Post
Kyoto sürecine haz›rlanmak için önce-
likle sektörel iflbirliklerini oluflturmak
üzere çal›flmalara bir an önce baflla-
mal›d›r. 2011’de gerçeklefltirilmesi
planlanan COP 17 Güney Afrika-Dur-
ban ‹klim De¤iflikli¤i Zirvesi sonras›n-
da kamunun olas› talebi do¤rultusun-
da gelifltirilmesi beklenecek sektörel
NAMA’lar ve “art›fltan azalt›m” fleklin-
de belirlenmesi istenecek emisyon
oranlar›n›n, sanayi d›fl› otoritelere b›-
rak›lmadan bizzat sanayinin kendisi
taraf›ndan, flimdiden haz›rlan›p orta-
ya konmas› gerekiyor. m

11..  OOrrggaanniizzaassyyoonneell  SSeevviiyyeeddee
SSoorruummlluulluukk  BBeelliirrlleemmee--YYöönneettiiflfliimm
Bir iflletmede kurumsal karbon
yönetimine geçerken öncelikle
organizasyonel seviyede sorumluluklar
belirlenmelidir.
fiirkette iklim de¤iflikli¤i konular› hangi
organizasyonel seviyede ele
al›nmaktad›r?
Sorumluluk nas›l yönetilmektedir?
‹klim de¤iflikli¤i konular›nda yetki devri
yarat›lm›fl m›d›r?
Seragaz› hedefleri nas›l
belirlenmektedir?
Sorgulamalarla yönetiflim 
kapsam›nda kalan düzenlemeler
yap›lmal›d›r.
Sürdürülebilir karbon yönetimine
geçerken saydaml›k ilkesinin ilk s›rada
yer alaca¤›n›n bilinciyle, sanayi dahil
tüm kurumsal yap›lanmalarda,
paydafllar›n tamam›na ulaflacak bir
yönetim sisteminin kurulmas›
kurumsal itibar› da art›racakt›r. 

22..  RRiisskk  vvee  FF››rrssaatt  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee
SSüürreeççlleerrii
‹klim de¤iflikli¤inden etkilenme

durumuna göre finansal 
etkileflimler göz önüne al›narak 
risk ve f›rsat de¤erlendirmesi için
oluflturulmufl süreçler 
sorgulanmal›d›r. 
Yasal, fiziksel ve di¤er risk ve 
f›rsatlar›n de¤erlendirme flekilleri 
göz önünde bulundurulmal›d›r.

33..  SSaall››mm  AAzzaalltt››mm››  vvee  DDüüflflüükk  KKaarrbboonn
EEkkoonnoommiissiinnee  GGeeççiiflfl--HHeeddeefflleerriinniinn
BBeelliirrlleennmmeessii
Emisyon azaltma hedefleri,
aksiyonlarla birlikte belirlenmelidir.
Karbon ayakizi ve karbon yo¤unlu¤u
azalt›m hedeflerinin takibi, enerji
verimlili¤i ve temiz teknolojilere geçifl
konular› karbon dengeleme uyum
çal›flmalar› bütününde
de¤erlendirilmelidir.

44..  KKuurruumm  ‹‹ççii  vvee  KKuurruumm  DD››flfl››  SSttrraatteejjii
BBeelliirrlleemmee  
Organizasyon içinde al›nan
aksiyonlar›n, emisyon azalt›m hedef
sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi ve
bunlar›n paylafl›lmas› konusunda
stratejiler kurulmal›d›r.

Ekonomik ve ‹dari Boyutta Kurumsal Önlemler 

Dünyan›n halen en çok kömür yak›t› kullanan
ülkesi olan Çin, fosil d›fl› kaynaklara yönelmek
için NAMA deste¤i al›yor.
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Yerel Yönetimler

“Belediyelerin Ana 
Konusu Çevre Olmal›”
Marmara Belediyeler Birli¤i, 11 il, ilçe ve belde belediyelerinin oluflturdu¤u
232 birimlik devasa bir yerel yönetim organizasyonu. Türkiye sanayisinin en
yo¤un oldu¤u bölgeye yerel hizmet veren bu büyük flebekedeki çevresel
iyilefltirmelerin etkilerini var›n siz düflünün. Birli¤in Çevre Yönetim Merkezi
Direktörü Aynur Acar, bu kritik konumu en iyi gören insanlardan biri ve bu
nedenle tüm eme¤ini belediyelerin yeflil dönüflümlerine adam›fl durumda. 

Söylefli: Bar›fl DO⁄RU  Foto¤raflar: Özgür GÜVENÇ
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YYeerreell  YYöönneettiimmlleerr,,  öözzeelllliikkllee  ççeevvrree  aallaa--
nn››nnddaa,,  vvaattaannddaaflflllaa  ssaannaayyiiyyii  bbiirr  aarraayyaa
ggeettiirreenn  kkrriittiikk  hhaallkkaallaarrddaann  bbiirrii..  OOrraaddaa
aatt››llaaccaakk  aadd››mmllaarr››nn  ççookk  öönneemmllii  eettkkiissii
oollaabbiilliirr..  MMaarrmmaarraa  BBeelleeddiiyyeelleerr  BBiirrllii¤¤ii
bbuu  aallaannddaa  nneeyyii  hheeddeefflliiyyoorr??
Marmara Belediyeler Birli¤i (MBB),
1975 y›l›nda Marmara Denizindeki
çevre kirlili¤iyle bafl edebilmek için
kuruldu. O günden bugüne gelen her
dönem baflkan› bir tak›m konulara el
atm›fl. Bal›k türlerinin korunmas›,
körfezlerdeki kirlilik ve Haliç’in temiz-
lenmesi yolunda ad›mlar at›ld›. Fakat
çevre konular›nda ciddi anlamda bir
birim de kurulmam›fl. ‹lk olarak 2006
y›l›nda Türk-Alman Çevre Yönetim
Merkezi olarak faaliyete bafllad›k. Tür-
kiye-Almanya ikili iflbirli¤i protoko-
lünde bu çevre merkezinin kurulufl
maddesi bulunuyordu. Türk hükümeti
çevre konular›n› halledebilmek için
Almanya’dan yard›m istemifl; onlar da
kendi sistemlerini uygulamak için ka-
bul etmifller. Teknik adamlar› Alman-
ya sa¤lad›. Bu destekle kurulan MBB
Çevre Yönetim Merkezi sadece Mar-
mara’da de¤il, tüm Türkiye’de faaliyet
gösterdi. Gaziantep’te tüm Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu belediyelerine,
Samsun’da bütün Karadeniz Bölgesi-
ne, ‹stanbul’da tüm Marmara Bölgesi
belediyelerine kat› at›k yönetimi, at›k
su yönetimi ve alternatif enerjiler ko-
nusunda belediyelerin su idaresi yet-
kililerine e¤itim verdik. Bu çal›flma
2009 bafllar›nda bitti. Alman ekiple
birlikte e¤itti¤imiz bu insanlarla kay-
na¤›nda ayr›flt›rma projeleri, çöplerin
bertaraf projeleri gerçeklefltirildikten
sonra belediyeler bilinçlenip kendileri
bir fleyler yapmaya bafllad›. 

BBuu  ee¤¤iittiimmlleerriinn  oolluummlluu  ssoonnuuççllaarr››nn››  ggöö--
rreebbiillddiinniizz  mmii??
Bu e¤itimler Almanlar vas›tas›yla ve-
rilmifl olsa da belediyelerimize çok fley
katt›. Hem yabanc› olarak Almanlar

hem de belediyelerimiz flunu gördü:
Türkiye’nin kendine özgü bir sistemi,
yaflam standard› var. Ben her zaman
onlara “Avrupa’daki sistemleri getirip
buraya uyarlamaya kalkmay›n. Bu en
büyük hata olur. Biz Türkiye standart-
lar›na göre bir sistem oluflturmal›y›z”
dedim. Onlar da buna göre ad›m atma-
ya bafllad›. Güzel projeler ortaya ç›kt›.
Bugün bu çevre merkezi Türkiye’deki
belediyelerde, kayna¤›nda ayr›flt›rma
gibi önemli bir konunun temelini att›.
Bizim arkam›zdan di¤er sivil toplum
kurulufllar› ve belli bir süre sonra ba-
kanl›k gelmeye bafllad›. Aç›kças› bu da
bize gurur verdi. Bafllang›ca göre flu an
çok iyi durumda oldu¤umuzu görüyo-
rum. Çevre merkezi, bu projeler ta-
mamland›ktan sonra Marmara Bölge-
sine odakland›. Nedeni de bu bölgeyi
en kirli ve sorunlu bölge olarak görme-
miz, sanayinin ve ekonominin burada

Belediyelerimiz çevre konusunu birinci
s›raya tafl›mak zorundalar. Dünyada
bu art›k böyle. Çevre çiçek, böcek
de¤il; çevrenin altyap›s› laz›m. Bu da
bilinçli kurulmal›. Ben do¤a
sporcusuyum, sürekli geziyorum,
Trekking yaparken gitti¤im yerleri
gözlemleyip öyle geri dönüyorum.
Gördü¤üm her türlü eksikli¤i de
foto¤rafl›yorum. Belediyelerimiz bunun
fark›nda bile olmuyor ancak ben
onlar›n önüne bu foto¤raflarla ç›kt›¤›m
zaman durumu ö¤reniyorlar. Elimde
flu anda kocaman bir “Olumsuzluk
Arflivi” olufltu. Bu olumsuzluklar›
görünce duruma tahammül
edemiyorum, hemen birkaç gün
içinde oraya gidip durumu ortaya
koyuyorum. Görünce çok flafl›r›yorlar. 

“Olumsuzluk Arflivi 
Oluflturuyorum!”

Gitti¤i her yerde
olumsuzluklar›

foto¤raf makinesiyle
saptayan Aynur

Acar, gerekti¤inde
bunlar› ç›kart›p ilgili

belediye
yöneticisinin önüne

koydu¤unu söylüyor.
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olmas›. Kocaeli’den Edirne’ye kadar
birçok sanayi merkezi var. Sanayiye
fazla müdahale etme hakk›m›z yok;
biz belediyelerle çal›flmak durumun-
day›z. Belediyeleri tek tek gezmeye
bafllad›k. fiu an 232 belediyemiz var; 11
il d›fl›nda ilçe ve beldeler de bu say›n›n
içinde. Hepsiyle ortak hareket etmek
istiyoruz. Bizim a¤›rl›kl› hedefimiz ne
onlara bir teknoloji satmak, ne de bir
ürün oluflturmak. Bizim hedefimiz e¤i-
tim ve bilinçlendirme yapmak, kapasi-
te yükseltmek. 

SSiizz  bbuu  bbiillggiiyyii  yyaayygg››nnllaaflfltt››rraarraakk  bbiirr  ffaarr--
kk››nnddaall››kk  yyaarraatt››yyoorrssuunnuuzz,,  bbeelleeddiiyyeelleerr
ddee  ggeerreekkllii  ddüüzzeennlleemmeelleerrii  kkeennddii  kkaayy--
nnaakkllaarr››yyllaa,,  ffoonnllaarr››yyllaa  ssaa¤¤ll››yyoorrllaarr..
Sa¤l›yorlar fakat yaflad›¤›m›z bir ta-
k›m s›k›nt›lar da yok de¤il. Örne¤in Al-
man ekiplerle e¤itti¤imiz elemanlar›n
birço¤unu flu an yerinde bulam›yoruz.
Yerel seçimlerden sonra de¤iflen bafl-
kanlar›n yapt›¤› kadro de¤ifliklikleri
nedeniyle bu personel eski ifline de-
vam edemiyor. Bu da sürdürülebilirli¤i
engelliyor. Biz bu duruma belki müda-
hale edemiyoruz ama baflkanlar›m›z-
dan “E¤itilmifl elemanlar› o projenin
sürdürülebilirli¤i için lütfen yerinde
tutun” diye ricada bulunuyoruz. Yoksa
o proje için al›nm›fl hibe, yap›lm›fl yat›-
r›m, çabalar, emek, harcamalar ve za-
man bofla gidiyor.

AAllmmaannyyaa  iillee  bbuu  yyöönnddeekkii  iiflflbbiirrllii¤¤ii  ddeevvaamm
eeddiiyyoorr  mmuu??
Yeni projeler, teklifler geliyor ama
buran›n flartlar›na uygun de¤il. Art›k
kendi bafl›m›za, kendi ö¤retim üyele-
rimizle, kendi akademisyenlerimizle,
e¤itmenlerimizle kadrolar› e¤itiyo-
ruz. Zaten belli bir aflamaya da geldi.
Bu yönetmelikler ç›kt›¤›ndan beri be-
lediyeler hepsini uygulamaya bafllad›.
Çevre il müdürlüklerinin uzmanlar›y-
la, bakanl›¤›n yetkilendirdi¤i kuru-
lufllarla ortak hareket ederek bunu

Yerel Yönetimler

Çevre sorunlar› bir halka. Bu
halkalar›n birinde baflar›l› olursan›z
istedi¤iniz sonuca ulaflabilirsiniz. Ben
de bu halkalardaki en önemli sorun
olarak çöpü görüyorum. Çöpü
kayna¤›nda ayr›flt›r›p minimize
etti¤imiz takdirde, devam›ndaki
çöpün ayr›flt›r›lmas›, depolanmas›
çal›flmalar›nda baflar›ya ulaflabiliriz.

Baz› sorunlar azalacak, baz›lar›
kendili¤inden ortadan kalkacak.
Bundan gelir elde edilecek, yaflam
standard› yükselecek. ‹nsanlara
götürdü¤ünüz hizmetle yaflam
standard›n› ölçebilirsiniz. ‹nsanlara
kaliteli bir yaflam standard›
veremiyorsan›z hizmetiniz kalitesiz
demektir. 

“Çöpümüzü Minimize Etmeliyiz”

“Esenler Belediyesi, çöp toplay›c›lar›n› modern bir at›k
toplama sistemine entegre etme konusunda öncü bir rol
oynuyor ve pilot çal›flma olarak gayet de iyi gidiyorlar”
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yapt›k. Neredeyse alt› senedir bütün
e¤itimlerimize bu kifli ve kurulufllar›
götürdük. fiu anda AKAD Platformu
var ve bu çat› alt›nda toplanan insan-
lar› ben zaten alt› senedir bu e¤itim-
ler için her yere götürüyordum. Ben
özel sektörden gelmeyim, 27 y›ldan
sonra kamuya geldim. Biraz kamu-
özel sektör iflbirli¤ini de sa¤lamak zo-
runda oldu¤umuzu düflünüyorum.
Kamu olmadan özel sektör ifl alamaz,
özel sektör olmadan kamu teknoloji
alamaz. Do¤al olarak dayan›flma için-
de olmal›lar. ‹flin ticari k›sm›n› bir ke-
nara b›rak›p manevi olarak da bu du-
ruma böyle bak›yorum. ‹flin ana ö¤e-
sini teknolojiler oluflturuyor. Beledi-
yenin elinde teknoloji olmazsa bu sis-
temleri nas›l kuracak, bu yönetmelik-
leri nas›l uygulayacak? Kat› at›k, at›k
su, alternatif enerjiler üzerine çal›fla-
bilmek için teknolojiye sahip olmal›-
s›n›z. Günefl enerjisi, rüzgâr enerjisi,
termal enerjinin içinde teknolojiler
var. Belediyeler bunlar› bilmezse
kendi bölgesindeki alternatif enerji
potansiyellerini nas›l belirlesin? Kap-
l›cas› var, jeotermal enerji üretebilir
ama bilmedi¤inden s›cak suyu sadece
hamam ve kapl›ca için kullan›yor!
Ondan nas›l elektrik üretece¤ini bilse
yat›r›m yapabilir. 

TTeemmeell  ddüüzzeeyyddee  bbiillggiilleennddiirrmmee  yyaapp››yyoorr--
ssuunnuuzz  ddee¤¤iill  mmii??
Bunu yapmaya mecburuz. Ayn› flekilde
bir sürü at›k su ar›tma tesisimiz var.
1960’larda Türkiye’den bir sürü maki-
ne ve inflaat mühendisi at›k su ar›tma
tesisleri üzerine e¤itim almak için Al-
manya’ya gönderilmifl. Ama ne olmufl?
Bütün o insanlarla tan›flt›m, konufl-
tum. “Türkiye’ye döndükten sonra he-
pimiz odalara t›k›ld›k, kimse bize pro-
je yapt›rmad›” diyorlar. Bir tanesini is-
tedi¤iniz zaman size getirebilirim. 83
yafl›nda kendisi ve “Ülkemize vefa

borcumuz var, ödememize izin verme-
diler” diyor. Sonras›nda yap›lan tesis-
ler düflük kapasitede yap›lm›fl. Küçük
kapasiteler de h›zl› nüfus art›fl› nede-
niyle yetersiz hale gelmifl. Kapasitesi-
nin çok üzerinde at›k su geliyor. Öyle
olunca ar›zalar ortaya ç›kmaya bafll›-
yor, suyu farkl› yerlere deflarj etmeye
bafll›yorlar. 

Kat› at›k ayr›flt›rmada da ayn› sorun
var. Ben birkaç senedir, iki-üç gözlü
çöp kovas› imal ettirmeye çal›fl›yo-
rum. Masa alt›na koyduray›m, insan-
lar çöpünü gereken göze ats›n. O kova-
lar Türkiye’de üretilmedi¤i için mut-
faktaki kad›n›m›z bunlar› kullanam›-
yor ve ev içinde kat› at›k ayr›flt›rmas›
yap›lam›yor. Belediyelerin bu yönde
çal›flmalar yapmas› gerekiyor. Çöple-
rin kap›lar›n önünden ayr› ayr› toplan-
mas›n›n ciddi bir sistem haline getiril-
mesi gerekiyor. 

BBuu  ççookk  öönneemmllii  bbiirr  kkoonnuu  vvee  nneerreeddeeyyssee
ss››ff››rr  nnookkttaass››nnddaa  oolldduu¤¤uummuuzzuu  ddüüflflüünnüü--
yyoorruumm..  BBeenn  ççööppüümmüü  aayyrr››flfltt››rr››yyoorruumm
aammaa  bbuunnuunn  bbiirr  öönneemmii  oolluupp  oollmmaadd››¤¤››nn--
ddaann  eemmiinn  ddee¤¤iilliimm..  ÇÇööppee  oonnllaarr››  bb››rraakktt››--
¤¤››mmddaa  oonnllaarr››  aayyrr››  aayyrr››  ttooppllaamm››yyoorrllaarr..
Ayr› ayr› çöp konteyn›rlar› koyama-
malar›n›n baz› nedenleri var: Sokak
toplay›c›lar›. Onlar ambalaj at›klar›n›
al›p götürüyor, belediyenin anlaflmal›
oldu¤u ambalaj toplay›c› firma geride
bir fley bulamad›¤›ndan zarar ediyor.
Belediye ona bütçesinden pay vermek
yerine, bölgesini verip oradan elde
edilecek geri dönüflümden para ka-
zanmak istiyor. 

EEsseennlleerr  bbeelleeddiiyyeessiinniinn  bbuu  yyöönnddee  cciiddddii
bbiirr  ççaall››flflmmaass››  vvaarr..  OOnnllaarr››nn  pprroojjeessiinnii  nnaa--
ss››ll  bbuulluuyyoorrssuunnuuzz??
Onlar çöp toplay›c›lar›n› bu sisteme en-
tegre etmifl durumdalar ve pilot olarak
gayet iyi gidiyorlar. Bu ifle bafllad›¤›mda
ilk olarak sokak toplay›c›lar›n› araflt›r-
d›m. Bir gün iflyerime giderken iki tane

Bizde en büyük eksiklik teflvik.
Biyodizelciler 49 tane at›kya¤
dönüflüm tesisi kurdular; ya¤lar›
toplamaya bafllad›lar. Ama bir ÖTV
ç›kar›ld›, hepsi geri ad›m att›. Yüzde 25
az bir oran de¤il. Hâlbuki sizin yüzde
25 oran›nda desteklemeniz laz›m.
Biyodizel t›rlarda, flehir içi ve flehir d›fl›
otobüslerde kullan›labiliyor ve çevreyi
de kirletmiyor. Bir tek egzozdan
yemek kokular› ç›kar! Yoksa o ya¤lar
denize dökülecek. 
Asl›nda her belediye yönetmelik
çerçevesinde bunlar› toplamakla

yükümlü. Her belediyenin de flu anda
bir at›k ya¤ toplama firmas›yla
anlaflmas› var. Her belediye elektronik
at›k toplay›c›s›yla, at›k ya¤
toplay›c›s›yla, ambalaj at›¤›
toplay›c›s›yla, lastik toplay›c›s›yla
anlaflmalar yapmak durumda. Kanun
bunu zorunlu k›l›yor. Ama bunu
vatandafl da bilmiyor.
Hâlbuki kendi belediyenizi
arayacaks›n›z, “Biz apartman olarak
at›k ya¤lar›m›z› toplamaya karar verdik.
Kiminle anlaflt›ysan›z bize bidon
gönderin” diyeceksiniz. 

“Belediyelerden Ya¤ Bidonu ‹steyin”
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sokak toplay›c›s›n› gördüm, durdum ve
onlar› seyredip neler yapt›klar›n› ö¤-
rendim. Genç çocuklard›; onlarla yak›n-
daki bir kafeye gittik; çok çekingenler-
di, içeri girmek bile istemediler. Çocuk-
lar›n sa¤l›k sigortas› ve sosyal güvence-
leri yok, yaflad›klar› yerler sa¤l›kl› de¤il.
O kadar çok sorun vard› ki… 

Geçen y›l›n ortas›ndan beri bir he-
defim var: Avrupa’da at›k toplama
merkezlerinin benzerlerini Türkiye’de
kurmak. Bunu gündemimize ald›¤›-
m›zda bu ifli nas›l yapabilece¤imize
bakt›k. Kalk›p belediyelerimizden yar-
d›m al›p mahallelerdeki hurdac›lara
gitmek istedim. “Aynur han›m sizin ne
ifliniz var oralarda” diyerek götürmek
istemediler. Ben de tek bafl›ma gittim.
Bak›yorsunuz sa¤› solu kirli, toprak
ya¤l›, pis bir koku, civardaki evlere za-
rar veriyor, görüntüyü bozuyor. Sana-
yiden gelen birisi oldu¤um için kap›la-
r›n› çal›p selam›m› verip iflyerlerine
girdim. “Ne yap›yorsunuz?”, “Ayr›flt›r-
ma yap›yoruz.” “Çok güzel. Peki yapt›-
¤›n›z iflin faydas›n› biliyor musunuz?”
diyerek önce onlar› onore ettim. Sonra
“Bu ifli daha sa¤l›kl› flartlarda yapamaz

m›s›n›z?” diye sordum. “Nas›l yapaca-
¤›z?” diye soranlara “Avrupa’da at›k
toplama merkezleri sizin yapt›¤›n›z
iflin modern halini yap›yor. Bir nevi
modern hurdac›lar. Buralar› o at›k
toplama merkezleri gibi yapal›m” de-
dim ve hepsinden “Bize yol gösterin,
yard›mc› olun, yapal›m” yan›t›n› al-
d›m. O güne kadar gelen kamu görevli-
lerinin kendilerini hep buralardan ç›-
kartmak istediklerinden, yol göster-
meye çal›flmad›klar›ndan dert yand›-
lar. Onlar da kendilerine göre hakl›lar.
Oradan para kazan›yorlar, ifllerini
oturtmufllar, birçok kifliye de ekmek
sa¤l›yorlar. Belediyelere sordu¤unuz
zaman “Bölgemizde at›k toplama mer-
kezi için yer yok” yan›t›n› al›yorsunuz.
Ben de onlara bu hurdac›lar› modern
hurdac›lar haline dönüfltürmelerini,
at›k toplama merkezi haline getirme-
lerini; onlar› yerlerinden etmek yerine
kazanmalar›n› tavsiye ettim. Hatta
onlar›n bu ifli yapabilmeleri için Avru-
pa Birli¤inden kaynak sa¤layabilecek-
lerini de söyledim. Buna ra¤men hiçbir
belediyem AB’den kaynak almak için
böyle bir projeyle bana gelmedi. 

NNeeddeenn??
Aç›kças› hurdac›larla u¤raflmak iste-
miyorlar. 

BBiirr  yyaapptt››rr››mm  ggüüccüünnüüzz  vvaarr  mm››??
Böyle bir gücümüz yok. Bakanl›ktan
bu yönde ald›¤›m›z bir yetki yok. Yeni
bir yönetmelik ç›kt› ve Bakanl›k her
belediye ve belediye birli¤inin bünye-
sinde böyle bir çevre birimi bulundur-
mas›n› zorunlu k›lan bir düzenlemeye
gitti. Biz zaten alt› senedir var›z ve bu
çerçevede bize bir tak›m yetkiler ve-
rirlerse biz de memnuniyetle bir tak›m
projelerin yapt›r›mlar›n› uygular›z.
Arkadafllar›m›za daha s›k› bir yol gös-
termeyle at›k toplama merkezlerini
kurar›z, sokak toplay›c›lar›n› sisteme
entegre etmeye çal›fl›r›z. Sokak topla-
y›c›s› hurdac›ya çal›fl›yor; e¤er siz hur-
dac›y› kazan›rsan›z sokak toplay›c›s›
da zorunlu olarak sisteme kat›l›r. Ayn›
zamanda onun yerini de at›k toplama
merkezine dönüfltürebiliriz. Her böl-
gede böyle bir yere ihtiyaç var. Kap›la-
r›n›n önüne buzdolaplar›n›, koltukla-
r›n› ç›kart›yorlar. Bu art›k kabul edile-
bilir de¤il. m

Yerel Yönetimler

“Belediyelere sordu¤unuz zaman ‘Bölgemizde at›k
toplama merkezi için yer yok’ yan›t›n› al›yorsunuz. 

Ben de onlara hurdac›lar› at›k toplama merkezi 
haline getirmelerini öneriyorum”
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emiz ve yeflil bir ekonomi ya-
ratmak hiç de kolay olmaya-
cak. Bunun için, ulafl›mdan in-

flaat sistemleri ve malzemelerine,
enerji tesislerinden elbette ki elektrik
flebekelerinin kendisinin üretimine
kadar birçok farkl› sektöre yönelik, tu-
tarl›, süre¤en ve genifl ölçekli bir yat›-
r›m gerekiyor. fiebekeye yönelik yeni
talepleri yönetebilmek için çok daha
ak›ll› yeni yaz›l›m ve donan›mlara ihti-
yaç duyaca¤›z.

Sözgelimi, elektrikli araçlar›m›z ve
yenilenebilir enerji kaynaklar› aras›n-
daki al›flverifli ve pik talebi karfl›laya-
bilmemize yard›mc› olmak için müflte-
rilerin cihazlar›yla gerçek zamanl› ola-
rak iletiflim kurabilecek ak›ll› bir flebe-
keye ihtiyac›m›z olacak. Ancak tek ifli-
miz de bu de¤il; ayr›ca yeni teknoloji-
lerin ve enerji sistemlerinin ba¤l› bu-
lunduklar› bu flebekenin birlefltirici
örgüsü de son derece önemli. Bunlarsa
multi trilyon dolarl›k bir pazar anlam›-
na geliyor. Dolay›s›yla ülkelerin ve flir-
ketlerin önünde çok büyük bir sorum-
luluk ve görev var. Ve özellikle Çin ile
Almanya gibi baz› ülkelerin hükümet-
leri bu meydan okumay›, di¤erlerine
göre çok daha fazla ciddiye al›yor.

Ülkeler düzeyinde bak›nca,  temiz

Dünya

Çin 
Temiz 
Ekonomi 
Yar›fl›n›n Liderli¤ini 
Ele Geçiriyor

*

Yeflil ekonomi konusunun en önemli kalemlerinden
Andrew Winston, Çin’in temiz ekonomi yar›fl›nda
Amerika’ya toz yutturdu¤unu iddia ediyor. Temel tezi de,
bunun için uzun dönemli ve kapsaml› bir ekonomik
politika belirlemifl olmas›… 

Çeviren: Pertev Ege

T

* Her fley yolunda
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enerji ekonomisine yönelik önderlik
ve vaatlerde iki temel gösterge ile kar-
fl› karfl›ya oldu¤umuzu görüyorum:
Hem özel hem de kamu sektörünün
yat›r›m büyüklükleri ve ikinci olarak
da ekonominin tüm alanlar›ndaki de-
¤iflimi destekleyecek agresif bir poli-
tik çerçevenin hayata geçirilmesi. 

Yar›fl Bafllad›
Deutsche Bank’›n “Yeflil Ekonomi: Ya-
r›fl Bafllad›” isimli k›sa ve öz raporuna
göre, 2000-2009 y›llar› aras›nda Ame-
rika Birleflik Devletleri temiz teknolo-
jilere özel ve kamusal bazda 67 milyar
Dolar yat›r›m yapm›fl. Ayn› dönem bu
rakam Çin için 72 milyar, Almanya
içinse 38 milyar Dolar. Ancak gayrisa-
fi milli has›la oranlar›na göre bak›ld›-
¤›nda temiz teknolojilere, Çin, Alman-
ya ve hatta Brezilya’n›n bile, Ameri-
ka’n›n üç kat›ndan daha fazla yat›r›m
yapt›¤› ortaya ç›k›yor. Tek bafl›na ak›l-
l› flebeke yat›r›mlar› ele al›nd›¤›nday-
sa, Amerika ve Çin’in her biri sadece
2010 y›l›nda yaklafl›k 7 milyar Dolar
yat›r›m yapt›¤› tahmin ediliyor ki, bu
iki ülkenin, geri kalan tüm ülkelerdeki
yat›r›mlar› aç›k ara sollad›klar› anla-
m›na geliyor. IBM, Siemens, GE, Cisco
ve HP gibi flirketler, bu yat›r›mlar›n
aç›k bir flekilde fark›ndalar ve bu alan›
ifllerinin bir parças› k›lmay› planl›yor-
lar.

Amerika’n›n ekonomik teflvik pake-
ti, (teknik ad›yla Amerikan Kurtarma
ve Yeniden Yat›r›m Yasas›, ARRA), da-
ha yeni yürürlü¤e girdi. Sözkonusu Ya-
sa, enerji verimlili¤i, ARGE yat›r›mlar›
ve yeni enerji ulafl›m hatlar› ile ak›ll›
flebeke yat›r›mlar›na 10 milyar Dolar
destek sa¤layacak. Time dergisinin ya-
k›n zamanda haz›rlad›¤› bir rapora gö-

re, Obama yönetimi, Enerji Bakanl›¤›-
n› “dünyan›n en büyük risk sermayesi
fonu” haline getirmeye niyet etmifl du-
rumda.

Bu büyüklükteki bir yat›r›m elbette
ki hafife al›nmamal› ancak teflvikler
hep k›sa vadeli. Halbuki Çin bu ifli ta-
mamen baflka bir flekilde ele al›yor:
Orada her fley uzun vadeli ve uzun dö-
neme yay›lm›fl taahhütler çok daha bü-
yük. Çin flu anda 16 bin millik bir h›zl›
tren hatt›n› infla ediyor (yaklafl›k ola-
rak Amerika’n›n 16 bin mil daha faz-
las›!) Ve Çin, önümüzdeki birkaç y›l
içinde tam bir milyon elektrikli arabay›
yollara ç›karmak için flu anda 16 ulusal
flirketini bir araya getirmifl durumda.

Çin’in 10 y›ll›k planlar› da insan›n
a¤z›n› bir kar›fl aç›k b›rak›yor. Bugün-
den 2020 y›l›na kadar, Çin temiz eko-
nomiye tam 5 trilyon yuan yat›r›m
yapmaya karar alm›fl durumda. Bu da
10 y›l boyunca her sene 75 ila 100 mil-
yar dolar aras›nda bir yat›r›m anlam›-
na geliyor (önümüzdeki 10 y›lda sade-
ce ak›ll› flebeke yat›r›mlar›n›n 60 ila
100 milyar dolar aras›nda olaca¤› he-
sap ediliyor). Bu giriflimin büyüklü¤ü-
nü anlamak için, hayli tart›flma yara-
tan teflvik paketinin 10 kat›n›n Ameri-
kan Kongresinden geçti¤ini hayal edin
(pek mümkün de¤il ama).

Amerika Geride Kal›yor
100 milyar dolar teflvik hiç de yabana
at›l›r bir rakam de¤il; Amerika’n›n gele-
ce¤e yat›r›m yapmad›¤›n› iddia etmek
de zor. Ama Amerika as›l olarak yeflil
ekonomik liderli¤in ikinci veçhesinde 
-yani bütünsel ekonomik dönüflümü
destekleyecek s›k› bir iklim ve karbon
politikas› infla etmede çuvall›yor. 

Deutsche Bank’›n raporunda yat›-
r›mlar› art›rmak ve özel sermayeyi bu
alana çekmek için ülkelerin, “fleffafl›k,
süre¤enlik ve istikrar” sa¤layacak bir
politik rejime ihtiyaç duyacaklar› öne
sürülüyor. Raporda, kritik öneme sahip
oldu¤u iddia edilen sekiz ulusal politik
unsur say›l›yor: Bunlar aras›nda somut
bir karbon emisyonu hedefi ve yenile-
nebilir enerji politikas› da var. Sadece
Almanya ve Çin bu sekiz politikay› uy-
guluyor; Amerika ise sadece birini, baz›
vergi teflviklerini uygulamaya koymufl
durumda. Tahmin edilebilece¤i gibi De-
utsche Bank raporu flu saptamayla so-
nuçlan›yor: “Küresel ekonomi düflük
karbonlu bir gelece¤e do¤ru yol al›rken
Amerika, yeni teknoloji, endüstri ve ifl
gelifltirme yar›fl›nda geride kal›yor”.

Sonuç olarak Çin’in bu konuyu ne
kadar ciddiyle ald›¤›n›n bir iflareti de,
sadece birkaç y›l içinde dünyan›n en
büyük günefl ve rüzgâr enerjisi üretim
endüstrilerini infla etmesi. Çin hükü-
meti yenilenebilir enerji endüstrisini o
kadar güçlü bir flekilde destekliyor ve
ifl maliyetlerini o kadar afla¤› düflürü-
yor ki, Dünya Ticaret Örgütünün fair
play kurallar›n› bile neredeyse ihlal
eder duruma düflüyor.

Velev ki öyle bile olsa, Çin’in temiz
ekonomi yar›fl›na s›k› bir flekilde ko-
yuldu¤unu itiraf etmek zorundas›n›z.
Peki ya Amerika? m
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Sosyal Sorumluluk

Sosyal 
Sorumlulu¤a
Yeni Standart
ISO 26000 

Yaz›: Bahar KESK‹N ve Özlem Çevik KOPER, CSR Consulting Turkey
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urumlar sonunda, faaliyetle-
rinden kaynaklanan sorum-
luluklar› uluslararas› stan-

dartlara uygun flekilde yönetmek ve
performanslar›n› paydafllar›na duyur-
mak için baflvurabilecekleri bir rehbe-
re kavufltu.  Befl y›ld›r süren çal›flmalar
sonucunda ve yüzlerce uluslararas›
uzman›n kat›l›m›yla gelifltirilen ISO
26000 Sosyal Sorumluluk Rehber
Standard›, 1 Kas›m 2010'da yürürlü¤e
girdi. Sözkonusu Standart, geliflmekte
olan ülkeler, flirketler, hükümetler, tü-
keticiler, iflgücü ve sivil toplum kuru-
lufllar›ndan oluflan genifl kapsaml› uz-
man kat›l›m› ve uzlaflmas› sa¤lanarak
gelifltirildi. 

Dünya genelinde, art›k küresel nite-
likte, kamu kurumlar›na ve her büyük-
lükteki flirkete rehberlik edecek bir
Sosyal Sorumluluk Standard›n›n varl›-
¤› çok olumlu karfl›lan›yor ve destekle-
niyor. ISO 26000 Rehberini faydal› k›-
lan, mevcut tüm sayg›n sosyal sorum-
luluk giriflimleri aras›ndan sosyal so-
rumluluk kavram›n›n özünü ç›karta-
rak tam bir uluslararas› uzlaflma sa¤-
lamas›. Rehberin arkas›nda yer alan
“Küresel ve Sektörel Sürdürülebi-
lirlik Giriflimleri” matriksleriyle
de, ISO 26000’in UNGC (BM Kü-
resel ‹lkeler Sözleflmesi), GRI Sür-
dürülebilirlik Raporlamas› ‹lkeleri
ve BSCI gibi di¤er giriflim, prensip ve
ilkelerle ilintisini karfl›laflt›rmak da
art›k mümkün.

ISO 26000’in Amac› Ne?
Peki, büyüklük ve ülke ayr›m› yapma-
dan her tür kurulufla flu alanlarda
yol gösterecek ISO 26000 kapsa-
m›nda neler yer al›yor? ‹lk baflta ço¤u
zaman üzerinde anlaflmakta güçlük
çekilen sosyal sorumluluk ile ilgili kav-
ram, terim ve tan›mlar var. Sosyal so-
rumlulu¤un geçmifli, trendler ve özel-
liklerinin ifade edildi¤i Standart kap-
sam›nda sosyal sorumluluk ile ilgili

“Sosyal Sorumluluk” ne
yaz›k ki ülkemizde fazlaca
çi¤nenen bir kavram.
Kimisi “dostlar al›flveriflte
görsün” diye, kimisi
“hay›r faaliyeti” olarak
yap›lan her tür eylemin
Sosyal Sorumluluk bafll›¤›
alt›nda ele al›nmas›,
kavram›n içini bir hayli
boflaltt›. 
Ancak kurumsal
sürdürülebilirlik alan›nda
önemli çal›flmalara imza
atan CSR Consulting
Turkey’in kurucular›
Bahar Keskin ve Özlem
Çevik Koper, bu süreci
tersine çevirebilecek bir
geliflmenin müjdesini
veriyorlar: Oluflturulmas›
befl y›l› aflk›n bir zaman
alan ISO 26000
Standard›, sosyal
sorumlulu¤un yeni
küresel standartlar›n› çok
keskin bir biçimde
belirliyor. Kavram
yeniden gerçek anlam›na
kavuflabilecek mi, bunu
da zaman gösterecek…

K

ISO 26000, kurumsal
sorumluluklar›n› bütünsel
yaklafl›mla ve bir ifl vakas›

olarak yönetmeleri
gerekti¤inin bilincine varan

kurumlara yol gösterici 
bir doküman...

prensipler ve uygulamalar da bulunu-
yor. Sosyal sorumluluk alan›na giren
bafll›ca konu ve sorunlar›n listelendi¤i
ISO 26000’in sa¤lamaya çal›flt›¤› te-
mel hedefler aras›nda, kurum genelin-
de sosyal sorumluluk davran›fl kural-
lar› oluflturmak, bunlar› tan›tmak ve
faaliyetlere entegre etmek ve bu ku-
rallar› uygulad›¤› politika ve uygula-
malar sayesinde kurumun etki alan›
içinde de gerçeklefltirmek bulunuyor.
Ayr›ca paydafllar›n belirlenmesi ve di-
yalog kurulmas› ile sosyal sorumluluk-
la ilgili taahhütlerin ve kurumsal per-
formans›n iletiflimini yapmak da
amaçlar aras›nda. 

Kurumsal sorumluluklar›n› bütün-
sel yaklafl›mla ve bir ifl vakas› olarak
yönetmeleri gerekti¤inin bilincine va-
ran kurumlara yol gösterici bir dokü-
man niteli¤inde olan Standart; öncelik
belirlemeden paydafl kat›l›m›na ve ra-
porlamaya kadar sürdürülebilirlik yö-
netiminin tüm ad›mlar›n› kaps›yor.
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Sadece “Sosyal” Sorumluluklar Yok…
Rehberin ismi her ne kadar “Sosyal
Sorumluluk” olsa da, özellikle ülke-
mizde yanl›fl anlafl›lmas›n› önlemek
amac›yla Rehberin sadece “topluma
karfl› olan sorumluluktan bahsetme-
di¤inin, bunun haricinde baflka pek
çok ‘unsuru’ da ele alm›fl” oldu¤unun
alt›n› çizmek gerek. ISO 26000’de
sosyal sorumluluk alt› temel katego-
ride el al›nmakla birlikte, ‘kurumsal
yönetim’ bunlar› birlefltirici bir ö¤e
olarak her karar ve uygulamay› des-
tekliyor. Alt› bafll›kta toplanabilecek
unsurlar flöyle s›ralanabilir:  1. ‹nsan

Haklar› 2. ‹flgücü Uygulamalar› 3.
Çevre 4. Adil ‹fl Yapma Uygulamalar›
5. Tüketici Konular› 6. Toplumsal Ka-
t›l›m ve Kalk›nma.

Bir kuruluflun “alg›lanan” ve “var
olan” sosyal sorumluluk performans›-
n›n kuruma çeflitli faydalar sa¤lad›¤›n›
biliyoruz. Bunlar›n bafl›nda iyi risk ve
f›rsat yönetimi sayesinde azalan yasal
riskler ve artan pazar pay› bulunuyor.
Yat›r›mc› ve ifl ortaklar›n›n beraber
çal›flmay› tercih etti¤i bir kurum ola-
rak rekabette avantaj elde etmenin
yan› s›ra enerji ve do¤al kaynaklar› et-
kin kullanarak harcamalar› azaltmak,

adil ticaret anlay›fl› ve yolsuzluk karfl›-
t› tutum ile riskleri en aza indirgemek
de sosyal sorumlulu¤un temel fayda-
lar› aras›nda. Yüksek kurumsal itibar;
çal›flan, müflteri, üye veya kullan›c›lar›
kuruma çekmek ve ba¤l›l›klar›n› sa¤-
lamak, çal›flanlar›n morali, kuruma
ba¤l›l›¤› ve verimlili¤ini art›rmak ile
korumak da elde edilebilecek yararlar
aras›nda. 

Sürdürülebilir Kalk›nmaya Katk› 
Küresel pazarda rekabet gücünü art›r-
mak isteyen, hatta çok uluslu flirket
olmay› arzulayan Türk flirketlerinin,
kaliteli, yasalara, insana ve çevreye
sayg›l› koflullarda üretilmifl ürünler ile
belli pazarlarda flans›n›n büyük ölçüde
artaca¤›n› söyleyebiliriz. Dünyada ar-
t›k kurumsal sorumlulu¤un amac› sür-
dürülebilir kalk›nmaya katk› demek-
tir.  Türkiye’de flirketlerin bu konuyu
daha stratejik ve sistematik bir anla-
y›flla yönetmesi, hem teknik hem de
insan kayna¤› kapasitesi gelifltirme
ihtiyac› bulunuyor. 

Sosyal Sorumluluk

• ‹yi risk ve f›rsat yönetimi sayesinde
azalan yasal riskler ve artan pazar
pay›
• Yat›r›mc› ve ifl ortaklar›n›n beraber
çal›flmay› tercih etti¤i bir kurum
olarak rekabette avantaj elde etme
• Enerji ve do¤al kaynaklar› etkin
kullanarak harcamalar› azaltma, adil
ticaret anlay›fl› ve yolsuzluk karfl›t›
tutum ile riskleri en aza indirgeme
• Yüksek veya yükselen kurumsal
itibar 
• Çal›flan, müflteri, üye veya
kullan›c›lar› kuruma çekme ve
ba¤l›l›klar›n› sa¤lama
• Çal›flanlar›n moralini, kuruma
ba¤l›l›¤›n›, verimlili¤ini art›rma ve
koruma.

ISO 26000’in 
Olas› Faydalar›

‹smi her ne 
kadar ‘Sosyal’
Sorumluluk olsa
da, Rehberin
sadece “topluma
karfl› olan
sorumluluktan”
bahsetmedi¤inin,
bunun haricinde
baflka pek çok
‘unsuru’ da ele
alm›fl oldu¤unun
alt›n› çizmek
gerek. 
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Tekrar alt›n› çizelim, ISO 26000 gö-
nüllü kullan›m amaçl› bir rehber ola-
rak gelifltirildi. Dolay›s›yla örne¤in
ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi
Standard›) gibi üçüncü partiler tara-
f›ndan denetimden geçirilemez ve ser-
tifikaland›r›lamaz. ‹leride bu yönde
çeflitli sertifika teklifleri ile karfl›lafl-
malar› halinde kurumlar› flimdiden
uyaral›m. 

“Dostlar Al›flveriflte Görsün”
Kalkacak m›?
Dünyada ISO 26000’i yak›ndan takip
eden ve uygulamaya bafllayan uzman-
lar aras›nda yo¤un bir diyalog mevcut.
Rehber standart hakk›nda görüfller
ikiye ayr›l›yor: Bir tarafta sertifikas-
yon olmad›kça rehberin yapt›r›m› ol-
mayaca¤› ve dolay›s›yla kullan›lmaya-
ca¤› görüflü. Bu görüfl ISO Standartla-
r›n› bir ‘checklist’, yani kutucuklar›
doldurma gibi kullanmaya al›flk›n ku-
rumlar aç›s›ndan do¤ru olabilir. Yani

sosyal sorumlulu¤u bir gereklilik ola-
rak görmeyen, sadece usul yerine gel-
sin diye uygulayan kurumlar için. 

Di¤er bir görüfl ise, küresel flirketle-
rin k›sa zamanda pratik bir araç olarak
ISO 26000’i adapte edecekleri fleklin-
de ki, daha Rehber resmi olarak yay›n-
lanmadan kullanmaya bafllayan pek
çok “yenilikçi” flirketi saymak müm-

kün. CSR Consulting Turkey olarak,
ISO 26000 Standard›n›n, sosyal so-
rumlulu¤unun bilincine varm›fl, ilerici
ve yenilikçi flirket ve kurumlar taraf›n-
dan yak›n zamanda ülkemizde de uy-
gulamaya konulaca¤›n› düflünüyoruz. 

ISO 26000 ve Türkiye
Özellikle 2005 y›l›ndan bu yana KSS
uygulamalar›, Türkiye’deki flirketler
aras›nda giderek yayg›n hale gelmeye
bafllad›. Bu e¤ilimin en önemli des-
tekçilerinin uluslararas› flirketler, ifl
dünyas›nda kurumsal sorumluluk uy-
gulamalar›n› teflvik eden yerel sivil
toplum kurulufllar›, Birleflmifl Millet-
ler örgütleri, akademik çevreler ve
“çevre bilincine sahip” müflteriler ol-
du¤u gözleniyor.

Yak›n zamana kadar Türk flirketle-
rinde en s›k görülen KSS uygulamas›,
e¤itim, sa¤l›k, kültür ve spor gibi hiz-
metlere eriflim s›k›nt›s› gibi sorunlar›
çözmek üzere yap›lan hay›rseverlik ve
sponsorluk yat›r›mlar›yd›. Bu sorunlar
elbette ki özel bir ilgiyi hak ediyor an-
cak bu konu ISO 26000’de “toplumsal
katk›” bafll›¤› alt›nda geçen sorumlu-
luklardan sadece birisi. 

Sonuç olarak, küresel pazarda reka-
bet gücünü art›rmak ve hatta küresel
flirket olmak isteyen Türk flirketleri-
nin, sorumluluklar›n› daha stratejik ve
sistematik bir anlay›flla yönetmeleri-
nin say›s›z f›rsatlar sunaca¤›na inan›-
yoruz. Türk flirketlerinin, al›fl›k olduk-
lar› Kalite ve Çevre Yönetimi konulu
ISO Standartlar› ve OHSAS 18001 Sa¤-
l›k ve Güvenlik Standartlar›na ileride
ISO 26000’i de eklemeleri de¤er yarat-
malar›na önemli bir katk› sa¤layacak.
CSR Consulting Turkey olarak ülke-
mizde, kamu ve özel sektöre yol göste-
rici olacak bu kapsaml› küresel Rehber
Standard›n› kullanmalar›n› öneririz.
‹leride her ne kadar sertifikasyona ta-
bi olmasa da ISO 26000 aranan bir ‘ka-
lite’ kriteri haline gelecektir. m

ISO 26000’de sosyal sorumluluk alt› temel kategoride el al›nmakla
birlikte, ‘kurumsal yönetim’ bunlar› birlefltirici bir ö¤e olarak her karar
ve uygulamay› destekliyor.

Sadece Sosyal De¤il, Çevresel Sorumluluk da Var

ISO 26000 Rehberi, www.iso.org adresindeki
ISO web-ma¤azas›ndan sat›n al›nabiliyor.

‹nsan Haklar›

Organizasyonel

Yönetiflim

‹flgücü
Uygulamalar›

Çevre  

Sosyal
Sorumluluk

Adil ‹fl 
Yapma

Uygulamalar›

Tüketici
Konular›

Toplumsal
Kat›l›m ve
Kalk›nma
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Finans

“KOB‹’lere 
50 Milyon 
Euro Çevre 
Kredisi”

Türkiye ekonomisinin çok büyük bir k›sm›n› KOB‹’ler oluflturuyor. Bu nedenle onlar›n
yaflayaca¤› yeflil dönüflüm, Türkiye’nin çevre dostu iktisadi geliflimi için son derece
önemli. Frans›z Kalk›nma Ajans›’ndan (AFD) çok k›sa bir süre önce 50 milyon euro
krediyi Türkiye’ye getiren Türk Ekonomi Bankas›’n›n (TEB) KOB‹ Bankac›l›¤› Direktörü
Devrim Ziya Tavil de bu durumu vurguluyor ve ekliyor: “Karbon sal›m›n› azaltmak
isteyen bize gelsin”.
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ÇÇookk  yyaakk››nn  bbiirr  zzaammaannddaa,,  FFrraannss››zz  KKaallkk››nn--
mmaa  AAjjaannss››yyllaa  ((AAFFDD)),,  eenneerrjjii  vveerriimmlliillii¤¤ii  vvee
yyeenniilleenneebbiilliirr  eenneerrjjii  aallaann››nnddaa  kkuullllaann››ll--
mmaakk  üüzzeerree  5500  mmiillyyoonn  eeuurroo’’lluukk  bbiirr  kkrreeddii
aannllaaflflmmaass››  yyaapptt››nn››zz..  BBuu  kkoonnuuddaa  bbiirraazz  bbiill--
ggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??
Bu anlaflma, AFD ile yapt›¤›m›z ilk çal›fl-
ma de¤il. Daha önce de KOB‹’lere yöne-
lik önemli bir kredi anlaflmas› yapm›fl-
t›k. O krediyle KOB‹’lere çok ucuz kredi
sa¤lama imkân›na sahip olduk. Bunda
KOB‹’lere yönelik çal›flmalar›m›z›, KOB‹
Akademimizi ve di¤erlerini çok be¤en-
melerinin önemli bir rolü oldu. “Zaten
yapt›¤›n›z ifller bafll› bafl›na birer sosyal
sorumluluk projesi” dediler ve Libor ek-
si 0,50 ile kredi kullanma imkan› tan›d›-
lar. Müflteriye kaça satt›¤›m›za kar›fl-
mad›lar ama arada oluflacak fonu sosyal
sorumluluk projelerine ay›rma zorunlu-
lu¤u getirdiler: “Bankada çal›flanlar›na
sosyal sorumlulu¤u ö¤reteceksin. Kre-
diyi kullanan firmalara sosyal sorumlu-
luk e¤itimi vereceksin. Arkas›ndan
check-up yapacaks›n (kurumsal sosyal
sorumlulu¤a uygun mu çal›fl›yor, çocuk
iflçi çal›flt›r›yor mu gibi). Sonra biz gelip
seni izleyece¤iz, kredinin vadesinde ilk
ç›kan rapora göre, örne¤in yüzde 75
oran›nda iyileflme sa¤lad›ysan senin
faizinde indirim yapaca¤›z” noktas›na
kadar geldi ifl. 

KKOOBB‹‹’’lleerriinn  tteeppkkiissii  nnee  oolldduu  bbuu  ççaall››flflmmaayyaa??
KOB‹’ler bunu duyunca flafl›rd›lar tabii:
“Hem ucuz kredi alaca¤›m, hem de da-
n›flman firma gelip beni analiz edecek,
arkas›ndan da e¤itime girece¤im.” Bun-
lar Türkiye için erken söylemlerdi ama
firmalar iflin içine girince durumu anla-
d›lar. Çünkü asl›nda bu iflten para kaza-
n›yorlar. Ticari olarak bakt›¤›n›zda, bir
kurum sosyal sorumluluk ya da çevre
projesi yapt›¤›nda para kazanmaya bafl-
l›yor. Yurtd›fl›ndaki büyük firmalar ar-
t›k bu temel ilkelere uymayan firmalar-
la çal›flmak istemiyor. Zaten denetimle-
rini kendileri yapt›r›yorlar. Örne¤in Ni-

ke burada bir üretim yapt›racak, zama-
n›nda çocuk iflçi çal›flt›rmaktan a¤z›
yanm›fl, bir daha bu sorunu yaflamamak
için denetim yapmaya geliyor. Bu dene-
tim sonucunda, denetimden geçen fir-
malarla çal›fl›yor. Büyük firmalar›n te-
darikçisi olmak çok önemli bir fley. Bu
bizim dört y›ld›r devam eden bir proje-
miz; e¤itimler yap›yoruz, televizyon
programlar› haz›rl›yoruz. Misyonu ta-
mamen sosyal sorumlulu¤u ö¤retmeye
yönelik bir program. 

BBuu  yyeennii  pprroojjee  ddee  oonnuunn  ddeevvaamm››  ggiibbii……
Evet, bu çok önemli. Biz AFD’nin Türki-
ye’de çal›flt›¤› ilk özel bankay›z. Bir iki
kamu bankas›n› denediler ama özel
bankalar›n verdi¤i tepki biraz daha h›zl›
olabiliyor. Bundan çok memnun kal›nca
bu projede de bize geldiler. 

Bu kredi, tamamen enerji verimlili¤i-
ni art›rmak, yenilenebilir enerji yat›r›m›
yapmak, karbon sal›m›n› azaltmak iste-
yen firmalara yönelik bir kredi. Önüne
gelene verebilece¤imiz bir kredi de¤il.
Çok önemli elemelerden geçiriyoruz is-
teyenleri. ‹ki önemli kriterimiz var. ‹lki
ifl verimlilik oran›. ‹fl verimlik oran›n›n
tan›m› flöyle: Bir yat›r›m›n nakit giriflle-
rinin bugünkü de¤erini, nakit ç›k›fllar›n
bugünkü de¤erine eflitleyen bir oran. Bu
oran dan›flman firma taraf›ndan hesap-
lan›yor. Enerji tasarrufuysa yüzde 15 se-
viyesinde olmal›. 

KKrreeddii  aallmmaann››nn  aaflflaammaallaarr››  nnee??
Önce firma baflvuruyor. Birlikte çal›fl-
t›¤›m›z bu konuda uzman bir dan›fl-
manl›k kurumu var ve bizim ad›m›za
gidip gerekli sorular› sorarak firman›n
durumunu görüyor. Ön talep al›p, baz›
de¤erlere bak›p, o firman›n projesinin
enerji verimlili¤ine uygunlu¤unu gö-
rüp, sonraki aflamaya geçebilmesi için
yeflil ›fl›k veriyor. Tabii iflin içinde bir
de, bu alanda çok uzun bir tecrübeye
sahip olan AFD var. Onlar›n da oluru
olmadan bu iflte ilerlemiyoruz. Ancak

Geçti¤imiz y›l günefl
enerjisiyle çal›flan bir

flubeyi ve mobil ATM’leri
hizmete sokan TEB, ayn›

zamanda ISO 14001 çevre
standard› almay› hak eden

ilk mevduat bankas›.
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bu analizlerden sonra biz kredi tahsis
aflamas›na geçiyoruz. O firman›n tale-
bini al›yoruz, projesine bak›yoruz, ar-
d›ndan kredi limitini ç›kart›yoruz ve
saha etütleri yapmaya bafll›yoruz. Da-
n›flman firma gidiyor, firman›n yerini,
bütün çal›flmay› fiziksel olarak görü-
yor, denetliyor ve ondan sonra bu sü-
reç içerisinde tamam diyor. Kredinin
kulland›r›lma aflamas›na gelmesi bile
bafll› bafl›na ifl; sadece geri ödenirli¤ine
bakm›yoruz, önemli olan çevresel an-
lamda verilen sözlerin tutabilir olmas›.
Sonraki aflamada iki seçenek var: Bi-
rincisi “Evet, bu kredi kulland›r›labilir”

diyoruz. Ya da saha etütlerine bak›p,
projenin uygun olmad›¤›n› görerek
krediyi geri çekiyoruz. Bu olumsuz gibi
görünse de, bence firma gene de ka-
zançl›. Zaten böyle bir fleye niyet et-
mifl. Dan›flman firmam›z da onlara ne-
lerinin eksik veya yanl›fl oldu¤unu söy-
lemifl. Bir flekilde onlara bedava dan›fl-
manl›k hizmeti vermifl oluyoruz.

BBuu  kkrreeddii  ddee  ddaahhaa  ççookk  KKOOBB‹‹’’lleerree  yyöönnee--
lliikk  mmii??
Sadece küçük bir k›sm›n›, talep olursa
karfl›layabilelim diye düflünüp ku-
rumsal firmalara ay›rd›k ama as›l he-

defimiz küçük parçalar halinde, daha
çok firmaya bu flans› vermek. Kurum-
sal firmalar›n mali kaynaklar›, kredi
bulma imkânlar› ve vizyonlar› bu iflle-
ri yapmak için yeterli ama ayn› durum
KOB‹’ler için geçerli de¤il. Küçük fir-
malara bu yönde destek vermek as›l
misyonumuzu oluflturuyor. Bu neden-
le, bir firmaya en fazla 5 milyon euro
kredi kulland›r›yoruz.

BBeelleeddiiyyeelleerr  vvee  iiflflttiirraakklleerrii  ddee  bbuu  kkrreeddiiddeenn
ffaayyddaallaannaabbiilliirr  mmii??  ZZiirraa  bbeelleeddiiyyeelleerr  ççeevv--
rreesseell  kkoonnuullaarrddaa  hheemm  iiflfl  yyaappmmaakk,,  hheemm  ddee
vvaattaannddaaflfl››  bbiillggiilleennddiirrmmeekk  iiççiinn  oolldduukkççaa

Finans

Bu kredi AFD ile olan iyi iliflki
sonras›nda geldi ama TEB’de de buna
uygun bir felsefe var. Biz ISO 14001
çevre standard› almay› hak eden ilk
mevduat bankas›y›z. Bu, çevreye
verdi¤imiz önemi aç›k bir flekilde
gösteriyor. ‹flin aç›kças› ekonomik
kalk›nman›n çevreye zarar vermemesi
gerekiyor. Çünkü iflin devam
edebilmesi için, sürdürülebilir olmas›
için çevrenin yok olmamas› gerekir.
Çevrenin ve dolay›s›yla insan›n
olmad›¤› yerde bankac›l›k
yapamayaca¤›m›za göre bu konuda
duyarl› olmak zorunday›z. Ayr›ca bu
konuda bankalar›n son derece önemli
ekonomik aktörler oldu¤unu da
belirtmek laz›m. Ekonominin en
önemli kavflak noktas›d›r bankalar. Biz
o dönemde konunun önemini fark
edip çevre sertifikas› alan ilk banka
olduk. Arkas›ndan günefl enerjisiyle
çal›flan bir flube ve mobil ATM’lerimizi
hizmete soktuk. Daha az yak›t
tüketerek, çevreye daha az zarar
veren hibrid otomobil almak
isteyenlere özel Hibrid Araç Kredisi
bile ç›kartt›k. Organik Tar›m kredimiz
de var. Banka olarak kendimiz de
karbon ayakizimizi azaltaca¤›m›z›
taahhüt ediyoruz.

“Varolmayan Çevrede  
Bankac›l›k da Yap›lamaz”

“Belediyelerle çal›flmalar›m›z› düzenleyen özel bir
birimimiz var. Bu da enerji taraf›nda yat›r›m yapmak

isteyen belediyelere sunaca¤›m›z bir avantaj”
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öönneemmlliilleerr..  ÇÇeevvrree,,  aatt››kk  ssaahhaallaarr››,,  ççööpplleerriinn
ttooppllaannmmaass››  oonnllaarr››nn  eelllleerriinnddee……
‹yi hat›rlatt›n›z, belediyeler bu yönde
çok önemli kurumlar. Birkaç y›l önce
Kamu Bankac›l›¤› ismiyle bir çal›flma
bafllatt›k. Çevre konular› d›fl›nda da be-
lediyelere kredi veriyoruz ama dedi¤i-
niz çok do¤ru, bu misyona uygun yat›-
r›mlar yapt›klar› için belediyeler de bu
krediden faydalanabilecekler. Hedef
kitlemiz içindeler. Belediyelerle çal›fl-
malar›m›z› düzenleyen özel bir birimi-
miz var; bu yönde ortak çal›flmalar yap-
t›k. Bu da enerji taraf›nda yat›r›m yap-
mak isteyen belediyelere sunaca¤›m›z
bir avantaj. 

SSaaddeeccee  eenneerrjjii  yyöönnüünnddee  yyaatt››rr››mm  yyaappmmaass››
ggeerreekkmmiiyyoorr  ddee¤¤iill  mmii??  KKaatt››  aatt››kk  ddöönnüü--
flflüümm  tteessiissii  kkuurraaccaakk  oollssaa,,  ssiizziinn  bbuu  pprroojjee--
nniizziinn  iiççiinnee  ggiirreerr  mmii??
Tabii, aynen öyle. Örnek projeler var.
Is›t›c›, ›s›t›c› kal›p kaplar›n›n iyilefltiril-
mesi… Sadece enerji diyoruz ama bu
iflin birçok boyutu var. Dönüfltürücüler
için yap›lacak yat›r›mlar, motor de¤i-
flimleri, jeotermal ve biyogaz sistemleri
gibi oldukça genifl bir alan. 

KKrreeddii  iiççiinn  bbaaflflvvuurruullaarr››  kkaabbuull  eettmmeeyyee
bbaaflflllaadd››nn››zz  mm››??
Evet, baflvurular ald›k. ‹lk kulland›rma-
m›z› da yapmak üzereyiz. Bir otelimiz
klimalar›n› de¤ifltirmek için bize kredi
baflvurusu yapt›. Ciddi anlamda bir
enerji tasarrufu yapmay› hedefliyor.
Kat› at›k dönüflümü projeleri de önü-
müze geldi. S›rada baflka projeler de
var. Asl›nda bu çal›flma için henüz rek-
lam bile yapmad›k, haz›rl›klar›m›z› yeni
bitirdik ama flimdiden ilgi görmeye bafl-
lad›. En önemli mecram›z flubelerimiz.
Özellikle çal›flanlar›m›z› bu konuda
e¤itmeye çal›fl›yoruz. Özellikle KOB‹’ler
enerji konusunda neler yapabilecekleri-
ni, neler kazanabileceklerini bilemeye-
bilir. Onlara oradan bir ›fl›k yakabiliriz
diye düflünüyoruz. 

Bizim bir arkadafl›m›z bir tesisi bu
yönden incelerken, firma sahibinin ak-
l›na gelmeyecek bir sürü fleyi ortaya dö-
kebilir. “Klimalar›n›z eskimifl. Muhte-
melen flu kadar elektrik harc›yor ve flu
kadar fatura ödüyorsunuz. Oysa bunlar›
yenilendi¤iniz takdirde bu kadar kâr›-
n›z olur” deyip o ›fl›¤› yakarsak, firmay›
verimli bir noktaya tafl›yabiliriz. 

fifiuubbeelleerriinniizzddeekkii  uuzzmmaannllaarr››nn  ““BBuu  kkaaddaarr
ppaarraa  vvaarr..  BBuunnllaarr››  kkiimmee,,  hhaannggii  aallaannddaa
kkuullllaanndd››rraabbiilliirriizz””  ddiiyyee  ddüüflflüünnmmeelleerrii  vvee
hhaarreekkeett  eettmmeelleerrii  ggeerreekkiiyyoorr..
Arkadafllar›m›z kafalar›n› tamamen bu-
na yoruyorlar. Biz bir yandan araflt›r-
malar yap›yoruz, baz› sektörleri ön pla-
na ç›kart›yoruz. Çok k›sa sürede bu kre-
dinin tükenip, devam›n›n gelece¤ine
inan›yorum. fiu an bir tan›t›m süresi
içindeyiz. Ancak önümüzdeki y›l›n orta-
lar›na kadar bu krediyi bitirebiliriz diye

düflünüyorum. Daha önceki tecrübemiz
bunu gösteriyor. 

KKrreeddiinniinn  flflaarrttllaarr››  nnee??
Biz bu krediyi de Libor eksi 0.75 oran›y-
la ald›k. 12 y›l vadeli bir kredidir ve dört
y›l› geri ödemesizdir. Biz konjonktür ge-
re¤i firmalar›m›za maksimum 8 y›l vade
sa¤layabiliyoruz ki bu gayet yeterlidir.
Kredinin enteresan bir taraf› da mini-
mum vadesi olmas›; üç y›l›n alt›nda ve-
remiyoruz. 

NNeeddeenn??
E¤er ortada bir enerji verimlili¤i projesi
varsa, zaten bu üç y›ldan önce ortaya
ç›kmaz. Firmay› s›k›flt›rmamak ad›na,
üç y›l minimum vadeli, bir y›l geri öde-
mesiz olarak kulland›r›yoruz. 

BBuunnllaarr  AAFFDD’’nniinn  kkuurraallllaarr››  mm››,,  yyookkssaa  oorr--
ttaakk  mm››  bbeelliirrlleeddiinniizz??
Asl›nda ortak çal›flmalarla ortaya ç›kan
kurallar bunlar. Onlar›n öngörüsü ve bi-
zim saha deneyimimizle olufltu. Zaten
tek tarafl› bir çal›flmayla fazla yol ala-
mazs›n›z. Onlar olaylara daha global ba-
k›yor ama buras› Türkiye. Buran›n piya-
sa do¤rular›n›, firma davran›fllar›n› da
biz daha iyi biliyoruz. m

“E¤er ortada bir enerji
verimlili¤i projesi varsa, zaten

bu üç y›ldan önce ortaya
ç›kmaz. O yüzden krediyi üç

y›l minimum vadeli olarak
kulland›r›yoruz”
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ürkiye’deki sanayi tesislerinin
at›k sorunu 9 Aral›k 2010’da
MESS Entegre Geri Kazan›m ve

Enerji San. ve Tic. A.fi (MSG Enerji) ve
EKOIQ dergisi taraf›ndan düzenlenen
“Sanayide At›k Yönetimi” bafll›kl› pa-
nelde masaya yat›r›ld›. EKOIQ Yay›n
Yönetmeni Bar›fl Do¤ru’nun modera-
törlü¤ünü yapt›¤› panelin konuflmac›-
lar› MSG Enerji Genel Müdürü Cavit
Vardarl›lar, EKOIQ Proje Gelifltirme
Müdürü Erdal Talu, ‹TÜ Çevre Mühen-
disli¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Özlem Karahan, Nam›k Kemal Üni-
versitesi Çevre Mühendisli¤i Ö¤retim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yalç›n Günefl ve
MSG Enerji Pazarlama Müdürü ‹smail
Erimifl’ti. 

Konuklar›n yo¤un ilgi gösterdi¤i pa-
nelin aç›l›fl konuflmas› MSG Enerji Ge-
nel Müdürü Cavit Vardarl›lar taraf›n-
dan yap›ld›. Cavit Vardarl›lar, MESS’e
ba¤l› bin iflyeri ve 150 bin çal›flan oldu-
¤u bilgisini vererek bu istatistiklerin
kurumsal sorumluluklar›n› artt›rd›¤›n›

vurgulad›. Türkiye ‹statistik Kurumu
(TÜ‹K) verilerine göre ülkemizde orta-
ya ç›kan tehlikeli at›k miktar› 1,2 mil-
yon ton/y›l. ENVEST Raporundaysa,
güncel kifli bafl› at›k ortalamalar›ndan
hareketle 2,6 milyon ton/y›l tahmini
yap›l›yor. Sadece MESS Üyelerinin en-
düstriyel at›k miktar› ise 212 bin ton/y›l
olarak belirtiliyor.

Bu veriler ›fl›¤›nda, ülkemizde kurulu
tehlikeli at›k bertaraf tesislerinin kapa-
sitesinin son derece yetersiz oldu¤unu
vurgulayan Vardarl›lar, bu durumun
sanayimizin büyüme ve ihracat süre-
cinde ciddi bir engel teflkil etti¤ini söy-
ledi: “Bu noktadan hareket eden MESS,
18 Ocak 2008 tarihinde yap›lan 40. Ola-
¤anüstü Genel Kurulunda, Türkiye’nin
ilk Entegre Geri Kazan›m Merkezini
kurma karar›n› ald›. 15 May›s 2009 tari-
hinde tescil ve ilan edilerek faaliyete
geçen MESS Entegre Geri Kazan›m ve
Enerji San. ve Tic. A.fi 'nin hedefi, en-
düstriyel at›klar›n ara depolanmas›, en-
düstriyel at›klar›n elektrik enerjisine

Etkinlik

Sanayide At›k Yönetimi Nas›l Yap›lmal›?
Giderek öneminin daha
çok fark›na var›lmaya
bafllanan sanayi at›klar›
sorunu, MSG Enerji ve
EKOIQ taraf›ndan
organize edilen “Sanayide
At›k Yönetimi” panelinde
ele al›nd›. 9 Aral›k’ta Silivri
Klassis Otel’de
düzenlenen
organizasyona, bölgenin
sanayi temsilcilerinin ve
yerel yönetimlerinin ilgisi
büyüktü. 

T
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dönüfltürülmesi ve düzenli depolanma-
s›; ömrünü tamamlam›fl ürünlerin
(ÖTA, AEEE) geri dönüflümü; lisansl› ta-
fl›mac›l›k hizmetleri ve çevre e¤itimi,
mühendislik ve AR-GE hizmetleri ver-
mektir.”

At›klar Elektri¤e Dönüflecek
Dünyadaki en ileri teknolojilerin kulla-
n›laca¤› 60.000 ton/y›l kapasiteli MESS
Entegre Geri Kazan›m Tesisinde, en-
düstriyel at›klar›n yüksek ›s›da elektrik
enerjisine dönüfltürülece¤ini ve çevre-
mize, ekonomimize, yöre halk›na ve sa-
nayicimize önemli katma de¤erler ka-
zand›raca¤›n› belirten Cavit Vardarl›-
lar, entegre projenin ilk ad›m› olarak
Çorlu Velimefle Ara Depo Tesisinin fa-
aliyete geçti¤ini, arazisi sat›n al›nan
Bursa Ara Depo Tesisinin planlama ça-
l›flmalar›n›n da devam etti¤ini aç›klad›.

Toplant›n›n ikinci konuflmac›s› olan
EKOIQ Proje Gelifltirme Müdürü Erdal
Talu, yapt›¤› sunumda mevcut tüketim
al›flkanl›klar›m›zla cepten yedi¤imizi
ve sürekli olarak dünyaya borçland›¤›-
m›z› vurgulad›. 1,4 dünya varm›fl gibi
yaflad›¤›m›z› söyleyen Erdal Talu, tüke-
tim al›flkanl›klar›m›z› bir an önce de¤ifl-
tirmemiz gerekti¤ini belirtti. Yaflad›¤›-
m›z dünyada sürdürülebilir geliflmenin
ve gelecek kuflaklar›n yaflam kalitesini
tehlikeye atmadan bir ifl modeli olufl-
turman›n mümkün oldu¤u saptamas›n›
yapan Erdal Talu, Küresel Raporlama
Giriflimi (GRI) ve BM Kalk›nma Progra-
m› (UNDP) taraf›ndan gelifltirilmifl olan
Küresel ‹lkeler Sözleflmesi (Global
Compact) hakk›nda bilgi verdi.

‹TÜ Çevre Mühendisli¤i Bölümü Ö¤-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Kara-
han da, panelde yapt›¤› sunumda, at›k-
lar›n kurtulunmas› gereken çöpler de-
¤il, kaynak olarak görülmesi gerekti¤i-
ni vurgulad›. Özlem Karahan, at›k yöne-
timinin do¤ru yap›ld›¤› takdirde firma-
lar›n sadece ürün kalitelerinde de¤il,
çevre kalitesi konusunda da söz sahibi

olabileceklerini vurgulad›. Karahan,
mevcut mevzuatlara uyum gerekli¤inin
d›fl›nda Avrupa Birli¤i’ne üyeli¤imiz ta-
mamland›¤›nda çevre kriterlerine uyu-
mu tamamlam›fl iflletmelerin rekabete
bir ad›m daha önde bafllayabilecekleri-
ni hat›rlatt›. 

Trakya bölgesindeki çevre sorunla-
r›na dikkat çeken Nam›k Kemal Üni-
versitesi Çevre Mühendisli¤i Ö¤retim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yalç›n Günefl, böl-
gedeki birçok fabrikan›n at›k depola-
ma sahas› ya da tesisi olmad›¤›n› söy-
ledi. Hammadde sarfiyat›ndan kay-
naklanan sorunlara da dikkat çeken
Günefl, üretim yapan birçok fabrika-
n›n enerji kayna¤› kullan›m›nda kö-
müre döndü¤ünü ve Tekirda¤’›n ülke
genelindeki hava kirlili¤i s›ralamas›n-
da birinci s›raya yerleflti¤ine iflaret et-
ti. Bölgedeki tek at›k su ar›tma tesisi-
nin Yenice Belediyesi taraf›ndan ku-

ruldu¤unu hat›rlatan Günefl, birçok
fabrikan›n atacaklar› ad›mlarla yüzde
25-30’lara varan enerji tasarrufu ya-
pabileceklerini vurgulad›. 

Toplant›n›n en son konuflmac›s› olan
MSG Enerji Pazarlama Müdürü ‹smail
Erimifl de, kurumun Tekirda¤’da kurdu-
¤u Trakya Ara Depolama Tesisi hakk›n-
da bilgi verdi. Trakya Ara Depolama Te-
sisinin at›k yönetimi konusunda örnek
bir iflletme olma özelli¤ini tafl›d›¤›n› be-
lirten Erimifl, sanayicilere at›k yönetimi
konusunda dan›flmanl›k hizmeti ver-
diklerini de vurgulad›. Akreditasyon ifl-
lemleri tamamlanmak üzere olan labo-
ratuvarlar›n›n bölge sanayisine hizmet
vermeye haz›rland›¤›n› anlatan ‹smail
Erimifl, Trakya Ara Depolama Tesisinin
üniversiteler ve sanayici iflbirli¤iyle
çevre bilincini gelifltirmek üzere e¤itim
çal›flmalar› da yapmay› amaçlad›¤›n›
ifade etti. m

MSG Enerji Genel Müdürü
Cavit Vardarl›lar, dünyadaki

en ileri teknolojilerin
kullan›laca¤› 60.000 ton/y›l

kapasiteli MESS Entegre
Geri Kazan›m Tesisinde,

endüstriyel at›klar›n yüksek
›s›da elektrik enerjisine

dönüfltürülece¤ini söyledi.
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Do¤a Koruma

Küçük 
Bal›k 
Yoksa…

Bir klifle de¤il, göz ard›
etti¤imiz bir gerçe¤in ta
kendisi! Kontrolsüz
avlanma ve denetim
eksiklikleri yüzünden
bal›k stoklar›m›z
tükenme tehlikesiyle
karfl› karfl›ya. Çünkü
küçük bal›k yoksa,
büyük bal›k da yok!

Yaz›: Deniz SÖZÜDO⁄RU, Greenpeace Akdeniz ‹letiflim Sorumlusu
Foto¤raflar: Caner Özkan
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üzel, ›l›k bir günde kendini
ak›nt›ya b›rakm›fl yüzüyordu.
Tek amac› biraz gezinip, e¤-

lenmek, belki biraz da yeni yerler kefl-
fetmekti. Arkadafllar› ve ailesiyle ve-
dalaflma f›rsat› bile bulamadan, bir ba-
l›kç›n›n a¤lar›na tak›ld›. Ne kadar ç›r-
p›n›rsa ç›rp›ns›n kurtulamad›. O gün,
sonsuz mavili¤i son görüflü oldu. O ar-
t›k birilerinin sofras›n› veya rak› ma-
sas›n› süsleyecekti… ‹flte yavru bal›¤›n
öyküsü böyle hazin bitti. Ama o yaln›z
de¤ildi... Her gün avlanan milyonlarca
yavru bal›ktan sadece birisiydi. 

Araflt›rmalar, e¤er bal›k avc›l›¤› de-
netimsiz flekilde devam ederse, dün-
yadaki bal›k stoklar›n›n 2050’de tüke-
nece¤ini gösteriyor. Büyük bal›klar›n
yüzde 90’› çoktan yakaland› ve toplam
bal›k stoklar›n›n yüzde 60’› çoktan bit-
ti. Bal›klar›n yüzde 40’› hâlâ denizler-
deki ekosistemi beslemeye devam
ederken, bugün yavru bal›k av›n› dur-
durabilirsek yar›nlar› kurtarabiliriz.
Aksi takdirde bal›klar›n bitti¤i gün de-
niz yaflam› da bitecek. Çünkü deniz

G

Araflt›rmalar, e¤er bal›k avc›l›¤› denetimsiz
flekilde devam ederse, dünyadaki bal›k stoklar›n›n
2050’de tükenece¤ini gösteriyor. Büyük bal›klar›n

yüzde 90’› çoktan yakaland› ve toplam bal›k
stoklar›n›n yüzde 60’› çoktan bitti.

baliklar  1/10/11  4:06 PM  Page 97



98 OCAK 2011 / EKOIQ

ekosisteminin en kilit canl› türlerin-
den olan bal›k türleri tehlikeye girdi-
¤inde tüm deniz yaflam› etkileniyor.

Bu Cetvelde Bir Sorun Var
Her canl›n›n, türünün devam› için en
az bir kez üreme flans› olmal›. Oysaki
daha yaflam›n›n bafl›ndaki yavru ba-

l›klar, kontrolsüz ve afl›r› avlanma
sebebiyle bir kez bile yumurtlaya-
madan hayatlar›n› noktal›yor. Yetifl-
kin bir bal›k, türüne göre de¤iflse de,

her yumurtlamada binlerce yavru ve-
rir. Ama ona bir kez bu flans› verme-
den avlarsak soyu tehlikeye girer. Ba-
l›k stoklar›n›n afl›r› ve plans›z avlan-

mas› sonucu azalmas›, endüstriyel
bal›kç›lar›n henüz yavru olan bal›k-

lar› hedeflemesine neden oluyor.
Yavru bal›k avlanmaya ve sat›l-

maya devam ederse yak›n za-
manda eriflkin bal›k da kalma-

yacak.
Türkiye'de bal›kç›l›k ile il-

gili yasa ve düzenlemeler-
den ve bunlar›n uygulan-

mas›ndan Tar›m ve Köyifl-
leri Bakanl›¤› sorumlu-

dur. Dolay›s›yla, yavru
bal›k sat›fl›ndaki ana

sorun, bal›k avc›l›¤›-
n›n kurallar›n› ko-

yan, denetleyen
ve yasal avlanma
s›n›rlar›n› belir-
leyen Bakanl›¤›n,
iflini do¤ru yap-
m a m a s › n d a n
kaynaklan›yor.
Bu durum uzun

vadede sürdürüle-

bilir bal›kç›l›¤›n ve deniz ekosistemi-
nin zarar görmesine de neden oluyor.

Türkiye'deki en yayg›n ticari bal›k
türleri; lüfer, palamut, hamsi, istavrit,
uskumru, kalkan, barbunya, tekir,
mezgit, levrek, çipura ve kefaldir. Ta-
r›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n yay›nla-
d›¤› su ürünleri sirkülerinde belirtilen
pek çok ticari bal›k türünün “yasal av-
lanma boylar›” ise, bilimsel verilere ve
stok bilgisine dayanm›yor. 

Örne¤in, sirkülerde lüferin avlanma
boyu 14 cm olarak verilmiflken asl›nda
bu bal›¤›n üreme boyu en az 24 ila 25
santimdir. Ayn› flekilde kalkan için ya-
sal avlanma boyu 40 cm iken gerçekte
bilimsel olarak üreme boyu 42-44 cm.
Ancak stoklar kötü durumda oldu¤u
için Greenpeace'in ve bilim insanlar›-
n›n önerisi minimum 45 cm. 

“Bu Bal›¤› Satamazs›n”
Yavru bal›k avlanmas›n›n durdurulma-
s›nda dolayl› olarak da olsa tüketicile-
rin de sorumlulu¤u ve ödevleri bulunu-
yor. ‹lk olarak, tüketiciler, yavru bal›k
sat›n almayarak bal›k stoklar›n› ve do-
lay›s›yla deniz kaynaklar›n› korumak
ad›na ciddi bir bask› oluflturabilir. Ta-
lebi elinde bulunduran tüketici; yani
bir birey, restoran veya hipermarket,
yavru bal›k sat›n almayarak, bu döngü-
yü de¤ifltirme gücüne sahip. Bal›k sat›-
c›lar›n›n ve restoranlar›n yapabilecek-
leri de çok aç›k; yavru bal›k almamak
ve satmamak, hatta bu konuda örnek
oluflturarak tüketiciyi de bilinçlendir-
mek. Bilinçli tüketici, ald›¤› bal›¤›n
yavru bal›k olmad›¤›ndan emin olan
tüketicidir. Tüketiciler, www.kacsan-
tim.org sayfas›ndan indirilebilen bal›k

Do¤a Koruma

Her canl›n›n, türünün devam› için en az bir kez üreme flans› olmal›. 
Oysaki daha yaflam›n›n bafl›ndaki yavru bal›klar, kontrolsüz ve afl›r› avlanma 

sebebiyle bir kez bile yumurtlayamadan hayatlar›n› noktal›yor. 
Yetiflkin bir bal›k, türüne göre de¤iflse de, her yumurtlamada binlerce yavru verir. 

Ama ona bir kez bu flans› vermeden avlarsak soyu tehlikeye girer. 
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boylar› cetvelini bal›k al›flveriflinde ya-
nlar›nda bulundurarak, do¤ru boydaki
bal›¤› sat›n alabilirler. 

Bizim için çok önemli bir vitamin ve
protein kayna¤› olan bal›k, beslenme-
mizde önemli bir yere sahiptir. Düzen-
li olarak bal›k tüketmek, vücudun pek
çok gereksinimini karfl›lar. Bal›k eti-
nin içeri¤inde doymam›fl ya¤ asitleri
vard›r. Bu ya¤ asitleri göz sa¤l›¤›, ka-
n›n ak›flkanl›¤›, beyin fonksiyonlar›,
kalp damar hastal›klar›, migren, ek-
lem romatizmalar›, fleker hastal›¤›,
yüksek kolesterol ve tansiyon ile kan-

ser gibi pek çok hastal›ktan korunma-
da önemli etkiye sahiptir. Ancak bu-
gün, böylesine önemli bir besin mad-
desini sofralar›m›zda görememe ris-
kiyle karfl› karfl›yay›z.

Yasal Avlanma Boylar› De¤iflmeli
Greenpeace'in bal›k halleri ve pazarla-
r›nda yapt›¤› araflt›rmalarda ve bal›k-
ç›larla yapt›¤› görüflmelerde, yüksek
miktarda yavru bal›k avland›¤› ve ra-
hatl›kla sat›labildi¤i gözlendi. Bunun
en önemli nedeni varolan s›n›rlamala-
r›n rahatl›kla gözard› edilmesi yani

neredeyse hiçbir kontrol ve denetimin
yap›lmamas›. Örnek vermek gerekir-
se, Marmara Denizinde trol avc›l›¤› ya-
sak olmas›na ra¤men hâlâ yap›l›yor.
Avc›l›¤›n yasak oldu¤u özel koruma
alanlar›nda bile avlanma devam edi-
yor. 

Yavru bal›k av›n›n önüne geçmenin
ilk aflamas› bilimsel verilere dayal› av-
lanma boylar›n›n yasal listede yer al-
mas› ve tabii ki çok ciddi denetim ve
kontrol mekanizmalar›n›n uygulan-
mas›d›r. Bakanl›k sirkülerdeki yasal
avlanma boylar›n› 2011’de, bilim in-
sanlar›n›n yapt›¤› araflt›rmalar› ve
stok durumlar›n› baz alarak yeniden
düzenlemelidir. Ard›ndan da yasad›fl›
avc›l›¤›n durdurulmas› için etkin bir
kontrol mekanizmas›n›n hayata geçi-
rilmesi, ayr›ca deniz yaflam›n›n korun-
mas›n› da içeren sürdürülebilir bal›k-
ç›l›k politikas›n›n oluflturulmas› gere-
kiyor. Yoksa çocuklar›m›z lüferi sade-
ce tarih kitaplar› ve do¤a müzelerin-
den tan›yabilecek… m

Greenpeace Akdeniz, bafllatt›¤›
“seninki kaç santim?” adl› yavru bal›k
projesiyle, tüketicileri bilinçlendirmeyi
amaçl›yor. ‹lk kez 2007 y›l›nda
bafllatt›¤› kampanyada Greenpeace,
haz›rlad›¤› yasal bal›k boylar› cetveliyle

tüketiciyi yasal boylar konusunda
uyarmaya ve bunlara bile uyulmad›¤›n›
anlatmaya çal›flm›flt›. Yeni yay›nlanan
bal›k boylar› cetvelinde de varolan
bilimsel verilere göre en önemli ticari
türlerin üreme boylar›na yer veriliyor. 

Seninki Kaç Santim?

Marmara Denizinde trol avc›l›¤›
yasak olmas›na ra¤men hâlâ

yap›l›yor. Avc›l›¤›n yasak oldu¤u
özel koruma alanlar›nda bile

avlanma devam ediyor. 
Yavru bal›k av›n›n önüne

geçmenin ilk aflamas› 
bilimsel verilere dayal› 

avlanma boylar›n›n yasal 
listede yer almas›. 
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Geridönüflüm

Pillerin Sadece %4’ü Toplanabiliyor
Hayat›m›z›n önemli bir parças› olan piller ciddi bir
çevresel sorun halini de alm›fl durumda. Ülkemizde
kullan›lan pillerin sadece yüzde dördünün toplan›p geri
dönüflüme tabi tutulabildi¤ini söylemek, durumun
vahametini ortaya koyabilir. Tafl›nabilir Pil Üreticileri ve

‹thalatç›lar› Derne¤i (TAP) Genel
Sekreteri ‹nci Kavufltu, bu rakam›n

ço¤u AB ülkesinde yüzde 25
oldu¤unu, bizimse gidecek
daha çok yolumuz
oldu¤unu söylüyor. Bir de
iyi haber: Yap›lan
denetimler sayesinde
pillerdeki c›va oran› giderek
düflüyor…

BBiizzee  bbiirraazz  TTAAPP’’llaa  iillggiillii  bbiillggii  vveerreebbiilliirr
mmiissiinniizz??    
APAK olarak bilinen At›k Pil ve Akü-
mülatörlerin Kontrolü Yönetmeli¤i
31.08.2004 tarih ve 25569 say›l› Res-
mi Gazete’de yay›mlanarak 1 Ocak
2005 tarihinde yürürlü¤e girdi. Yö-
netmeli¤in amac›, çevre ve insan sa¤-
l›¤›na zarar vermeyecek özelliklere
sahip pil ve akümülatörlerin üretimi-
nin sa¤lanmas› ve bu ürünlerin do¤-
rudan veya dolayl› olarak al›c› ortam-
lara verilmesinin önlenmesi. Yönet-
melik ayr›ca, at›k pil ve akümülatör-
lerin geri kazan›m veya nihai berta-
raf› için toplama sisteminin kurulma-
s›na ve yönetim plan›n›n oluflturul-
mas›na iliflkin prensip, politika ve
programlar› da düzenliyor

Avrupa Birli¤i ülkelerindeki uygu-
lamalara paralel olarak ç›kar›lan Yö-
netmeli¤in ‹kinci Bölümü 8. Mad-
de’de Belediyelerin Yükümlülü¤ü, 9.
Madde’de Pil Üreticilerinin Yükümlü-
lü¤ü, 11. Madde’de Pil Ürünlerinin
Da¤›t›m›n› ve Sat›fl›n› Yapan ‹flletme-
lerin Yükümlülü¤ünü ve 13. Madde’de
Tüketicilerin Yükümlülükleri belir-
lendi.

Ülkemizde pil üreticisi bulunmad›-
¤› için, APAK Yönetmeli¤inde üretici-
lere verilen yükümlülükler, pil ithal
eden firmalar taraf›ndan gerçekleflti-
riliyor. Ancak, ayn› Yönetmelik “Pil
üreticisi, bu ürünlerin al›c› ortama
olan etkilerini asgariye indirebilmek
amac›yla, at›k pillerin toplanmas›, ta-
fl›nmas›, geri kazan›m›, bertaraf veya
ihraç edilmelerine dair yükümlülük-
lerinin yerine getirilmesi ve bunlara
yönelik gerekli harcamalar›n karfl›-
lanmas› ve e¤itim faaliyetlerinin ger-
çeklefltirilmesi için, Bakanl›¤›n koor-
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dinasyonunda bir araya gelerek kâr
amac› tafl›mayan tüzel kiflili¤i haiz
bir yap› oluflturabilir” ifadesini de
içeriyor. Bu yap›ya karfl› yükümlülük-
lerini yerine getiren ve harcamalara
kat›lan kurulufllar at›k pil yönetimine
iliflkin yükümlülüklerini bu tüzel ku-
rulufla devredebiliyor ve bu maddeye
istinaden de Derne¤imiz çat›s› alt›n-
da çal›flmalar gerçeklefltiriliyor.

PPeekkii,,  TTüürrkkiiyyee’’ddee  yy››llll››kk  nnee  kkaaddaarr  ppiill
ttooppllaann››yyoorr??  
Ne yaz›k ki mevcut durumda piyasa-
ya sürülen pillerin çok az bir k›sm›
at›k pil olarak toplanabiliyor. 2009
y›l›nda 325 ton toplayabildik. Bu mik-
tar› bu sene yüzde 10 art›rmay› ve
400 tona ulaflmay› hedefliyoruz. Bu
miktar› toplayabilmek için harcanan
çaba ve eme¤i de¤erlendirmeye tabi
tutarsan›z, 325 tonun fazla bir fley
ifade etmeyece¤i kesindir. Ancak
buzda¤›n›n görünmeyen k›sm›na ba-
k›ld›¤›nda ülkemiz için gerçekten de
çok büyük bir ifl yapt›¤›m›z ortaya ç›-
kacakt›r. Çünkü derne¤imiz sadece
at›k pilleri toplamakla u¤raflm›yor.
‹fllerimizin neredeyse yar›s›n› da,
çevre kirlili¤i ve at›klar›n kayna¤›nda
ayr› toplanmas› için e¤itim, bilinçlen-
dirme ve fark›ndal›¤› art›r›c› çal›flma-
lar oluflturuyor.

“Derne¤imiz sadece at›k pilleri toplamakla u¤raflm›yor.
‹fllerimizin neredeyse yar›s›n› da, çevre kirlili¤i ve at›klar›n
kayna¤›nda ayr› toplanmas› için e¤itim, bilinçlendirme ve

fark›ndal›¤› art›r›c› çal›flmalar oluflturuyor.”
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TAP’›n 2009 y›l› içerisinde toplad›-
¤› at›k pillerin oran› yüzde dört civa-
r›nda. Almanya, Fransa, Belçika ve
Hollanda gibi baz› AB ülkelerinde bu
oran yüzde 25’lere ulaflm›fl durumda.
Ancak bu gibi ülkelerin at›k pilleri
toplama faaliyetlerine yaklafl›k 20 y›l
önce bafllad›klar›n› ve her türlü at›kla
ilgili çevre bilinçlerinin çok uzun süre
önce köklü bir flekilde yerleflmifl ol-
du¤unu unutmamal›y›z. Ayr›ca der-
ne¤imiz kurflun-asit sistemleri ve en-
düstriyel tür akümülatörlerin at›kla-
r›n› toplamad›¤›ndan oran daha da
düflüyor.

PPeekkii  ttooppllaannaann  ppiilllleerr  nnee  yyaapp››ll››yyoorr??
TTüürrkkiiyyee’’ddee  ggeerrii  ddöönnüü--
flflüümmlleerrii  mmüümmkküünn  mmüü??  
Ülkemizde ne yaz›k ki
pil geri dönüflüm tesisi
yok. Toplanan piller
türlerine göre ayr›ld›k-
tan sonra primer grup,
büyükflehir belediyele-
rinin düzenli kat› at›k
sahalar›nda derne¤i-
miz taraf›ndan infla et-
tirilen, s›zd›rmazl›¤›
sa¤lanm›fl, gömme de-
polarda bertaraf edilir.
Sekonder piller ise,
türlerine göre ay›rma
hizmetini sat›n ald›¤›-
m›z Kocaeli’nde bulu-
nan lisansl› firmalara

bedel almadan b›rak›l›r. Bu firmalar,
sekonder pilleri yurtd›fl›na geri dönü-
flüm için ihraç ediyor, ufak da olsa bir
gelir elde ediyorlar.

ÖÖnnüümmüüzzddeekkii  ddöönneemm  iiççiinn  nnee  ggiibbii  pprroo--
jjeelleerriinniizz  vvaarr??
TAP 2010-2011 döneminde ö¤renci-

lerle 150 ton at›k pil toplayacak. At›k-
lar›n kayna¤›nda ayr› toplanmas›na
yönelik toplumsal bilinci gelifltirmek
amac›yla 6-12 yafl grubunu ‘hedef kit-
le’ olarak belirledik ve bu do¤rultuda
2008 y›l›ndan beri Türkiye genelinde
Okullar Aras› At›k Pil Toplama Kam-
panyas› düzenliyoruz. 2009-2010
e¤itim ö¤retim y›l›nda düzenledi¤i-
miz bu kampanyalarla 120 ton at›k pil
toplanmas› sa¤lanm›flt›. Art›k At›k Pil
Toplama Kampanyalar›n› geleneksel-
lefltirdik. 2010-2011 e¤itim ö¤retim
y›l›nda düzenleyece¤imiz yeni Okul-
lar Aras› At›k Pil Toplama Kampanya-
lar›n› 30 farkl› ilde yaparak en az yüz-
de 10 art›r›p yaklafl›k 150 ton at›k pil
toplamay› amaçl›yoruz. m

Tüketime sokulan pillerin ne kadar bir
süre sonra at›k haline geldi¤ini
belirlemek çok zordur ve bunun için
belirlenen formüller tam do¤ru

sonuçlar
vermeyebilir. Özellikle
flarjl› pillerin cihaz
türüne göre at›k
haline gelme
süreçleri oldukça
uzundur (10-15 y›l
gibi). fiarj edilemeyen
pillerde de bu süre
befl y›la kadar
ulaflabilir. Avrupa
Birli¤i’ne üye
ülkelerde ilgili AB
direktifine göre at›k
hale dönüflüm süreci
son üç y›l içersinde
piyasaya verilen
pillerin miktar› esas
tutularak ortalama
olarak hesaplan›yor.

Piller Ne Zaman 
At›k Haline Geliyor?
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Toplanan piller türlerine
göre ayr›ld›ktan sonra

primer grup, büyükflehir
belediyelerinin düzenli kat›
at›k sahalar›nda derne¤imiz

taraf›ndan infla ettirilen,
s›zd›rmazl›¤› sa¤lanm›fl,

gömme depolarda 
bertaraf edilir.
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Sürdürülebilirlik

“CDP Katalizör 
‹fllevi Görüyor”
Amerikal› yazar Andrew Winston’un, “az tan›nmas›na karfl›n
dünyan›n en etkili yeflil STK’s›” olarak niteledi¤i Carbon
Disclosure Project-CDP, (Karbon Saydaml›k Projesi), 2010
y›l›nda Türkiye’deydi. Dünyan›n en büyük 534 kurumsal
yat›r›m firmas›n› ve tam 64 milyar dolarl›k bir yat›r›m
portföyünü temsil eden bu devasa ifl STK’s›n›n Türkiye’deki
ilk y›l performans›yla ilgili sorular›m›z›, Sabanc› Üniversitesi
Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü ve CDP Türkiye
Direktörü Dr. Melsa Ararat yan›tlad›. 
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KKaarrbboonn  ssaayyddaammll››kk  pprroojjeessiinniinn  hheemm
TTüürrkkiiyyee  hheemm  ddee  gglloobbaall  rraappoorruu  ggeeççttii¤¤ii--
mmiizz  aayy  aaçç››kkllaanndd››..  SSoonnuuççllaarr››  nnaass››ll  yyoo--
rruummlluuyyoorrssuunnuuzz??  YYeeflfliill  iiflfl  kkoonnuussuunnddaa
öönneemmllii  iissiimmlleerrddeenn  bbiirrii  oollaann  AAnnddrreeww
WWiinnssttoonn,,  CCDDPP’’nniinn  aarrtt››kk  ddüünnyyaann››nn  eenn
eettkkiillii  yyeeflfliill  SSTTKK’’llaarr››nnddaann  bbiirrii  oolldduu¤¤uunnuu
ssööyyllüüyyoorr..  
Andrew hakl›. CDP verileri bugün fi-
nans dünyas›n›n önde gelen araflt›rma
flirketleri, endeks üreticileri ve veri
sa¤lay›c›lar› taraf›ndan kullan›l›yor.
Su Saydaml›k Projesinin de bafllat›l-
mas› ile birlikte CDP art›k global bir
bilgilendirme platformu haline geldi.
CDP Global raporu CDP’nin kapsam›-
n›n ve etkinli¤inin boyutlar›n› göster-
mesi aç›s›ndan önemli.  

TTüürrkkiiyyee’’ddeenn  CCDDPP  GGlloobbaall  lliisstteessiinnee  ggiirr--
mmeeyyee  bbaaflflaarraann  flfliirrkkeettlleerr  oolldduu  mmuu??  
Evet. 2010 senesinde Akbank CDP Glo-
bal listesinde yer ald› ve Türkiye’den
Global 500 flirketleri aras›na giren ilk
flirket oldu.  

CCDDPP  TTüürrkkiiyyee  iillkk  ddeeffaa  yyaapp››lldd››..  NNaass››ll  bbiirr
ssoonnuuçç  aalldd››nn››zz??
CDP ilk kez 2010 senesinde hayata ge-
çirildi ve ilk sene Türkiye’den ‹MKB-

50 endeksine dahil olan 50 flirket kar-
bon sal›m oranlar›n› ve iklim de¤iflikli-
¤i politikalar›n› aç›klamak üzere davet
ald›. Bu 50 flirket içerisinden 10 flirket
CDP’nin davetine olumlu yan›t verdi
ve CDP soru formunu yan›tlad›. Bunun
haricinde bir flirket de gönüllü yan›t
verdi. 

CDP olarak amac›m›z tabii ki daha

yüksek bir dönüfl oran›na ulaflmakt›
fakat yine de yüzde 20’lik bir dönüfl
projenin ilk senesi olmas› aç›s›ndan
olumlu karfl›lanabilecek bir rakam. Di-
¤er bir nokta da yap›lan raporlamalar-
da flirketlerin yüzde 80’inin emisyon
rakamlar›n› aç›klayarak yan›t verme-
siydi. Yani 10 flirketten 8’i CDP’nin so-
rular›n› yan›tlam›fl ve rakamsal verile-
rini de CDP ile paylaflm›fl oldu.

Di¤er bir dikkat çekici nokta ise
bankalardan gelen yüksek dönüfl ora-
n›yd›. 2010 senesinde yüzde 50’lik bir
yan›t verme oran› ile bankalar iklim
de¤iflikli¤i konusunda öncü bir rol oy-
nad›lar. 

BBeekklleennttiilleerriinniizz  kkaarrflfl››llaanndd››  mm››??  ‹‹llkk  yy››ll
iiççiinn  bbaaflflaarr››ll››  kkaabbuull  eeddiiyyoorr  mmuussuunnuuzz  ççaa--
ll››flflmmaayy››??  
Daha önce de belirtildi¤i gibi bizim di-
le¤imiz ve çabam›z yan›t verme oran-
lar›n›n çok daha yüksek olmas›na yö-
nelikti. Fakat burada as›l önemli nokta
CDP Türkiye’nin ilk sene sonuçlar›n›n
neye göre de¤erlendirilece¤i. Bu flu an-
lama geliyor: CDP Türkiye’nin ilk sene

AKBANK T.A.fi.
BAGFAfi BANDIRMA GÜBRE FABR‹KALARI A.fi.
T. GARANT‹ BANKASI A.fi.
KARDEM‹R KARABÜK DEM‹R ÇEL‹K SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
PETK‹M PETROK‹MYA HOLD‹NG A.fi.
SABANCI HOLD‹NG A.fi.
fiEKERBANK T.A.fi.
TAV HAVA L‹MANLARI HOLD‹NG A.fi.
TÜRK EKONOM‹ BANKASI A.fi.
TÜRK‹YE SINAÎ KALKINMA BANKASI A.fi.
YÜNSA YÜNLÜ SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. (Gönüllü Olarak Aç›klad›)

Not: Karbon fieffafl›k Projesi 2010 Türkiye kapsam›nda, baflvurulan ‹MKB-50
flirketinden 10 tanesi yan›t verdi. YÜNSA, ise gönüllü olarak CDP Türkiye 
projesine kat›lan tek flirket oldu.

Karbonlar› Art›k fieffaf

Ernst&Young Türkiye orta¤› Metin Cano¤ullar›, Avrupa Komisyonu ‹klim Eylem Genel
Müdürlü¤ü’nden Yrjö Makela, Sabanc› Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü ve
CDP Türkiye Direktörü Dr. Melsa Ararat, Akbank Genel Müdür Vekili Hakan Binbaflgil, Sabanc›
Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Nakiye Boyac›giller, Türkiye Bankalar
Birli¤i Genel Sekreteri Ekrem Keskin, CDP Raporlama Yöneticisi Daniel Turner (Soldan sa¤a).
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sonuçlar›n›n tatmin edici olup olmad›-
¤›n› anlamak için CDP’nin di¤er ülke-
lerde ald›¤› yan›t oranlar›na bakmak
gerekir. Bu karfl›laflt›rmay› tabii ki ik-
lim de¤iflikli¤i konusunda Türkiye ile
ayn› kulvarda bulunan, geliflmekte
olan ülkelerle yapmak laz›m. Bu liste-
ye Hindistan, Çin, Rusya ve Brezilya
gibi ülkeleri koyabiliriz. Bu ülkelerdeki
dönüfl oranlar›na bakt›¤›m›zda, mese-
la Çin üç y›ld›r projeyi uygulad›¤› halde
2010 senesinde ancak yüzde 11’lik bir
dönüfl oran›na ulaflt›. Hindistan ise
dördüncü y›l›nda yüzde 21 oran›nda
bir dönüfl alabildi. Bu oranlara bak›ld›-
¤›nda Türkiye’nin ilk y›lda ald›¤› yüzde
20’lik yan›tlama oran› gayet olumlu
karfl›lanabilir. Fakat di¤er yandan
Brezilya gibi bir örnek de var karfl›m›z-
da. En az Avrupa ülkeleri kadar iklim
de¤iflikli¤i konusunda ilerleme kay-
detmifl bir ülke olarak Brezilya yüzde
72’lik dönüfl oran›na ulaflm›fl durum-
da. Bu örnek bize Brezilya’daki gibi ya-
p›c› ve do¤ru yasal düzenlemeler ve
politikalar uyguland›¤› takdirde Tür-
kiye’de de yüksek dönüfl oranlar›na
ulaflman›n mümkün olabilece¤ini gös-
teriyor.

GGeelleecceekk  yy››ll  iiççiinn  nnee  ggiibbii  yyeennii  aadd››mmllaarr  aatt--
mmaayy››  ddüüflflüünnüüyyoorrssuunnuuzz??  DDaavveettllii  ssaayy››ss››--
nn››  aarrtt››rraaccaakk  mm››ss››nn››zz??  SSuu  SSaayyddaammll››kk
PPrroojjeessii  ggüünnddeemmddee  mmii??
Gelecek y›l CDP Türkiye örneklem lis-
tesini iki kat›na ç›kararak ‹MKB-100
endeksine dahil olan 100 flirkete davet
yollayacak. Bu durumun bizleri fazla-
s›yla zorlayaca¤›n›n bilincinde olsak
da davet yollanacak flirketlerin say›s›-
n›n iki kat›na ç›kar›lmas›n›n Türki-
ye’de iklim de¤iflikli¤ine dair bilincin
artmas› aç›s›ndan önemli bir ad›m ola-

ca¤›n› düflünüyoruz. Nitekim projenin
ilk y›l› olmas›na ra¤men 2010 senesin-
de CDP, Türkiye’de çevre ve iklim de¤i-
flikli¤i konusunda önemli ad›mlar at›l-
mas› konusunda bir katalizör görevi
gördü. Bu sürecin h›zlanmas› için önü-
müzdeki sene daha fazla flirkete ve ku-
ruma ulaflma hedefindeyiz. 

Su Saydaml›k Projesi, flu an CDP
Türkiye’nin gündeminde de¤il. Yat›-
r›mc› program›n›n do¤ru bir flekilde
anlafl›lmas› ve uygulanmas› bu sene
için öncelikli hedefimiz. m

Sürdürülebilirlik

fifiiirrkkeett KKaarrbboonn  fifieeffffaaffll››kk  NNoottllaarr›› KKaarrbboonn  PPeerrffoorrmmaannss››
Siemens 98 A
Deutsche Post 97 A
BASF 96 A
Bayer 95 A
Samsung Electronics 95 A
Lafarge 94 A
News Corporation 94 A
Philips Electronics 94 A
National Australia Bank 93 A
Praxair 93 A
Reckitt Benckiser 93 A
Royal Bank of Scotland Group 93 A

CDP Küresel Karbon fieffafl›k fiampiyonlar›

EKOIQ
Korusu 1192

Fidana Ulaflt›

Her say› için 
177 fidan...
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Giriflimcilik

Yoksa ‹lk Organik Ma¤aza 
Zinciri mi Geliyor?
fiöyle evinizden ç›k›p, befl dakikada organik domates ve
çilek al›p dönebilece¤iniz zamanlar ne zaman gelecek
diye düflünüyorsan›z, size bir müjdemiz var. Manisa’n›n
Gördes ve Köprübafl› ilçelerinde organik tar›m çiftli¤i
kuran Prunus Tar›m Yat›r›mlar› flirketi, “Tarladan Eve”
markas›yla ilk ma¤azas›n›, ‹stanbul’un Göktürk
Beldesinde açt›. ‹flin ilginç yan› sadece iflin niteli¤inde
de¤il, flirket yap›lanmas›nda da. 34 ortakl› bir flirket,
bakal›m Türkiye’nin ilk organik ma¤aza zincirini kurmay›
baflarabilecek mi?

Foto¤raflar: Sayg›n SERDARO⁄LU

¤er her fley yolunda giderse
nurtopu gibi ekolojik g›da dük-
kanlar› zincirinin do¤du¤u

müjdesini verebiliriz. Daha sadece bir
ma¤azas› aç›ld› ama haz›rlanan üre-
tim ve da¤›t›m altyap›s›, kararl›l›k ve
belki de en önemlisi giriflimcilerin her
detay› titizlikle ele alan iflbilir yöneti-
ciler olmas› bu konuda umutlar› art›r›-
yor. “Tarladan Eve” markas› çok geç-
meden sizin mahallenizde de taze,
ekonomik ve ekolojik g›dalar›yla arz›
endam edebilir.

‹flin fikir babalar›, ekonomi e¤itimi
alm›fl, çeflitli sektörlerde firmalar›n
genel müdürlüklerini yapm›fl iki pro-
fesyonel yönetici olan Burak Gürdal ve
Tayfun Ertek. O güne kadar tar›mla
do¤rudan hiçbir iliflkileri olmayan bu
iki genç giriflimci, uzun süren araflt›r-
malar›n›n ard›ndan Türkiye’de orga-
nik tar›m›n gelecek vaat etti¤ine ka-
naat getirmifller ve yat›r›m yapmaya
karar vermifller. Ard›ndan Türkiye’nin

çeflitli bölgelerinde 1,5 sene dolaflarak,
en iyi sonucu nerede alabileceklerini
araflt›rm›fllar ve sonunda Manisa’n›n
Gördes ilçesinde küçük bir parselle ifle
bafllam›fllar. “Yer seçimi için birçok
kriter vard›” diyor Burak Gürdal: “Or-
ganik tar›ma uygun olmas›, çevrede
sanayi tesisinin olmamas›, ölçek eko-
nomisini uygulayabilecek büyük par-
sellerin bulunmas›, tar›m kültürünün
olmas›, toprak fiyatlar›n›n uygun ol-
mas›, su bulunmas› ve de¤iflik ürünle-
re uygun Akdeniz iklimi gibi…” Tüm bu
kriterlere sahip oldu¤unu düflündük-
leri Manisa, Köprübafl›’nda 2007 y›l›n-
da ald›klar› 50 dönümlük araziyle yola
koyulan ikiliye arkadafllar›ndan gelen
yo¤un talep hem iflin boyutunun hem
de flirket modelinin de¤iflmesine se-
bep olmufl. “Böylesi bir yat›r›mda biz
de var›z” diyenler 34 ortakl› bir flirke-
tin, Prunus Tar›m Yat›r›mlar› San. ve
Tic A.fi.’nin temelini atm›fllar. Bu al›-
fl›lmad›k kat›l›m, 500 dönümlük bir

E
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yat›r›m› mümkün k›lm›fl ve organik
üretimin önündeki önemli engeller-
den biri olan “ölçek” sorununa da bir
çözüm olmufl. 

60 Dönüm Organik Çilek
Art›k iflin ölçe¤inin bir “haftasonu
meflgalesini” aflt›¤›n› anlayan iki yat›-
r›mc›, ifllerinden ayr›larak kendilerini
tamamen organik tar›m üretimine
vakfetmifller ve ifle meyvecilikle baflla-
m›fllar. “Alt› yedi ay sonra ilk badem ve
ceviz a¤açlar›n› dikmifltik bile. Daha
sonra arkas›ndan s›ra fleftali, Japon
eri¤i, kay›s› ve ayva gibi onlarca çeflit
organik meyve a¤ac›na geldi.” Neden
daha k›sa zamanda ürün al›nabilecek
sezonluk ürünler yerine, daha uzun
erimli bir yat›r›m gerektiren meyveci-
li¤e yöneldiklerini sordu¤umuzda, Bu-
rak Bey “Katma de¤erli ürünlerin bu
alanda daha çok flans› olaca¤›na inan›-
yorduk” diyor. Ancak John Lennon’un
“Hayat biz onu planlarken bafl›m›zdan
gelip geçenlerdir” aforizmas› bir kere
daha do¤rulan›yor ve yat›r›mc›lar›m›-
za çevrelerinden yine yo¤un bir talep

geliyor (asl›nda konunun ne kadar çok
kiflinin görüfl alan›nda oldu¤unu gös-
termesi aç›s›ndan da ilginç bir veri bu).
Bunun üzerine yine organik meyvecilik
alan›nda ifltigal edecek yeni bir flirket
kuruluyor ve ilk treni kaç›ran 23 ortak
da bu yeni flirkete sermaye koyuyor. 

‹fller ve meyve bahçeleri böyle, bir
Amerikan filmi temposuyla büyürken,
yat›r›mc›lar›n akl›na bu sefer de
“A¤açlar›n büyümesini beklerken, alt-
lar›nda niye ara tar›m yapm›yoruz?”
sorusu düflüyor ve sebzecili¤e baflla-
malar› da pek uzun sürmüyor. “Bölge
kriterlerine çok uygun düflen çilek
üretimiyle ifle girifltik; befl dönümle
bafllad›k ama k›sa sürede 60 dönüme
kadar ç›kt›k” diyor Burak Bey. 60 dö-
nüm organik çilek gerçekten büyük bir
rakam. “Bu kadar büyük çapta bir üre-
tim konvansiyonel tar›m için bile ciddi
bir rakam. Organik çilek içinse gerçek-
ten çok büyük bir rakam” diyor Burak
Gürdal ve içeriden bir sepet çilek geti-
riyor. Bir yandan inan›lmaz lezzetteki
çileklerden tad›yor ve soruyoruz: Bun-
lar›n tümü ihracata m› gidiyor, yoksa

bizim de yeme flans›m›z oluyor mu?
“Büyük bir k›sm› ihracata gitti ama iç
pazara da¤›tt›klar›m›z da oldu” diyor
Gürdal ve ekliyor: “Bu yedikleriniz,
tarlada kalan köklerden tekrar ç›kan-
lar. Günefli görünce tekrar tekrar ürün
veriyorlar”.

Alabafl, fievketibostan, Radika ve
Di¤erleri… 
Bölgesel ve iklim avantajlar› nedeniy-
le, narenciye d›fl›nda, her türlü tar›m-
sal ürünü yetifltirme flans› var Pru-
nus’un. Çok araflt›rarak, do¤ru dan›fl-
manlarla çal›flarak, yaz ve k›fl olmak
üzere do¤ru ürünü yetifltirebiliyorlar.
Alabafl, flevketibostan, radika, ebegü-
meci ve sarmafl›k gibi az bilinen tar›m
ürünlerine yönelmeleri de hayli ilginç.
Gürdal, tüketicilerin bu tür ürünlere
ulaflmas›n›n zor oldu¤unu ama bir ke-
re sat›n alma flans› yakaland›¤›nda,
sürümünün hiç de az›msanmayacak
bir düzeyi yakalad›¤›n› anlat›yor. Bu
da bizim akl›m›zda hep dolafl›p duran
soruyu getiriyor: “Peki, organik ürün-
leri, iç tüketiciyle daha s›k› f›k› bir ilifl-

Giriflimcilik

Tarladan Eve dükkanlar›nda, sadece taze sebze ve meyve
de¤il, çikolatadan una, makarnadan temizlik malzemesine

kadar her tür organik ürün bir arada bulunabilecek.
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Giriflimcilik

ki içine nas›l sokaca¤›z? Gürdal soru-
muzu “Özellikle büyük flehirlerde or-
ganik ürünleri tüketmeye haz›r bir kit-
le oldu¤unu biliyoruz. Organik ürünün
konvansiyel tar›ma k›yasla daha paha-
l› olmas› bir dereceye kadar anlafl›l›r
bir fley ancak normalin üstündeki fi-
yatlar›n bir sebebi de fazla arac› olma-
s›. Bu konuda ne yapabiliriz diye dü-
flündük” fleklinde yan›tlar yan›tlamaz,
oturdu¤umuz mekan›n bu sorunun
as›l yan›t› oldu¤unu anl›yoruz. Evet,
‹stanbul’un Kemerburgaz yak›nlar›n-
daki Göktürk Beldesinde, tabelas›nda
“Tarladan Eve” yazan ve biraz da eski
manavlar› an›msatan küçük, flirin bir
dükkânday›z. Duvarda da “Dükkân›-
m›zda sat›lan her fley sertifikal› orga-
niktir” yaz›yor.

Gürdal gururla, kendi ürünlerini ve
di¤er organik tar›m üreticilerinin mal-
lar›n›, araya mümkün oldu¤unca arac›
koymadan,  dolay›s›yla ehven fiyatlar-
la, organik tüketicinin bulundu¤u yer-
lere ulaflt›rabilecek bir sat›fl kanal› ya-
ratmay› hedeflediklerini anlat›yor.
“Tarladan Eve” markas› bu hedefle
do¤mufl. Tarladan Eve Projesini “‹çeri
giren kiflinin, sadece taze sebze ve
meyveyi de¤il, çikolatadan una, ma-
karnadan temizlik malzemesine, çere-
zinden baharat›na ve gurme ürününe
kadar her tür organik ürünü bir arada
bulabilmesi” fleklinde özetleyen Burak
Bey’e dükkan›n franchise modeliyle
mi aç›ld›¤›n› soruyoruz. “Evet, bir çeflit
franchise ancak dükkân›n sahibi çok
yak›n, güvendi¤imiz bir dostumuz. Or-
ganik üründe güven son derece önem-
li. Kap›dan içeri giren her fleyin çok
dikkatli bir biçimde denetlenmesi ge-
rekiyor”. 

En az haftada bir kez taze meyve ve
sebzeyi dükkâna ulaflt›rd›klar›n›; ma-
¤azalar yayg›nlaflt›kça bu sürenin gi-
derek k›salaca¤›n›; sonunda hedefleri-
nin her gün taze organik meyve ve
sebzenin raflarda yerini almas› oldu-

¤unu duyunca akl›m›za iflin lojisti¤i
geliyor. “Kendi so¤uk tafl›ma arac›m›z
var. Sabah hasad›n› yapt›¤›m›z ürünü,
ertesi sabah dükkâna ulaflt›rabiliyo-
ruz” diye yan›tl›yor Gürdal sorumuzu.
Peki, yeni ma¤azalar ne zaman, nere-
lerde aç›lacak? “Bu giriflim daha bir
bebek” diye gülümseyerek yan›tl›yor
Gürdal bizi. “Ama de¤iflik yerlerde üç

dört ma¤aza için görüflmelerimiz sü-
rüyor” diyor ancak yer konusunu flim-
dilik gizli tutuyor.

Mahallenizin Organik Manav›
Geliyor mu?
Peki, bu yaz›y› okuyan birisi, “Ben de
bu ifle girmek istiyorum, franchise al-
mak için flartlar›n›z nedir?” diye sorsa.
Gürdal bu konuda oldukça temkinli:
“Bu ifl için aç›kças› daha çok erken.
Ama önümüzdeki dönemde bu konula-
ra yo¤unlaflaca¤›z. Aç›kças› bu tip bir
giriflimin önümüzdeki y›llarda mahal-
le baz›na kadar yay›labilece¤ini düflü-
nüyorum. O zaman bu tip taleplere ya-
n›t verebilir duruma gelece¤iz”. 

Planlar sa¤lam; giriflimciler iflbilir;
toprak tertemiz organik ürünleri üret-
meye haz›r; tüketiciler bekleyiflte. Pe-
ki, geriye ne kald›? San›r›m sab›r ve
kararl›l›k. Baflta da söyledi¤imiz gibi,
e¤er finansal olarak direnebilirlerse
nurtopu gibi bir organik ma¤azalar
zinciri do¤mak üzere. Bizden söyleme-
si. K›sacas›, tohum topra¤a düflmüfl
durumda; bakal›m tohumlar ne zaman
yeflerecek… m

Bölgede, sosyoekonomik olarak
organik ürünlerin görece yüksek
fiyat›n› karfl›layabilecek bir kesim
oturuyor. Bu tabii ki birinci faktör ama
‹stanbul’da buna benzer daha bir dolu
yer var. Bizim için Göktürk’ün kapal›
bir bölge olmas› da önemli; yan›nda
yöresinde fazla bir yer yok.
Profesyonel bir araflt›rma yapmamakla
birlikte Göktürk sakinlerinin organik
ürüne ilgisi oldu¤unu da gözlemledik.
Bu anlamda bizim için iyi bir test alan›
oldu¤unu düflündük. Burada
eksiklerimizi görüp, deneyim kazan›p
di¤er yerlere yay›lmay› düflünüyoruz.

‹lk Ma¤aza 
Neden Göktürk’te?
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Kuram

Baha Kuban:

“Karbon 
Kilidi 
Aç›l›yor”
Büyük bir dönüflüm
ça¤›nda yafl›yoruz.
Ekolojik, mali ve birikim
modeli krizleri üst üste
gelmifl durumda. ‹nsanl›k
buradan nas›l ç›kacak?
Bu ve benzer sorular›,
Türkiye’de bu konulara en
çok kafa yoran isimlerden
biri olan Dr. Baha
Kuban’a sorduk. Günefl
enerjisi konusunda
ülkemizin öncü
firmalar›ndan Clean
Globe’un orta¤› ve
Türkiye Fotovoltaik
Teknoloji Platformu
kurucular›ndan olan
Kuban, kapitalizmin kendi
kendini ›slah ederek bu
krizi aflabilece¤ini
düflünüyor. 

Söylefli: Bar›fl DO⁄RU
Foto¤raflar: Özgür GÜVENÇ
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‹‹sstteerrsseenniizz  bbiirrççookk  kkoonnuuflflmmaann››zzddaa  kkiilliitt
kkaavvrraamm  oollaarraakk  kkuullllaanndd››¤¤››nn››zz  KKaarrbboonn
KKiilliittlleennmmeessiinnddeenn  bbaaflflllaayyaall››mm..  FFoossiill  yyaa--
kk››ttllaarraa  oollaann  bbaa¤¤››mmll››ll››¤¤››mm››zz››nn  nneeddeennii
oollaarraakk  ggöörrddüü¤¤üünnüüzz  KKaarrbboonn  KKiilliittlleenn--
mmeessii  nneeddiirr??
Karbon Kilitlenmesi nispeten yeni ve
kilit bir kavram. Teknolojiye kendi
mant›¤› içinde tarih boyunca ak›p gi-
den bir fley olarak bakmaktan ziyade,
geri dönüp bunun arkeolojisini yapan
bilim insanlar› gördüler ki asl›nda tek-
noloji de di¤er toplumsal kurumlar gi-
bi çeflitli ç›kar gruplar›n›n, toplumsal
kesimlerin, tarihi e¤ilimlerin ve söz-
konusu toplumun güç dengelerinin
biçti¤i bir yolda ilerliyor. Temelleri
1968’lerde at›lan bu bak›fl aç›s›na De-
konstrüktif Teknoloji Sosyolojisi ismi
veriliyor ve çevre hareketlerinin do¤-
mas›nda önemli bir rolü var. 

NNeeddeenn??  
Çevre hareketleri asl›nda nedir ki?
Toplumun büyük kesiminin asl›nda
normal olarak gördü¤ü problemli bir
durumu bir baflka grubun anormal
olarak yaftalamas› ya da belirlemesi
de¤il mi? Nükleer enerjiden tutun da
maden ç›karma yöntemlerinden hava
kirlili¤ine kadar uzanan bir dizi duru-
ma verilen tepkiler.

Baflta bunlar›n hepsini toplum bir
flekilde geliflmenin kabul edilebilir so-
nuçlar› olarak alg›l›yor. Ama toplum
öyle oldu¤u yerde durmuyor. Hiçbir
fley de bu kadar k›lç›ks›z de¤il sonuçta.
Sonunda çeflitli nedenlerle bir muha-
lefet olufluyor. Ve bu tür sistem karfl›t›
hareketler kendi bilimsel teorik alan›-
n› da do¤urmaya bafll›yor. 

Az önce söz etti¤im gibi teknoloji
düz bir çizgi izlemiyor; s›k s›k yalpala-
malar geçiriyor. Çeflitli çatallar ve al-
ternatif çözümler olufluyor. Mesela
baflta büyük özgürlük vaadiyle ortaya
ç›kan bir sürü teknoloji zamanla top-
lumun varolan güç iliflkilerinin bir

parças› haline geliyor.
Karbon  Kilitlenmesine dönersek…

Karbon asl›nda bizim toplum olarak
yürüttü¤ümüz faaliyetlerin tümünü
belirliyor. Karbon Kilitlenmesi de esas
olarak fosil yak›t esasl› enerji tedarik
altyap›lar›na ve enerji teknolojilerine
gönderme yap›yor. Yani yaklafl›k 200
sene önceki baz› bulufllarla bafllaya-
rak, Fosil Ça¤› olarak da niteleyebile-
ce¤imiz, temelde petrol, do¤algaz ve
kömüre dayal› bir uygarl›k ortaya ç›k›-
yor ve bugün gördü¤ümüz bütün me-
deniyet biçimlerini oluflturuyor. 

MMeeddeenniiyyeett  ddeeyyiinnccee  nneeyyii  aannllaammaamm››zz
ggeerreekkiiyyoorr??
Kullan›lan s›radan aletlerden kültürel
formlara kadar uzanan çok genifl bir

alandan bahsediyoruz. Kilitlenme de-
di¤imiz hikâye asl›nda uzun zaman
içerisinde kendi toplumsal kültürel
ba¤›fl›kl›klar›n› da beraberinde geliflti-
riyor. Önce otomobil, arkas›ndan
kamyon gelifliyor. Yollar, asfalt derken
bütün bir ulafl›m sistemi altyap›s›
oluflturuluyor. Daha önce elektrik, bu-
har ve baflka yak›tlar kullanan teknik-
lere ket vuruluyor. Biri ilerlerken, di-
¤erleri tozlu raflarda unutuluyor. Gü-
neflin enerji kayna¤› olarak kullan›m›
asl›nda 300-500 y›ld›r biliniyor. Fran-
s›zlar, çanak yans›t›c›larla elektrik
üretmek üzere 1800’lerin bafllar›nda
denemelere bafllam›fllar. Ayn› fley rüz-
gâr için de geçerli. Ancak karbonun
geliflmesi ve teknolojik geliflme aç›s›n-
dan tüm di¤er kanallar› kilitlemesiyle
hepsi unutulup gidiyor. Yani karbon
esasl› bir medeniyet, karbon esasl›
teknolojiler silsilesine kilitleniyor. Ta-
bii bu durumu aç›klayacak birçok ikti-
sadi ve sosyal kuram/kavram var: Ar-
tan getiriler, ölçek büyütmeler, toplu-
mun kültürel al›flkanl›klar›, a¤ getiri-
leri gibi… Dolay›s›yla bu kilitlenmeyi
ifade eden bir sürü fikir gelifltiriliyor.

Baha Kuban’›n ortakl›¤›n›
yapt›¤› Clean Globe 

firmas›, günefl enerjisi
alan›nda yarat›c› 

projelere de imza at›yor.
Bunlardan biri de 

Antalya Günefl Evi...

baha kuban  1/10/11  4:18 PM  Page 115



116 OCAK 2011 / EKOIQ

PPeekkii,,  bbuu  kkiilliittlleennmmeelleerr  zzaammaann  iiççiinnddee  nnaa--
ss››ll  ççöözzüüllüüyyoorr??
Büyük teknolojik geliflmelerin, inovas-
yonlar›n nas›l devreye girdi¤ine, yerle-
flik teknolojik kilitlenmenin nas›l afl›l-
d›¤›na dair bir sürü güzel çal›flma var.
Mesela teknik geliflme sistemin bir par-
ças› m›? ‹novasyon ona yönelik mi yap›-
l›yor, yoksa bütün bir sistemi mi kaps›-
yor? Örne¤in ulafl›mda yelkenden bu-
hara; elektrikte transistordan devreye
geçifl… Bu tür majör sistemik de¤iflik-
liklerin ne kadar zamanda gerçekleflti-
¤i, neler gerektirdi¤i, sözkonusu teknik
unsurun yayg›nl›¤›yla iliflkili. Tabii bir
de “Tüm bir sistem mi de¤ifliyor, yoksa
bir kompenant m›?” sorusunu iyi yan›t-
lamak laz›m. Biz burada enerji sistemi
gibi muazzam bir altyap›dan bahsedi-
yoruz. Toplumun fiziksel var olma bi-
çimlerine ve flehirlerimizin bugünkü
yap›s›na kadar sirayet eden bir yap›.
Kirlili¤i azalt›c› önlemler bir fabrikan›n
içerisinde k›sa sürede becerilebilecek
bir fley ama büyük bir ekosistemi, tüm
bir endüstriyel ekolojiyi, mesela bütün
bir kâ¤›t sanayisini at›ks›z bir flekilde
çal›flmaya zorlamak hem 50 senelik bir
perspektif hem de co¤rafi bir bak›fl ge-
rektirir. 

PPeekkii,,  flfliimmddii  bbööyyllee  bbiirr  ddöönneemmddee  mmii  yyaaflfl››--
yyoorruuzz??
fiu anda birkaç fley üst üste çak›flmaya
bafllad›. Sanki bütün kriz perspektifleri
bir yerde toplan›yor. Tarih h›zlanm›fl gi-
bi. Tabii bunu biz böyle alg›l›yoruz. Bun-
dan 100 sene sonra bakanlar, bunu bafl-
ka türlü görebilirler. Ancak kesin olan,
kapitalizmin krizde oldu¤u. Bu bir mali
kriz ama ayn› zamanda endüstriyel sis-
temin üretti¤i arz fazlas› var. Ayn› za-
manda kâr marjlar› düflüyor, dolay›s›y-
la sisteme, yeniden farkl› bir co¤rafya-
da ve farkl› kâr marjlar›n› restore ede-
cek flekilde, yeni üretim araçlar› ve bili-
flimleriyle hayat verecek bir nüve gere-
kiyor. fiimdi bu nüvenin sonuçlar›n› gö-
rüyoruz. Bir kere üretim co¤rafyas›n›n
Asya’ya kayd›¤›n› art›k herkes kabul
ediyor. Soru flu: ‹klim de¤iflikli¤ine ne-
den olan, inan›lmaz bir çevre kirlili¤ine
yol açan kapitalizm, krizini, acaba yeflil
bir modernizasyonla aflabilir mi? Bu
nedenle flimdi New Green Deal tart›fl›l›-
yor. Yaln›zca Avrupa de¤il, Çinliler de
bunu tart›fl›yor. Ve bu konuyu ele alan
çok büyük düflünce okullar› var. Bir ta-
rafta dünya sistemi analizcileri, di¤er
tarafta yeflil ekonomi önerileri var ama
daha çok tart›fl›lmaya bafllanan fley, ay-

n› New Deal döneminde oldu¤u gibi,
uluslararas› devlet sisteminin bir yeflil
modernizasyon yaratmak üzere ekono-
miye ve topluma müdahale edip etme-
yece¤i. Bu konuda geliflmifl ülkelerde
büyük bir toplumsal talep oldu¤u söyle-
nebilir. Ünlü Stern Raporuna göre dün-
yan›n toplam GSMH’sinin yüzde iki ila
beflinin bu konuya harcanmas›yla, bü-
tün çevresel sorunlar geri döndürülebi-
liyor. Karfl›laflt›rma yaparsak: Mali pi-
yasalar› kurtarmak için dünya
GSMH’sinin yüzde 5’ine denk gelen pa-
ra flu anda enjekte edilmifl durumda. Bu
paralar› niye bankac›lar› kurtarmaya
harc›yorsunuz? O yüzden insanlar Wall
Street’in önünde  “Bankac›lar› yiyin”
pankartlar›yla yürüdüler. 

‹‹flfliinn  tteekknnoolloojjiikk  kk››ssmm››nnaa  ddöönneerrsseekk……
Teknolojinin de asl›nda içinde geliflti¤i,
nüvelendi¤i ve sonunda kilitlendi¤i
toplumun bir parças› oldu¤unu kabul
etmemiz gerekiyor. Zaten bu bask› ve
dönüflüm nedeniyle baz› devletler gü-
nefle, rüzgâra ve çeflitli yeflil teknoloji-
lere destek veriyor. Ama ülkeden ülke-
ye de farkl›l›k oluyor. Mesela ABD’nin
bu ifle e¤ilimi ile Avrupa’n›n e¤ilimi çok
farkl›. Hatta Almanya’n›n, bu ifle 60’lar-
da, 70’lerde verdi¤i destekle bugün ver-
di¤i destek aras›nda bile fark var. fiimdi
tekrardan nükleeri geri getirelim, gü-
nefl enerjisi fazla para harc›yor diyen
bir kamuoyu olufltu Almanya’da.

YYeenniilleenneebbiilliirr  eenneerrjjii  kkoonnuullaarr››nnddaa  tteekknnoo--
lloojjiikk  bbaazz››  eennggeelllleerrddeenn  ssöözz  eeddiilleebbiilliirr  mmii??
Ben teknik problem oldu¤unu düflün-

Kuram

Clean Globe’un bir di¤er
ilginç çal›flmas› da Günefl

A¤açlar›. Günefl panelleriyle
elektrik üreten bu estetik

yap›lar›n ilki, Yap› Endüstri
Merkezi’nin Fulya’daki

binas›n›n girifline yerlefltirildi. 
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müyorum. As›l sorun bunun teknik ola-
rak alg›lanmas›yla ilgili. Kendisini yüz-
lerce y›ld›r gelifltirmifl, finans yap›lar›y-
la, kültürel yap›lar›yla, her fleyiyle ken-
dini örmüfl, maliyetlerini minimize et-
mifl bir sistemle karfl› karfl›yay›z. Bu ka-
dar büyük bir sistemi altüst edecek, ya-
vafl yavafl dönüfltürecek teknikleri uy-
gulamaya çal›fl›yorsunuz. Birçok kifli ve
çevre böyle bir dönüflümün kapitalizm
içinde mümkün olmayaca¤›n› iddia edi-
yor. Ancak ben kapitalizmin, bu karbon
kilitlenmesi konusunu ›slah ederek
kendisini aflabilece¤ini düflünüyorum. 

Kapitalizmin kendisini ›slah edece¤i-
ni ve bunu yeni bir teknolojik yenilikler
platformu olarak kullanarak kâr oran-
lar›n› restore edecek bir sisteme kavu-
flaca¤›n› tahmin ediyorum. Potansiyel
olarak, yeni bir istikrar düzeni kurup,
yeni Alt›n Ça¤›n› yaflayaca¤›n›, yeni bir
yeflil modernizasyonu gerçeklefltire-
bilece¤ini düflünüyorum. 

PPeekkii  TTüürrkkiiyyee??
Türkiye’nin durumu vahim. Sadece
enerji konusunda da de¤il tabii. Yakla-
fl›k 30 sene diyeyim, kendi kaderini be-
lirleme konusunda çok ciddi zaaflar ya-
fl›yor. Türkiye ekonomik olarak tekno-
lojik kapasite gelifltirme bak›m›ndan,
belki de 1970’lerden beri ciddi bir çal›fl-
ma içerisinde de¤il.

AAmmaa  ddiinnaammiikk,,  bbüüyyüüyyeenn  bbiirr  eekkoonnoommii,,
bbüüyyüükk  bbiirr  ppaazzaarr……
Türkiye gerçekten dinamik bir ülke, çok
büyük bir potansiyeli var. Ama ne olabi-
lir diye bakt›¤›m›z zaman Türkiye’nin
en büyük ihracat sektörleri neredeyse
yüzde 100 oran›nda ithalata ba¤›ml› ge-
liflmifl. Yani Türkiye flu ana kadar esas
olarak teknoloji kapasitesini gelifltir-
memifl. Mesela Kore ile Çin’in bugün
gitti¤i yolla, kendisine benzeyen Brezil-
ya ve Meksika gibi ülkelerle karfl›laflt›-
r›nca Türkiye esas olarak d›flar›dan ta-
fl›ma suyla büyük paralar geldi¤inde

büyüme yap›p, onun d›fl›nda kendi
ayaklar› üzerinde duran bir ekonomi ol-
maktan ç›km›fl durumda. 

Türkiye kendi infla etti¤i üstünlükleri
istedi¤i alanlarda gelifltirmiyor. Yine
yat›r›m turizme ve bankac›l›¤a gidiyor.
Böyle bir Türkiye, yapabilece¤inden
çok daha düflük seviyede bir ekonomik
büyüme ve içsel potansiyel sürdürüyor.
Teknolojik potansiyel olarak çok kötü-
yüz hâlâ.

PPeekkii,,  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  hhiiçç  mmii  flflaannss››  yyookk  ssiizzccee
bbuu  yyeennii  ddüünnyyaaddaa??
Türkiye’nin pek çok ülkeye göre büyük
avantajlar› var. Mesela büyük bir flehir-
leflme h›z› var. Dolay›s›yla flehirlerdeki
herhangi küçük bir iyilefltirme muaz-
zam enerji kazançlar›na neden olabilir.
Yap›larla ve ulafl›mla iliflkili olarak. Bu-
nun d›fl›nda muazzam bir iç potansiyeli
var. Rüzgârla, güneflle, akl›n›za ne gelir-
se… Kaynak çeflitlili¤i bak›m›ndan iyi
bir flans›m›z var. Ama teknoloji kapasi-
tesinin gelifltirilmesi enerji kaynakla-
r›yla ilgili de¤ildir.

PPeekkii  eessaass  oollaarraakk  bbiirr  yyöönn  ççiizzmmeeddee  ggöörreevv
kkiimmiinnddiirr??
Bu görev kamunundur. Dünyada bunu
baflka türlü yapmaya olanak yok, çünkü
kamu kaynak tahsislerini yapacak, bel-
li yönler saptayacak, paralar› ve kay-

naklar› oraya y›¤acak. Bu, bütün dün-
yada böyle gerçeklefliyor.

Kamunun burada çok kritik bir rolü
var. Özellikle geç sanayileflen, geç kapi-
talistleflen ülkeler için kamunun rolü
çok daha kritiktir. Çünkü orada esas
olarak kapasite inflas› ak›ll› taklide, o
taklitten sonra da geliflme aflamalar›n›
çok güzel geçmeye ba¤l›d›r. Yani yeni-
likçi taklit; arkas›ndan yeni bir fley.
Bunlar›n çok örnekleri var dünyada.
Türkiye’de bu ifli çok iyi bilen insanlar
da vard›r. ‹ktisatç›lar da var, teknolog-
lar da. Ama enerji teknolojileriyle ilgili
tart›flmalarda bunlar›n izini göremiyo-
ruz. Bir ülkenin sanayi politikas› nas›l
oluflur? Yeni çekirdeklenen bir sanayi
nas›l desteklenir? Kimse bunlarla ilgi-
lenmiyor, bunlar› tart›flm›yor. m

Manchester Üniversitesi, Metalürji
Mühendisli¤inden lisans diplomas›n›
ald›. Kanada, Vancouver’da  University
of British Columbia’da yüksek lisans›n›
yapt›ktan sonra doktora diplomas›n›
ABD’de Louisiana State
Üniversitesinde, yüzey kimyas› ve fizi¤i
konulu tezi ile tamamlad›.  Fotovoltaik
teknolojileri ve pazarlar› konusunda 25
y›ll›k deneyimi ile Dr. Kuban, dünyada
ve Türkiye’de yenilenebilir enerji ve
özellikle günefl enerjisi alan›ndaki
geliflmeler konusunda bilgi sahibi
olmak isteyen yerli ve yabanc›
firmalara dan›flmanl›k yap›yor. Avrupa
Birli¤i’nin 6 ve 7. Çerçeve
programlar›nda Enerji Amaçl› Nano-
Malzemeler, Fotovoltaik Teknolojileri
Araflt›rma Programlar›nda proje
hakemi olarak görev alan Kuban,
günefl teknolojilerinde; teknolojik
yenilik stratejileri ve ürün gelifltirme
alan›nda deneyime sahiptir.
Avrupa’n›n say›l› cam imalatç›lar›
aras›nda olan fiiflecam Grubunun ifl
gelifltirme yöneticili¤ini de yapm›fl olan
Kuban, Türkiye Fotovoltaik Teknoloji
Platformu kurucular›ndand›r.

Baha Kuban Kimdir?

baha kuban  1/10/11  4:18 PM  Page 117



118 OCAK 2011 / EKOIQ

Moda

Melek “Yeflil” Giyer

EKO MODA Son zamanlarda kad›nlar›n
gözde sorusu flu: Do¤ay›
sevelim, koruyal›m ama
hem yeflil hem de fl›k
olunabilir mi? Yayg›n
kan›n›n aksine bu art›k
mümkün.   

Yaz›: Yonca C‹NGÖZ 
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Organik olarak üretilmifl ve
geridönüfltürülmüfl
kumafltan üretilen
Greeanabelle tasar›mlar›
“hem ekolojik hem de fl›k
k›yafet üretilemez” kliflesini
yerle bir ediyor (üstte).

eee zaman› gelmiflti! Her fleye sirayet
eden, kimilerince “21. Yüzy›l›n Me-
gatrendi” olarak kabul edilen sürdü-

rülebilirlik dalgas›, modan›n k›y›lar›na da
vurdu ve yeni bir kavram da ortaya ç›km›fl ol-
du: Eko moda. 

“Sürdürülebilir moda” olarak da isimlendi-
rilebilen eko moda ak›m› “sürdürülebilir ta-
sar›m” anlay›fl›n›n bir parças›. Bugüne kadar
moda çevrelerinde ürünlerden elde edilen
kâr›n bir k›sm›n›n hay›r ifllerine ba¤›fllanma-
s› fleklinde yerleflmifl olan çevrecilik anlay›fl›,
eko moda ile köklü bir de¤iflime u¤rayacak
gibi görünüyor. 

Her y›l seçti¤imiz giysilerin, takt›¤›m›z ak-
sesuvarlar›n üretimi s›ras›nda do¤an›n ve in-
sanlar›n bafl›na neler geliyor? ‹flte bu soru-
nun ürkütücü yan›t›, eko modan›n üretim sü-
reçlerini yeniden flekillendirmesinde k›lavuz
oluyor. 

Eko moda tasar›mc›lar› ve üreticileri, çev-
recilik ve sosyal sorumluluk yaklafl›mlar›n›
içine alan sürdürülebilir bir sistem yaratma
derdini dillendiriyor. Ekolojik bilinci sadece
kazanç de¤il, üretimde kullan›lan malzeme-
ler ve yöntemler üzerinden yeniden düflün-
meyi öneren bir dil bu.  

8 Binden Fazla Kimyasal 
Moda endüstrisi çevre üzerinde muazzam bir
etkiye sahip. Sat›n ald›¤›m›z giysilerin birço-
¤u naylon ve polyester türevi petrol ürünleri
olan sentetik liflerden yap›l›yor. Petrolden
elde edilen kimyasallar ise bilindi¤i gibi kü-
resel ›s›nmay› ciddi ölçüde h›zland›ran kirle-
ticiler. 

Earth Pledge örgütünün verilerine göre,
tekstil üretimine 8 binden fazla kimyasal ka-
t›l›yor. Naylon üretiminde ç›kan azot oksit
gaz›n›n yaratt›¤› kirlilik oran› karbondioksit-
ten 310 kat daha fazla. Sentetik liflerin biyo-
lojik ayr›flt›rmas›n›n yap›lamamas› da caba-
s›. Yapay liflerden viskon yine toksik madde-
ler kullan›larak üretiliyor. Pamuk ve yün gibi
do¤al lifler de sorumlu üretimin noksanl›¤›
yüzünden do¤aya büyük hasar veriyor. Dün-
yadaki tar›m ilaçlar›n›n yüzde 25’i geleneksel
pamuk üretiminde kullan›l›yor. Bu ilaçlar›

içinde bar›nd›ran pamuk da çiftçileri ve do-
¤ay› etkiliyor; ondan üretilen giysiler ise tü-
keticilerin sa¤l›¤›n› tehdit ediyor. Tekstilin
önemli hammaddelerinden yün daha zarar-
s›z görülüyor ama asl›nda onun da bu üretim
zincirindeki kaderi pek farkl› de¤il. Koyunla-
r› hastal›ktan uzak tutmak için kullan›lan
kimyasal ilaçlar koyun ve koyun üreticileri-
nin yan› s›ra yaban›l yaflam› da tehlikeye so-
kuyor.  

Baz› kurulufllarsa, moday› üst kaliteye ta-
fl›mak ad›na ve yeflil üretim kavram›na yasla-
narak kürk kullan›m›n› savunmay› yeni bir
strateji olarak benimsemifl durumda. Böyle-
ce, moda için hayvan katliam›n› savunanlar
eko moda yaklafl›m› çerçevesinde yeniden
tart›fl›lmaya bafllan›yor. 

Sürdürülebilir Malzeme, Sorumlu Üretim
Moda üretimlerinde malzemenin sürdürüle-
bilirli¤i, tekstil üretiminde kullan›lan liflerin
do¤al kaynaklardan elde edilmesi, yenilene-
bilir olmas›, tekstil ürünlerine dönüfltürülme
yöntemleri, sektör emekçilerinin çal›flma bi-

E
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çimleri ve malzemelerin tüm üretim süreci
boyunca havaya sald›klar› karbon oran›na
yani “karbon ayakizi”ne kadar pek çok ö¤eyi
kaps›yor. 

Eko modan›n iki temel aya¤›, ekolojiye du-
yarl› kumafl üretimi ve üretim yöntemlerinde
toplumsal sorumluluk. Sözgelimi, ekolojik
kumafl üretimi için farkl› yollar öneriliyor.
Birincisi pamuk, keten, yün, kaflmir ve ipek
gibi do¤al malzemelerden organik kumafl
üretmek. Plastik, viskon ve naylon gibi sen-
tetik lifleri geridönüfltürmek; soya, deniz yo-
sunu ve bambu gibi do¤al malzemeleri kul-
lanmak, dokuma tezgâhlar›nda dokumak, di-
¤er sürdürülebilir üretim yöntemleri. Üreti-
len kumafllar› do¤al veya do¤ay› kirletmeyen
boyalarla boyamak, a¤artmamak da bu yak-
lafl›ma destek olan seçimler aras›nda.

Tekstil üretimlerinde toplumsal sorumlu-
luk alg›s›n›n yerlefltirilmesi ikinci temel he-
def olarak düflünülüyor. Bunun için çeflitli
öneriler var: Adil ticareti hâkim k›lmak; teks-
tilde çal›flma koflullar›n› iyilefltirmek; çal›-
flanlara adil ücretler ödemek; su, ›s› ve enerji
gibi kaynaklar› dikkatli kullanmak; k›rsal ve
marjinalize olmufl bölgelerin kazanc›n› art›r-
mak; tasar›m ve üretim tekniklerini zanaat-
kâr gelenekleri destekleyecek yöne evirmek.

Tekstil sektörünün bugünkü yap›s›yla çev-
reye ve insan sa¤l›¤›na verdi¤i zarar yaln›zca
üretimle de s›n›rl› de¤il. Örne¤in, bir giysinin
imal edilmesi için sal›nan toplam karbon ga-
z›n›n üçte ikisi tafl›ma s›ras›nda ortaya ç›k›-
yor. Bu yüzden hammaddelerin yetifltirilme-
sinden dokunmas›na, dikilmesinden paket-
lenmesine, nakledilmesine ve sat›fl›na kadar
üretimin tüm aflamalar› çevreye duyarl› k›-
l›nmad›kça bir giysinin çevre dostu say›lmas›
mümkün de¤il.

Tasar›mc›lar malzemelerini bu düflünce-
lerle seçecek, üreticiler bu sürecin ifllemesin-
den sorumlu olacak. Peki ya tüketici? Belki
de en büyük sorumluluk, paras›n› nereye ve
nas›l harcayaca¤›na karar verme hakk›n›
elinde tutan tüketiciye düflüyor. Onun için de
ifl yaln›zca çevre dostu ürünler sat›n almakla
bitmiyor. Eko moda felsefesini benimseyen
tüketici daha az almal› ve tüketmeli, daha pa-

Eko moda ak›m› dünyan›n pek çok
ünlü moda haftas›na damgas›n›
vurmufl görünüyor. Bunlar›n
baz›lar›nda ekolojiyle ilgili kitleye
hitap eden koleksiyonlar yer al›yor,
baz›lar› ise tamamen “yeflil moda”
üzerine flekilleniyor. 
En çarp›c› örnek, di¤er moda
haftalar›n›n aksine yaln›zca çevre
dostu tasar›mc›lara ve çal›flmalara
yer veren Eko Moda Haftas› (EFW).
Vancouver’da iki y›lda bir
düzenlenen EFW, dünyan›n en iyi
eko-tasar›mc›lar›n› biraraya
getirmeyi, en yeni çevre dostu ve
trend belirleyici eko-tasar›mlar›n

sergilendi¤i platform olma iddias›n›
tafl›yor. Tasar›mc›lar, al›c›lar,
modeller, ajanslar, moda
direktörleri, trend belirleyiciler ve
medyan›n bulufltu¤u bu etkinlikte
küresel ölçekte “yeflil” mesajlar
verilmek isteniyor. 
EFW’nin etkinliklerine kabul etmek
için belirledi¤i eko-kriterlerin
bafl›nda, tasar›mc›lar›n
geridönüfltürülmüfl, organik içerikli
ve yerel ölçekte üretilen
malzemelerle çal›fl›yor olmalar›
geliyor. Hedef, eko-bilinçli modan›n
büyümesini ve moda endüstrinin
çevreci ça¤a geçiflini h›zland›rmak. 

Moda Haftalar›nda Ekolojik Esintiler

Kuyichi’nin jeanlar› (sa¤da ve
altta) eko modan›n aran›lan
ürünleri aras›nda. Kanada
Vancouver’da düzenlenen
Eco Fashion Week, 
Eko moda tasar›mlar›n›n
görücüye ç›kt›¤› en önemli
platformlardan biri (en altta).
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Geçti¤imiz yaz ‹stanbul
Fashion Week’te (IFW),
eko moda yaklafl›m›n›n
Türkiye’deki öncülerinden
Nejla Güvenç’in Aeon
koleksiyonu bir hayli ilgi
gördü.

hal› da olsa çevre dostu giysiler seçmeli ve
onlar› daha uzun süre kullanmal›.

‹flte Eko modan›n toplumsal ve çevresel
dönüflümde etkili bir araç oluflturaca¤›na da-
ir iyimser söylemlerle çat›flma tam da bura-
da, tüketicinin nas›l etkilendi¤i sorusu çevre-
sinde flekilleniyor. Ekolojik tekstil ürünlerini
görünür k›lan temel özellikler flöyle s›ralana-
bilir: Soluk renkler (parlak renkli giysilerin
ço¤u, kullan›lan boya ve üretim teknikleri
yüzünden ekolojik de¤iller), yumuflak doku-
lar, çekicilikten uzak, eski moda görünüm ve
pahal›l›k. Ekolojik moda ürünlerinin, pahal›-
l›¤› temel bir özellik olarak tafl›mas› da ciddi
elefltiriler do¤urmuyor de¤il.

fi›k ile Sürdürülebilirin Flörtü: Eco Chic
Elefltiri oda¤› örneklerden biri, Hong Kong
merkezli bir yard›m kurumu olan Gre-
en2Greener’›n ayn› adl› organizasyonla yay-
d›¤› “Eco Chic” kavram›. Tasar›mc›larla eko-
tekstil üreticilerini biraraya getirerek ve sür-
dürülebilir moda markalar›n› daha genifl bir
takipçi kitleye tan›tarak moda endüstrisini
daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedefle-
yen Eco Chic organizasyonunun bak›fl aç›s›n›
internet sitesindeki flu cümleden kavramak
mümkün: “Sürdürülebilirlik, fl›k hale gelebi-
lir ve modaya dair tercihlerimiz bir fark yara-
tabilir, yarat›yor da.” 

Eco Chic’e göre pekala hem çevre dostu
hem de fl›k olunabilir, ama nas›l? Buradan
bak›nca giyim tarz› pratiklik ve hesapl›l›ktan
çok özsayg›yla, kiflili¤i yans›tma biçimiyle ve
bu anlamda kabul görme derdiyle ilgili bir
mesele haline geliyor. Giyilen ve kullan›lan

ürünlerin çevreci görünmesinin ötesine geçi-
liyor; ancak buradan üreyen fikir, ekolojik
üretim tarz›yla ünlenen firmalar›n ürünlerini
üzerinde tafl›man›n “trendy” olmas›. Böylece
Eco Chic’in çevreden çok toplumsal statüye
yapt›¤› vurgu ister istemez flu soruyu ak›llara
getiriyor: Toplumsal vicdan kavram› moda
üretiminin içine mi yerlefliyor, yoksa yeni bir
moda aksesuvar›na m› dönüfltürülüyor? 

Eco Chic ve benzeri örgütlenmeler, eko
modan›n kavram›n›n elitist bir trend olarak
ilerleyip k›sa sürede tüketilece¤i ve miyad›n›
dolduraca¤›, modada çevrecilik mesaj›n›n da
bu süreçte giderek soluklaflaca¤› endiflesini
yarat›yor. 

Eko Moday› Yeniden Düflünmek
Yeflil yaflam tarz› yaln›zca ne sat›n ald›¤›nla
de¤il, ne kadar tüketti¤in ve tüketiminin ne
kadar›n›n ihtiyaçlar›na, ne kadar›n›nsa is-
teklerine yönelik oldu¤uyla da ilgili. Eco Chic
ve benzeri çabalar›n konunun bu yönüne ilgi-
siz kalmalar›, yenilikçi de¤il mevcut tüketim
anlay›fl›n› desteklediklerini sezdiriyor. 

Moda aleminde “yeflil”in öne ç›kmas› için

Türkiye’de eko moda anlay›fl›yla ifl
üreten tasar›mc›lar›n say›s› çok
de¤il. Geçti¤imiz yaz ‹stanbul
Fashion Week’teki (IFW) baz›
tasar›mlar eko moda yaklafl›m›n›n
duyulmas›na katk› sa¤lad›. Burada
kendini gösteren genç isimlerden
biri, tümü organik kumafllarla
haz›rlanan Aeon isimli
koleksiyonunu sergileyen Nejla
Güvenç oldu. Güvenç, etkinli¤in
tek organik kumafl kullanan
tasar›mc›s›yd›. Defilede modellerin
tafl›d›¤› çok katl› elbiseler ve zarif
ayakkab›lar kadar ellerinde
kitaplarla yürümeleri de dikkat
çekmiflti. 
Türkiye’de moda sektörünün tek
sosyal sorumluluk projesi olarak
bilinen Argande de IFW’deydi.
Argande markas›n›n tasar›mlar›

Hatice Gökçe’nin moda
koordinatörlü¤ünde haz›rlan›yor.
Markan›n ürünlerinde Mardinli ve
Batmanl› 150’ye yak›n kad›n›n
oradaki atölyelerde ürettikleri el
eme¤i yerel kumafllar kullan›l›yor.
Proje bu iki ildeki kad›nlara ifl
kap›s› açmas› ve teknik e¤itimler
vermesiyle de takdir topluyor. Ad›n›
antik Mezopotamya’yla
özdeflleflmifl bir tanr›çadan alan
Argande’nin tasar›mlar› Anadolu
efsaneleri, bahar flenliklerinden
sahneler, dü¤ün gelenekleri ve
do¤a resimleri gibi geleneksel
motiflerden ilham al›yor. Argande
ayn› zamanda bölgeye özgü
unutulmufl iki geleneksel yünlü
kumafl›n, “kutnu” ve “selflapik”i de
üreterek bu zanaatlar› yeniden
canland›r›yor. 

Eko Moda Türkiye’de 

ekomoda  1/10/11  4:21 PM  Page 121



1 AMANA Londra moda haftas›
bünyesinde yer alan eko markalar›n
görücüye ç›kt›¤› Estethica sergisinde
keflfedilen Amana koleksiyonu Fas’ta
kurulmufl olan bir adil ticaret kad›n
kooperatifinde üretiliyor. K›yafetler
ipek, pamuk ve kenevir ipli¤i
kar›fl›m›yla üretiliyor.

2 ANNIE GREENABELLE 
Marie Claire dergisinin favorisi olan
eko butiklerden biri olan Equa’dan
temin edilebiliyor. Organik olarak
üretilmifl ve geri dönüfltürülmüfl
kumafltan üretilen Greeanabelle
tasar›mlar› “hem ekolojik hem de fl›k
k›yafet üretilemez” kliflesini yerle bir
ederek övgüleri topluyor.

3 BEYOND SKIN ‹ngiltere’de bir aile
iflletmesi olarak kurulan fabrikada
üretilen Beyond Skin’in felsefesi cefa
karfl›tl›¤› üzerine kurulu. Burada
sadece hayvanlara zulüm söz konusu
de¤il. Beyond Skin insanlara ve
do¤aya da zulüm yapmad›¤›n›
taahhüt ediyor.

4 CIEL Sarah Ratty Ciel markas›n›
yarat›rken, önceli¤i moday› takip
etmek ve fl›k olmak olan kad›nlara
etik ve çevre dostu bir seçenek
sunmay› hedefliyordu. fiimdi herkes
Ratty’nin ekolojik malzemeden yapt›¤›
harika kesimleri ve renkleri konufluyor.

5 EDUN Yak›n zamanda ‹stanbul’a da
teflrif etmifl bulunan Bono ve sevgili
efli Ali Hewson taraf›ndan kuruldu.
Edun’un amac›, özellikle geliflmekte
olan ülkelerde, adil ticareti teflvik
etmekti. Özel olarak fl›k tasar›mlar
üretmek gibi bir önceli¤i olmamas›na
ra¤men Edun gene de fl›k markalar
listesine girmeyi baflard›. 

6 HOWIES Bu markan›n tek özelli¤i
organik ürün kullanmas› ya da etik
üretim yapmas› de¤il. Howies
ürünlerinin tercih ediliyor olmas›n›n

bafll›ca sebeplerinden 
biri de dayan›kl› olmas›. 
Bu yüzden Howies, gard›robunuz 
için ak›ll› bir seçim olabilir.

7 KATHARINE HAMNETT
Bu tasar›mc›n›n hayat› 2003 y›l›nda
Oxfam ile beraber Mali’ye yapt›¤› bir
ziyaret sonras›nda de¤iflti. Geleneksel
tekstil üretiminin yaratt›¤› tahribat›
bizzat gözleriyle gören Hamnett,
kendi tasar›mlar›n› yaratman›n yan›
s›ra s›k› bir organik pamuk aktivisti
olarak da tan›n›yor.

8 KUYICHI Markan›n anahtar
sözcü¤ü “bilinçli stil.” Bu slogan›n›n
anlam›n› flöyle aç›kl›yor Kuyichi:
“Bizim iflimiz stil yaratmak ve bunu
nas›l yapt›¤›m›z› da biliyoruz.” Kuyichi
bu sloganla adil ticaret prensipleriyle
üretilen ilk jeanleri yaratt›. Ve en
popüler eko markalar aras›na
girmeye hak kazand›. 

9 PEOPLE TREE Örnek bir adil
ticaret ve ekolojik moda markas› olan
People Tree, tasar›mlar›nda sadece
organik ve adil ticaret prensiplerine
göre üretilmifl pamuk kullan›yor.
Do¤all›¤› tasdik edilmifl kumafl
boyalar›ndan taviz vermiyor. ‹lla
sentetik hammadde kullanmas›
gerekiyorsa onun da
geridönüfltürülmüflünü tercih ediyor.
Bütün bu k›s›tlamalara ra¤men ünlü
tasar›mc›lar Bora Aksu ve
Thakoon’un beraber çizdi¤i k›yafetler
gene de göz doldurmay› baflar›yor. 

10 STELLA MCCARTNEY
B›kmadan usanmadan hem yeflil
hem de fl›k olunabilece¤ini savunan
tasar›mc›lar aras›nda bafla güreflen
McCartney, özellikle hayvan
suiistimali konusunda epey kafa
yormufl. McCartney bu sene bir
organik kese sergisine haz›rlan›yor.
*Bu liste, Marie Claire dergisinden
al›nm›flt›r.

EN ‹Y‹ 10 EKO TASARIMCI*
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Moda

bu kadar “fl›k” olmas› flart m›? Bu soruyu ya-
n›tlamak oldukça zor. Modayla ilgilenen
kitlenin büyük bir k›sm›n›n “yeflil” kavram›-
n›n ve baflka kanallardan iletilen yeflil me-
sajlar›n ne kadar uza¤›nda yaflad›¤› göz
önüne al›nd›¤›nda, belki de böyle bir yol tut-
turmak kaç›n›lmaz. ‹nsanlar “Daha az tüke-
tin” mesaj›n› duymak yerine “‹stedi¤iniz
kadar›n› alabilir ve do¤aya zarar vermeye-
bilirsiniz” gibi cümlelere inanmay›, bu inan-
c›n bedeli olan ekstra ücreti ödemeyi tercih
ediyor. Peki ya eko-ürünleri cüzdan›ndakiy-
le alamayaca¤› kadar pahal› nesneler olarak
ezberleyenler? Onlar ekolojiye duyarl› bir
modan›n mümkün olabilece¤i fikrinden da-
ha da m› uzaklaflacak?

Tüm bu tart›flmalar›n ötesinde, jenerasyo-
numuzun bu vurdumduymaz tavr›n›n kaç›-
n›lmaz sonuçlar›n› do¤a bize ad›m ad›m gös-
teriyor. Eko moda ve Eco Chic gibi giriflimle-
rin tutum de¤ifltirerek daha faydal› hale gel-
meleri mümkün; pazarlama stratejilerini ku-
rarken ekolojik mesaj› bütünlü¤üyle ele ala-
rak, anlatarak ve uygulayarak. E¤er eko mo-
da savunucular› yüksek fiyat-yüksek kalite
mant›¤›ndan uzak bir ekolojik bilince yöne-
lirse, çok daha büyük bir kitle ceplerini de ko-
ruyarak daha “yeflil” giyinebilecek. m
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Gezi

Geçen say›da dikkatimizi Hindistan ve
Ganj’a çeken Cüneyt Baflbu¤u, bu sefer
de, uzun y›llar yaflad›¤› iç savafltan
kurtulan Nepal gözlemlerini paylafl›yor
bizlerle. Yok olmaktan zor kurtulan
Chitwan Ulusal Park›n› anlat›rken ç›kard›¤›
ders de bir hayli anlaml›: Sert politik
tart›flma ve uzlaflmazl›klardan s›yr›lan
toplumlar çevre sorunlar›na daha çok ilgi
ve zaman ay›rabiliyor.

Yaz› ve foto¤raflar: Cüneyt Baflbu¤u

Gergedanlara da 
‹stikrar Gerekiyor

isan 2006’da, Nepal’de y›llard›r süren siyasi kar-
mafla, Maoist gerillalar›n da masaya oturmas›y-
la sonuçland›. Silahl› çat›flmalar, genel grevler,

y›llard›r k›rsal alanlarda yürüttükleri silahl› mücadele so-
nucu masaya oturma hakk›n› alan Maoist cephe, bu ta-
rihten iki y›l sonra, Nisan 2008’de yap›lan genel seçim-
lerde ço¤unlu¤u sa¤lad› ve Nepal’e y›llar sonra, ad› ne
olursa olsun istikrar geldi. Maoist Ulusal Kurtulufl Ordu-
su, Nepal Ordusuna kat›ld›, gerilla liderleri bakan oldular.

Ortaya ç›kan bu yeni durumun, Dünya Miras› listesin-
de bulunan Chitwan Ulusal Park›nda yaflayan hayvanla-
r›n yaflam›n› olumlu yönde etkileyece¤ini o günlerde
düfllemek hayli zor olsa gerek. Y›llard›r Chitwan’da çal›-
flan rehberimiz bile, oluflan siyasi istikrar›n cang›ldaki
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yaflam› bu denli olumlu etkileyece¤ini
düflünmedi¤ini ifade ediyor. 932 kilo-
metrekarelik orman alan›ndaki befl
kontrol merkezinden dördü içsavafl
nedeniyle boflken, kaçak avc›lar rahat
hareket etme olana¤› bulmufl, yat›r›m
s›ras› bir türlü do¤al hayat› korumaya
gelmedi¤inden, ne sellere ne de ça-
mur bask›nlar›na karfl› bir önlem al›-
namam›fl. 

“Cang›l›n Kalbi” Durmas›n
19. yüzy›lda Nepal halk›na ve yabanc›
aristokratlara avlanma alan› olarak
hizmet eden Chitwan, bir taraftan da
ekim alanlar› için a¤açlar› kesen köy-
lülerin sald›r›s›na u¤ram›fl. Öyle ki,
1960 ortalar›nda, gergedan say›s›
100’lü rakamlara inmifl, kaplan say›s›
ise 20’ye düflmüfl. Koca cang›l ortadan
kaybolmak üzereyken, Kral Mahendra
bölgeyi, Kraliyet Alan› olarak ilan ede-
rek yok olmas›n› engellemifl. “Cang›l›n
kalbi” anlam›na gelen Chitwan,
1973’te ulusal park ilan edilmifl ve

1984 y›l›nda da Unesco Dünya Miras›
listesine al›nm›fl.

Chitwan’a yolumuz düfltü¤ünde,
muson ya¤murlar› var gücüyle sürü-
yor. Kald›¤›m›z süre boyunca, ya¤mur
hiç durmuyor. Konaklad›¤›m›z tesisin
yan› bafl›ndaki Rapti Nehrinin, her ge-
çen saat biraz daha yükseldi¤ini göre-
biliyoruz. Rehberimiz, merak edecek
bir fley olmad›¤›n›, su seviyesi kritik
noktaya geldi¤inde bölgeyi terk ede-
ce¤imizi söylüyor. Ya¤mura ald›rma-
dan, kanolarla nehrin karfl›s›na geçi-
yoruz. K›y›da bizi bekleyen fillerin s›r-
t›nda, cang›l›n içinde, inan›lmaz bir
ya¤mur alt›nda dört saatlik bir yolcu-
luk yap›yoruz. Ya¤mur mevsimi nede-
niyle yükselmifl otlar, ev sahiplerimizi
görmemizi engelliyor. Rehberin gös-
terdi¤i ve gergedan oldu¤unu söyle-
di¤i fleyler, bana sadece birer karart›
gibi geliyor. Tek hissetti¤im, bu denli
geliflmifl, teknolojinin en son harikas›
ya¤murlu¤uma ra¤men, beni s›r›ls›k-
lam eden ya¤mur. 

“Cang›l›n kalbi” anlam›na
gelen Chitwan, 

1973’te ulusal park ilan
edilmifl ve 1984 y›l›nda da

Unesco Dünya Miras›
listesine al›nm›fl.

CCüünneeyytt  BBaaflflbbuu¤¤uu
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S›tmaya Dirençli Tharu’lar
Do¤al hayat›n korunmas› için, cang›l-
da ya da yak›nlar›nda yap›lan konakla-
ma tesislerinde klimaya izin verilmi-
yor. Islanan eflyalar›n kurumas› için,
odan›n tavan›na as›l› bulunan bir per-
vanenin yeterli olmas›n› bekliyorsu-
nuz. Hava o denli nemli ki, pervanenin
baflar›l› olma flans› neredeyse hiç yok.
Grupta, her nas›lsa yan›nda kurutma
makinesi getirenler bir anda prestij
kazan›yorlar. Amaç, giysilerden çok
daha önemli olan, tamamen ›slanm›fl
foto¤raf makinelerinin kurutulmas›.
En az›ndan, o güne dek çekilmifl kare-
lerin kurtar›lmas› gerekiyor.

Çevrede Tharu yerleflimleri var.
Tharu’lar ilginç bir topluluk, dünyada
genetik olarak s›tmaya karfl› direnci
olan tek etnik grup. Bu özellikleri, pi-
rinç üretimi yaparken, kendilerine bü-
yük fayda sa¤l›yor. Bir k›sm›ysa, ken-
disini fil yetifltiricili¤i iflinde gelifltir-
mifl. Fil yetifltiricili¤i, bölge için önem-
li bir olay. Sadece turizme hizmet et-
menin ötesinde, fillerin günlük ya-
flamda çok önemli yerleri var. Olum-
suz hava koflullar›nda ulafl›m› sa¤l›-

yor, kaçak avc›larla mücadelede yer
al›yor, yaralanm›fl-hasta hayvanlar›n,
cang›ldan merkeze tafl›nmas›nda rol
oynuyorlar. 

Nehrin karfl› k›y›s›ndan cang›la ba-
k›ld›¤›nda, yo¤un orman yap›s›n›n ar-
d›nda süregiden vahfli bir hayat›n var
oldu¤u pek anlafl›lm›yor. 40 y›l önce
Kral bu bölgeyi korumas›na almasa,
belki flu anda nehrin öte yakas›n› sey-
retti¤imiz bir tesis bile olmayacakt›.
Ya da iç savafl hâlâ sürüyor olsayd›,
belki yo¤un bitki örtüsünün ard›ndaki
hayvanlar›n bir k›sm› çoktan yok olup
gitmifl olacakt›.

Son yap›lan say›mda, bu bölgeye
özgü olan ve dünyada sadece 2500
adet bulunan tek boynuzlu gergedan
say›s›n›n 408’e yükseldi¤i görülmüfl.
Bengal Kaplan› say›s› ise 150’yi bul-
mufl. Konufltu¤umuz herkes, bu sonu-
ca, karakollar›n tekrar ifllerli¤e ka-
vuflmas›, askerlerin da¤larda Maoist
gerilla peflinde koflmak yerine, kaçak
avc›lar›n engellenmesi ifline yo¤un-
laflmas› sonucu ulafl›ld›¤›n›n fark›n-
da. Siyasi istikrardan, gergedanlar da
yararlan›yor. m
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Kitap

Sinek Sekiz Yay›nevi, Eylül 2010

SSöözzkkoonnuussuu rehberi bafltan sona okuman›za
gerek yok. Hani okulda s›navlarda hocalar›-
m›z derdi ya, “istedi¤iniz bölümden bafllaya-
bilirsiniz” diye… Sinek Sekiz taraf›ndan bas›l-
m›fl olan Ekoloji Cep Rehberi de öyle bir kitap
iflte. Favori yazarlar›m›zdan Ernest Callen-
bach taraf›ndan kaleme al›nan Ekoloji Cep
Rehberi, permakültür, ekoloji, do¤al beslen-
me ve akl›n›za gelebilecek veya gelmeyecek
ekolojiyle ilgili her kavram için harika bir
baflvuru kayna¤›. Sürdürü-
lebilir yaflam
konusunda ya-
y›n üretmeyi fli-
ar haline getir-
mifl Sinek Sekiz
Yay›nevi’nin di-
¤er kitaplar›n›
da sab›rs›zl›kla
bekledi¤imizi
ayr›ca belirtmek
isteriz. 

EKOIQ Kitapl›¤›, Aral›k 2010

‹‹kklliimm  krizi süratle ele al›nmad›¤› takdirde uygarl›-
¤› tamam›yla yok edecek potansiyele sahip bir teh-
like olarak görülüyor. Kendini bu krizle mücadele-
ye vakfetmifl olan ABD eski baflkan yard›mc›s› Al
Gore, çözüm için gereken bütün araçlar›n elimizin
alt›nda oldu¤una iflaret ediyor. Asl›nda mesele ta-
mamen tercihlerimizle ilgili. Bu yüzden Al Gore ko-
nuyla ilgili kitab›n›n ad›n› “Tercih Sizin” olarak belirlemifl. Tercih Sizin’in
genç okurlar için haz›rlanm›fl olan versiyonunu okurlar›yla paylaflan EKOIQ
flimdi de ayn› eserin yetiflkinlere yönelik özel bask›s›n› okurlar›n›n be¤eni-
sine sundu. Ünlü bilimkurgu yazar› Kurt Vonnegut yaklafl›k yirmi y›l önce flu
sat›rlar› yazm›fl: “Yüzy›l içinde bizi dinozorlar gibi tarihe kar›flm›fl bulacak
olan uçan daireler, melekler ya da herhangi birilerine Büyük Kanyon’a dev
harflerle kaz›nm›fl nas›l bir mesaj b›rakmak yerinde olurdu?” Vonnegut’un
önerisi fluydu: “Kendimizi kurtarabilirdik ama zora gelemeyecek kadar tem-
bel ve sorumsuzduk.” Acil olarak tembelli¤i ve sorumsuzlu¤u bir tarafa b›-
rakmam›z gerekti¤i aflikâr. Al Gore’un da dedi¤i gibi umutsuzlu¤a kap›lma-
ya bir son verip canl› sistemlerini nas›l koruyaca¤›m›za yönelik kafa yorma-
m›z, temiz enerji için gereken yol haritam›z› oluflturmam›z gerekiyor. “Ter-
cih Sizin” hepimiz için ideal bir pusula olabilir. 

Ekoloji Cep Rehberi
Tercih Sizin
‹klim Krizinin Çözümü ‹çin Bir Plan

Yeflil Projeleriniz Ne Kadar Kârl›?

Nicholas Brealey Publishing, Ocak 2011

ÜÜllkkeelleerr, kurumlar, flirketler ve bölgeler aras›ndaki “Yeflil Yar›fl” çoktan
bafllam›fl durumda. Öte yandan, birçok kurum bu yar›fla dahil olmaya ça-
l›fl›rken bir yandan da kendilerini dipsiz bir kuyu içinde kaybolmufl hal-
de buluyor. Return On Investment (Yat›r›m›n Getirisi) Enstitüsü’nden
Patricia Pulliam Phillips ve Jack J. Phillips taraf›ndan kaleme al›nm›fl
olan “The Green Scorecard”, sürdürülebilir oluflumlar›n yat›r›mlar›ndan
elde edebilecekleri kâr› ölçebilmeleri için bir metodoloji sunma iddias›
tafl›yor. Yeflil projeler üretmek isteyen yat›r›mc›lara duyurulur. Bu ara-
da sizlere küçük bir müjdemiz de var: “The Green Scorecard” çok yak›n-
da Soyak Yay›nlar› taraf›ndan Türkçeye kazand›r›lacak.

The Green Scorecard
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TEM‹Z, 

YEN‹LENEB‹L‹R 

VE SONSUZ B‹R ENERJ‹ KAYNA⁄I

GE RÜZGAR TÜRB‹NLER‹ 

DÜNYANIN ‹HT‹YACI OLAN 

ENERJ‹Y‹ ÜRET‹YOR

fiU ANDA... 
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