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Bafllarken

Bugünün ve Yar›n›n Hesab›
katk›m›z› sunmaya çal›flt›k. Önümüzdeki say›lar›m›zda
da, de¤iflik fikir ve görüfllerle bu tart›flmay› zenginlefltir-
meye çal›flaca¤›z.
Ancak baflta da belirtti¤imiz gibi önümüzdeki 3-4 ayl›k
seçim sürecinde, çevre ve ekoloji konular›n›n parti prog-
ram ve yönelimlerine daha yo¤un ve temelden etki etme-
si için herkesin kollar›n› s›vamas› gerekiyor. 
…
‹flin bir baflka ilginç yan› da, art›k dünyada kimsenin, hiç-
bir kurumun ve dolay›s›yla siyasi partinin “Biz çevreci de-
¤iliz; sular› kirletecek, do¤ay› talan edece¤iz” dememesi.
Tam tersine herkesin “Çevreci” oldu¤u bir ça¤da, sa¤lam
bir ekolojik yaklafl›m›n ortaya konmas›nda çok temel ba-
z› zorluklar var.
O nedenle, “Çevre politikalar›n›z nedir” gibi klifle sorular
yerine, siyasi temsilcilerden, günümüzün somut sorunla-
r›na somut çözüm ve yaklafl›mlar talep etmek çok daha
gerçekçi ve ifllevli olabilir.
Sözgelimi, “‹klim De¤iflikli¤i konusunda nas›l bir yakla-
fl›m izlemeyi düflünüyorsunuz?” “Enerji politikalar›n›zda
yenilenebilir kaynaklara nas›l bir yer ay›r›yorsunuz?” di-
ye sormak çok daha somut veriler ortaya koyacakt›r. So-
rulara devam edelim: “Nükleer santrallerle ilgili yaklafl›-
m›n›z nedir?” “fiu anda lisans› verilmifl 47 termik santral
konusunda ne yapmay› düflünüyorsunuz?” “Tar›m politi-
kalar›n›z nas›l olacak? Organik tar›m konusunda ne gibi
bir program›n›z var?” “Tüm Anadolu’yu aya¤a kald›ran
HES’ler konusunda yaklafl›m›n›z nas›l olacak?” “Ulafl›m
politikalar›n›z nedir? Üçüncü Köprü ve toplu ulafl›m ko-

nusunda ne yapacaks›n›z?” 
Bunlar› ve benzeri sorular›, siyasetçilere her

platformda sorman›n, yan›tlar›n› parti prog-
ram ve yaklafl›mlar›nda somut olarak gös-

termelerini istemenin, bugün önemli bir
yurttafll›k ve insanl›k görevi oldu¤unu
düflünüyoruz. Bu ve di¤er önemli soru-
lar› sorun; Biz soraca¤›z… Yoksa gele-
cekte çocuklar›m›z bunlar›n hesab›n›
bizlerden soracak…

Bar›fl DO⁄RU
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EEsskkiilleerriinn  dedi¤i gibi “seçim sath› mahalline” giriyoruz.
Böylesi dönemler, toplumsal taleplerin daha yüksek ses-
le dillendirildi¤i, konufluldu¤u zamanlar olmufltur her za-
man. Bu seçimde de farkl› olmayacak. Partiler ellerinden
geldi¤ince programlar›n›, vaatlerini anlatmaya çal›flacak.
Yurttafllar da ellerinden geldi¤ince taleplerini s›ralamaya
çal›flacaklar; siyasilerin bunlara kulak vermesi için de el-
lerinden geldi¤ince seslerini yükseltmeye çal›flacaklar.
Parti program ve yöntemlerinin sakin sakin tart›fl›ld›¤›;
pozitif önerilerin çeflitli kanallar arac›l›¤›yla siyasi prog-
ramlar› de¤ifltirip dönüfltürdü¤ü bir atmosferin, Türk si-
yasi yaflam›na pek de uygun gelmedi¤ini ne yaz›k ki biz de
biliyoruz. Ama siyasetten ümit kesilmez; kesilirse ne ol-
du¤unu, dünyadaki son geliflmeler gösteriyor. 
Üstelik bu seçimler, arkas›ndan Türkiye’nin 21. yüzy›lda-
ki kaderini belirleyecek bir anayasa tart›flmas›n› da geti-
recek çok özel bir zamanlamaya sahip. Türkiye toplumu
tarihinde ilk defa kendi anayasas›n›, belirli bir toplumsal
mutabakat çerçevesinde kendi akl› ve fikriyle yapmaya
haz›rlan›yor. Bir toplumun en genel hatlar›yla üzerinde
uzlaflt›¤› temel mutabakat›n yans›mas› olan anayasan›n
içerik ve temel ilkeleri, o s›n›rlar içinde yaflayan insanla-
r›n gelece¤ini de esastan belirliyor. 
Bu do¤rudan hareketle, her platformda, her siyasi zemin-
de, her tart›flmada ekoloji ve çevre konular›n› gündeme
getirmenin tam zaman› oldu¤una inan›yoruz. Anayasa
tart›flmalar›na, son 30-40 y›lda dünya anayasalar›nda
ekoloji alan›nda yaflanan gelifl-
meleri özetleyen bir yaz›yla ilk
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18 Plastik Pofletler Tarih mi Oluyor?
Plastik pofletler hayat›m›z›n fazlas›yla içinde. Duruma ilk 
uyananlar Afrika ülkeleri oldu ve birçok ülke yasaklar› 
s›ralamaya bafllad›.

22 DOSYA: Güneflin Aynas›nda Biz
Kopernik “Her fleyin ortas›nda günefl var” dedi ama 
akl›m›z bafl›m›za yeni geldi. ‹lk büyük at›l›m› Japonya ve 
Almanya yapt›. fiimdi uzmanlar “Bütün dünya güneflle 
ayd›nlanabilir” diyor.

36 “‹klim ‹çin ‹novasyon Gerekli”
Yeflil Kampus, TÜB‹TAK ve AB FP-7 Projeleri, 
nanoteknoloji-bazl› patentler, ‹stanbul ‹klim Grubu, IBM 
Ak›ll› Dünya Projesi, S›f›r 2050 ‹stanbul… Bütün bu 
önemli projelerin ard›ndaki isim M. P›nar Mengüç 
EKOIQ’nun konu¤u oldu. 

42 Dünya Anayasalar›nda Çevre ve Ekoloji
Karada¤ Anayasas› diyor ki: “Karada¤, demokratik, 
sosyal ve ekolojik bir devlettir”. Peki, biz yeni 
anayasam›za ne yazaca¤›z bakal›m?

48 Habitat Direktifine Siz de Katk› 
Sunabilirsiniz 
REC K›demli Dan›flman› Nafiz Okumufl Habitat 
Direktifi’ne herkesin katk›s›na ihtiyaç oldu¤unu 
vurguluyor.

54 “Plastik, As›l Yoksullar›n Düflman›”
Obama’n›n eski Yeflil ‹fl Dan›flman› Van Jones soruyor: 
“Neden en az›ndan istiridyeler kadar ak›ll› olam›yoruz?”

60 “Kredi Kart›na Gelince Zenginiz Ama…”
ADSF Fuarc›l›k Genel Koordinatörü Tufan Atalayman 
sözlerini “Nedense organik ürüne gelince fakir 
say›l›yoruz” serzenifliyle sürdürüyor.

66 ‹klim De¤iflikli¤inin As›l Ma¤duru 
Kad›nlar m›? 
Haz›r bu say›da 8 Mart’›n y›ldönümüne denk gelmiflken 
sormadan edemedik: ‹klim de¤iflikli¤inin esas ma¤duru 
olarak bilinen kad›nlar, çözümün de ana anahtar› 
olabilir mi?
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72 “Herkese Birer Havuç Vermek Laz›m”
Al Gore’un baflkanl›¤›n› yapt›¤› Climate Project’in 
Türkiye’deki tek üyesi olan Ergem fienyuva, ayr›ca 
ülkemizin ilk online yeflil rehberi olan yesilist.com’un da 
kurucusu. 

78 Mimarlar Hava Durumunu De¤ifltirebilir mi?
Yazlar› çal›flt›rd›¤›m›z klimalar bizi koruyor mu yoksa bir 
bumerang etkisi mi yarat›yor? Velux Daylight & 
Architecture dergisinde yay›nlanan esasl› bir yaz›y› 
okurlar›m›zla paylafl›yoruz.

84 26 Nisan 1986: Çernobil’i Hat›rlamak…
Dünyan›n en büyük sivil nükleer felaketi olan Çernobil 
kazas›n›n üzerinden tam 24 y›l geçti. 

90 22 Nisan Dünya Günü
22 Nisan 1970’de 20 milyon Amerikal› sokaklara döküldü.
2011’deki kutlamalar›n ana temas› ise “Bir Milyar Yeflil 
Tedbir” olarak belirlendi.

95 Organik Ürünün E-Ticareti
Organik ürünlerin e-ticareti dünyada en h›zl› büyüyen ifl
alanlar›ndan biri. Türkiye’de de bu ifle gönül veren
naturey.com vegreengoods.com.tr’yi mercek alt›na ald›k.

06 “Yenilenebilir Enerjide Ortado¤u 
Pazar›na da Girebiliriz” 
Uzun y›llar endüstriyel inflaat, enerji ve sivil havac›l›k 
sektörlerinde faaliyet yürüten Senas Group, 
Bozcaada’daki rüzgâr santrallerinin yap›m›ndan 
bafllayarak yenilenebilir enerji alan›na da girdi. 

109 “fiirketler Kirleterek De¤il, 
Temizleyerek Büyür”
Stratejik yönetimin önemli düflünürlerinden Michael 
Porter, “Rekabet Üzerine” isimli kitab›nda flöyle diyor: 
“Çevre sorunlar›na verilen yan›t, rekabetçili¤in temel 
göstergesidir”.

114 Karlar Erimeden
Dr. Cüneyt Baflbu¤u Afrika’n›n en yüksek zirvesi 
Kilimanjaro’dan bildiriyor: “Karlar Eriyor!”

120 “Yeni Mücadele Alan›m Sürdürülebilirlik”
Uzun zamand›r sürdürülebilirlik ve temiz enerji 
konusunda kendini yetifltiren Sateksolar’›n CEO’su 
Ayfer Gülüm, “Bu ifl benim için sadece ticari bir 
giriflim de¤il” diyor...

124 Su Kültürü, ‹letiflim ve Toplumsal Bar›fl
22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle, ADELL Armatür 
Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Topçu’yu EKOIQ 
sayfalar›na konuk ediyoruz.

4 Haberler K›rm›z› Telefon Aç›ld›; 
Bal›klar Kurtulacak. Global Compact’te 66 Türk 
fiirketi Liste D›fl›…

128 Kitap “Naylon Aflk› Öldürür” , 
“Future Agenda 2020 y›l›nda Dünya”

Her say›da...
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‹‹nnflflaaaatt,,  mühendislik ve enerji
sektörlerinde faaliyet gösteren Eser
Holding LEED Platinium Yeflil Bina
Sertifikas›n› kazanan ilk Türk flirketi
oldu. Ankara merkezli Eser
Holding’in 7500 metrekarelik alana
kurulmufl holding merkezi 2010
y›l›nda yeflil standartlar gözetilerek
kuruldu. Eser Holding’in kendi
mühendisleri taraf›ndan tasarlanan
binada öncelikli olarak enerji
tasarrufu gözetildi. Eser Holding
Baflkan› ‹lhan Adilo¤lu Türkiye’de
LEED sertifikal› dört tane bina
oldu¤unu hat›rlatarak bu binalar
aras›nda sadece Eser Holding
Merkezi’nin Türk teflebbüsüne ait
oldu¤unu söyledi. 

Ankara’n›n 
Yefliline Bak

ÇÇeevvrreeccii  ve tutumlu kimli¤iyle
küresel piyasada aranan bir marka
olan Pharox LED Lamba, Türkiye
pazar›na girdi. Pharox LED Lamba,
akkor ampule oranla yüzde 90
daha az enerji kullanarak kompakt
flüoresan lambaya göre de daha
fazla enerji tasarrufu yapabiliyor.
Uzun ömrü sayesinde 25 y›la kadar
tasarruf avantaj› sa¤layan Pharox
Led Lamba, c›va içermeyen ve
standart bir duya uyan bir ampulün
de uzun süre dayanmas›n›n
mümkün oldu¤unu kan›tlad›. 

Pharox LED
Lambalar Türkiye’de

4 MART 2011 / EKOIQ

Haberler

JJaappoonnyyaa’’nn››nn ilk telekomüni-
kasyon flirketi olan OKI Da-
ta Corporation, ‹talya’da,
“Profesyonel, çevreye
duyarl› yüksek teknoloji
ürünleri” kategorisinde
Ecohitech Ödülü’nü ka-
zand›. Yüksek teknoloji
flirketlerinin ürünlerini
de¤erlendiren Ecoqual
Konsorsiyumu taraf›n-
dan desteklenen ve bu
y›l onikincisi da¤›t›lan Ecohitech

Ödülü, y›llard›r çevre dostu
teknolojileri ödüllendiriyor.
OKI Data, ödülü, A4 renkli ya-
z›c›s› C530dn ve dijital LED
teknolojisiyle üretilen ilk çok

fonksiyonlu (MFP) ürün olan
MC561dn’in enerji performans-
lar›yla ald›. C530dn ve MC561
modellerinin en önemli özelli¤i

Derin Uyku fonksiyonlar› saye-
sinde bekleme pozisyonundayken

enerji tüketimini büyük ölçüde azalt-
malar›.

OKI Data ‹talya’da Ödül Ald›

GGüünnlleerrddeenn  bir gün haylaz bir kedi olan ÇEV-
K‹ ambalaj at›¤› olan dostlar›na, geri dönü-
flüm konteyn›rlar› yerine çöp kutular›nda
rastlar. Geri dönüflüme önem veren ÇEVK‹,
ambalaj at›¤› dostlar›n› yan›na al›r ve olay-
lar geliflir. Okullar› ve al›flverifl merkezleri-
ni dolaflarak küçük dostlar›na geri dönüflü-
mü ö¤retmeye kararl› olan ÇEVK‹ ve arka-
dafllar› en son Kad›köy Tepe Nautilius’ta
görüldü. Geri dönüflümcü kedi ÇEVK‹, 20
y›ld›r sürdürülebilir bir yaflam için geri dö-
nüflüm yaklafl›m›n› yayg›nlaflt›rmaya çal›-
flan ÇEVKO Vakf› taraf›ndan yarat›ld›. ÇEV-
KO Vakf› taraf›ndan haz›rlanan müzikli
oyun 2010 y›l›n›n May›s ay›ndan bu yana
1500’ü aflk›n çocukla bulufltu. 

Çevreci Kedi 
‹fl Bafl›nda

K›rm›z› Telefon Aç›ld›;
Bal›klar Kurtulacak
GGrreeeennppeeaaccee Akdeniz Ofisi’nin sürdürülebi-
lir bal›kç›l›k politikalar›n›n hayata geçiril-
mesi için devreye soktu¤u K›rm›z› Telefon
etkinli¤i nihayet sonuç verdi. Yavru bal›kla-
r›n avlanmas›n›n engellenmesine yönelik
“Seninki kaç santim” kampanyas›na imza
veren çeyrek milyon insan, 5 bin SMS ve k›r-
m›z› hattan yap›lan 2070 aramadan sonra
Tar›m Bakanl›¤› kendi resmi sitesinde aç›k-
lama yapmak zorunda kald›. Tar›m Bakanl›-
¤›, avc›l›¤› düzenleyen tebli¤de bal›k boyla-
r›na yönelik düzenlemenin yeniden gözden
geçirilece¤i vaadinde bulundu. Greenpeace
flimdi de yavru bal›klar›n korunmas› için ge-
reken düzenlemenin Haziran ay›na kadar
hayata geçirilmesini hedefliyor. 
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Haberler

DDaanniimmaarrkkaall››  genç mimar Christian Bay-Jørgen-
sen, Boston’da toplam 195 bin metrekarelik bir
alan› kapsayacak sürdürülebilir ve çok amaçl›
kullan›ma uygun bir proje tasarlad›. Boston Fu-
sion ad› verilen proje 17 katl› ve tepelik bir k›r-
sal alan olarak tasarland›. En üst üç kat› ‘pent-
house’ (çat› kat›) olarak düflünülen projede, bu

kat alanlar›n›n tamam›, o daireye ait kullan›m
alan› olarak belirlenmifl. Sokak seviyesinden
çat›ya eriflimi sa¤layan rampalar, apartmanla-
r›n afla¤›s›nda bulunan ofislerin, kafelerin,
dükkânlar›n ve aç›k yeflil alanlar›n entegras-
yonunu sa¤l›yor. Güney Boston’u ABD’nin tek
tip s›k›c› kare kutular›ndan kurtarmay› hedef-
leyen Bay-Jørgensen’in temel hedefi yap›lafl-
m›fl bir alan›n içerisinde samimi bir banliyö
havas› ve huzurlu bir yaflam yaratmak. Bay-
Jørgensen büyük bir metropol içinde banliyö
yaratma hayalini flu sözlerle anlat›yor: “Düflü-
nün ki 17. katta oturuyorsunuz ve her gün ken-
di özel bahçenize ç›karak sabah› karfl›l›yorsu-
nuz. Ayr›ca evinizden d›flar› ad›m att›¤›n›z an-
da kentin bir parças› haline geliyorsunuz.”
Gerçekten kula¤a harika geliyor de¤il mi!

“Ben de Boston’da Yaflamak ‹stiyorum”

ÇÇeevvrree ve Orman Bakanl›¤›’na
ba¤l› Özel Çevre Koruma Ku-
rumu Baflkanl›¤›’n›n (ÖÇKKB),
Datça-Bozburun Özel Çevre
Koruma (ÖÇK) Bölgesinde
bafllatt›¤› ve bal›kç›l›¤›n sos-
yo-ekonomik yap›s›n› ortaya
koyabilmek için yürüttü¤ü
araflt›rman›n sonuçlar› gün
›fl›¤›na ç›kt›. “Türkiye’nin
Deniz ve K›y› Koruma Alan-
lar› Sisteminin Güçlendiril-
mesi Projesi” kapsam›nda,
ÖÇKKB Mu¤la Müdürlü¤ü
arac›l›¤›yla Datça, Karaköy, Cumal› (Pala-
mutbükü), Knidos, Hay›tbükü, Selimiye, Boz-
burun ve Sö¤üt’te gerçeklefltirilen görüflme-
lerde özellikle k›y› bal›kç›l›¤›n›n, ekonomik
olmaktan çok uzak bir durumda oldu¤u sap-
tand›. Görüflmelerde bal›kç›lar›n en önemli
sorunlar› aras›nda yasad›fl› avc›l›k ve s›n›rl›
finansal kaynaklar yer ald›. Türkiye’nin De-
niz ve K›y› Koruma Alanlar› Sistemi Güçlen-
dirilmesi Projesi kapsam›ndaki ilk çal›flma-

BBiirrlleeflflmmiiflfl Milletler, 2011 y›l› Ocak
ay› itibar›yla dünya ölçe¤inde 
2 binden fazla firmay› Birleflmifl
Milletler Küresel ‹lkeler
Sözleflmesi (UNGC) listesinden
ç›kard›. Kötü haber: Türkiye’den
de 66 flirket liste d›fl› kald›. UNGC
listesinin d›fl›nda kalan firmalar
aras›nda ne yaz›k ki köklü, büyük
flirketler de var. 
Listeden ç›kar›lma nedeni olarak,
imzac›lardan her y›l beklenen
“‹lerleme Bildirimi Raporlar›”n›n
yay›nlanm›yor olmas› gösterildi.
Listeden henüz ç›kar›lmayan, ama
bu riski tafl›yan imzac›lar›n termin
tarihinden önce ‹lerleme Bildirimi
Raporlar›n› (CoP) yay›nlamalar›
bekleniyor. 
Listeden ç›kar›lan kurulufllar›n tam
listesi flu linkten takip edilebiliyor:
http://www.unglobalcompact.org
/docs/news_events/9.1_news_ar
chives/2011_01_20/Expelled_Li
st_2011_01_20.pdf

Global Compact’ta 66
Türk fiirketi Liste D›fl›

TTaassaarr››mmcc››llaarr ve mühendisler
taraf›ndan kullan›lan SolidWorks
Sustainability yaz›l›m›, dünyan›n
en sayg›n ödüllerinden biri olan
“Green Awards”da “Y›l›n En Yeflil
Ürünü” klasman›nda birinci oldu.
Küresel pazarda üçboyutlu CAD
yaz›l›m pazar›n›n lideri olan DS
SolidWorks yeni sürdürülebilir
yaz›l›m›yla tasar›mc›lar›n çevre
dostu ürünler gelifltirmesini
kolaylaflt›r›yor. SolidWorks
Sustainability yaz›l›m›
tasar›mc›lara, henüz tasar›m
aflamas›nda olan ürünün
çevresel etkilerini azaltmas› için
gereken bilgileri haz›r olarak
sunuyor. 

Y›l›n Yeflil Ürünü:
Solidworks
Sustainability 

K›y› Bal›kç›l›¤› Ekonomik De¤il

lar, ÖÇKKB ve Birleflmifl Milletler Kalk›nma
Program›’n›n (UNDP) oluflturdu¤u Küresel
Çevre Fonu (GEF) destekli uzmanlar tara-
f›ndan yap›ld›. Araflt›rmaya kat›lan bal›kç›-
lar›n yaklafl›k yüzde 10 ile 20’lik bir k›sm›-
n›n, bal›kç›l›ktan elde ettikleri gelir d›fl›nda
bir gelirlerinin olmad›¤› saptand›. Bölgede-
ki bal›kç›lar›n ayr›ca pazarlama, s›n›rl› av
sahas› ve çekek yeri sorunlar› oldu¤u da bu
araflt›rma sayesinde ortaya ç›kt›.
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olaca¤›n› hat›rlatan WWF Türkiye Genel
Müdürü Tolga Bafltak, Dünya Saati kat›l›m-
c›lar›n›n ›fl›klar›n› kapatt›¤› tek bir saatin
ötesine geçerek gezegenimizdeki yaflam›n
süreklili¤i için günlük hayatta alabilecekle-
ri önlemleri düflünmelerini istediklerini
vurgulad›. EKOIQ’nun da bas›n destekçileri
aras›nda yer ald›¤› Kampanyan›n kat›l›m
formu ve ayr›nt›l› bilgisi www.wwf.org.tr
adresinde yer al›yor. 

22000077  y›l›nda Avustralya’da
bafllayan ve 2008’de küresel
bir harekete dönüflen Dünya
Saati (Earth Hour), 2010 y›-
l›nda bir rekora imza atarak
dünya çap›nda yürütülen en
büyük iklim mücadele kam-
panyas› oldu. Milyonlarca
destekçiye ulaflan kampan-
yada ›fl›klar küresel ›s›n-
mayla mücadele için kapan-
d›. Kampanya kapsam›nda 2010 y›l›nda Tür-
kiye’de de Bo¤aziçi Köprüsü’nün yan› s›ra
250 kurum, 7 belediye, ‹stanbul Valili¤i ve
binlerce hane kampanyaya destek verdi. Bu
sene de Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i
(WWF), destekçilerini 26 Mart 2011, saat
20:30-21:30 saatleri aras›nda ›fl›klar›n› ka-
patmaya ça¤›r›yor. 
Ayn› tüketim h›z› ve biçimiyle devam eder-
sek, 2050 y›l›nda “2,8 Dünya”ya ihtiyac›m›z

SSiieemmeennss yeni 
I-Dos çamafl›r ma-
kinesiyle dünya-
n›n ilk ak›ll› dozaj
sistemini kullan›-
ma sundu. I-Dos
modellerine sade-
ce bir kez deterjan
konularak 1,3 litre
deterjanla 20 y›ka-
ma yap›labiliyor. 
I-Dos makineleri çamafl›r›n a¤›rl›¤›na, kumafl
tipine ve kirlilik derecesine göre tam olarak
gereken deterjan miktar›na otomatik olarak
kendisi karar veriyor. Siemens yetkilileri, bu
teknoloji sayesinde çamafl›r makinelerinin
y›lda 7062 litre kadar su tasarrufu yapabildi-
¤ini ve di¤er A s›n›f› makinelerden yüzde 30
daha az enerji harcad›¤›n› aç›klad›lar. 

8 MART 2011 / EKOIQ
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TTüürrkkiiyyee’’nniinn ilk at›k bertaraf tesisi
olma özelli¤ini tafl›yan ‹ZAYDAfi,
2011 y›l›n›n Ocak ay›nda at›k
yakma kapasitesini yüzde 50
oran›nda art›rd›. Çevre ve
Orman Bakanl›¤›, TÜB‹TAK
yetkilileri ve Y›ld›z Teknik
Üniversitesi yetkilileri
gözetiminde gerçeklefltirilen
deneme yakmas› program›n›n
analizleri yap›ld›ktan sonra
‹ZAYDAfi’›n baca gaz› emisyon
de¤erlerinin çevre ve insan
sa¤l›¤›na zararl› olmad›¤›na ve
kapasite art›r›m›n›n yap›lmas›nda
sak›nca bulunmad›¤›na karar
verildi. 

ÇÇiimmeennttoo  sektörünün önemli
kurulufllar›ndan Akçansa’n›n
üniversite ö¤rencilerinin
yarat›c›l›klar›n› ortaya koymalar›
ve sürdürülebilir de¤erler
katmalar›n› sa¤lamak amac›yla
düzenledi¤i “Betonik Fikirler
Proje Yar›flmas›”n›n ikincisi için
baflvurular 25 fiubat 2011
tarihinde bafllad›. Yar›flma için
son kat›l›m tarihi 25 Mart,
projelerin son teslim tarihi ise 22
Nisan 2011 olarak belirlendi.
‹nflaat mühendisli¤i, mimarl›k ve
üniversitelerin ilgili bölümlerinin
lisans ve yüksek lisans
ö¤rencilerine aç›k olan
yar›flmaya ö¤renciler en az iki,
en çok dört kiflilik gruplar
halinde kat›labilecekler. 

‹ZAYDAfi Kapasitesini
Art›r›yor

Betonik Fikirler
Yar›flmas› Bafll›yor

Dünya Saati Yaklafl›yor

Siemens’ten Ak›ll›
Dozaj Sistemi

CYP ile Kâ¤›tlar›n›z›
Kontrol Edin
UUPPMM ka¤›tlar›, WWF (Do¤al Hayat› Koruma
Vakf›) taraf›ndan Ocak ay› sonundan itiba-
ren Frankfurt’ta düzenlenen Paperworld
Fuar›’nda tan›t›lan yeni ka¤›t arac› Check Yo-
ur Paper (CYP) (Ka¤›d›n›z› Kontrol Edin) üze-
rinden de¤erlendirilmeye baflland›. Ka¤›t
üreticileri ve al›c›lar›na yönelik gelifltirilmifl
bir küresel karfl›laflt›rma arac› olan CYP, ka-
¤›tlar› orman, su ve iklim üzerindeki etkileri
dahil çevre performans›na göre derecelendi-
riyor. Herkesin eriflimine aç›k olan bu ücret-
siz araca http://checkyourpaper.panda.org
adresinden ulafl›labiliyor. WWF Finlandiya
CEO’su Liisa Rohweder, bu sitedeki
veritaban› vas›tas›yla kâ¤›t al›c›la-
r›na pazardaki en çevreci
kâ¤›tlar› seçmede yar-
d›mc› olaca¤›na inand›kla-
r›n› söylüyor. 
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AAmmeerriikkaann Enerji Veri ‹da-
resinin karbon sal›mlar›y-
la ilgili yeni raporuna göre
ekonomide 1930’lardan
sonra görülen en büyük
resesyon bile, küresel kar-
bon sal›m oranlar›n› etki-
lemedi. 2008 y›l›nda orta-
ya ç›kan küresel ekono-
mik kriz sebebiyle Bat›’da-
ki sanayi üretimi düfler-
ken Çin ve bir dizi ülkede-
ki h›zl› büyüme, 2009’da
atmosfere kar›flan zehirli
gaz miktar›n›n bir önceki y›la göre hemen he-
men ayn› kalmas›n› sa¤lad›. Çin, 2009’da en
fazla karbon sal›m› yapan ülke olurken Tür-
kiye, 24. s›rada yer ald›. 
‹ngiliz Guardian gazetesinin haberine göre
Türkiye’nin karbon sal›m oranlar› bir y›l ön-
cesine göre yüzde 7,3 azald›. Amerikan Ener-
ji Veri ‹daresi taraf›ndan haz›rlanan liste sa-
dece enerji üretimi, yani termik ve do¤algaz-

la çal›flan santrallardan ve otomobillerden
kaynaklanan sal›mlar incelenerek haz›rlan›-
yor. Listede, 7 milyar 711 milyon tonluk sa-
l›mla birinci s›rada olan Çin’i, 5 milyar 425
milyon tonla ABD izliyor. 1 milyar 602 tonla
Hindistan üçüncü, 1 milyar 572 tonla Rusya
dördüncü ve 1 milyar 98 milyon tonla Japon-
ya beflinci s›rada. Türkiye’nin y›ll›k karbon
sal›m› ise 253 milyon ton olarak aç›kland›.

Karbon Sal›m›nda 24. S›radaym›fl›z

HHaannii  küçükken tafl, kâ¤›t, makas oynard›k ya
onu düflünün, kolay akl›n›zda kal›r. Kâ¤›tlar
art›k önce tohuma, sonra da çiçe¤e dönüflebi-
liyor. Davetiyeler, takvimler, etiketler, zarf-
lar, ayraçlar ve akl›n›za gelebilecek bilumum
kâ¤›t ürünlerini en sonunda topra¤a ekebili-
yoruz. Tohum kâ¤›tlar›n üzerine dört renge
kadar ofset bask› tekniklerini de uygulayabi-
liyorsunuz. Yine de www.go-green.ae sitesi,
ka¤›tlar›n sert ya da t›rt›kl› kenarlar›n› k›rp-
may› unutmaman›z› tavsiye ediyor.

Sinpafl Lagün 
En Büyük Biyolojik
Gölet Seçildi

Kâ¤›t Ektim, 
Çiçek Ç›kt›

SSiinnppaaflfl GYO’nun ilk defa Lagün ‹stanbul
projesinde uygulanan ve dünyada da bu bü-
yüklükte benzeri olmayan biyolojik gölet
projesi, 285 farkl› projeyi geride b›rakarak
dünyan›n en büyük projesi seçildi. 
Cem Botanik’le gerçeklefltirilen Lagün pro-
jesi Phuket Adas›’n›n do¤al lagünlerinden
esinleniyor. ABD’li Firestone Yap› Malze-
meleri taraf›ndan düzenlenen yar›flmada
birinci seçilen Lagün’de su alan› dahil yak-
lafl›k 70 bin metrekarelik yeflil alan düzen-
lemesi bulunuyor. Zengin bitki örtüsü ve su
bitkileriyle birlikte 110 farkl› türde bitki
yer alan projede toplam 102.349 adet a¤aç
ve su bitkileri kullan›larak peyzaj tasar›m›
yap›ld›.

BBuu  y›l ç›kan Elektrik Piyasas›nda
Lisanss›z Elektrik Üretimine ‹liflkin
Yönetmelik, turizm sektörü için
büyük f›rsatlar do¤uruyor.
Yönetmelik özellikle otel, dinlenme
tesisi, benzin istasyonu sahiplerini
harekete geçirdi. SoyutWind’in Proje
Gelifltirme Direktörü Ali Çolak, türbin
kurma maliyetinin san›ld›¤› kadar
yüksek olmad›¤›n› vurgulayarak 30
ila 50 kW’l›k bir rüzgâr türbiniyle
otel, benzin istasyonu ya da
dinlenme tesisinin ihtiyac›n›n
rahatl›kla karfl›lanabildi¤ini söyledi.
Çolak, bu kapasitedeki türbinlerin
maliyetinin ise 40-50 bin dolar
civar›nda oldu¤unu aç›klad›.

Lisanss›z Elektrik
Turizmi Canland›r›yor

TTOOKK‹‹  2011 Konut Kurultay› 4 Mart
2011’de ‹stanbul Kongre
Merkezinde toplan›yor. Ana temas›
“Do¤al Afetlere Haz›rl›kl› Bir Türkiye
için Kentsel Dönüflüm Seferberli¤i”
olan Kurultayda gelecekteki konut
stratejilerine iliflkin yeni hedefler
belirlenmesi amaçlan›yor.
Sürdürülebilir tasar›m ve çevre
standartlar› konular›n›n da
ifllenece¤i Kurultay, Baflbakan
Recep Tayyip Erdo¤an ve ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir
Topbafl d›fl›nda Columbia
Üniversitesinden Prof. Dr. Saskia
Sassen ve BM Kalk›nma
Program›’ndan Katalin Zaim gibi
önemli kat›l›mc›lara da ev sahipli¤i
yap›yor.

TOK‹ Konut
Kurultay› Toplan›yor
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AAvvrruuppaa Komisyonu taraf›ndan
2005 y›l›nda düzenlenmeye
bafllanan Avrupa Birli¤i
Sürdürülebilir Enerji Haftas›
(EUSEW) bu y›l 11-17 Nisan
2011’de Bilgi Üniversitesi
Santralistanbul’da gerçeklefliyor.
Ana temas› “Enerji Verimlili¤i” ve
“Yenilenebilir Enerji” olan EUSEW
sergisi, konferanslar, online
etkinlikler, rehberli turlar, aç›k kap›
günleri ve workshoplardan
olufluyor. Enerji haftas›
kapsam›nda planlanan
etkinliklerde enerji verimlili¤i
uygulamalar›, günefl enerjisiyle
çal›flan otomobiller, eko-karavanlar,
alternatif enerjiyle ilgili film ve
belgesel gösterimleri, izolasyon
konulu karikatür yar›flmalar› ve aç›k
hava oyunlar› yer al›yor. 

EEkkoonnoommii  Gazetecileri
Derne¤i’nin, (EGD) 16 Haziran
2010 tarihinde Tesco Kipa’n›n
ana sponsorlu¤unda düzenledi¤i
“Kamunun Küresel Is›nma
Konusundaki Yaklafl›m› –
Gelece¤ine Sahip Ç›k”
kurultay›ndaki konuflma ve
bildiriler, kitap haline getirildi.
EGD’nin bu y›l tertipledi¤i
Kurultay›n sonuçlar›n›n
aç›kland›¤› bas›n toplant›s›nda,
çok say›da bas›n mensubunun
yan› s›ra A¤ao¤lu fiirketler Grubu
Yönetim Kurulu Baflkan› Ali
A¤ao¤lu ve Marmara Belediyeler
Birli¤i Çevre Yönetim Merkezi
Direktörü Aynur Acar gibi 
isimler de vard›. 
Kurultay›n sonuç bildirgesinde
sera gaz› art›fllar›n›n ülkelerin
geliflmifllik düzeyleriyle paralellik
gösterdi¤i vurguland›. 

Küresel Is›nma
Kurultay› Kitaplaflt›

12 MART 2011 / EKOIQ
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AAvvrruuppaa Komisyo-
nu, “Gelece¤in
Ulafl›m Yak›tlar›
Raporu”nu fiubat
ay›nda yay›nlad›.
Petrol rezervleri-
ne sadece k›rk y›l
ömür biçen Ra-
porda alternatif kaynaklarda ilk seçenek ola-
rak elektrikli sistemler ön plana ç›k›yor. Al-
ternatif yak›t türlerinin devreye girmesiyle
2050 y›l›na kadar, 1990 seviyelerine oranla
karbon emisyonlar›nda yüzde 80 ile 95 azal-
t›m gerçeklefltirilmesinin de amaçland›¤› bil-
diriliyor. Raporda, k›sa mesafe ulafl›m ve fle-
hir içi ulafl›m için elektrikli araçlar›n kullan›l-
mas› öngörülürken, uzun mesafeler içinse bi-
yoyak›t, s›v› do¤algaz (LNG) ve LPG kullan›la-
ca¤› söyleniyor. Avrupa Komisyonu Raporu,
en az karbon sal›m›na sahip ulafl›m sistemi
olan elektrikli rayl› sistemlere yat›r›m yap›l-
mas› gerekti¤inin de alt›n› çiziyor. 

BBuunnddaann  üç y›l önce beraber kamp tatiline gi-
den Brittas Pensionat, Britta Lindvall ve Kent
Lindvall’›n akl›na bir fikir düfltü. Acaba a¤aç-
lar›n içine otel yap›labilir miydi? Uzun çal›fl-
malar›n sonunda anlafl›ld› ki, “Evet, yap›labi-
lirdi”. ‹sveç’te Lulea Nehri k›y›s›ndaki küçük
‹sveç kasabas› Harads’› çevreleyen ormanda
dört a¤aç oteli ve bir sauna yap›ld›. Mirrorcu-
be ad› verilen a¤aç otellerin her biri iki ila
dört misafir a¤›rlayabiliyor. Her biri ayr› bir
tasar›ma sahip olan a¤aç otellerden befl y›l
içinde yirmi tane daha yap›lmas› planlan›yor.
Yerden dört metre yükseklikteki 4x4x4 met-
re ebad›ndaki odalara ip merdivenler veya ip
köprüler vas›tas›yla ç›k›labiliyor. 

TTüürrkkiiyyee’’nniinn önemli çimento
üreticilerinden Akçansa, faali-
yetlerinden do¤an sosyal, çev-
resel, ekonomik etkileri ve
2012-2020 dönemine iliflkin
hedeflerini içeren Sürdürüle-
bilirlik Raporunu kamuoyuna
aç›klad›. Akçansa’n›n Sürdü-
rülebilirlik Raporu, bu konuda
uluslararas› standartlar› belir-
leyen Küresel Raporlama ‹ni-
siyatifi (GRI) taraf›ndan ‘B’ se-
viyesinde onayland›. Akçansa,
sürdürülebilirlik yolculu¤unda “‹fl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i, at›klar›n kaynak olarak kullan›m›,
yenilenebilir enerji kaynaklar›, biyoçeflitlilik,
sürdürülebilir inflaat çözümleri ve çevre ko-

ruma” bafll›klar›nda alt› ana
eksene odaklanm›fl bulunuyor. 
Çimento üretiminde kullan›-
lan hammaddelerin alternatif
hammaddelerle ikamesine bü-
yük önem verdiklerini ve bu
konuda detayl› araflt›rma-ge-
lifltirme faaliyetleri yürüttük-
lerini belirten Akçansa Genel
Müdürü Hakan Gürdal, tüm
fabrikalarda 2008’de yüzde
2,84 seviyesinde olan alterna-
tif yak›t kullan›m oran›n›

2020’de yüzde 29’a kadar ç›karmay› hedefle-
diklerini aç›klad›. Akçansa’n›n Sürdürülebi-
lirlik Raporu’na www.akcansagriraporu.com
adresinden ulafl›labiliyor. 

Odan›z› Hangi 
A¤açta Al›rs›n›z?

Akçansa’dan Sürdürülebilirlik RaporuSantral’da
Sürdürülebilir 
Enerji Haftas›

Avrupa Komisyonundan
“Gelece¤in Yak›tlar› 

Raporu”
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SSaakkuurraa,, pembe kiraz çiçeklerini
Mart ay›n›n sonunda açan
Japonya’ya ait bir a¤aç. Gece
gündüz demeden çal›flan
Japonlar mart sonu olunca bütün
ifllerini bitirirler yeni ifle bafllamak
için ise kirazlar›n dallardan
düfltü¤ü Nisan’›n ilk haftas›n›
beklerler. Ne flans ki bu güzelli¤i
görmek için Japonya’ya gitmek
zorunda de¤iliz çünkü Japonlar›n
en sevdi¤i a¤aç olan Sakuralar,
Nezahat Gökyi¤it Botanik
Bahçesi’nde de çiçek açmaya
haz›rlan›yor. Anadolu Yakas›nda,
Fatih Köprüsü çevre yolu ile
Ankara otoyolunun Kozyata¤›’nda
birleflti¤i kavflakta bulunan
Nezahat Gökyi¤it Botanik
Bahçesi’ne ekilen a¤açlar,
Japonya’dan bir dostluk
ziyaretinden dönerken batan
Ertu¤rul Firkateyni’nde
kaybetti¤imiz 527 denizcinin
an›s›n› yaflatmay› hedefliyor. 
Sait Faik, “Nas›l etsem, nas›l
yapsam da / anlatsam flu kiraz
mevsiminin / para kazanmak
de¤il / seviflmek vakti oldu¤unu”
demiflti bir fliirinde.  ‹flte bunu
anlamak için size bir f›rsat:  Mart
ay›n›n sonunda saat 10.00-17.30
aras›nda Nezahat Gökyi¤it
Botanik Bahçesi’ni gezebilirsiniz
ama acele edin. Sadece on gün
vaktiniz olacak çünkü…

14 MART 2011 / EKOIQ
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SSoonn zamanlarda ma-
lumunuz havalar bi-
raz tuhaf gidiyor. Bi-
lim insanlar›ndan
baz›lar› son dönem-
deki so¤uklar› “mini
buz dönemi” olarak
adland›r›yor ama ge-
ne de aralar›nda bir
uzlaflmaya varabil-
mifl de¤iller. Bu yüz-
den çevre sorunlar›
konusunda fark›ndal›k yaratmak hedefiyle
faaliyet gösteren Yeflil Bilgi Platformu, dün-
yan›n gelece¤ini tehdit eden en büyük prob-
lemlerden biri olarak görülen küresel iklim
de¤iflikli¤ini “Is›nman›n Yerini So¤uma m›
Al›yor?” isimli özel bir araflt›rma dosyas›yla
tart›flmaya açt›. Yeflil Bilgi Platformu, ko-
nuyla ilgili kamuoyunun merak etti¤i tüm
sorulara www.yesilbilgi.org/isinmamisogu-
mami adresinde yan›t ar›yor. Mithat Bere-

ket’in “Küresel Is›n-
man›n Yerini Küresel
So¤uma m› Al›yor”
bafll›kl› araflt›rmas›n-
dan yola ç›kan Yeflil
Bilgi Platformu özel
dosyada; çevre sivil
toplum kurulufllar›, fi-
kir önderleri ve aka-
demi dünyas›ndan
isimlerin de görüflleri-
ne yer veriyor. Yeflil

Bilgi Platformu’nun görüflüne baflvurdu¤u
uzmanlar aras›nda WWF Türkiye Genel Mü-
dürü Tolga Bafltak, Koç Holding Teknoloji ve
Çevre Koordinatörü Doç. Dr. Orhan Alan-
kufl, ‹TÜ Meteoroloji Mühendisli¤i Anabilim
Dal› Baflkan› Prof. Dr. Mikdat Kad›o¤lu, Fü-
türistler Derne¤i Baflkan› Ufuk Tarhan ve
DenizTemiz Derne¤i / TURMEPA Yönetim
Kurulu Baflkan› Tezcan Yaramanc› gibi isim-
ler bulunuyor. 

Is›n›yor muyuz, So¤uyor muyuz?

Güzelli¤i Görmek
için Sadece 
10 Gününüz Var!

SSüürrddüürrüülleebbiilliirrllii¤¤iinn  ve çevre e¤itiminin des-
teklenmesi amac›yla Türkiye’de 2005 y›l›nda
hayata geçirilen Yeflil Kutu Çevre E¤itimi
Projesi, 2008’den bu yana Bölgesel Çevre
Merkezi (REC), Milli E¤itim Bakanl›¤› ile Çev-
re ve Orman Bakanl›¤› iflbirli¤inde, Bosch Ev
Aletleri’nin deste¤iyle Anadolu topraklar›n-
da “yeflile de¤er verme” bilincini destekliyor. 
2010 y›l› sonu itibariyle toplamda yaklafl›k
9000 ö¤retmen ve
900 bin ö¤renciye
ulaflan Yeflil Kutu
kendi alan›nda bir-
çok ilke imza at›-
yor. Yeflil Kutu Pro-
jesi kapsam›nda
2010-2011 ö¤retim
y›l› boyunca 11 e¤i-
tim daha gerçek-

lefltirilecek. Yeflil Kutu Çevre E¤itim Proje-
si’nin 2008 y›l› itibar›yla Bosch Ev Aletle-
ri’nin deste¤iyle daha da yayg›n hale gelme-
sinden mutluluk duyduklar›n› ifade eden
REC Türkiye Direktörü Dr. Sibel Sezer Eralp,
“10 y›l› aflk›n süredir Avrupa çap›nda yürü-
tülen uluslararas› Yeflil Kutu Çevre E¤itimi
Projesini tam befl y›ld›r Türkiye’de yürüt-
mekten gurur duyuyoruz” dedi. 

Çok yönlü bir e¤itim
seti olan Yeflil Ku-
tu’da, ö¤retmenler
için ders planlar›, k›-
sa film ve animas-
yonlar›n yer ald›¤› bir
DVD, oyun kartlar› ve
çevre konusunda bil-
gilerin yer ald›¤› bir
CD bulunuyor. 

Yeflil Kutu Anadolu’yu Geziyor
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EEnneerrjjiissaa  bünyesinde yürütülen
Genç Enerji Program›
kapsam›nda sosyal sorumluluk
projesi yürüten Enerjisa
gönüllüleri, F›nd›kzade
sakinlerinin geri dönüflüm
konusunda bilinçlendirilmesi için
kollar› s›vad›. Türkiye E¤itim
Gönüllüleri Vakf› (TEGV) ve Ayd›n
Do¤an Vakf› ile ortak yürütülen
projede At›k Avc›lar› ekibi,
projenin e¤itim aya¤›nda
F›nd›kzade semtindeki ilkö¤retim
okullar›nda toplam 2 bin
ö¤rencinin geri dönüflüm
konusunda bilinçlendirilmesine
yönelik çal›flmalar yapt›. E¤itim
faaliyetlerinin yan› s›ra proje ekibi
Olmuksa flirketiyle beraber
uygulamal› geri dönüflüm
aktiviteleri de düzenledi. Bu
flekilde ö¤renciler okullarda
ö¤rendikleri teorileri, çeflitli
oyunlarla gerçek hayatta
uygulam›fl oldular. Projenin
ayaklar›ndan biri de
F›nd›kzade’de TEGV Sema ve
Ayd›n Do¤an E¤itim Park›’nda bir
geri kazan›m merkezi
kurulmas›yd›. Semt sakinlerinin
at›k ayr›flt›rma ve geri kazan›m
konusunda bilinçlendirilmesinin
hedeflendi¤i proje sayesinde
F›nd›kzade’ye sürdürülebilir bir
at›k geri dönüflüm sistemi
kazand›r›lm›fl oldu. Söz konusu
sistem, ‹stanbul’da ‹STAÇ A.fi.
koordinatörlü¤ünde yürütülen
geri kazan›m çal›flmalar›na dahil
oldu. 

At›k Avc›lar›
F›nd›kzade’de

16 MART 2011 / EKOIQ

Haberler

DDiilloovvaass›› Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
ekiplerinin yapt›¤› denetimlerde, Tavflanc›l-
Çerkeflli köyleri aras›nda bofl bir araziye bin
ton endüstriyel nitelikli ve zehirli olabilecek
ar›tma çamuru döküldü¤ü ortaya ç›kt›. At›k
çamurunun içinde kozmetik tüpleri, firmala-
ra ait birçok etiket, kantar ve siparifl fiflleri
de tespit edildi. Belediye ekipleri, etiketler-
den yola ç›karak üç farkl› firmaya ulaflt›. Fir-
ma yetkilileri, söz konusu at›klar› bertaraf
tesisine teslim ettiklerini iddia ediyor. Vali
Ercan Topaca’n›n olay› yak›ndan takip etti¤i-
ni söyleyen Çevre ve Orman ‹l Müdürü Mus-
tafa Y›lmaz, “Firmalar at›k çamurunu bakan-
l›ktan lisansl› geri dönüflüm firmalar›na veri-
yor. O firmalar›n da bunlar› tesislerinde kek
haline dönüfltürüp çimento fabrikalar› veya
‹ZAYDAfi’ta para karfl›l›¤› yak›lmas›n› sa¤la-

mas› gerekiyor. At›klar›n o araziye nas›l dö-
küldü¤ü, fabrikalar›n çal›flt›¤› bertaraf fir-
malar› belirlenince ortaya ç›kacak” dedi. En-
düstriyel ar›tma çamurunda zehirli bileflen-
lerin bulunmas›ndan ve bu zehirlerin de ya¤-
mur suyu ile topra¤a veya suya kar›flmas›n-
dan endifle ediliyor. 

Dilovas›’ndaki Zehirli Çamur Kimin?

PPaannaassoonniicc  flirketinin kurucusu Konosuke
Matsushita, vakti zaman›nda flirketinin fel-
sefesini “Kendini topluma ve yaflam kalite-
sine adama” olarak aç›klam›flt›. Bu felsefey-
le hareket eden Panasonic, birçok ülkede
uygulanan Eco Kids e¤itim program›n› ‹s-
tanbul ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nün des-
te¤iyle Türkiye’ye getiriyor. Panasonic’in
63 ülkede faaliyet gösteren çevreci bir si-
vil toplum kuruluflu olan FEE (Çevresel
E¤itim Vakf›) ile birlikte gelifltirdi¤i
“Okulumuz Yeflil” e¤itim program›, ilkö¤-
retim ö¤rencilerine iklim de¤iflikli¤ine ve
gezegenin korunma yollar›na dair kolay
ve e¤lenceli bir ö¤renim olana¤› sunuyor.
Çocuklar “Okulumuz Yeflil Program›”
kapsam›nda ö¤rendiklerini “Çevreci Re-
simli Günlük” ad› alt›nda düzenlenen ya-
r›flmayla yaz› veya resim yoluy-
la anlatabilecek. En geç 29
Nisan 2011 tarihine kadar
gönderilebilecek olan
Çevreci Resimli Gün-
lükler aras›ndan ülke

çap›nda birinci gelenin ait oldu¤u okul hem
bir Panasonic ürününe sahip olacak, hem de
Avrupa çap›nda yar›flmaya hak kazanacak.
Avrupa’da birinci olan okula ise 5000 avro
ödül verilecek.

Panasonic’le “Okulumuz Yeflil”
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Çevre

Plastik Pofletler
Tarih mi Oluyor?

Plastik pofletler hayat›m›z›n fazlas›yla içinde. Öte yandan
plastik pofletlerin muhtelif canl›lar›n sa¤l›¤›na yönelik muhtelif
zararlar› var. Duruma ilk uyananlar Afrika ülkeleri oldu. Plastik

pofletler dünyan›n birçok ülkesinde yasaklanmaya bafllad›.
Türkiye’de ise Kad›köy, Nilüfer, Konak ve Edremit Belediyeleri

ilk ad›mlar› atmaya bafllad›. 

Yaz›: Balkan TALU
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oflet denince akl›m›za ilk ne ge-
liyor? Al›flveriflte hayat›m›z›
kolaylaflt›ran hafif, pratik ve

ifllevsel bir tafl›y›c› m›? Öyle ya, sonuç-
ta plastik pofleti icat eden ‹sveçli bilim
adam› Sten Gustaf Thulin’in akl›ndaki
buydu muhtemelen. Yani pofletlerin
yüksek kapasiteli, güçlü ama hafif bir
tafl›ma gereci olmas› gerekiyordu.
Thulin’in tasar›m›n›n ana fikri buydu.
Ancak pofletler günümüzde dünyay›
daha fazla kirletmekten baflka ne ifle
yar›yor? Fazla m› iddial› bir soru oldu?
‹talya’dan Kenya’ya, Zanzibar’dan
Çin’e ve ABD’nin San Francisco kenti-
ne kadar birçok ülke ve bölgede plas-
tik pofletlerin tamamen yasakland›¤›-
n› söylesek ne dersiniz? 

Kullan›m kolayl›¤› ve ifllevselli¤i sa-
yesinde 1960’lar boyunca plastik poflet
fikri dalga dalga yay›ld›. Poflet, tüketim
toplumunun yeni sembolü haline gel-

miflti bile. Bu iflten iyi ekmek ç›kaca¤›
da belli olmufltu. O kadar ki, Celloplast,
fikrin patentini 1965 y›l›nda alm›flken
aradan çok da fazla zaman geçmeden
1977 y›l›nda ABD’nin en büyük petro-
kimya flirketlerinden Mobil, ABD pa-
tentini ele geçiriverdi. Georgia’l› bir
ifladam› olan Jack W. McBride (nam› di-
¤er Pofletadam) poflet imalat›ndan ilk
zengin olan ifladamlar›ndan oldu. Öte
yandan 1980’lerin bafl›na kadar plastik
pofletler hayat›m›za bu kadar fazla gir-
memiflti. Plastik pofletleri ma¤azala-
r›nda kullanmaya ilk karar veren mar-
ket zinciri, Cincinnati merkezli Kroger
oldu. 

Pofletler Erimiyor
Hafif malzemeden üretilen, dayan›kl›,
y›rt›lmayan ve erimeyen poflet fikri
herkese cazip geldi. Tabii burada esas
sorun yaratan anahtar kelime “erime-

P
n ABD’de her sene kullan›lan 10
milyar adet plastik poflet için 12
milyon varil petrol gerekiyor. 

n Plastik kirlili¤i yüzünden her y›l
binlerce deniz hayvan› ve bir
milyondan fazla kufl ölüyor. 

n Greenpeace verilerine 
göre denizlerdeki 
pofletlerden 267 farkl›
deniz canl›s› türü çeflitli 
flekillerde etkileniyor.

n Plastik pofletlerin sadece yüzde 1
ila 2’si geri dönüfltürülüyor.

n BM Çevre Program›’na göre
Okyanuslar›n her 2,5
kilometrekaresinde 46 bin parça
poflet bulunuyor. 

Rakamlarla 
Plastik Pofletler

‹nsanlar gibi deniz canl›lar› da plasti¤in
zararlar›ndan habersiz. Kimi zaman g›da

zannederek yedikleri plastik bütün bir besin
zincirini etkileyebiliyor.   
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yen”. Plastik pofletlerin 100 ila 1000
y›l boyunca do¤ada çözünmeden kala-
bildi¤ini biliyoruz. Plastik pofletleri
ideal k›lan özelliklerden biri de hemen
ulafl›labilir, her yerden edinilebilir olu-
fluydu. Gelin görün ki pofletler hakika-
ten “her yerde” görülebiliyor, kolayl›k-
la do¤a içinde de serseri may›n gibi
uçuflabiliyor veya tonlarca plastik po-
flet sa¤a sola y›¤›labiliyor. Bu noktada,
plastik pofletler ayn› zamanda tek kul-
lan›ml›k oldu¤u için, sadece ABD’nin
her y›l d›flar› 100 milyar adet torba at-
t›¤›n› düflürsek durumun vahameti
anlafl›labilir belki. 2004 verilerine gö-
re bu torba y›¤›n›n›n sadece yüzde 1’i
geri dönüflüyor. Toplam çöpünün dört-
te birini pofletler teflkil eden Kaliforni-
ya eyaleti, s›rf otoyol kenarlar›ndaki
plastik at›klar›n› temizleyebilmek için
16 milyon dolar harcad›. Kaliforniya
merkezli kâr amac› gütmeyen çevre
kuruluflu “Butte Çevre Konseyi” (BEC)
verilerine göre yollar, parklar ve kum-
sallardaki çöp y›¤›nlar›n›n yüzde 80’i
plastik pofletler. Okyanuslar›n her 2,5
kilometrekaresinde 46 bin parça po-
flet bulundu¤u tahmin ediliyor. 

Do¤a içinde çözünemeyen pofletler
parçalar›na ayr›ld›¤›nda topra¤›n ve
suyun yüzeyine zehirli maddeler sala-
biliyor. Vahfli do¤a içinde bu pofletleri
yanl›fll›kla yutan hayvanlar da bo¤u-
lup ölebiliyor. Bu flekilde en çok ölen
hayvanlar›n bafl›nda pofletleri deniza-

nas› zanneden deniz kaplumba¤alar›
ve yunuslar geliyor. 

Resuablebags.com sitesine göre her
sene 100 bin farkl› kufl, balina ve fok
türü poflet parçalar› yedikleri için ölü-
yorlar. Parçalar› yiyip ölen hayvanla-
r›n bedenlerindeki poflet parçalar›, on-
lar› yiyen baflka canl›lar›n bedenlerin-
de yollar›na devam edebiliyorlar. 

Plastikten üretilen di¤er her madde
gibi pofletlerin imalat›nda da zehirli
kimyasallar kullan›l›yor. ABD Çevre
Bakanl›¤› (EPA) verilerine göre plastik
pofletlerin üretiminde kullan›lan 47
kimyasal›n 35’i kanserojen özellikler
tafl›yor. Yine pofletlerin dayan›kl›l›¤›n›
art›rmak için kullan›lan DEHP madde-
sinin spermleri öldürdü¤ü ve sinir sis-

Çevre

n Bangladefl (2002’den itibaren)

n Güney Afrika Cumhuriyeti 

(2003’ten itibaren)

n Ruanda (2005’ten itibaren)

n Tanzanya (2006’dan itibaren)

n Zanzibar (2006’dan itibaren)

n Uganda (2007’den itibaren)

n Kenya (2007’den itibaren)

n Çin (2008’den itibaren)

n ‹talya (2011’den itibaren)

Bu Ülkelerde 
Poflet Yasak!
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teminin üzerindeki olumsuz etkileri
de uzun süredir biliniyor. Üretim süre-
cinde kullan›lan bir gaz olan vinil klo-
rid de karaci¤er, beyin ve böbreklerde
hasara yol aç›yor.

Pofletler fiehirlerden Siliniyor
Plastik pofletlerin muhtelif zararlar›
defalarca kan›tlanm›fl durumda. Bu
yüzden birçok dünya ülkesi plastik po-
fletleri toptan yasaklama yoluna gidi-
yor. Dünyan›n dörtte birinde pofletler
ya yasakland› ya da yüksek vergilerle
s›n›rland›r›ld›. Bu konuda en erken
ad›m atan ülkelerden biri Çin oldu. Bi-
lindi¤i üzere Çin çok uzun y›llar bo-
yunca pek de öyle yeflil bir ülke say›l-
mazd›. Tam tersine kömür karas› ola-
rak nitelendirilebilirdi. 2008 y›l›n›n
Eylül ay›nda mahkeme karar›yla plas-
tik poflet kullan›m› ulusal çapta yasak-
lad›. Yasak bafllayana kadar Çin poflet
üretimi için y›lda 37 milyon varil pet-
rol kullan›yordu. Çin’in bu ad›m›

2010’daki Pekin Olimpiyatlar›na ha-
z›rl›k sürecinde imaj›n› düzeltme ad›-
m› olarak yorumland› ama daha sonra
Çin’in Yeflil Yar›fla s›k› bir girifl yapt›¤›
anlafl›ld›.

Plastik poflet yasaklar› özellikle Af-
rika’da yeni bir trend halini ald›. ‹lk
olarak 2007 y›l›nda 0,03 milimetre ka-
l›nl›¤›ndaki pofletlerin yasaklanmas›-
na çal›fl›ld›ysa da bu giriflim baflar›s›z-
l›¤a u¤rad›. 2008 y›l›nda, Do¤u Afrika
Toplulu¤u (Kenya, Tanzanya, Uganda,
Ruanda ve Burundi) ülkelerinden biri

olan Kenya 2007 y›l›nda, rüzgârla bir-
likte yüzlerce km mesafe kat edebilen
0,06 mm’den ince olan pofletlerin ya-
saklanmas›na karar verdi. Kenya Ulu-
sal Çevre Yönetim Merkezi (NEMA)
Genel Müdürü Ayub Macharia, yasa-
¤›n sebebini anlat›rken “Tanr› dünyay›
yarat›rken bizim oraya sadece çiçekler
ekmemizi istedi. Yönetim sorunlar›
yüzünden topraklar›m›z›n poflet ve
ambalaj kâ¤›d› istilas›na u¤ruyor ol-
mas› bir problemdir ve bunu çözmek
zorunday›z” diyor. 

n 2002 y›l›n›n Ocak ay›nda Güney
Afrika hükümeti poflet kullan›m›nda
yüzde 90’l›k düflüfl hedefini
gerçeklefltirmek için üreticilerin daha
dayan›kl› ve pahal› pofletler
üretmesini zorunlu k›ld›.
n 2002 y›l›n›n Mart ay›nda ‹rlanda
hükümeti poflet bafl›na 15 cent ek

vergi koydu. Plastik poflet kullan›m›
yüzde 90 düfltü. 
n Birçok üretici art›k biyoçözünür,
niflasta ve polimerden üretilen
kompost edilebilir poflet ve polietilen
yerine polilaktik asitten poflet imalat›na
bafllad›. 
Kaynak: Worldwatch Institute

Baflar› Öyküleri
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Afrika’n›n ilk Nobel Bar›fl Ödülü sa-
hibi bilim kad›n› Wangari Maathai,
kampanyay› destekleyerek pofletlerin
at›k alanlar›n› ve kanalizasyon sistem-
lerini t›kayarak s›tmaya sebep olan
sivrisinekler için üreme alan› olufltur-
du¤unu aç›klad›. Nitekim y›llarca bü-
yük sellerle bo¤uflan Bangladefl plastik
parçalar›n›n kanalizasyonu t›kad›¤›n›
bizzat yaflayarak ö¤renmiflti. 2001 y›-
l›nda çal›flmalara bafllayan Bangladefl
2002 y›l›n›n Mart ay›nda baflkentte
plastik poflet kullan›m›n› tamamen
yasaklad›. 

Avrupa’da plastik pofletleri yasakla-
yan ilk ülke ise ‹talya oldu. ‹talya’da
poflet kanunu devreye girene kadar
y›ll›k olarak kifli bafl›na 300 torba dü-
flüyordu. Bu rakam ayn› zamanda Av-
rupa’n›n poflet kullan›m›n›n beflte bi-
rine tekabül ediyordu. ABD’de poflet
kullan›m›n› tamamen yasaklayan ilk
eyaletse San Francisco oldu. 

Tanzanya’da Poflete Hapis Cezas›
‹talya’da plastik poflet kullanmaya de-
vam edenlere yönelik ne tür yapt›r›m-
lar uygulanaca¤› çok da netlik kazan-
m›fl de¤il. Hatta bu yüzden sözkonusu
yasa¤›n çok da uygulanamayaca¤›n›
düflünenler bile var. Bu konuda en sert
ceza veren ülkelerden biri Tanzanya.
Tanzanya’da plastik poflet kullanmak-
ta ›srar edenler yaklafl›k 1016 dolar pa-
ra cezas›n›n yan› s›ra alt› ay hapis ce-
zas›na da çarpt›r›labiliyorlar. Çin ise
yaklafl›k 1500 dolarl›k bir para cezas›
kesiyor. 

Pofleti tamamen yasaklamam›fl olan
ülkelerin birço¤u da yüksek vergilen-
dirme yöntemini seçiyor. Vergilendir-
me konusundaki en baflar›l› ülkeler ise
‹rlanda ve Hong Kong say›l›yor. ‹rlan-
da poflet bafl›na yaklafl›k 20 dolar cent
vergi uygulayarak poflet kullan›m›n›
yüzde 90 oran›nda düflürmeyi baflard›.
‹rlanda ayr›ca pofletler yüzünden biri-
ken çöp y›¤›nlar›n›n hacmini de yüzde

95 düflürmeyi baflard›. Hong Kong ise
poflet bafl›na 6 dolar centlik bir vergi
koydu. Çin’de plastik poflet üreten bir-
çok fabrika yeni uygulamadan pek
memnun kalmad›ysa da ulusal çapta 2
bin ma¤azada süreç ifllemeye bafllad›.
Ayr›ca bu uygulama ülkedeki bütün
market zincirlerinde de uygulan›yor. 

Gelelim ülkemize… Türkiye’de nay-
lon poflet yasa¤›n› ilk uygulayan bele-
diye Kad›köy oldu. Daha sonra s›ra-
s›yla ‹zmir Konak, Bal›kesir Edremit
ve Bursa Nilüfer ilçeleri de naylon po-
flet yasa¤›n› uygulamaya bafllad›lar.
‹zmir Konak Belediye Baflkan› Hakan
Tartan, Dünya Çevre Günü olan 4 Ha-
ziran’dan itibaren üç ay boyunca es-
nafa 24 ayda çözünebilen biyopoflet
ve pamuklu bez pofletler da¤›tt›. Ko-
nak Belediyesi, bir y›ll›k geçifl süre-
cinden sonra cezai yapt›r›mlar uygu-
lamaya bafllayacak. Bursa Nilüfer Be-
lediyesi ise bez torba ve file kullan›-

m›n› yayg›nlaflt›rma kampanyas›n› 5
Haziran 2010 tarihinden itibaren
bafllatt›. Y›lbafl›ndan itibaren plastik
pofletler bütün Nilüfer ilçesinde ya-
sakland›. Birçok baflka ilçe ve ilin de
bu sürece haz›rland›¤›na dair duyum-
lar geliyor. Dar›s› di¤er il ve ilçelerin
bafl›na…

Plastik pofletlerin hayat›m›zda fay-
dadan çok zarar› var. ‹lk olarak özel-
likle yoksullar› kanser ediyor. Rüzgâr-
la birlikte oradan oraya savruluyor.
Kufllar›n kanatlar›na, kaplumba¤ala-
r›n bo¤az›na tak›l›yor. Çöplüklerde
çirkin y›¤›nlar oluflturuyor. Kimileri-
nin dudak büktü¤ü ço¤u Afrika ülkesi-
nin plastik pofletleri rafa kald›ran ilk
memleketler olmas› hepimiz için s›k›
birer hayat dersi olabilir. Asl›nda bi-
reysel düzeyde, bakkala veya markete
gitti¤imizde flu cümleyi kurmam›z ilk
ad›m için yeterli: “Poflet mi? Hay›r al-
mayay›m”. m

Çevre

Plastik pofletin inan›lmaz zararlar›na
karfl›, süpermarket zincirleri de çeflitli
kampanyalarla harekete geçti.
Bunlar aras›nda Kipa’n›n “ömür boyu
çantalar” kampanyas› da dikkat
çekiyor. Geçti¤imiz y›l düzenledikleri
çeflitli kampanyalarla poflet
kullan›m›n› yüzde 17 oran›nda
azaltt›klar›n› aç›klayan Kipa yetkilileri,
50 kurufl-3,5 TL aras›nda de¤iflen
fiyatlarla sat›fla sunduklar› befl farkl›
desen ve ebattaki çantalar›yla bu
oran› 2011 y›l›nda yüzde 70’e
ç›karmay› hedeflediklerini aç›klad›lar.
50 kurufla sat›lan “Ömür Boyu
Çantalar”›n en cazip yan›, çantalar
eskiyip kullan›lmaz hale geldi¤inde
ücretsiz olarak de¤ifltirilebilmeleri. Bu
anlamda, yak›n bir zamanda birçok
üründe görmeye bafllayaca¤›m›z›
umdu¤umuz gibi, çantalar› sat›n
alm›yor, kiral›yorsunuz. 
Böylece hem plastik poflet

kullan›m›n› azaltm›fl, hem de geri
teslim etti¤iniz çantay› çöp y›¤›nlar›na
de¤il, do¤rudan geri dönüflüme
teslim etmifl oluyorsunuz. 

Kipa’dan “Ömür Boyu Çantalar”
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Günefl yoluyla do¤al ayd›nlatmay› ilk defa Romal›lar kulland›.
Arflimet günefl ›fl›¤›n› kullanak gemileri yakt›. Galileo merce¤i icat

etti. Haz›rl›klar tamamd›. Kopernik, “Her fleyin ortas›nda günefl var”
dedi ama akl›m›z bafl›m›za yeni geldi. ‹lk büyük at›l›m› Japonya ve

Almanya yapt›. fiimdi uzmanlar “Bütün dünya güneflle
ayd›nlanabilir” diyor. 
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Yaz›: Balkan TALU
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üneflin hikâyesi çok eskilere
gidiyor asl›nda. Hani eskiden
do¤a bilimlerinin felsefenin

bir parças› olarak konufluldu¤u Antik
Yunan ve Roma zamanlar›na. Örne¤in
evlerin güney yönüne fazladan pence-
re ekleyerek günefl ›fl›¤›ndan fayda-
lanmay› ilk ak›l eden filozofun Sokra-
tes oldu¤unu biliyoruz. Romal›lar bu-
günkü Sicilya’da yer alan Syracuse
flehrini kuflatt›¤›nda içbükey aynalarla
günefli odaklayarak düflman gemileri-
ni yakan da Arflimet’ti. Do¤al gün ›fl›-
¤›n›n ayd›nlatmada kullan›ld›¤› ilk
yap› ise Romal›lar›n en meflhur an›t-
lar›ndan biri olan Pantheon’du. Gü-
nefl enerjisiyle ilgili ilk ciddi çal›flma-
lar ise Galileo’nun merce¤i icat et-
mesiyle bafllad›. 

Garip bir ironidir, güneflin enerji
kayna¤› olarak düflünülmesi 1860’l›
y›llarda “kömür bulunamaz olabilir”

düflüncesiyle bafll›yor. Öte yandan
kömür, petrol gibi bilumum fosil ya-
k›t kaynaklar›na eriflim kolaylaflt›k-
ça ve bu hammaddelerin ifllenmesi
daha ucuz ve cazip hale geldikçe gü-
nefl teknolojilerinin geliflimi 20. yüz-
y›l›n bafl›nda adeta donuyor. O kadar
ki 1974 y›l›na gelindi¤inde Kuzey
Amerika’da sadece alt› özel konutta
günefl enerjisi kullan›l›yordu. 

Bilindi¤i üzere günefl ›fl›¤›ndan elek-
trik enerjisi üretmenin iki temel yolu
var. Birincisi Konstantre Günefl Üre-
tim Sistemleri olarak Türkçe’ye çevi-
rebilece¤imiz CSP’ler (Concentrated
Solar Power).  Bu sistemde günefl ›fl›¤›
elektrik jeneratörlerini çal›flt›racak s›-
v›lar›n ›s›t›lmas›nda kullan›l›yor ve
günefl ›fl›nlar›n› içinde s›v› bulunan bo-
rulara odaklamak için düz veya para-
bolik aynalar gerekiyor.

Öte yandan ayn› sistem çerçevesin-

Günefl Enerjisi

DOSYA

G

Günefl enerjisinden elektrik elde 
etmeyi sa¤layan günefl panellerinin öncü
firmalar›ndan biri olan Bell’in eski bir gazete
ilan› (üstte). Altta do¤al ayd›nlanmay› kullanan
ilk bina: Pantheon.
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Bu fikir biraz bilimkurgu
romanlar›ndan f›rlam›fl gibi görünse
de asl›nda uzun zamand›r tart›fl›l›yor.
Önerinin ana fikri uzayda kesintililik
olmamas›na dayan›yor. Kuzey
Amerika’da çat›lara yerlefltirilen
paneller metrekare bafl›na 125-373
watt tafl›yarak günde yaklafl›k 1
kilowatt/saat enerji üretiyor. Teorik
olarak yerden 36 bin km yükseklikte
sabit konumdaki bir uydu üzerindeki
çok say›daki PV ünitesi günefl
›fl›n›m›n›n sekiz kat fazla oldu¤u
yörüngeye yerlefltirilebilir. Bilim
insanlar› bir kilometre genifllikte
sabitlenmifl yörüngeye birkaç uydu
yerlefltirilmesini öneriyor. Her bir uydu
sürekli günefl ›fl›¤›n› toplayarak PV
hücrelerine yöneltecek yans›t›c›
dizileri kullanacak. Uzaydaki tek bir
PV hücresi yeryüzündeki hücreden 
6-8 kat daha fazla enerji toplayabiliyor
ve yörüngede binlerce dizi
bulunabiliyor. Uydular enerjiyi
mikrodalga frekanslar›yla
yeryüzündeki al›c›lara ›fl›nl›yor.
Sistemin savunucular› enerji bu
üslerin verimli enerji tafl›nmas› için
ideal oldu¤unu söylüyor. Tereddüt
yaratan nokta ise uzaya çok fazla
roket f›rlat›lmas›n›n gerekecek olmas›. 

Uzay Üslü Günefl Enerjisi
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de de¤erlendirilebilecek, “Güç Kulesi”
ad› verilen yeni bir inovasyondan da
bahsediliyor. Güç kuleleri, bir yar›m
daireye yay›lm›fl günefle odaklanm›fl
düz aynalar›n merkezine konumland›-
r›l›yor ve günefl aynalar› kulelerin için-
deki suyu kaynat›yor. Her ne kadar
düz aynalar parabolik aynalardan da-
ha hesapl› ise de güç kulelerinin mali-
yet avantaj› henüz netlik kazanm›fl de-
¤il. Uzmanlar gene de güç kulelerinin
yüksek verimlilik sa¤layabilece¤ini id-
dia ediyorlar. 

Ayn› flekilde verimlilik elde edebil-
mek için kullan›lan Stirling motorlar›-
na ise her ayna dizisine ayr› bir motor
gerekti¤i için hâlâ flüpheyle yaklafl›l›-
yor. CSP sistemlerinin en büyük deza-
vantaj› ise su. Genel olarak yenilenebi-
lir enerji sistemleri daha az su talep
eden sistemler üzerine kafa yorarken

CSP sistemlerinin neredeyse fosil ya-
k›tlarla çal›flan santrallar kadar su ge-
reksinimi oldu¤u s›k s›k hat›rlat›l›yor. 

Güneflten elektrik elde etmenin
ikinci temel yolu ise Fotovoltaik Sis-
temler (PV). Bu sistemde yar› iletken
PV üniteleri günefl fotonlar›n› elektri-
¤e dönüfltürüyor. PV sistemleriyle ilgi-
li en önemli s›k›nt› bugüne kadar CSP
yat›r›mlar›na göre daha pahal› olma-
s›yd›. Ancak PV’lerin maliyetlerindeki
düzenli düflüfl, CSP’lerden daha avan-
tajl› hale gelmek üzere oldu¤unun
müjdesini veriyor. Zaten CSP sistem-
lerinin, iyi verim alabilmek için, günefl
›fl›nlar›n› yüksek düzeyde alabilen böl-
gelerde kurulmas› gerekiyor. PV’lerin-
se böyle bir zorunlulu¤u yok; çok daha
az günefl ›fl›¤› alan bölgelerde bile ye-
terli verim elde edilebiliyor. Her çat›-
ya, küçük arazilere ve hatta bahçelere

Milyonlarca küçük üreticiden oluflmufl bir enerji sistemi,
çok daha demokratik bir üretim-da¤›t›m modeli ve 

arz güvenli¤i oluflturabilir.
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n AB’de 2008 y›l› içinde kurulan PV sistemi: 5.074 MW
n AB’de 2009 y›l› içinde kurulan PV sistemi: 5.485 MW
n AB’de 2010 y›l› içinde kurulan PV sistemi: 9,8 – 12,5 GW
n AB’de 2008 sonu toplam PV kurulumu: 10.376 MW
n AB’de 2009 sonu toplam PV kurulumu: 15.861 MW
n AB’de 2010 sonu toplam PV kurulumu: 25,6 – 28,4 GW

n Dünyada 2008 y›l› içinde kurulan PV sistemi: 5.568 MW
n Dünyada 2009 y›l› içinde kurulan PV sistemi: 8.600 MW
n Dünyada 2010 y›l› içinde kurulan PV sistemi: 12,4 – 15,7 GW
n Dünyada 2008 sonu toplam PV kurulumu: 14.730 MW
n Dünyada 2009 sonu toplam PV kurulumu: 23.330 MW
n Dünyada 2010 sonu toplam PV kurulumu: 36 – 39 GW

EPIA 2010 PV Pazar› Verileri
bile kurulabilmesi PV’lerin, gelece¤in
tamamen desantralize olmufl enerji
üretim sistemleri için çok daha uygun
bir seçenek olmas›n› sa¤l›yor. Ayr›ca
milyonlarca küçük üreticiden oluflmufl
bir enerji sistemi, çok daha demokra-
tik bir üretim-da¤›t›m modeli ve arz
güvenli¤i oluflturabilir.

PV’lerin di¤er bir avantaj› ise ana
hammaddesi olan silikonun yerkabu-
¤unda en fazla bulunan ikinci madde
olmas›. Öte yandan yeni kuflak ince
film olarak adland›r›lan PV ünitelerin-
de selenyumun kullan›lmas›n›n mali-
yetleri art›rma riski de her zaman
bulunuyor.

Petrol-Günefl Açmaz›
Günefl sistemlerinin kullan›lmas›yla
ilgili istatistiklerin tutulmas›n›n 1974
y›l›na sarkmas›n›n da bir sebebi var el-
bette. 1973 y›l›nda Arap ülkeleri tara-
f›ndan uygulanmaya bafllanan petrol
ambargosu sayesinde ABD enerji poli-
tikalar› yeniden gözden geçirildi ve
günefl teknolojilerine tekrar yat›r›m
yapmaya karar verildi. 1971 y›l›nda
do¤rudan elektrik üretimi için kullan›-
lan PV’lerin watt bafl›na birim fiyat›
100 dolar iken 1984 y›l›nda bu birim fi-
yat 7 dolara kadar düflmüfltü. ABD’nin
güneflli günler hevesi 1980’li y›llara
kadar devam etti ama petrol fiyatlar›
tekrar normal seyrine dönünce 1984
y›l›ndan itibaren günefle yönelik yat›-
r›mlar sönmeye bafllad›. 

Günefl enerjisi 1997 y›l›ndan itiba-
ren tekrar gündeme gelmeye bafllad›.
Bu seferki neden petrol krizi de¤il,
do¤rudan iklim kriziydi. Küresel ‹klim
De¤iflikli¤i yavafl yavafl bütün sayg›n
bilim çevreleri taraf›ndan bilimsel bir
gerçek olarak kabul edilmeye bafllan-
m›flt›. Bu arada petrol ve gaz tedari-
kinde sorunlar yaflanmaya bafllad›.
2003 y›l›nda patlak veren Irak-ABD
Savafl› sonras›nda El Kaide Irak’taki
petrol kuyular›n› da bombalamaya

Global PV Toplam Kurulu Güç (Temmuz 2010 Raporu)

ÜÜllkkee 22001100''aa  kkaaddaarr 22001100''ddaa  kkuurruullaann 22001100  ssoonnuu  ttooppllaamm››
Almanya 9.830 MW 8.200 MW 18.030 MW
‹spanya 3.520 MW 200 MW 3.720 MW
Japonya 2.630 MW 500 MW 3.130 MW
ABD 1.650 MW 500 MW 2.150 MW
‹talya 1.032 MW 400 MW 1.432 MW
Çek Cumhuriyeti 465 MW 160 MW 625 MW
Çin 305 MW 250 MW 555 MW
Fransa 289 MW 250 MW 539 MW
Belçika 363 MW 130 MW 493 MW
Portekiz 102 MW 80 MW 182 MW
Toplam 20.186 MW 10.670 MW 30.856 MW

AB Ülkeleri 15.861 MW 9.439 MW 25.300 MW
Dünya 23.330 MW 12.400 MW 35.730 MW
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bafllay›nca petrol fiyatlar› tavan yapt›.
Üstelik El Kaide, ABD’nin sad›k mütte-
fikleri aras›nda an›lan Suudi Arabis-
tan’da da eylemler yap›yordu. Irak Sa-
vafl›’na kadar varil bafl› ham petrol fi-
yat›nda psikolojik eflik 50 dolarken bu
rakam›n 100 dolar› geçti¤i, hatta 200
dolara ulaflt›¤› zamanlar da görüldü.
Günümüzde ham petrol fiyatlar› 90
dolarda seyrediyor. Üstelik ABD’nin
kendi topraklar›ndaki petrol rezervle-
rinin tükenmeye yüz tutmufl olmas› ve
dünya kaynaklar›n›n 50 y›l içinde bit-
me ihtimalinin yüksek oluflu da cabas›.
Günefl ›fl›¤›ndan elektrik üretiminin
21. yüzy›l›n megatrend’i olaca¤›ndan
çok az kifli kuflku duyuyor art›k. Kimi-
leri bunu, “Solar Gündo¤umu” olarak
bile niteliyor…

Sayaç At›l›m›
1990’lar›n ortalar›ndan itibaren günefl
sektöründe liderlik ABD’den Japonya
ve Avrupa’ya geçti. 1992 ve 1994 y›lla-

ABD Enerji Bakanl›¤› Solar Dekatlon
yar›flmas›n› 2002 y›l›ndan beri
düzenliyor. Yar›flma kapsam›nda
tasarlanan günefl yap›lar› maliyet,
verimlilik ve estetik kriterlerine göre
belirleniyor. 
Bu etkinlik sayesinde ö¤renciler
günefl enerjisiyle yürütülen tesislerin
ayn› zamanda nas›l hesapl›
olabilece¤ini gözleriyle görmüfl
oluyorlar. Yar›flmalara dahil olan
binlerce ö¤rencinin mezun
olduklar›nda gerçek anlamda sayg›n

birer ifl referanslar› oluyor. Bu flekilde
ABD’nin de temiz enerji sektöründeki
insan kaynaklar› a¤› geniflliyor.
Bugüne kadar 15 bin genç ö¤rencinin
bu proje sayesinde hayat› de¤iflti.
2007 y›l›ndaki müsabakada
Almanya’da bulunan Darmstadt
Teknik Üniversitesi ö¤rencilerinin ABB
flirketinden destek alarak tasarlad›klar›
günefl evi birincilik ödülünü ald›.
Darmstadt Üniversitesi Günefl Evi
nemli s›cak subtropikal iklime uygun
olarak tasarlanm›flt›. 

Solar DekatlonGünefl ›fl›¤›ndan elektrik
üretiminin 21. yüzy›l›n

megatrend’i olaca¤›ndan çok
az kifli kuflku duyuyor art›k.

Kimileri bunu, “Solar
Gündo¤umu” olarak bile

niteliyor…
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r› aras›nda çift yönlü sayaç sistemini
gelifltiren ve mahsuplaflma at›l›m›n›
tamamlayan ilk ülke ise Japonya oldu.
Japonya’n›n ayn› dönemde teflvik ya-
salar› sayesinde 1994 y›l›nda 31,2 me-
gawatt (MW) olan kurulu gücü
1999’da 318 MW’a kadar ç›km›flt› bile.
Çift tarafl› sayaç uygulamas›n›n en bü-
yük avantaj› ise PV kullan›m›n›n yay-
g›nlaflt›rmas› oldu. Böylece ilk kurulu-
mu CSP’den daha pahal› olan PV’lerin
maliyeti, tüketicilerin fazla elektri¤i
satabilmesi sayesinde amorti edilebi-
lir hale geldi.

Günefl enerjisi konusunda bugün
hâlâ en öndeki ülkelerden biri olan Al-
manya ise, Yenilenebilir Enerji Kay-
naklar› Yasas›’n› 2000 y›l›nda ç›kard›.
Al›m garantilerinin de düzenlenme-
siyle 2000 y›l›nda 100 MW olan kurulu
güç 2007 sonunda 4000 MW’yi geçti.
Bugün bu rakam›n 18 GW civar›nda ol-
du¤u tahmin ediliyor.

Bu yasan›n ç›kmas›nda bir dönem
koalisyon orta¤› olmufl Yefliller Parti-
si’nin ciddi pay› var elbette. Bu yüzden
2007 y›l›nda Almanya hem AB hem de
G-8 dönem baflkan›yken ‹klim De¤i-
flikli¤iyle mücadelenin ve buna uygun
enerji politikalar›n›n belirlenmesi ko-
nular›n›n öncelikli mesele haline gel-
mesini sa¤lad›. Almanya’da 2009 y›l›
itibar›yla 300 binden fazla kifli yenile-
nebilir enerji sektöründe çal›fl›yor. Yi-
ne arkadan ama büyük bir h›zla gelen
‹spanya da 2004 y›l›nda al›m garanti
rakamlar›n› ilan etmesinden üç sene
sonra 2008 y›l›nda dünyada kurulan
PV sistemlerinin yüzde 45’ini kendi
topraklar› üzerinde kuruyordu.

Türkiye, Almanya’n›n 
450’de Biri mi?
Peki, Türkiye’de durum nas›l? Türki-
ye’de günefl enerjisiyle ilgili ilk aka-
demik çal›flmalar 1960’l› y›llarda bafl-
lad›. Günefl enerjisinin dünyadaki po-
pülaritesi artmaya bafllarken 1975 y›-

Günefl Enerjisi
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BBööllggee TTooppllaamm  GGüünneeflfl  EEnneerrjjiissii GGüünneeflfllleennmmee  SSüürreessii  
((KKWWhh//mm22--yy››ll)) ((SSaaaatt//yy››ll))

G.DO⁄U ANADOLU 1460 2993
AKDEN‹Z 1390 2956
DO⁄U ANADOLU 1365 2664
‹Ç ANADOLU 1314 2628
EGE 1304 2738
MARMARA 1168 2409
KARADEN‹Z 1120 1971

Türkiye’nin en fazla günefl enerjisi potansiyeline sahip bölgesi Güneydo¤u. 
En az günefl gören bölge ise Karadeniz.

Kaynak: E‹E Genel Müdürlü¤ü

Y›ll›k Toplam Günefl Enerjisi 
Potansiyelinin Bölgelere Göre Da¤›l›m›

AAyyllaarr AAyyll››kk  TTooppllaamm GGüünneeflfl  EEnneerrjjiissii GGüünneeflfllleennmmee  SSüürreessii
((KKccaall//ccmm22--aayy))  ((KKWWhh//mm22--aayy)) ((SSaaaatt//aayy))

Ocak 4,45 51,75 103
fiubat 5,44 63,27 115
Mart 8,31 96,65 165
Nisan 10,51 122,23 197
May›s 13,23 153,86 273
Haziran 14,51 168,75 325
Temmuz 15,08 175,38 365
A¤ustos 13,62 158,4 343
Eylül 10,6 123,28 280
Ekim 7,73 89,9 214
Kas›m 5,23 60,82 157
Aral›k 4,03 46,87 103
Toplam 112,74 1311 2640
Ortalama 308,0 cal/ 3,6 kWh/ 7,2 saat/gün

cm2-gün m2-gün

Türkiye’nin Y›ll›k Günefllenme Saatleri Da¤›l›m›
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l›nda Türkiye’nin günefl enerjisi ko-
nulu ilk ulusal kongresi ‹zmir’de top-
land›. Gene Türkiye’nin ilk pasif gü-
nefl enerjisi uygulamas› 1975 y›l›nda
ODTÜ’de gerçeklefltirildi. ‹lk Günefl
Enerjisi Enstitüsü ise 1978 y›l›nda
Ege Üniversitesi bünyesinde kuruldu. 

Bütün bu erken at›lm›fl ilk ad›mlara
ra¤men günefl ›fl›¤›ndan elektrik
üretiminde olabilecek en kötü nokta-
da bulundu¤umuzu söylemekte bir
beis yok. Avrupa Fotovoltaik Endüs-
trisi Birli¤inin (EPIA) aç›klad›¤› 2010
y›lsonu raporlar›n›n verileri, Türki-
ye’nin Avrupa ülkelerinin ne kadar
gerisinde kald›¤›n› gözler önüne seri-
yor zaten. Buna göre, Türkiye’de, top-
lam günefl enerji santral› kurulu gücü
sadece 4 MW iken; Almanya 18 GW!

Günümüzde günefl santrallar›nda
kanal tipi (Trough System) sistemler
giderek daha fazla hakimiyet kuruyor.
Kaliforniya Mojave Çölü’nde bu
sistemle kurulmufl olan Günefl Enerjisi
Üretim Sistemleri (SEGS) dünyan›n en
büyük günefl santral sistemi olma
özelli¤ini tafl›yor. Dokuz ayr›
santraldan oluflan sistem 1980’de bir
‹srail firmas› Luz Industries taraf›ndan
infla edilmifl. 354 MW kapasitesi olan
sistem yar›m milyonluk bir nüfusun
elektrik ihtiyac›n› karfl›l›yor. 

Kanal tipi sistemlerde kullan›lan
parabolik aynalar günefle, di¤er
aynalardan 30-60 kat daha fazla
odaklanabiliyor. KST sistemlerine
benzer biçimde borunun içinden
geçen sentetik petrolün ›s›t›lmas›ndan
ortaya ç›kan buhardan elektrik enerjisi
elde ediliyor. SEGS, sistemleri ayn›
zamanda hibrid özelli¤i tafl›yor. Bulutlu
günlerde veya günefl çekilince
do¤algaz sistemi devreye giriyor.
Elektri¤in yüzde 25’i do¤algazdan
sa¤lan›yor. 

Dünyan›n En büyük Günefl Santral› Kaliforniya’da

Avrupa Fotovoltaik Endüstrisi Birli¤inin (EPIA) verilerine
göre, Türkiye Almanya’n›n üretti¤i günefl enerjisinin 

ancak 450’de birini elde edebiliyor. 
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Yani Türkiye’nin 450 kat›. Bu arada
‹spanya 4 GW, ata¤a kalkan ‹talya 1,5
GW, Çek Cumhuriyeti ise 625 MW se-
viyesine çoktan ulaflm›fl durumda.
EPIA’n›n raporuna göre, 2010 y›l›nda,
toplamda 9,8-12,5 GW aral›¤›nda yeni
PV sisteminin kuruldu¤u Avrupa’da
toplam güç 25,6-28,4 GW aral›¤›nda.
Küresel ölçekte toplam PV kurulu gü-
cü için EPIA ve Uluslararas› Enerji
Ajans›’n›n 2020 öngörüsü 390 GW,
2050 öngörüsü ise 3000 GW.

Enerji Bakan› Tamer Y›ld›z, meclis-
te 2010 y›l› Enerji Bütçesi ve 2023
Strateji Plan›’n› aç›klarken 2023 y›l›-
na kadar yenilenebilir kaynaklar›n
toplam üretim içindeki pay›n›n yüzde
30’a ç›kar›lmas›n›n hedeflendi¤ini
söylüyordu. Ama bunun bu gidiflle na-
s›l gerçeklefltirilece¤i tam bir muam-
ma. Tabii gerçek bir “leapfrog” ger-
çekleflmezse…

Beklenen Yasa 
Vodafone taraf›ndan dünyan›n önde
gelen araflt›rmac›lar›na haz›rlat›lan
“Future Agenda, 2020 Y›l›nda Dünya”
kitab›n›n Solar Gündo¤umu bölü-
münde verilen bilgilere göre küresel
enerji tüketimi y›ll›k yaklafl›k 470 EJ
civar›nda seyrediyor. Günefl ise dün-
yaya y›lda yaklafl›k 4 milyon EJ enerji
sa¤l›yor. Bu durumda teorik olarak
günefl, ihtiyaç duydu¤umuz enerjinin
en az 8 bin kat›n› sa¤layabilir. Dolay›-
s›yla “Uzun vadede tüm enerji ihtiya-

Vodafone Grubu taraf›ndan haz›rlanan
ve Optimist Kitap taraf›ndan dilimize
kazand›r›lan Future Agenda - 2020
Y›l›nda Dünya, gelecekte dünyam›z›n
halinin ne olaca¤›na dair projeksiyonlar
içeriyor. Kitab›n “Solar Gündo¤umu”
bafll›kl› bölümünde PV sistemlerinin flu
anda 10’larda seyreden verimlilik
oranlar›n›n yüzde 40’a kadar ç›kaca¤›
öngörülüyor. Future Agenda ekibinin
güneflin gelece¤ine yönelik di¤er
öngörülerini ise EKOIQ okurlar›yla
paylafl›yoruz:
Baflta Almanya olmak üzere tüm
Avrupa flu anda küresel talebin yüzde
80’ini oluflturuyor, çok kifli önümüzdeki
birkaç y›lda ABD’den Çin’e, Afrika’dan
Hindistan’a tüm dünyada daha büyük
ölçekli solar enerji sistemlerinin
kurulaca¤›n› öngörüyor. Almanya’daki
sübvansiyonlar daha ucuz ve daha
etkin teknolojiye ba¤l› olarak düflerken,
ticari yaflam gücünde bir dönüm
noktas›na ulafl›lacak. ABD Enerji
Bakanl›¤›’n›n Solar Amerika Giriflimi’ne
göre PV solar enerjisi 2015’e kadar
sübvansiyonsuz rekabet edecek
duruma gelecek. 
Di¤er teknolojilerde oldu¤u gibi, artan
kapasite maliyette istikrarl› bir düflüfl
getirecek. Ve “tedarik zincirinde,
üreticiler daha ince silikon levhalar
kullan›p düflük ›fl›k düzeylerinde gücü
ço¤altarak, hücre verimlili¤ini
art›racak”.
K›sa vadede, ABD’nin rüzgâr ve günefl

enerjisi santrallar› infla eden flirketlere
60 milyar dolar kredi garantisi de veren
2009 tarihli Teflvik Tasar›s›, ABD
piyasas›n› hareketlendirdi. ABD Enerji
Bakanl›¤›’n›n Ulusal Yenilenebilir Enerji
Laboratuvar›ndan Carol Sue
Tombarip’in son kitab›nda belirtti¤i
gibi, “Wal-Mart enerji ihtiyac›n›n yüzde
100’ünü yenilenebilir enerjiden
karfl›lamay› amaçl›yor” ve bu
çerçevede, Kaliforniya ve Hawaii’deki
süpermarketlerin çat›lar›na solar enerji
sistemi kuruluyor. Ayr›ca devasa bir
enerji kullan›c›s› olan Google, Sharp ile
PV çat› sistemlerine yönelik bir ortakl›k
kurduklar›n› duyurdu. Di¤er ülkelere
bakt›¤›m›zda, Çin de solar enerji
tesisat› için sübvansiyon uygulamas›
bafllatt› ve 2009’da, Qinghai bölgesi
dünyan›n ilk 1 GW solar çiftli¤inin
kurulmas› için onay verdi. Daha
önemlisi, Ocak 2010’da Hindistan
devleti, Hindistan’› solar enerjide dünya
lideri konumuna tafl›may› amaçlayan
ve 2020’de 20 GW, 2050’ye kadar
2000 GW solar üretim kapasitesi
öngören Ulusal Günefl Enerjisi
Müsteflarl›¤›’n› kurdu. 
Baz› ülkeler, örne¤in Kuzey Avrupa’da
bulunanlar, elektrik ihtiyaçlar›n›n
yaklafl›k yar›s›n› s›n›rlar› dâhilinde
bulunan PV ve solar çiftliklerinden elde
edebilirken, baflka ülkelerden de solar
enerji eriflimi sa¤lad›klar› takdirde, tüm
elektrik taleplerini günefl enerjisinden
elde edebilirler…

“2015’de Sübvansiyonsuz Rekabet Edebilir” Art›k Türkiye’de de 500
KW’nin alt›nda elektrik
üretimi yapabilmek için

flirket kurup lisans almaya
gerek yok. Üstelik kiflisel

kullan›c›lar ürettikleri
elektri¤in fazlas›n› da
da¤›t›m flirketlerine

satabilecek.
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c› güneflten sa¤lanabilir” cümlesi de
fantastik bir önerme olmaktan ç›k›-
yor. Türkiye’de ise “Godot’yu bekler”
gibi beklenen Yenilenebilir Enerji Yö-
netmeli¤i nihayet yay›nland›. ‹lk ön-
ce iyi haberi verelim, kiflisel üretim
için belirlenmifl olan 500 KW alt limi-
ti kald›r›ld›. Art›k 500 KW’nin alt›nda
elektrik üretimi yapabilmek için flir-
ket kurup lisans almaya gerek yok.
Üstelik kiflisel kullan›c›lar ürettikleri
elektri¤in fazlas›n› da da¤›t›m flirket-
lerine satabilecek. Kötü haber ise
üretici 13,3 dolar cent’lik teflviki pek
yeterli bulmuyor. Türkiye’deki günefl
enerjisi sektörü yöneticileri yaklafl›k
25 euro centlik bir teflvik talep edi-
yorlard›. Uzmanlar›n konuyla ilgili
yorumlar› ise de¤ifliyor. Baz›lar› bu-
gün en baflar›l› ülke olarak an›lan Al-

manya’n›n 40 euro centlerle bafllad›-
¤›n› hat›rlat›yor. Günefl Enerjisi Sa-
nayicileri Derne¤i (GENSED), Yuna-
nistan’›n ekonomik krize ra¤men 35
euro cent teflvik vermeye devam etti-
¤ini belirtiyor. Öte yandan özellikle
Türkiye günefl kufla¤›nda yer alan bir
ülke oldu¤u için, talep edilen 25 euro-
centin gerçekten de biraz fazla oldu-
¤unu savunanlar da var. 

Her ne kadar zaman›nda Kopernik,
günefli evrenin merkezine koyduysa
da nimetlerinden yararlanmak için
fazlas›yla uzun süre bekledik. Koper-

nik “Her fleyin merkezinde günefl
var” cümlesini 16. yüzy›lda kurmufl-
tu. Biz 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›na ka-
dar oyaland›k ama olsun... Future
Agenda uzmanlar› “Enerji ihtiyac›n›n
tamam›n›n güneflten karfl›lanmama-
s› için bir sebep yok” diyerek yüre¤i-
mize su serpiyor ve insan eski bir K›-
z›lok-Ortaçgil flark›s›n› hat›rl›yor:

Güneflin aynas›nda biz / Bizde bir
düfl / Düflte bir çocuk, çocukta yol /
Yolda toz, tozda avuç, avuçta kader /
Kaderde sen, güneflte akflam oluyor /
Ben düflünürken... m

ABD’deki toplam sera gaz›
emisyonunun yaklafl›k yüzde 40’›
binalar›n enerji tüketiminden
kaynaklan›yor. Bu noktada ideal
çözüm olarak Pasif Günefl Evleri
(PGE) devreye giriyor. PGE’lerin
tasar›m› ›s›n›n hareket biçimine
dayan›yor. PGE’ler bu flekilde günefl
›fl›¤›ndan do¤rudan yararlanabiliyor ve

binalar›n bizzat kendisi enerji kayna¤›
haline gelebiliyor. Binalar›n pencere
aç›lar› güneflin k›fl ve yaz hareketine
bakacak flekilde tasarlan›yor. Is›n›n iyi
emilmesi ve tutulmas› için evin d›fl
yüzeyi tafl duvarlarla kaplan›yor.
PGE’ler PV’ler veya di¤er teknolojilerle
beslendi¤inde ideal bir “net s›f›r enerji”
yap›lar›na dönüflüyorlar

Pasif Günefl Evleri

Uluslararas› Enerji Ajans›’na ba¤l›
olarak çal›flan Solar Heating
Cooling Programme’in (SHC) 2009
y›l› verilerine göre küresel ölçekte
kurulu olan termal ›s›tma sistem
gücün toplam› 165 GW. Is›tma ve
so¤utma amaçl› kullan›lan bu
sistemlerin dünya yüzeyinde
kaplad›¤› alan 236 milyon
metrekare. Türkiye’de kurulu
toplam güç ise 7105 MW’de
kalm›fl durumda. Türkiye’deki
termal gücün toplam yüzölçümü
ise 10 milyon 150 bin metrekare.
Her ne kadar söz konusu rakam
fena bir büyüklük gibi
gözükmüyorsa da bu say› ülke
nüfusuna oranlad›¤›m›z zaman kifli
bafl›na düflen günefl enerjisi miktar›
0,09 KW’ye kadar düflüyor. Kifli
bafl› kullan›m›n en yüksek oldu¤u
K›br›s’ta bu rakam 0,65 KW’ye
kadar ç›k›yor. K›br›s’› 0,49 KW ile
‹srail izliyor. Üçüncü s›rada ise 0,22
KW ile Avusturya var. 

Güneflle Su Is›tmada
Neredeyiz?
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Söylefli

Profesör M. P›nar Mengüç

“‹klim ‹çin ‹novasyon Gerekli”
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ÖÖzzyyee¤¤iinn  ÜÜnniivveerrssiitteessii  bbüünnyyeessiinnddee  bbiirr
EEnneerrjjii,,  ÇÇeevvrree  vvee  EEkkoonnoommii  MMeerrkkeezzii
((EEÇÇEEMM))  kkuurrdduunnuuzz..  BBuu  kkoonnuuddaa  bbiirraazz
bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??
Ben yaklafl›k iki sene önce Türkiye’ye
geldim. Daha önce uzun zaman Ameri-
ka’dayd›m. Benim ana konum Ifl›n›ml›
Is› Transferi (Radiation Heat Trans-
fer). T›pk› sizin gibi, biz de 21. yüzy›l›n
ana gündeminin enerji, çevre ve eko-
nomi olaca¤›n› gördük ve EÇEM’i 2009
bafl›nda Özye¤in Üniversitesinde kur-
maya karar verdik. Sonra flans yard›m
etti ve flimdi EÇEM Direktör Yard›mc›-
l›¤›n› üstlenen P›nar Özuyar baflvurdu
üniversitemize. O zamandan beri Dr.
Özuyar’la birlikte Merkez bünyesinde
çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

2009 y›l› sonunda EÇEM YÖK tara-
f›ndan resmi olarak tan›nan bir mer-
kez haline geldi. 2009 Aral›k ay›nda
ben de Kopenhag ‹klim Zirvesine ka-
t›ld›m. Oradaki gözlemlerim, hem ik-
lim de¤iflikli¤inin önemini bir kez da-
ha gösterdi, hem de gereken çözüm-
lerdeki en büyük eksikli¤in asl›nda
mühendislik inovasyonlar› oldu¤unu
teyit etti. ‹lginç bir baflka gözlem de ik-
lim konular›na a¤›rl›k verenlerin bü-
yük bir k›sm›n›n mühendislik d›fl›n-
dan olmas›yd›. Örnek olarak, MIT’den
bir grup iklim de¤iflikli¤inin etkilerini
irdelemek için çok güzel bir yaz›l›m
haz›rlam›flt›. Düflünün bu çal›flma on-
lar›n mühendislik bölümünden de¤il,
iflletme okulundan geliyor. Daha aç›k
bir flekilde ifade edersek bence iklim
sorununu merkeze alan bir mühendis-
lik gerekiyor ve bu ne dünyada ne de
bizde yap›l›yor. Sonuçta çal›flacak pro-
jelerin mühendislerle birlikte üretil-
mesi ve problemlerin böylece çözül-
mesi laz›m. 

O noktada Merkez olarak olas› kat-
k›m›z› “‹klim için inovasyon” diye dü-
flünmeye bafllad›k. Bu çabayla yapt›k-
lar›m›z› üç tane çal›flma alan› üzerine
yerlefltirdik. Bunlardan biri benim 10

y›ld›r üzerinde çal›flt›¤›m nanotekno-
loji alan›. Örnek olarak kömür yakt›¤›-
n›z zaman ç›kan is ya da otobüsün eg-
zozundan ç›kan siyah duman, nano
boyutta taneciklerden (soot) oluflur ve
do¤rudan iklim de¤iflikli¤iyle ilgilidir.
Bu parçac›klar›n havada oluflu hem
çevreyi kirletti¤inizi, hem de yak›t› ve-
rimsiz kulland›¤›n›z› gösterir. Bu ko-
nuda yapt›¤›m›z çal›flmalar nano-met-
re boyutundaki parçac›klar› tan›mla-
mam›za, bu amaçla de¤iflik ölçme alet-
leri ve sistemleri gelifltirmemize yar-
d›m etmiflti. Bu düzeyde yap›labilecek
çal›flmalar›n da hem fosil yak›t kulla-
n›m›na hem de çevreye verilebilecek
zarar› azaltmaya ileri teknolojiler ba-
z›nda çözüm getirebilece¤ini düflünü-
yoruz. Nanoteknoloji alan›ndaki bir
di¤er çal›flmam›z da yak›n alan ›fl›n›m
prensipleri kullanarak gelifltirdi¤imiz
nano-termo-fotovoltaik hücreler.
Bunlar da elektrik üretimi için yanma
odalar›ndan veya daha düflük s›cakl›k-
taki kaynaklardan faydalanmay›
amaçl›yor.

‹kinci çal›flma alan›m›z, yine benim
do¤rudan üzerinde çal›flmalar yapt›-
¤›m radyasyonla ›s› transferinin en-
düstriye uyarlanmas›d›r. Üçüncüsü de
‘Urban Studies’ olarak bilinen Kentsel
Çal›flmalard›r. Asl›nda kentsel çal›fl-
malar anlam›nda teknolojik inovas-
yon için belki nanoteknoloji ya da ›s›
transferinin bilimsel derinliklerine
kadar inmemize de ihtiyaç yok. Orada
yap›c›, ak›lc›, birlefltirici düflünmek
yeterli. Çözümler, programlar, mate-
matiksel aç›klamalar, her fley ortada…

TTeekknnoolloojjiikk  ddee¤¤iill,,  bbiilliiflflsseell  bbiirr  ççaall››flflmmaa
yyeetteerrllii  ggiibbii  ggöörrüüllüüyyoorr……
Ama bu kavramlar› birlefltiren bir fley
var. O da asl›nda sürdürülebilirlik ama
daha yap›c› bir kavram üzerine infla
edilmesi laz›m. Biz sürdürülebilirli¤e
enerji, çevre ve ekonomi kavramlar›-
n›n hem ayr› ayr› etkilerini, hem de

Yeflil Kampus, TÜB‹TAK
ve AB FP-7 Projeleri,
nanoteknoloji-bazl›
patentler, ‹stanbul ‹klim
Grubu, IBM Ak›ll› Dünya
Projesi, S›f›r 2050
‹stanbul… Bütün bu
önemli projelerin
göbe¤inde hep ayn›
ismi görebilirsiniz:
Profesör M. P›nar
Mengüç. Ifl›n›ml› ›s›
transferi konusunda
dünyadaki en yetkin
akademisyenlerden biri
kabul edilen Mengüç
tüm bu çal›flmalar›,
Özye¤in Üniversitesi
bünyesinde kurulan
Enerji, Çevre ve
Ekonomi Merkezinde
sürdürüyor ve “iklim
de¤iflikli¤inin getirece¤i
zorluklar›n çözümünde
mühendislere çok
büyük bir rol
düfltü¤ünü” ›srarla
vurguluyor. 
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ba¤dafl›k etkilerini incelemek istiyo-
ruz. Bu üç kavram›n ayn› anda düflü-
nülmemesi bence bir karmaflaya ne-
den oluyor. Mesela iklim için gereken
enerji kullan›m› kavramlar› ço¤u za-
man çevrenin alt›nda görüflülüyor.
Halbuki enerji flimdi daha büyük bir
olay haline gelmeye bafllad›. Enerji ve
iklimin iliflkisi çevre etkilerinin d›fl›n-
da da anlafl›lmaya bafllad›. Daha önce
iklim do¤rudan çevre anlam›na geli-
yordu. ‹klim de¤iflikli¤i, art›k enerji
kullan›m›ndan ve üretiminden kay-
naklanan bir fley olarak düflünülmeye
baflland›. Bu noktada enerjiyi nas›l
üretti¤imize ve tüketti¤imize bakma-
n›n zaman› geldi. Orada yenilenebilir
enerji ve di¤er enerji kaynaklar› var.
Tabii bir de gerçekler var. Örne¤in
Türkiye’nin 10 ya da 40 y›l içinde kö-
mürden tamamen kurtulmas› müm-
kün mü? Nerden bakarsan›z bak›n im-
kans›z. Bu imkans›zsa, o zaman kömü-
rü daha temiz yakmaya da yo¤unlafl-
mam›z gerekiyor. Yoksa yenilenebilir
enerjinin de flans› yok. 

SSaann››rr››mm  kk››ssaa,,  oorrttaa  vvee  uuzzuunn  vvaaddeellii  ppllaann--
llaarr  yyaappmmaakk  zzoorruunnddaayy››zz……
‹stanbul’a ilk geldi¤imde birkaç mima-
ri toplant›ya kat›ld›m. Y›ld›z Teknik’te
kat›ld›¤›m bir toplant›da mimarl›k ö¤-
rencilerinin sorular›ndan bir tanesi
flöyleydi: “Söyleyin bize, hangi enerji
kayna¤›n› kullanal›m? Hangisine a¤›r-
l›k vererek tasar›m yapal›m?” Bu soru
asl›nda enerjide çal›flanlarla mimarla-
r›n beraber çal›flmas›n›n ne kadar
önemli oldu¤unu vurguluyor. Elbette
çevre uzmanlar›n›n da, ekonomistlerin
de. Bu sorunun en güzel cevab› elbette
ki yenilenebilir enerji ama pratik ola-

rak bu olacak ifl de¤il. Çünkü flu anda
sadece yenilenebilir enerji kullanarak
yap›lacak binalar› karfl›layabilecek pa-
rasal fonlar› bulmam›z mümkün de¤il.
Türkiye’de tamamen yenilenebilir
enerji ile çal›flan binalar yapabilmemiz
y›llar alacakt›r Peki, önümüzdeki y›l-
larda boyuna kirletmeye devam etme-
mek için baflka nas›l çözümler bulabili-
riz? Duruma aflama aflama bakmak la-
z›m. Belki de tamamen kendi etraf›-
m›zdan bafllamam›z laz›m. Örne¤in flu
gördü¤ünüz cam› ele alal›m. Yaz›n
camdan içeriye s›cak girdikten sonra
bunu d›flar› atmak için klima kullan-
man›z gerekir. Bu cam› oldu¤u gibi b›-
rak›rsan›z mutlaka para harcayacaks›-
n›z demektir. Harcayaca¤›n›z her 1 li-
ran›n 70 kuruflunu da enerji ithal et-
mek için d›flar› kapt›racaks›n›z. Is›y›
içeri almamak için perde kapat›l›r an-
cak iflin gerçe¤i, perdenin hiçbir fayda-
s› yoktur. Is› girdikten sonra içeride
kal›r. O radyasyonla içeri giren ›fl›k bu-
radan d›flar› ç›kmaz. Zaten “Greenhou-
se Effect” de (Sera Etkisi) budur. Peki,
ne yapman›z gerekir? Perdeyi d›flar›
koyacaks›n›z, yani panjur yapacaks›-
n›z. ‹zmir’de eski evlere bakarsan›z
hepsinde panjur vard›r. ‹zmir’de ço-
cuklu¤umu geçirdim, evler hiçbir za-
man s›cak olmazd›. Perdeyi içeri koy-
du¤unuz zaman o evler yanar. Herkes
“Alsancak yan›yor” diye flikâyet ederdi.
Neden biliyor musunuz? Alsancak ile
Karfl›yaka’n›n ne fark› var? Çünkü Al-
sancak’taki evlerin ço¤u yenidir. Hiçbi-
rinde panjur yoktur, perdeler içeride-
dir. Karfl›ya geçince dünya de¤iflti zan-
nedersiniz. Halbuki de¤il, tamamen
mimariyle ilgili bir durum. 

‹‹flfl  bbuu  nnookkttaaddaa  mmüühheennddiisslleerree  mmii  ddüüflflüü--
yyoorr??
Cam›n fiziksel özelliklerini bilen mü-
hendislerle mimarlar›n beraber çal›fl-
malar› laz›m. “Buraya panjur koyay›m,
buraya koymayay›m” diyecek bir bilgi

Söylefli

“Sürdürülebilir ‹stanbul 2050
‹çin Enerji, Çevre 

ve Ekonomi Kavramlar›
ismini verdi¤imiz bu dersi,

üniversitemizde hiçbir 
branfl fark› gözetmeksizin 

tüm ö¤rencilere 
sunuyoruz”
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donan›m› laz›m. Bu da mühendisliktir
ve ancak mimarl›kla beraber düflünün-
ce etkin olur. Bir kere iklim olaylar›n›n
önemli oldu¤unu, kendisi, çocuklar› ve
çevresi için bunun üzerinde çal›flmas›-
n›n fayda getirece¤ini anlatacaks›n›z.
Ondan sonra problemleri teknik olarak
anlatacaks›n›z. Çözümlerini göstere-
ceksiniz. Bir yerde giriflimcilik de ö¤re-
teceksiniz. O art›k kendi yolunu bula-
bilir. fiimdi, bizim üniversitenin yakla-
fl›m› da budur: Yola “Giriflimci Üniver-
site” diye bafllad›k. Biz EÇEM olarak
parças›y›z ama bizim merkezimizde
ö¤retilen ile giriflimcilikte ö¤retilen za-
ten bir flekilde birbirini tamaml›yor. Bu
e¤itimden geçenler olaya yepyeni bir
boyut getirebilecekler.

PPeekkii,,  bbuunnuu  bbiirr  ddeerrss  oollaarraakk  ookkuuttaaccaakk
mm››ss››nn››zz??
Evet. IBM Global’in Academic Initiati-
ve (Akademik Giriflim) diye ayr› bir ça-
l›flma grubu var. Üniversitelerle bera-
ber çal›fl›yorlar. Dr. Özuyar’la birlikte
IBM Global’e sundu¤umuz bir proje
Türkiye’den kabul edilen iki proje ara-
s›na girdi. Bu proje ile biz bir ders ver-
meye bafllad›k ve iki defa verdikten
sonra bu dersin sunumlar›n› bütün
dünyaya da¤›taca¤›z. 

‹flin güzel taraf›, “Sürdürülebilir ‹s-
tanbul 2050 ‹çin Enerji, Çevre ve Eko-
nomi Kavramlar›” ismini verdi¤imiz bu
dersi, üniversitemizde hiçbir branfl
fark› gözetmeksizin tüm ö¤rencilere
sunuyoruz. Nas›l ‹nk›lâp Tarihi veya
Türkçe her ö¤renciye okutuluyorsa, is-
ter turizmden, ister makine mühendis-
li¤inden mezun olsun, bir ö¤rencinin
bu dersi almas› ileride yapaca¤› tüm
çal›flmalar için temel kavramlarla do-
nanmas›n› sa¤layacak umudunday›z. 

EEÇÇEEMM  bbuu  ddeerrss  dd››flfl››nnddaa  nnee  ggiibbii  ççaall››flflmmaa--
llaarr  yyüürrüütteecceekk??
Merkez asl›nda bir flekilde Türkiye’de
bir ilki gerçeklefltiriyor. Türkiye’de ve

hatta dünyada iklim üzerinde çal›flan
merkezler genelde do¤rudan “hard-
core” mühendisli¤e odaklanm›yorlar.
Bizse tam anlam›yla mühendisli¤e
bakmaya çal›fl›yoruz; sürdürülebilirli-
¤in ana merkezinin mühendislik oldu-
¤unu düflünüyoruz. Dr. P›nar Özuyar
bu konuda çok etkin bir çal›flma yap›-
yor ve çok ilginç sonuçlar elde ediyor. 

DDiissiipplliinnlleerraarraass››  ççaall››flflmmaallaarr  ççookk  iiflflee  yyaa--
rraayyaaccaakk  ddiiyyee  ddüüflflüünnüüyyoorruumm..
Aynen. Mühendis çözüm bulan insan
demektir bir taraftan. Bir flekilde
problemlerin mühendisler taraf›ndan
tan›mlanmas› ve çözülmesi laz›m,
ama bunu yaparken mühendislerin el-
lerinde ne tür veriler ve çözüm yön-
temleri var; onlar› da bilmeleri laz›m.
Daha önce de dedi¤im gibi biz mühen-
disli¤in en inovatif uygulamalar›na
bakmaya çal›fl›yoruz. Biraz önce ko-
nufltu¤umuz cam örne¤ine dönersek;
belki cam› panjura dönüfltürebilecek
nano çözümler gelifltirmek gerekecek.
Bunun üzerine düflünecek, bunu yapa-

EÇEM bünyesinde çal›flmalar›m›z›
sürdürürken TÜB‹TAK beni Avrupa
Birli¤i 7. Çerçeve Program› (FP7)
toplant›lar›nda enerji temas›
konusunda delege olarak atad›. Bu
gurur verici teklifi zevkle kabul ettim.
Bu görevin en güzel k›sm› Brüksel’de
haz›rlanan proje detaylar›n›n üzerinde
çal›flabilmek ve hangilerinin, ne
flekilde Türkiye için faydal› olaca¤›
konusunda katk›da bulunabilmek. Bu
görev do¤rultusunda Avrupa Birli¤inin
hangi çal›flmalar› fonlad›¤›n› ve neyi
ileri teknoloji olarak kabul etti¤ini
görmeye bafll›yorsunuz. Bu fonlar›n
Türkiye’deki çal›flmalara do¤ru
biçimde da¤›t›lmas›n›n son derece
önemli oldu¤unu düflünüyoruz. 
Bu kapsamda Özye¤in
Üniversitesi’nin tamamen yeflil
kampus olmas›yla ilgili bir teklif
haz›rlad›k ve geçen hafta projemizin
kabul edildi¤ini ö¤rendik. Bu projede
‹spanyollar, ‹talyanlar ve Belçikal›larla
birlikte çal›flaca¤›z. Bu çal›flmayla
Özye¤in Üniversitesi kampus
binalar›ndan birinin enerji kullan›m›
aç›s›ndan çok daha inovatif olmas›n›
planl›yoruz. Avrupa’dan gelenlerin,
“Bunu nas›l yapabildiniz?” diye
sormalar›n› istiyoruz. Zaten AB
Projelerinin amac› bu. Hibe verdikleri
zaman, halihaz›rdaki flartlar›n ötesine
geçebilmenizi istiyorlar. 

Yeflil Kampus Geliyor
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cak mühendisler yetifltirmemiz laz›m.
Hem de çok say›da…

70 milyon nüfus için çözüm sa¤laya-
cak kaç kifliye ihtiyac›m›z oldu¤unu
bir düflünün. Bence her üniversitede
bizim gibi bir merkez laz›m. Bizim
ulaflt›¤›m›z insan say›s›n› hesaplarsak,
ne kadar az oldu¤unu hemen görecek-
siniz. 

BBiizzee  bbiirraazz  ddaa,,  ddeerrssiinniizzee  ddee  iissmmiinnii  vvee--
rreenn  ““SS››ff››rr  ‹‹ssttaannbbuull  22005500””  pprroojjeessiinnddeenn
bbaahhsseeddeerr  mmiissiinniizz??  ““SS››ff››rr””,,  ssaann››rr››zz  kkaarr--
bboonn  ssaall››mm››yyllaa  bbaa¤¤llaanntt››ll››……
Evet. 2050 y›l›nda s›f›r karbon sal›m›-
na sahip bir ‹stanbul hedefini iflaret
ediyor bu isim ve organizasyon. S›f›r
karbon tabii ki ihtimal d›fl› ‹stanbul
için; amaç en düflük seviyeye indir-
mek. Bu mümkün; bu amaçla da düflü-
nünce s›f›r önemli bir say› olarak gö-
rünür. Asl›nda ‘s›f›r’›n kendisi bir ino-
vasyondur. ‹nsanlar di¤er say›lar› do-
¤ufltan biliyorlard› ama ancak s›f›r
keflfedildikten sonra matematik bü-
yük bir geliflim sa¤lad›. S›f›r, bizim için
bir metafordur o nedenle; bir nokta-

dan sonra yeni bir fley görmek ve ona
uygun çözümler üretmektir. Yani böy-
le sembolik bir anlam› da var. 

Bahsetti¤im ve gereken tüm inovas-
yonlar tabii ki sadece bizim yapabile-
ce¤imiz fleyler de¤il. Bu çal›flman›n
içinde çok farkl› türden organizasyon-
lar, kurumlar, bireyler var. Belediye-
lerden tutun da, STK’lara, küçük flir-
ketlerden üniversitelere uzanan çok
genifl bir organizasyon. ‹stanbul ‹klim
Gurubu bu olay›n destekçisi; REC ile
TÜS‹AD’›n birlikte örgütledi¤i ‹klim
Platformu da var, Uluslararas› Sürdü-
rülebilir Ulafl›m Merkezi de. Sonuç
olarak “S›f›r ‹stanbul”daki amaç
2050’de ‹stanbul’da çok daha yaflan›-
labilir bir ortam ortaya koyabilmek.
Bunu yaparken insanlar›n daha mutlu
olaca¤›, gerekti¤inde daha az kaynak
harcayaca¤›, daha yarat›c›, daha güzel
bir yaflam ortam› haz›rlayabilmek. Bu-
nu yapabilmek için bir dizi inovasyon
laz›m çünkü iklim de¤iflikli¤inin en
çok etkileyece¤i yerler, ‹stanbul gibi
metropoller.

Ama ifl sadece teknolojiyle de ilgili
de¤il. “S›f›r ‹stanbul”un bir toplant›-
s›nda flehrin ruhuna a¤›rl›k verdik.
Çünkü tüm bu çal›flmalar› yaparken
flehrin ruhunun kaybolmamas› la-
z›m. ‹fl sadece binalar› yapmakta de-
¤il. fiehrin ruhunu da ayakta tutabil-
mekte…

PPeekkii,,  nneeddeenn  22005500??
40 y›l sonras›n› konuflmak ilginç bir
fley. 40 y›l çok uzun bir süre. Ben belki
2050’yi görmeyece¤im. Ama bugün-
den 40 y›l öncesine, 1970 y›l›na bak›-
yorsunuz ve ‹stanbul’un ne kadar de-
¤iflti¤ini görüyorsunuz. Böyle bak›nca
40 y›l sonra çok daha ak›ll›, temiz ve
yaflan›labilir bir flehir yapman›n eli-
mizde oldu¤unu görüyoruz. Ama bu-
nun için, flu anda karfl› karfl›ya oldu¤u-
muz sorunlar› çözecek insanlar› yetifl-
tirmek laz›m. m

Söylefli

Hangi ortama gidersek gidelim
insanlar›n ‹klim De¤iflikli¤i konusunda
bir fleyler yapma iste¤i oldu¤unu
görüyoruz. Bu arzunun bu kadar
güçlü olaca¤›n› do¤rusu
düflünmüyordum. ‹stanbul ‹klim Grubu
bunun çok iyi bir örne¤i. Bir seneyi
aflk›n bir süredir gönüllü olarak bir
araya geliyoruz. Herkesin ailesi,
çolu¤u çocu¤u var. Bu iflten hiçbir
ç›karlar› yok. Türkiye’de genelde çok
konuflulur ama bir türlü fazla yol
al›nmaz. Bu platformda, asl›nda çok
fazla insan›n öyle düflünmedi¤ini
gördük. Siz insanlara aç›k olursan›z
gerçekten birçok insan›n sizinle
beraber hareket etti¤ini görüyorsunuz. 

Bunun d›fl›nda EÇEM olarak masan›n
üzerine koyabilece¤imiz çok fazla
say›da uluslararas› yay›n›m›z ve
patentimiz var. Miktar› herhalde 3
milyon liraya yaklaflan, kimisi AB’den,
kimisi TÜB‹TAK’tan al›nan projelerimiz
var. ‹ki sene içine bu kadar çok proje
s›k›flt›rmay› baflard›k. 

EÇEM Direktör Yard›mc›s› Dr. P›nar Özuyar:

“Çok Say›da Patentimiz Var”

Profesör Mengüç, ›fl›n›ml› ›s› transferi
konusunda dünyadaki en yetkin
akademisyenlerden biri. John R. Howell ve
Robert Siegel’le beraber kaleme ald›klar›
Thermal Radiation Heat Transfer çal›flmas›,
“›fl›n›ml› ›s› transferinin incili” olarak kabul
görüyor.
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Gündem

Karada¤ Anayasas›nda aynen
flunlar yaz›l›: “Karada¤,

demokratik, sosyal ve ekolojik
bir devlettir. Karada¤ bir

cumhuriyettir.” 2011 y›l›nda
yeni bir anayasa haz›rlayacak

olan bir ülkenin yurttafllar›
olarak B‹Z çevre hakk›n›

anayasam›za nas›l yazaca¤›z?
Ya da yazmal›y›z? Bu aray›fla

yard›mc› olmak amac›yla
çevre hakk›yla ilgili önemli

köfle tafllar›n› ve farkl›
ülkelerin anayasalar›nda

konuyu nas›l ele 
ald›klar›n› 
araflt›rd›k. 

Dünya Anayasalar›nda
Çevre ve Ekoloji

Yaz›: Bilge D‹CLEL‹
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ünya anayasalar›nda 20. yüz-
y›l›n ikinci yar›s›ndan sonra
yer bulmaya bafllayan Çevre

Hakk›, bar›fl, geliflme, insanl›¤›n ortak
mal varl›¤›na sayg› gibi, “Dayan›flma
Hakk›” olarak da adland›r›lan üçüncü
kuflak haklardand›r. Çevre hakk›, di-
¤er dayan›flma haklar› gibi, ancak top-
lumsal yaflama kat›lanlar›n tümünün
çabalar›n› birlefltirmesiyle gerçeklefle-
biliyor. Bu nedenle anayasalarda yer
almas› büyük önem tafl›yor.

Çevre hakk› somut ve aç›k bir flekilde
ilk kez 1972’de düzenlenen BM ‹nsan
Çevresi Konferans Bildirisinde ifade
edildi. Daha önce devletler hem ulusla-
raras› toplant›lar›n metinlerinde, hem
de kendi anayasalar›nda daha çok man-
zaralar›n, bitki örtüsünün, yaban yafla-
m›n ve kültürel varl›klar›n korunmas›y-
la ilgili ibarelere yer vermekteydi.

1972’de Stockholm’de düzenlenen
Birleflmifl Milletler Çevre Konferans›
Sonuç Bildirisinde, “‹nsan, onurlu ve
iyi bir yaflam sürmeye olanak veren,
nitelikli bir çevrede, özgürlük, eflitlik
ve yeterli yaflam koflullar› temel hak-
k›na sahiptir“ dendi. Ayn› bildirgede,
“Her ülkenin ekonomik ve sosyal ge-
liflmesini kendi çevresini koruyacak
flekilde gerçeklefltirmesi, her ülkenin
kendi kaynaklar›n› korumas›, kirleten
devletten kirletme tazminat› istenme-
si, bütün ülkenin çevre kirlili¤iyle ilgi-
lenmesi” önerildi. 

1992 Rio de Janeiro’da yap›lan ve
Yeryüzü Zirvesi olarak da nitelenen
Birleflmifl Milletler Çevre ve Kalk›nma
Konferans›nda kabul olunan Rio Dek-
larasyonu’nun 10. Maddesi ise afla¤›-
daki gibiydi: 

“Çevre konular› tüm ilgili vatandafl-
lar›n uygun seviyede kat›l›m›yla ele
al›nabilir. Ulusal seviyede, her birey
çevreye dair umumi makamlarca tutu-
lan bilgilere, zararl› maddelere dair
bilgilere ve kendi topluluklar›ndaki fa-
aliyetleri içerecek flekilde eriflim hak-

k›na ve karar verme süreçlerine kat›-
l›m f›rsat›na sahip olmal›d›r. Devletler
bilgiyi genifl bir flekilde elde edilebilir
yaparak ulusal bilinç ve kat›l›m› kolay-
laflt›rmal› ve teflvik etmelidirler. Islah
ve çareyi de içeren adli ve idari rapor-
lara etkili eriflim sa¤lanmal›d›r.”

Rio Konferans›’nda kabul edilen befl
uluslararas› belgeden biri olan Gün-
dem 21; kalk›nma ve çevre aras›nda
denge kurulmas›n› hedefleyen “sürdü-
rülebilir geliflme” kavram›n›n yaflama
geçirilmesine yönelik bir eylem plan›
niteli¤indedir. Bu belge insanl›¤›n te-
mel gereksinimlerinin karfl›lanmas›n›,
yaflam standartlar›n›n iyilefltirilmesi-
ni, ekosistemlerin daha iyi korunmas›-
n› ve yönetilmesini amaçlar.

Rio’da kabul edilen bir baflka ulusla-
raras› belge olan ‹klim De¤iflikli¤i Çer-
çeve Konvansiyonunda çevrenin ko-
runmas› dünya çap›nda yerine getiril-
mesi gereken bir ifllev olarak formüle
edilmifltir:

“Devletler dünyan›n iklim sistemini

bugünkü ve gelecek kuflaklar›n yarar›-
na korumakla yükümlüdür. BM Bildir-
gesi çerçevesinde ülkeler kendi öz
kaynaklar›n› kullanma hakk›na sahip-
tir, fakat kendi kontrollerinde olan fa-
aliyetlerin, s›n›rlar› ötesindeki tabiata
zarar vermemesinden sorumludurlar.

‹klim de¤iflikli¤inin küresel do¤as›,
etkin ve uygun bir uluslararas› müda-
hale için bütün ülkelerin mümkün olan
en genifl iflbirli¤i ve kat›l›m›n› gerekti-
riyor. Devletler seragaz› sal›mlar›n›
kontrol alt›na almak için etkin çevre
kanunlar› ç›karmal› ve atmosferdeki
gazlar›n bir k›sm›n› gidermek için iflle-
yen do¤al prosesler sa¤lamal›d›r”.

1998’de BM Avrupa Ekonomik Ko-
misyonu (UNECE) üyeleri, Danimar-
ka’n›n Aarhus kentinde bir araya gel-
diler. Toplant› sonras› imzaya aç›lan
Aarhus Sözleflmesi, “fiimdiki ve gele-
cek kuflaklar›n sa¤l›kl› ve iyi bir çevre-
de yaflam haklar›n›n korunmas›na
katk› sa¤lamak amac›yla” çevre konu-
lar›nda bilgi ve belge edinme, karar

D

Karada¤ Anayasas›nda niye “Karada¤, demokratik, sosyal
ve ekolojik bir devlettir. Karada¤ bir cumhuriyettir”

yazd›¤›n› foto¤raf yeterince anlat›yor. Benzer görüntülere
biz de sahip oldu¤umuza göre...
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vermeye halk›n kat›l›m› ve yarg›ya eri-
flim haklar›n› vurgulad›. Bu sözleflme
yaz›l› bir anayasas› olmayan ‹ngiltere
dahil, Avrupa ülkelerinin ço¤unlu¤un-
da iç hukuka girdi ve 2009 itibar›yla
Avrupa Birli¤i’nin yan› s›ra 43 ülke ta-
raf›ndan onayland›. (Türkiye Aarhus
toplant›s›na kat›ld›, fakat çekinceleri
nedeniyle imzalamad›.)

27 Nisan 2010’da Bolivya’da yakla-
fl›k 15 bin kiflinin kat›l›m›yla düzenle-
nen Dünya Halklar›n›n ‹klim De¤iflik-
li¤i ve Tabiat Ana’n›n Haklar› Konfe-
rans› Evrensel Bildirgesi canl› cans›z
bütün do¤a öznelerinin haklar› bulun-
du¤unu, bunlar›n kesinlikle dengelen-
mesi gerekti¤ini ilan etti. 

2010 Aral›¤›n›n son haftas›nda Bir-
leflmifl Milletler Genel Kurulu, Bolivya
taraf›ndan verilen karar tasla¤›n› ka-
bul ederek 22 Nisan 2011’deki Ulusla-
raras› Tabiat Ana Günü’nde etkileflim-
li bir diyalog düzenlemeyi kararlaflt›r-
d›. Bu toplant›n›n bafll›ca konular›n›
“do¤ayla uyumu teflvik edici bütünsel
yöntemler” ile “do¤ayla uyumlu sür-
dürülebilir kalk›nman›n kriter ve gös-
tergeleri” konusundaki ülke deneyle-
rinin paylafl›m› oluflturacak. 

Çevre Hakk› ve Anayasalar
Elbette çevre hakk›n›n ele al›n›p so-
mutland›¤› uluslararas› toplant›, bil-
dirge ve sözleflmeler bu kadar de¤il.

Yerel, bölgesel ve uluslararas› çok sa-
y›da toplant› ve belge alt alta s›ralana-
bilir. Ne var ki, sadece bu birkaç örnek
bile, çevre hakk›n›n farkl› ülkelerin
anayasalar›ndaki düzenlenifl fleklinin
belli ve önemli dayanaklar›n bulundu-
¤unu gösteriyor. 

Çevre hakk› farkl› ülkelerin anaya-
salar›nda farkl› flekillerde yer al›yor.
Örne¤in, bir k›s›m anayasalarda ayr›
bir bafll›k olarak çevre hakk›na yer ve-
rilmiyor. Çevreyi korumay› devletin
görevi olarak tarif eden bu anayasa-
larda daha çok devlet organlar›na yol
göstermek amaçlan›yor. Yunanistan,
Çin, ‹talya, Hollanda ve ‹sveç anayasa-
lar›nda bu özellik görülüyor.

Gündem

MMaaddddee  3300::  Herkes, sosyal ve
ekonomik statüsünden ba¤›ms›z
olarak güvenli, sa¤l›kl› ve insana
yarafl›r bir yaflam ortam›na (habitat)
sahip olma hakk›na sahiptir.
MMaaddddee  3311:: Herkes; sürdürülebilirlik,
sosyal adalet, farkl› kent kültürlerine
sayg› ve kentsel ile k›rsal sektörler
aras› denge ilkeleri temelinde
flehirlerin ve onlar›n kamu alanlar›n›n
tümüyle tad›n› ç›karma hakk›na
sahiptir. fiehir hakk›n› kullanmak,
mülkiyetin ve kentin sosyal ve çevreyle
ilgili ifllevi ile yurttafll›¤›n tam anlam›yla
kullan›m›na iliflkin demokratik
yönetimine dayan›r. 
MMaaddddee  3322:: Sa¤l›k, devletin güvencesi
alt›nda bulunan bir hakt›r; yerine
getirilmesi su, yiyecek, e¤itim, spor,
çal›flma, sosyal güvenlik, sa¤l›kl› çevre
hakk›yla ve kaliteli yaflam› besleyen
öteki haklarla ba¤lant›l›d›r.
Devlet bu hakk› ve bütünsel sa¤l›¤›,
cinsiyet ve üreme sa¤l›¤›n›
destekleyen ve sa¤layan programlara
her zaman, zaman zaman ve
d›fllanmadan eriflimi ekonomi, sosyal,
kültür, e¤itim ve çevre politikalar›
arac›l›¤›yla garanti eder. 

Do¤an›n Haklar›
MMaaddddee  7711:: Hayat›n içinde yeniden
üredi¤i ve meydana geldi¤i Tabiat
veya Toprak Ana (Pacha Mama), bir
bütün olarak var olma ve yaflam
döngü, yap› ve ifllevlerinin ve evrimsel
süreçlerinin korunmas› ve yeniden
canland›r›lmas› hakk›na sahiptir.
Bütün kifliler, topluluklar, halklar ve
uluslar kamu yetkililerini tabiat›n
haklar›n› korumaya davet edebilir. Bu
haklar›n uygulanmas› ve yorumunda
Anayasaya konulmufl uygun ilkeler
gözetilecektir.
Devlet do¤ayla ilgili kiflilere, yasal
kurumlara ve yerel yönetimlere tabiat›
korumalar› ve bir ekosistemi meydana
getiren bütün ö¤elere sayg›y›
desteklemeleri amac›yla teflvikler
verecektir. 
MMaaddddee  7722:: Do¤an›n yeniden sa¤l›¤›na
kavuflma hakk› vard›r. Bu yeniden
iyilefltirme, devletin, do¤al kiflilerin
veya yasal kurumlar›n do¤al
sistemlerin etkiledi¤i kiflilere ve yerel
yönetimlere verdi¤i tazminat
yükümlülü¤ünün d›fl›ndad›r.
Do¤al kaynaklar›n, yenilenemez
flekilde iflletilmesinin yol açt›¤› zararlar

dahil olmak üzere, ciddi ve kal›c›
çevresel etkilere maruz kald›¤›
durumlarda, Devlet, yenilenmeyi
sa¤lamak için en etkili mekanizmalar›
oluflturacak ve zararl› çevresel
sonuçlar› ortadan kald›rmak veya
azaltmak için gerekli tedbirleri
alacakt›r. 
*28 Eylül 2008’de yap›lan
referandumda halk taraf›ndan 
kabul edildi.

Ekvador Anayasas›* ve Toprak Ana Haklar›
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1 Mart 2005 tarihli Anayasa ekinin 2.
Maddesi, 1 Mart 2005, Kanun No.
2005-205.
n Do¤al kaynaklar›n ve dengelerin
insanl›¤›n oluflmas›n›n ön koflulu
oldu¤unu,
n ‹nsanl›¤›n gelece¤inin ve hatta var
kalmas›n›n do¤al çevreyle ayr›lmaz
flekilde ba¤l› bulundu¤unu,
n Çevrenin bütün insanlar›n ortak
miras›n› meydana getirdi¤ini,
n ‹nsan›n yaflam koflullar› ve kendi
geliflmesi üzerindeki etkisinin giderek
artt›¤›n›,
n Biyolojik çeflitlili¤in, insan
geliflmesinin ve insan toplumlar›n›n
ilerlemesinin belli tüketim davran›fllar›
ya da üretim teknikleri ve do¤al
kaynaklar›n afl›r› kullan›m› sonucu
zarar gördü¤ünü,
n Çevreyi koruman›n tüm öteki temel
ç›karlar gibi, ulusun talebi olmas›
gerekti¤ini,
n Sürdürülebilir bir geliflme amac›yla,
günümüzün ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya
yarayan araçlar›n gelecek kuflaklar›n
ve öteki halklar›n ihtiyaçlar›n›
karfl›lamas›na zarar vermemesi
gerekti¤ini, dikkate alan Fransa Halk›
ilan eder ki:

MMaaddddee11::  Herkes dengeli ve sa¤l›kl›
bir çevrede yaflama hakk›na sahiptir. 
MMaaddddee  22:: Her insan çevrenin
korunmas›na ve iyilefltirilmesine
katk›da bulunmakla yükümlüdür. 
MMaaddddee  33::  Her insan çevreye
verebilece¤i zarar› yasalarla
belirlenmifl koflullar çerçevesinde
önlemeye ya da bunun sonuçlar›n›
azaltmaya mecburdur. 
MMaaddddee  44:: Her insan çevreye verdi¤i
zarar› yasalarla belirlenmifl koflullar
çerçevesinde ortadan kald›rmaya
katk›da bulunmal›d›r. 
MMaaddddee  55:: Çevreye, meydana gelmesi
bilimin olanaklar›yla öngörülemeyen
ve sonuçlar› a¤›r ve geri
döndürülemez olabilecek bir zarar
söz konusu oldu¤unda, resmi
makamlar, yetki alanlar› dahilinde
tedbir ilkesine uygun olarak risk
de¤erlendirmesi yapmak ve zarar›n
meydana gelmesini önlemek için
gerekli önlemleri almak
durumundad›r. 
MMaaddddee  66::  Devlet sürdürülebilir
kalk›nmay› teflvik etmelidir. Bu amaçla
çevrenin korunmas› ve kullan›lmas›,
ekonomik geliflme ve sosyal
ilerlemeyi uyumlu hale getirmekle
yükümlüdür. 
MMaaddddee  77:: Herkes yasalarla
belirlenmifl koflullar ve s›n›rlar içinde
resmi makamlar›n çevre bilgilerine
eriflme ve çevre üzerinde etkili olacak
kamu kararlar›n›n oluflturulmas›na
kat›lma hakk›na sahiptir.
MMaaddddee  88::  Çevre korumayla ilgili
e¤itim ve ö¤renim bu fiartta
tan›mlanm›fl hak ve yükümlülükleri
anlamaya hizmet etmelidir.
MMaaddddee  99::  Araflt›rma ve Gelifltirme
çal›flmalar› çevrenin korunmas› ve
kullan›lmas›na katk›da bulunmal›d›r.
MMaaddddee  1100::  Bu fiart Fransa’n›n
Avrupa’daki ve uluslararas› alandaki
faaliyetlerine rehberlik eder.
*24 Haziran 2004’te ilan edildi.

Fransa’n›n Çevre fiart›*Baz› anayasalardaysa çevre hakk›,
anayasada yer alan di¤er haklarla ayn›
bafll›k alt›nda düzenleniyor. Örne¤in
Türkiye’nin 1982 Anayasas›n›n 56.
Maddesinde bu hak Sosyal ve Ekono-
mik Haklar ve Ödevler bölümünde
“Sa¤l›k Hizmetleri ve Çevrenin Korun-
mas›” bafll›¤› alt›nda düzenlenmifltir. 

Baz› anayasalarda ise çevre hakk›
ayr› bir hak olarak formüle edilmifltir.
‹spanya, Slovakya, Portekiz, Bulgaris-
tan ve Macaristan anayasalar› buna
örnek gösterilebilir.

Baz› ülkelerin anayasalar› çevre
hakk›n›n geliflmesinden önce yaz›l›p
onayland›¤› için, bu konu anayasalara
sonradan yap›lan ekler veya de¤iflik-
liklerle dahil edilmifltir. Hindistan, Ar-
jantin, Almanya, Avusturya ve Fransa
buna örnektir.

2000’li Y›llar›n Anayasalar›
Bir de 2000’li y›llarda yap›lm›fl ana-
yasalar ve anayasa ekleri var: Fran-
sa’n›n Çevre fiart› (2004), Ekvador
Anayasas› (2008) ve Kenya Anayasas›
(2010) gibi... Bu metinler, hem kap-
samlar›, hem de içerikleri bak›mdan
bütün öteki metinlerden önemli fark-
l›l›klar tafl›yor. 
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Örne¤in Fransa’n›n 28 fiubat
2004’te yapt›¤› anayasal reformla
anayasas›na ek olarak kabul etti¤i
Çevre fiart›’nda yer alan hükümler, sa-
dece ülke içinde de¤il, Fransa’n›n Av-
rupa ve dünyadaki faaliyetlerine de
rehberlik ediyor. Böylece Fransa tüm
dünyan›n önünde ekolojik ilkelere uy-
gun davranma yükümlülü¤ünü üstlen-
mifl oluyor.

28 Eylül 2008 tarihli referandumla
onaylanan Ekvador Anayasas›’n›n 72.
Maddesi de, Do¤a Hakk›n› anayasal
güvence alt›na al›yor. Çevreyi sadece
insan›n etraf›ndaki bir ortam olarak
de¤il, tüm ekosistemlerdeki canl›-can-

s›z bütün ögeler olarak ele alan bu an-
lay›fl, insan›n faaliyetleriyle do¤aya
verdi¤i zararlar›n dengelenmesini ve
ayn› zamanda yerel ekolojik ve kültü-
rel zenginliklerin muhafaza edilmesi-
ni amaçl›yor.

Bir baflka örnek olarak, 4 A¤ustos
2010 tarihli referandumda onayla-
nan Kenya Anayasas› verilebilir. Söz-
konusu Anayasan›n 70. Maddesinde
herkes çevre hakk›n›n sadece ihlal

veya tehdit edildi¤i hallerde de¤il, ih-
lal ve tehdit edilme ihtimalinde bile
yarg› yoluna baflvurma hakk›na sahip
k›l›nm›flt›r. 

K›ssadan Hisse: Önümüzdeki dö-
nemde haz›rlanacak olan Türkiye
Cumhuriyeti yeni anayasas›n›n çevre
hakk› bak›m›ndan 2000’li y›llar›n en
ileri anayasas› olmas›n› hedefleme-
mek için hiçbir neden yok. Kollar› s›-
vama zaman›… m

Gündem

MMaaddddee  4422::  “Herkes temiz ve sa¤l›kl›
bir çevre hakk›na sahiptir. Bu hak: 
a) Çevrenin bugünkü ve gelecek
kuflaklar için yasal ve di¤er önlemlerle,
özellikle 69. Maddede yer alanlarla
korunmas›n› ve 
b) 70. Maddedeki çevreyle ilgili
yükümlülüklerin yerine getirilmesini
içerir.
MMaaddddee  6699..
1) Devlet:
a) Çevrenin ve do¤al kaynaklar›n
sürdürülebilir ç›kar›m›n›, kullan›m›n›,
yönetimini ve muhafazas›n› garanti
eder;
b) Kenya yüzölçümünün asgari yüzde
10’unun a¤açlarla kaplanmas›n›
sa¤lamak için çal›fl›r;
c) Biyoçeflitlilik ve yerel topluluklar›n

genetik kaynaklar›yla ilgili genel ve
yerel entelektüel mülkiyeti korur ve
gelifltirir;
d) Çevrenin yönetimine, korunmas›na
ve muhafaza edilmesine halk›n
kat›l›m›n› sa¤lar;
e) Genetik kaynaklar› ve biyolojik
çeflitlili¤i korur;
f) Çevresel etki de¤erlendirmesi, çevre
denetimi ve gözetimi için sistemler
oluflturur;
g) Çevreye zarar verebilecek proses
ve faaliyetlere son verir ve
hh)) Çevresel ve do¤al kaynaklar› Kenya
halk›n›n ç›kar›na kullan›r.
2) Herkes çevreyi korumak ve
muhafaza etmek, ekolojik aç›dan
sürdürülebilir bir kalk›nma ve do¤al
kaynak kullan›m›n› güvence alt›na

almak için devletle iflbirli¤i yapmakla
yükümlüdür.

MMaaddddee7700
42. Maddedeki temiz ve sa¤l›kl› bir
çevre hakk›n›n esirgendi¤i, ihlal
edildi¤i, çi¤nendi¤i ya da tehdit
edildi¤i, ya da bu fiillerin
gerçekleflmekte oldu¤u veya
gerçekleflme ihtimali bulundu¤u
kanaatinde olan herkes söz konusu
durumla ilgili herhangi bir yasal
iyilefltirmeye ek olarak tazminat için
mahkemeye baflvurma hakk›na
sahiptir. 

*4 A¤ustos 2010 referandumunda
onaylanm›flt›r.

Kenya Anayasas›*: ‹htimale Bile ‹zin Yok!

Kenya’n›n 4 a¤ustos
2010’da kabul edilen 
yeni anayasas›, çevre
hakk›n›n ihlal edilme
ihtimaline karfl› bile,

vatandafllar›na tazminat
için mahkemeye baflvurma

hakk›n› tan›yor. 
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Mevzuat

Habitat Direktifine 
Siz de Katk› 

Sunabilirsiniz!

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) 
Türkiye, 2009 y›l› sonunda aç›lan AB

Çevre Fasl› çerçevesinde befl AB
Direktifinin Türkiye’de hayata

geçirilmesinin muhtemel sonuçlar›
üzerine bir çal›flma yürütüyor. REC

Türkiye K›demli Dan›flman› Nafiz Güder,
Habitat Direktifi’nin olumlu, olumsuz

sonuçlar› ve maliyetlerini ortaya koymaya
yönelik çal›flmalar›nda, herkesin katk›s›na
ihtiyaç duyuldu¤unu ve dan›flma sürecine
<http://www.duzenleyici.etkianalizi.info/>

adresinde bulunan soru formunu
doldurarak kat›lman›n mümkün 

oldu¤unu vurguluyor. 

<http://www.duzenleyici.etkianalizi.info/> 
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RREECC  TTüürrkkiiyyee  oollaarraakk  DDüüzzeennlleeyyiiccii  EEttkkii
AAnnaalliizzii  ççaall››flflmmaann››zz kkaappssaamm››nnddaa  iinncceellee--
ddii¤¤iinniizz  bbeeflfl  AABB  ddiirreekkttiiffiinnddeenn  bbiirrii  oollaann
““HHaabbiittaatt  DDiirreekkttiiffii””  hhaakkkk››nnddaa  kk››ssaa  bbiirr
bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??
Resmi bafll›¤› “Do¤al yaflam alanlar› ile
yabani fauna ve floran›n korunmas›na
iliflkin Konsey Direktifi” olan ve k›saca
“Habitat Direktifi” olarak an›lan di-
rektif, 1992 y›l›nda yürürlü¤e girdi. Di-
rektif, 1979 tarihli Kufl Direktifi ile bir-
likte AB do¤a koruma mevzuat›n›n te-
mel bir bilefleni. Direktif’in temel
amaçlar› flöyle: Avrupa’daki do¤al ha-
bitatlar›n, yabani flora ve faunan›n
korunmas› yoluyla biyolojik çeflitlilik
kayb›n›n durdurulmas›; do¤al habitat
ve türlerin devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›
ve gerekti¤inde restore edilmesi.

Burada, vurgulanmas› gereken
önemli bir nokta var: AB do¤a koruma

mevzuat›, Türkiye’de y›llard›r al›flagel-
di¤imiz koruma anlay›fl›ndan farkl› bir
anlay›fl gözetiyor. Bir yandan do¤ay›
korumay› hedeflerken, di¤er yandan
insan topluluklar›n›n sosyal ve ekono-
mik faaliyetlerini de dikkate al›yor.
Türkiye’de korumac›l›k anlay›fl› uzun
bir süre yasaklama temelli oldu¤u için,
do¤a koruma çabalar›, toplumdan ge-
reken deste¤i alam›yordu. AB mevzua-
t›, do¤al alanlar›n yönetim planlar› ya-
p›l›rken, befleri ihtiyaçlar›n da göz
önüne al›nmas›n› gerektiriyor.

BBuu  kkaappssaammddaa,,  TTüürrkkiiyyee’’ddee  hhaayyaattaa  ggeeçç--
mmeessii  ssoonnrraass››nnddaa  DDiirreekkttiiffiinn  nnaass››ll  bbiirr
eettkkiissii  oollaaccaa¤¤››nn››  ddaa  ssaappttaammaayyaa  ççaall››flfl››--
yyoorrssuunnuuzz..  DDüüzzeennlleeyyiiccii  EEttkkii  AAnnaalliizzii
((DDEEAA))  oollaarraakk  aaddllaanndd››rr››llaann  bbuu  ssüürreeçç  nnee
dduurruummddaa??
Do¤ru. REC Türkiye, Mart 2009’da

bafllayan, Çevre ve Orman Bakanl›-
¤›’n›n ana yararlan›c›s› oldu¤u üç y›ll›k
bir proje yürütüyor. Projenin bafll›¤›
“Çevre Alan›nda Kapasite Gelifltirme”.
Düzenleyici Etki Analizi (DEA) ise, bu
projenin önemli bileflenlerinden biri.
DEA temel olarak flu sorular› yan›tla-
may› hedefliyor: Bir yasal düzenleme
yürürlü¤e sokulmadan önce, bu yeni
düzenlemenin olumlu ve olumsuz et-
kileri neler olacak? Düzenleme yap-
may› gerektiren sorunu gerçekten çö-
zebilecek mi? Öngörülmeyen baz› ma-
liyetler do¤uracak m›? Ve karfl›l›¤›nda
neler kazand›racak? Bu sorular, dü-
zenleme yürürlü¤e sokulmadan önce
yan›tland›¤› takdirde, e¤er düzenle-
menin eksik yönleri varsa, karar mer-
cileri bunlar› tamamlama f›rsat› bulu-
yor. Hatta olas› düzenlemenin olum-
suz etkilerinin daha fazla olaca¤› anla-

AB mevzuat›, 
do¤al alanlar›n yönetim

planlar› yap›l›rken,
befleri ihtiyaçlar›n da
göz önüne al›nmas›n›

gerektiriyor.
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fl›l›yorsa, belki de yeni düzenlemeden
vazgeçiliyor ve mevcut durum sürdü-
rülüyor.

REC Türkiye de bu proje kapsam›n-
da, befl AB direktifinin Türkiye’de ha-
yata geçirilmesi durumunda, hem
olumlu hem olumsuz ne tür etkiler ve
maliyetler do¤uraca¤›n› irdeliyor; Ha-
bitat Direktifi bunlardan biri. Befl di-
rektifin de çal›flmalar› halen sürüyor.

ABD ve AB co¤rafyas›nda DEA uy-
gulamas›n›n 20 y›l kadar bir geçmifli
var. Türkiye’de ise DEA, fiubat 2006
tarihli “Mevzuat Haz›rlama Usul ve
Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik” kap-
sam›nda ele al›n›yor. Geçen befl y›l
içinde özellikle Baflbakanl›k bünye-
sinde DEA ile ilgili altyap› çal›flmalar›
yürütüldü. Henüz AB ve ABD düzeyin-
de yayg›nl›k kazanmam›fl olsa da,
Türkiye’de DEA ile ilgili yap›lan çal›fl-
malar uluslararas› uzmanlar taraf›n-
dan da olumlu de¤erlendiriliyor. REC
Türkiye’nin yürüttü¤ü DEA çal›flma-
lar›n›n ve benzerlerinin, Türkiye’de
DEA uygulamas›n›n kurumlaflmas›na
katk›s› olaca¤›n› umuyoruz.

BBiilliimm  iinnssaannllaarr››  vvee  bbiirreeyylleerriinn  bbuu  kkoonnuu--
ddaakkii  ggöörrüüflfllleerriinnii  ddee  aallmmaakk  iisstteeddii¤¤iinniizzii
vvee  bbuu  kkoonnuuddaa  bbiirr  ççaall››flflmmaa  yyaapptt››¤¤››nn››zz››

bbiilliiyyoorruuzz..  BBiizzee  bbiirraazz  bbuu  kkoonnuuddaa  bbiillggii
vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??
Dan›flma ve veri toplama süreci, DEA
uygulamas›n›n belki de en önemli bi-
lefleni. Bir DEA çal›flmas›n›n bafl›ndan
sonuna dek, farkl› kademelerde, top-
lumun farkl› kesimlerinden bireyle-
rin ve kurulufllar›n görüfllerine bafl-
vurmak ve veri toplamak gerekiyor.
Ele al›nan yasal düzenlemenin niteli-
¤ine göre, bazen çok tan›ml›, belli bir
sektörde çal›flan paydafllarla bunu
yürütüyorsunuz. Bazen de, Habitat
Direktifi’nde oldu¤u gibi, Türkiye’de-
ki hemen bütün kurum ve kurulufllar-
la, bireylerle, sivil ve yerel örgütlerle,

farkl› alanlardaki uzmanlarla bu da-
n›flma sürecini yürütmeniz gereki-
yor. Hemen tüm kamu kurumlar›n›n
merkez teflkilatlar› bu süreçte yer al›-
yor; kalk›nma veya çevre konusunda
çal›flan sivil toplum kurulufllar›, özel
sektör ve bu sektörün flemsiye kuru-
lufllar›, meslek odalar›, bilimciler ve
nihayetinde koruma çal›flmalar›ndan
etkilenecek bütün bireyler, Habitat
Direktifi’ndeki dan›flma sürecinin
kapsam›na giriyor. 

Bir de flunu vurgulamak gerek: Ka-
rar alma süreçlerine bireylerin ve il-
gili tüm paydafllar›n kat›lmas›, AB
felsefesinin bir parças›. Bu flekilde,

Mevzuat
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Mevzuat

al›nan kararlar›n olumsuz etkilerinin
en aza indirgenmesi ve kararlar›n
olabilecek en genifl kesim taraf›ndan
sahiplenilmesi sa¤lan›yor. Yani, DEA
kapsam›nda yürüttü¤ümüz dan›flma
uygulamas›, AB’nin yaklafl›m›yla da
örtüflüyor.

BBiirreeyylleerr  vvee  bbiilliimm  iinnssaannllaarr››  bbuu  ssüürreeccee
nnaass››ll  kkaatt››llaaccaakk??  VVee  bbuu  kkaatt››ll››mmddaann  nnee
ggiibbii  bbiirr  çç››kktt››--yyaarraarr  bbeekklliiyyoorrssuunnuuzz??  
Bilimciler ve bireyler, Habitat Direk-
tifi’nin Düzenleyici Etki Analizi çal›fl-
mas›ndaki önemli paydafllardan.
Özellikle do¤abilimcilerden, Türki-
ye’deki do¤al de¤erlerin eksiksiz bir
envanterinin ç›kart›lmas› için ne
kapsamda çal›flmalar yap›lmas› ge-
rekti¤i ve bunun maliyetinin ne ola-
ca¤› konusunda bilgi almaya çal›fl›-
yoruz. Bu tür araflt›rmalar çal›fl›lan
habitat türüne göre de¤ifliyor, dola-
y›s›yla çok farkl› bilimsel disiplinle-
rin katk›s›n› gerektiriyor. Bilimcile-
re, Habitat Direktifi’nin uygulanma-
s›yla ortaya ç›kacak olumlu ve olum-
suz etkileri de soruyoruz ve direkti-
fin uygulanmas› konusunda yöntem
önerilerini al›yoruz. fiimdiye dek bir
grup bilimciye do¤rudan ulaflma im-
kan›m›z oldu, bunu odak grup top-
lant›lar› ve karfl›l›kl› görüflmeler flek-
linde gerçeklefltirdik. Görüflme f›rsa-
t› bulamad›¤›m›z bir grup bilimciye
posta veya e-posta ile gönderdik.
Do¤rudan tan›mad›¤›m›z veya adres-
lerini bilmedi¤imiz uzmanlara ise,
internetteki soru formu ile ulaflmay›
hedefliyoruz.

Bireylerden ise özellikle flunlar› ö¤-
renmeyi hedefliyoruz: AB do¤a koru-
ma uygulamalar›yla ilgili bilgileri ve
alg›lar› nas›l? Türkiye AB üyesi oldu-
¤u takdirde bu uygulamalardan kendi
yaflamlar›n›n nas›l etkilenece¤ini dü-
flünüyorlar? Nelerden endifle duyu-
yorlar veya nelere olumlu bak›yorlar?
Uygulama için önerileri neler?

Toplanan bilgiler çal›flmam›za, Ha-
bitat Direktifi’nin Türkiye’de uygu-
lanmas›n›n etki ve maliyetlerini he-
saplama aç›s›ndan ›fl›k tutacak. Ama
daha önemlisi, bu direktifin olumsuz
etkiler ve maliyetleri en aza indirerek
uygulanmas› konusunda ne tür seçe-
neklerimiz oldu¤unu görece¤iz. Da-
n›flma sürecine <http://www.duzen-
leyici.etkianalizi.info/> adresinde bu-
lunan soru formunu doldurarak kat›l-
mak mümkün.

‹‹nntteerrnneett  üüzzeerriinnddeenn  ggeerrççeekklleeflfleenn  bbuu
ttüürr  bbiirr  ddaann››flflmmaa  yyöönntteemmii,,  TTüürrkkiiyyee’’ddee
iillkk  kkeezz  mmii  yyaaflflaannaaccaakk??  DDüünnyyaaddaa  bbaaflflkkaa
öörrnneekklleerrii  vvaarr  mm››??
Bildi¤imiz kadar›yla bir yasal düzen-
lemenin hayata geçirilmesinden önce
Türkiye’de internet ortam›nda böyle
bir dan›flma süreci yürütülmedi. Za-

ten REC Türkiye’nin projesinden önce
Türkiye’de yap›lm›fl DEA çal›flmas›-
n›n say›s› çok az. Ama flunu söyleye-
bilirim; do¤a koruma mevzuat› konu-
sunda daha önce bir DEA çal›flmas›
yap›lmad› Türkiye’de, dolay›s›yla ‹n-
ternet ortam›ndaki bu dan›flma uygu-
lamas›, do¤a koruma aç›s›ndan bir
ilk.

‹lgili paydafllar›, dan›flma ve karar
alma sürecine dahil etme uygulama-
s›, AB’de yayg›n bir uygulama ve in-
ternet de bu uygulaman›n gereçlerin-
den biri. Avrupa Komisyonu, önemli
karar alma aflamalar›nda internet or-
tam›nda dan›flma çal›flmalar› yürütü-
yor. Örne¤in, <http://ec.euro-
p a . e u / e n v i r o n m e n t / c o n s u l t a t i -
ons/natura2000_en.htm> adresinde
halen yay›nda olan ve 17 fiubat’a ka-
dar katk› verilebilecek bir soru formu
var: Natura 2000 koruma sahalar›n›n
mali kayna¤›n›n nas›l sa¤lanaca¤›na
iliflkin bir dan›flma süreci bu. AB’nin
bu uygulamas›n›n ilginç yan›, AB üye
ülkelerinin d›fl›ndan da sürece kat›la-
bilmeniz. Yani bir Türk vatandafl› ola-
rak, flu anda bile Natura 2000 sahala-
r›n›n gelece¤ine iliflkin bir karar alma
sürecine dahil olman›z mümkün. m

“Bir DEA çal›flmas›nda
toplumun farkl›

kesimlerinden bireylerin ve
kurulufllar›n görüfllerine

baflvurmak ve veri toplamak
gerekiyor”
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Çevre

As›l Yoksullar›n Düflman› 
P L A S T ‹ K

Bilenler bilir: Amerika’da, 1984 y›l›ndan beri, kâr
amaçl› olmayan ve çeflitli alanlarda zihin aç›c›
fikirlerin sunuldu¤u bir konferans organizasyonu
vard›r: TED. Naomi Klein’dan Al Gore’a, Douglas
Adams’dan ‹sabel Allande’ye, Julian Assange’dan Elif
fiafak’a (san›r›z orada konuflan tek Türk!) farkl›
co¤rafyalardan, alanlardan ve düflüncelerden
insanlar›n çarp›c› sunumlar›n›n yer ald›¤› TED
sitesinde bir gün Van Jones’a rastlad›k.  K›sa bir
süreli¤ine, Obama’n›n Yeflil ‹fllerle ilgili Özel
Dan›flmanl›¤›n› da yapan Van Jones, plastikle sosyal
eflitsizlik ve yoksulluk aras›nda öyle bir ba¤lant›
kuruyor ki, bunu EKOIQ okurlar›yla paylaflmamak
olanaks›zd›. fiimdi TED Konferans›nda konuflan Van
Jones’a ba¤lan›yoruz ve “istiridye mi daha ak›ll›, yoksa
biz mi?” sorusuna yan›t aramaya bafll›yoruz.

Çeviri: Baflak GÜNDÜZ

van jones s  3/1/11  12:29 PM  Page 54



55EKOIQ / MART 2011

ABD’nin Louisiana
eyaletinin
St. Gabriel bölgesinde
ard› ard›na yaflanan
kanser vakalar›, bölge
sakinlerini harekete
geçirdi. Bu dram›n sebebi
hiç kuflkusuz, bölgedeki
yo¤un petrokimya
endüstrisiydi.

Bugün burada bulundu¤um ve son
derece önemli oldu¤unu düflündü-
¤üm bir konu üzerine konuflaca¤›m

için çok memnunum. Plasti¤in gezegen ve di-
¤er türler üzerindeki korkunç etkileri üzeri-
ne çok fazla konufluyoruz ama plastik insan-
lara da zarar veriyor. Özellikle de yoksul in-
sanlara. Plasti¤in üretim aflamas›nda, kulla-
n›m aflamas›nda ve yok edilme aflamas›nda
en çok zarar görenler yoksul insanlar. BP’nin
petrol s›z›nt›s› olay›nda herkes, son derece
geçerli nedenlerden dolay› oldukça sinirlen-
di. “Tanr›m, bunca petrol denize kar›flt›, çok
korkunç, oradaki canl› sistemlerini mahve-
decek, bu petrol körfezde yaflayan insanlara
zarar verecek” diye düflündüler. Ama insan-
lar›n düflünmedikleri fley flu: Peki ya petrol
k›y›ya güvenli bir flekilde varsayd›? Peki ya
petrol asl›nda gitmesi istenilen yere ulaflsay-
d›? Sadece petrolün arabalarda kullan›lma-
s›ndan ve küresel ›s›nmaya neden olmas›n-
dan bahsetmiyorum. “Cancer Alley” (Kanser
Geçidi) ad› verilen bir yer var. Bu ad›n veril-
mesinin nedeni, petrokimya endüstrisinin o
petrolü al›p plasti¤e dönüfltürmesi ve bu iflle-
min, orada yaflayan insanlar›n ömürlerini k›-
salt›yor olmas›. Petrol ve petrokimya ürünle-
ri sadece denize döküldü¤ünde sorun yarat-
m›yor. Bu olmad›¤›nda da sorun var. Bizim
ço¤unlukla göremedi¤imiz nokta, plastik gibi
kullan›p att›¤›m›z ürünlere sahip olabilme-
miz için yoksul insanlar›n ödedikleri bedel. 

Ço¤unlukla göremedi¤imiz baflka bir fley
de yoksul insanlar›n sadece üretim aflama-
s›nda de¤il, kullan›m aflamas›nda da zarar
gördü¤ü. Belli bir gelir düzeyine sahip olan
bizler, “seçim flans›” denen bir fleye sahibiz.
Bir ifliniz olup çok çal›flman›z›n ve iflsiz olup
paras›z kalmaman›z›n nedeni, seçim flans›n›-
z›n bulunmas›. ‹çinde tehlikeli, zehirli plastik
madde bulunan ürünleri kullanmama seçi-
mine sahibiz ama yoksul insanlar›n ne yaz›k
ki böyle bir seçim flans› yok. Bu nedenle içeri-
¤inde tehlikeli kimyasallar bulunan ürünleri
alan kifliler ço¤unlukla düflük gelirli insanlar
ve onlar›n çocuklar› da bu ürünleri kullan›-
yor. Bu insanlar çok daha fazla plastik tüketi-
yor ve baz›lar›m›z “Öyleyse baflka bir ürün al-

s›nlar” diyor. Ama yoksulsan›z böyle bir se-
çim flans›n›z olmuyor. Ço¤unlukla en ucuz
ürünü alman›z gerekiyor ve en ucuz ürün de
ço¤unlukla en tehlikeli ürün oluyor. Plastik,
üretim aflamas›nda Louisiana’daki “Cancer
Alley”deki insanlarda oldu¤u gibi kansere yol
aç›yor ve insanlar›n ömrünü k›salt›yor; kulla-
n›m aflamas›nda yoksul çocuklara zarar veri-
yor ve yok edilme aflamas›nda da bedeli yine
yoksul insanlar ödüyor. Ofisinizde, pet flifle-
deki suyunuzu içip onu do¤rudan çöpe atm›-
yorsunuz. Hay›r, erdemli biri olup, iyi bir fley
yapt›¤›n›z› düflünerek di¤er plastiklerle be-
raber geri dönüflüm kutusuna at›yorsunuz.
Sonra ifl arkadafl›n›za bak›p “Seni cahil, plas-
tik flifleni di¤er çöpe mi att›n? Ben benimkini
geri dönüflüm kutusuna att›m” diyorsunuz.
Bunu, ahlaki bir de¤erlendirme olarak kulla-
n›yoruz. O an için kendimizi iyi hissediyoruz.
Belki siz de¤il, ama ben öyle hissediyorum.
Ancak o küçük fliflenin devam eden yolculu-
¤unu izleyebilseydik, göreceklerimizden flafl-
k›na u¤rard›k. O flifle genellikle bir gemiye
koyuluyor, okyanusun di¤er taraf›na geçiyor
ve elbette bunun belli bir maliyeti oluyor. So-
nunda geliflmekte olan bir ülkeye, ço¤unluk-
la da Çin’e var›yor. San›r›m zihnimizde olay›
flöyle canland›r›yoruz; biri o küçük flifleyi
al›p, ona flöyle diyor, “Oh, küçük flifle, merha-
ba, seni gördü¤ümüze çok sevindik, insanla-

“
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Çevre

“Kullan›p ataca¤›m›z
herhangi bir fleye sahip
olmama görüflü; tek
kullan›ml›k kaynaklara
sahip olmama, kullan-at
türlere sahip olmama ve
kullan-at insanlara sahip
olmama demektir. Çöpe
atacak bir gezegenimiz ve
çöpe atacak çocuklar›m›z
yok”

ra ne de iyi hizmet ettin.” Sonra o küçük flifle-
ye biraz masaj yap›yor, hatta ona flifle madal-
yas› tak›yorlar. “Peki, flimdi ne yapmak ister-
sin?” diye soruyorlar. O da, “Do¤rusu bilemi-
yorum…” diye cevap veriyor. Ama olaylar hiç
de bu flekilde olmuyor. O flifle yak›l›yor. Pek
çok geliflmekte olan ülkede plasti¤in geri dö-
nüflümü, plasti¤in yak›lmas› anlam›na geli-
yor. Bu da büyük miktarda zehirli kimyasal
sal›m›na neden oluyor. Ve yine insanlar› öl-
dürüyor. Yani, “Cancer Alley”de yaflayanlar
gibi, petrokimya merkezlerinde bu ürünleri
üreten yoksul insanlar›n, bu ürünleri büyük
oranda tüketen yoksul insanlar›n ve sürecin
en sonunda, bu ürünlerin geri dönüflümünde
de yoksul insanlar›n hayatlar› k›sal›yor. Hep-
si, bizim bu tür tek kullan›ml›k ürünlere olan
ba¤›ml›l›¤›m›z yüzünden çok fazla zarar gö-
rüyor. 

fiimdi flöyle diyor olabilirsiniz, “Evet, bu
yoksul insanlar için çok kötü. Onlar için kor-
kunç bir fley. Umar›m biri onlara yard›m et-

mek için bir fleyler yapar.” Ama anlamad›¤›-
m›z fley flu: Biz burada, Los Angeles’teki kirli
havay› temizlemek için çok çal›flt›k ama bu-
gün Asya’da çok fazla kirletici üretim oldu-
¤undan ve çevre yasalar› da Asya’daki insan-
lar› korumad›¤›ndan, Kaliforniya’da elde et-
ti¤imiz temiz havan›n, toksin azalt›m›yla il-
gili elde edilen tüm kazan›m›n neredeyse ta-
mam›, Asya’dan gelen kirli hava ile silinip
yok oluyor. Yani hepimiz etkileniyoruz. Yok-
sul insanlar en önce ve en fazla etkileniyor
ama kirletici üretimler, toksinlerin yak›lma-
s›, Asya’da çevreci standartlar›n olmamas›,
öyle çok hava kirlili¤ine yol aç›yor ki, bu kir-
lilik okyanusun di¤er taraf›ndan buraya geli-
yor ve bizim Kaliforniya’daki kazan›mlar›m›-
z› s›f›rl›yor. 

1970’lerdeki durumumuza geri döndük.
Hepimiz tek bir gezegenin üzerinde yafl›yo-
ruz ve bu sorunlar›n kökenine inebilmemiz
gerekiyor. Bana göre bu sorunun kökeni,
“kullan-at” fikrinin kendisi. Gezegene ve
yoksul insanlara yapt›klar›m›z aras›ndaki
iliflkiyi görebilirseniz, çok rahats›z edici ama
ayn› zamanda da çok yard›mc› bir bak›fl aç›-
s›na ulafl›rs›n›z. Gezegeni tahrip etmek için,
insanlar› tahrip etmeniz gerekir. Ama insan-
lar› tahrip etmeyece¤iniz bir dünya yarat›r-
san›z, gezegeni de tahrip edemezsiniz. fiu
anda bulundu¤umuz noktada iki ayr› fikir
olan sosyal adalet ve ekoloji, günün sonunda
tek bir görüfl haline geliyor. Kullan›p ataca-
¤›m›z herhangi bir fleye sahip olmama görü-
flü; tek kullan›ml›k kaynaklara sahip olma-
ma, kullan-at türlere sahip olmama ve kul-
lan-at insanlara sahip olmama demektir.

ABD’nin Louisiana eyaletinin
St. Gabriel bölgesinde yaflayan bir
grup sakin, 1987 y›l›nda
oturduklar› bölgeyi böyle
adland›rmaya bafllad›lar: Cancer
Alley (Kanser Geçidi).  Petrol
rafinerileri, petrokimya tesisleriyle
dolu olan bölgede yaflanan kanser
vakalar›ndaki h›zl› art›fl herkesin
dikkatini çekmiflti. Yar›m millik

küçük bir yerleflim alanda yedi
kanser vakas› yaflanmas› bu ismin
konulmas›n›n ilk habercisiydi.
Sonraki y›llarda vakalar bütün bölge
boyunca artt›. 2002 y›l›ndaki verilere
göre, Louisiana, ABD’nin ikinci en
yüksek kanser vakas› oran›na
sahipti. Greenpeace de, Cancer
Alley’i, “Yerkürenin En Zehirli
Noktalar›”ndan biri olarak duyuruyor.

Kanser Geçidi!
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“Yeni bir bilim olan
Biyomimetik (Biomimicry)
ayn› zamanda çok önemli
bir sosyal adalet fikridir.
Biyomimetik, tüm türlerin
sahip oldu¤u bilgeli¤e
sayg› duymak demektir.”

Çöpe atacak bir gezegenimiz ve çöpe atacak
çocuklar›m›z yok. Hepsi çok de¤erli. Hepi-
miz bu temel anlay›fla döndükçe, eyleme
geçmek için yeni f›rsatlar ortaya ç›kmaya
bafllar. Yeni bir bilim olan Biyomimetik (Bi-
omimicry) ayn› zamanda çok önemli bir sos-
yal adalet fikridir. Biyomimetik, tüm türle-
rin sahip oldu¤u bilgeli¤e sayg› duymak de-
mektir. Bu arada, demokrasi de tüm insanla-
r›n akl›na ve varl›¤›na sayg› duymakt›r, ama
ona daha sonra gelece¤iz. Bizlerin, o gurur
duydu¤umuz beyin korteksimizle ve di¤er
özelliklerimizle, oldukça zeki türler oldu¤u-
muz ortada. Mesela sert bir madde yapmak
istiyoruz. Topra¤› kaz›p bir fleyler ç›kar›yo-
ruz, f›r›nlarda yak›yoruz, vakumluyoruz, kir-
letiyoruz, gazlar, zehirli dumanlar… Sonra
da sert bir fley elde ediyoruz. Ne kadar da ze-
kiyiz. Ama ard›m›za bakt›¤›m›zda koca bir
y›k›m var. Ve bir istiridye kadar zeki de¤iliz.
‹stiridye kabu¤u serttir. Vakumlar yok, f›r›n-
lar yok, zehir yok, kirlilik yok. Öyle görünü-
yor ki, di¤er türler bugün bizim ihtiyaç duy-
du¤umuz birçok fleyi biyolojik süreçleri kul-
lanarak yaratman›n yolunu çok uzun zaman

önce bulmufllar. Do¤a, herhangi bir fleyi na-
s›l en iyi flekilde kullanaca¤›n› biliyor. Biyo-
mimeti¤in verdi¤i anlay›flla bilim insanlar›-
m›z sonunda di¤er türlerden ö¤renecek çok
fleyimiz oldu¤unu fark ediyorlar. Bir fareyi
al›p deneyler yaparak ve onu istismar ede-
rek de¤il. Di¤er türlere sayg› göstererek. Ba-
flard›klar› fleye sayg› göstererek. ‹flte buna
biyomimetik deniyor. Bu, s›f›r at›k üretimi-
ne, s›f›r kirletici üretime kap›y› aç›yor. As-
l›nda, gezegeni kirletmeden yüksek stan-
dartl› ve yüksek kaliteli bir yaflam sürebili-
riz. Tüm türlerin tafl›d›¤› bilgiye sayg› gös-
terme fikri, yani biyomimetik anlay›fl›, bü-
tün insanlar›n akl›na ve tafl›d›¤› de¤ere
sayg› göstermek olan demokrasi ve sos-
yal adalet fikri ile birleflerek bize fark-
l› bir toplum sunacak, farkl› bir eko-
nomimiz olacak. Dr. Martin Luther
King’in gurur duyaca¤›, yeflil bir toplu-
ma sahip olaca¤›z. Hedef bu olmal›d›r.
Ona ulaflman›n yolu da öncelikle “kullan-
at” anlay›fl›n›n sadece bahsetti¤imiz türlere
zarar vermedi¤ini, ayn› zamanda toplumu-
muzu da yozlaflt›rd›¤›n› kabul etmektir. 
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Çevre

“Bir çocu¤a m› sar›lacaks›n,
bir a¤aca m›? Seç. 
Plastik gibi konularla
ilgilenmeye bafllad›¤›n›zda
asl›nda her fleyin birbiriyle
iliflkili oldu¤unu
kavr›yorsunuz. Neyse ki pek
ço¤umuz iki kola sahip
olacak kadar flansl›y›z ve her
ikisine de sar›labiliriz”

Burada, Kaliforniya’da yafl›yor olmaktan
hepimiz gurur duyuyoruz. Seçimlerde flöyle
fleyler dendi¤ini duyduk: “Hayatta bu eyalet-
te olmaz, di¤er eyaletler ne yapar bilemeyiz
ama…” Çok gururluyuz. Evet, ben de gurur
duyuyorum. Ama Kaliforniya’da dünyay›
çevreci anlay›fla yönlendirirken, insani olma-
yan durumlar da yafl›yoruz. Kaliforniya, 50
eyalet aras›nda en yüksek tutuklu oran›na
sahip olanlardan biri. Yani flu anda ahlaki bir
meydan okumayla karfl› karfl›yay›z. Çöp sa-
has›ndan ölü malzemeleri kurtarma konu-
sunda oldukça tutkuluyuz ama kimi zaman
canl›lar›, insanlar› kurtarma konusunda o
kadar tutkulu olmuyoruz. Dünyadaki nüfu-
sun yüzde 5’ine, seragaz› sal›mlar›n›nsa yüz-
de 25’ine sahip bir ülkede yafl›yoruz. Ayn› za-
manda da dünyadaki tüm tutuklular›n yüzde

25’ine sahibiz. Dünya üzerinde tutuklu olan
dört kifliden biri, ABD’deki bir hapishanede
bulunuyor. Bu yine, “kullan at” fikrine olan
inanc›m›zla ba¤lant›l› bir durum. Bu hareket,
seçim bölgesinin ötesine tafl›nmal›, büyüme-
li, do¤al konfor bölgemizin ötesine geçmeli-
dir. Bu hareketin baflar›ya ulaflmas›n›n, plas-
tik gibi malzemelerden kurtulman›n ve eko-
nominin yön de¤ifltirmesine yard›m etmenin
önündeki engellerden biri de insanlar›n bu
harekete flüpheyle bakmas› ve flöyle sormas›,
“Bu insanlar nas›l bu kadar tutkulu olabili-
yor?” Yoksul insanlar, düflük gelirli insanlar,
“Cancer Alley”den, Harlem’den veya K›z›lde-
rili yerleflim bölgesinden biri hakl› olarak
kendine flunu soruyor: “Bu insanlar nas›l bir
plastik fliflenin, bir alüminyum kutunun ikin-
ci bir flansa sahip olmas› konusunda bu kadar
tutkulu olabiliyor da benim o¤lumun bafl›
derde girip hapishaneye gönderildi¤inde
onun ikinci flans› olmuyor?” Bu hareket, “Bi-
zim at›lacak malzemelerimiz yok, bizim at›-
lacak ölü materyallerimiz yok” diyecek kadar
ateflli olabiliyor da, nas›l “Cancer Alley’de ol-
du¤u gibi, hayatlar›n, toplumlar›n gözden ç›-
kar›lmas›n› kabul edebiliyor? Art›k yürüttü-
¤ümüz bu hareketle gerçekten gurur duymak
için bir flans›m›z var. 

Bunun gibi konular› ele almak, di¤er hare-
ketlere ulaflmak için ça¤r›da bulunma ve da-
ha fazla konuyu kapsay›p büyüme f›rsat› ve-
riyor. Sonunda içinde bulundu¤umuz bu ç›l-
g›n ikilemden ç›kabiliriz. Pek ço¤unuz iyi ve
yumuflak kalpli insanlars›n›z. Gençken tüm
dünya sizi ilgilendiriyordu ve belli bir nokta-
da, biri size bir konu seçmenizi söyledi. Tüm
sevginizi ve tutkunuzu tek bir konuya odak-
laman›z söylendi. Size flöyle dendi: “Tüm
dünyayla ilgilenemezsin, ya a¤açlar üzerine
çal›flacaks›n ya da göçmenler”. Tek bir ko-
nuyla s›n›rl› kalman›z gerekti. Ama asl›nda
size flunu söylüyorlard›: “Bir çocu¤a m› sar›-
lacaks›n, bir a¤aca m›? Seç”. Plastik gibi ko-
nularla ilgilenmeye bafllad›¤›n›zda asl›nda
her fleyin birbiriyle iliflkili oldu¤unu kavr›-
yorsunuz. Neyse ki pek ço¤umuz iki kola sa-
hip olacak kadar flansl›y›z ve her ikisine de
sar›labiliriz. Çok teflekkürler.” m

Yeflil ekonomi ile yeni istihdam
alanlar› yarat›lmas› aras›ndaki iliflki
üzerine araflt›rmalar yapan Anthony
Van Jones ayn› zamanda, yeflil
ekonomi üzerine çal›flmalar yapan
Green for All isimli STK’n›n ve
Kaliforniya, Oakland bazl› insan
haklar› örgütü Ella Baker Center’›n
kurucusudur. “The Green Collar
Economy: How One Solution Can
Fix Our Two Biggest Problems”

(Yeflil Yakal› Ekonomi: Bir Sorunu
Çözmek, ‹ki Büyük Sorunumuzu
Halletmemize Nas›l Yard›m Edecek)
isimli bir kitab›n yazar› da olan
Jones, 2009 y›l›nda Baflkan
Obama taraf›ndan Yeflil ‹fllerle ilgili
Özel Dan›flmanl›¤›na atand›. Bu
görevinden bir süre sonra istifa
eden Van Jones, misafir ö¤retim
görevlisi olarak Princeton’da dersler
vermeye devam ediyor. 

Van Jones Kimdir?
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Fuar

Tufan Atalayman:

“Kredi
Kart›na
Gelince
Zengin,
Organik

Ürüne
Gelince

Fakir
Say›l›yoruz ”
Türkiye’nin ilk ekolojik g›da fuarlar›n›n
yarat›c›s› ve ADSF Fuarc›l›k flirketinin
Genel Koordinatörü Tufan Atalayman,
sektörün nabz›n› en iyi tutanlardan biri.
May›s ay›nda düzenlenecek olan,
Türkiye’nin tek organik ürün fuar›
Ekoloji ‹zmir 2011’in haz›rl›k
çal›flmalar›n› sürdüren Atalayman,
“Önümüzdeki 10 y›lda bu iflin
Türkiye’de ciddi bir fark›ndal›k ve
bilinçle artaca¤›na inan›yorum” diyor.

Foto¤raflar: Volkan DO⁄AR
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EEkkoolloojjii  FFuuaarrllaarr››  ffiikkrrii  iillkk  nnaass››ll  ddoo¤¤dduu??  
1980’den beri ayakkab› ve ayakkab›
yan sanayi fuarlar› düzenliyordum.
Yeni bir konu laz›md› ama baflkas›n›n
yapt›¤› bir konunun üzerinden git-
mektense Türkiye’de hiç varolmayan
bir proje oluflturmak istedik. Türki-
ye’de sertifikal› organik g›dalar›n üre-
tildi¤ini biliyor ve izliyordum ama ne
pazar hacmini biliyordum, ne de üre-
tim bölgelerini. Fuar›n paydafllar›n›n
kim olabilece¤i konusunda da bir fik-
rim yoktu. 

HHaannggii  sseenneeddeenn  bbaahhsseeddiiyyoorrssuunnuuzz??
1999 y›l›yd›. Nürnberg’de düzenlenen
organik g›da fuar› Biofach’› internet
üzerinden araflt›rm›flt›k ama konunun
Türkiye’de nas›l bir uygulama alan›
bulabilece¤ini bilemiyorduk. 1999’la
2001 aras›nda bu sektörü, sektörün
dilini, ihtiyaçlar›n›, kimlerle nas›l bir
paydafll›k sistemi kurabilece¤imizi
araflt›rd›k ve Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’nde ETO, yani Ekolojik Tar›m
Organizasyonu örgütüyle tan›flt›k. Bu-

nunla ilgili ‹zmir’de baz› tan›t›m top-
lant›lar› gerçeklefltirdik. Ve de¤iflik
paydafllarla beraber 2001 y›l›nda ‹s-
tanbul’da, Ekoloji ‹stanbul Çevre ve
Çevre Teknolojileri Fuar›n› düzenle-
dik.  Bu Fuar›n içine sertifikal› organik
ürünleri, do¤al ürünleri, çevre tekno-
lojilerini ve baz› sivil toplum örgütleri-
ni ald›k. Fakat sonra, rüzgâr enerjisi,
günefl enerjisi, ar›tma tesisleri ve çev-
re teknolojileriyle organik g›da üreti-
mini bir araya getirmenin çok da fazla
anlaml› olmad›¤›n› fark ettik. Konsept
çok fazla genifllemifl oluyordu. ‹kinci-
sinde konuyu birazc›k daraltt›k, çevre
teknolojilerini bir kenara ay›rd›k. Sa-
dece organik ürünler dedik ama bu se-
fer de bir fuar oluflturacak kadar fir-
maya ulaflamad›k. Fuar›n içine biraz
da “do¤al ürünleri” almak zorunda
kald›k. 

Nihayet Befliktafl Akaretler’de, flim-
diki Baflbakanl›k Çal›flma Ofisinin ol-
du¤u yerde düzenledi¤imiz üçüncü or-
ganizasyonda yavafl yavafl sertifikal›
organik ürün üreticileri Fuar›n içine

girmeye ve kendilerini ifade etmeye
bafllad›lar. Sonra oras› Baflbakanl›k’a
tahsis edilince kendimizi kap›n›n
önünde bulduk ve Askeri Müze’ye ta-
fl›nd›k. Birkaç y›l orada yapt›k, sonra
oras› biraz dar gelmeye bafllad›. So-
nunda kalkt›k Dünya Ticaret Merkezi
11 Numaral› Salon’a gittik. 11 Numara-
l› Salon’da da birkaç kez düzenledik. 

Tam bu esnada ETO yönetim ve yak-
lafl›m de¤ifltirdi; ‹zmir’de Ege ‹hracatç›
Birlikleriyle birlikte 2008’de sertifikal›
organik ürün üreticilerinin Arama Top-
lant›lar›n› düzenlemeye bafllad›. Bu
arama toplant›lar›na birçok baflka fu-
arc›l›k firmas› da davet edildi ama sa-
dece bir firma, o da dinlemek için geldi
ve “Ben bu sektörü, sektörün ihtiyaçla-
r›n› ve hedeflerini bilmiyorum” diye-
rek ayr›ld›. Geride bizimle beraber ‹z-
mir Fuarc›l›k Hizmetleri A.fi. (‹ZFAfi)
kald›. ‹ZFAfi, ‹zmir’de olman›n verdi¤i
bir özgüvenle toplant›n›n sonuna ka-
dar kald› ama onlar›n da söyleyecek
fazla bir fleyi yoktu. Biz onca y›ld›r cid-
di bir birikim oluflturmufltuk. Kim, ne-
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rede, neyi üretiyor, Türkiye’nin hedefi
ne, ihtiyac› ne gibi fleyleri netlefltirmifl-
tik. Arama toplant›lar›n›n sonunda
flöyle bir karar ç›kt›: “Bu sektör ihra-
catta belli rakamlara ulaflt›.  fiimdi yurt
içindeki pazar pay›n› üç-befl-on kez da-
ha büyük bir hale getirmek için güç bir-
li¤i yarat›lmal›. ‹hracatç›lar Birli-
¤i’nden destek al›nmal›. ‹çeride bir
Ekolojik Ürün Tan›t›m Grubu olufltu-
rulmal›. Bu grup, Turizm Bakanl›¤›’n›n
Türkiye tan›t›m kampanya bütçelerin-
den destek sa¤lamal›.”  

KKaarraarr  oollaarraakk  bbuunnllaarr  mm››  aall››nndd››??
Prensip karar› olarak bunlar al›nd›.
Arkas›ndan alt› ay sonra ikinci bir top-
lant› yap›ld› ve bu hedeflerin araflt›r›l-
d›¤›, tart›fl›ld›¤› ve etapland›r›ld›¤› bir
sonuç bildirgesi yay›nland›. Bu sonuç
bildirgesinde de ‹stanbul’da yap›lmak-
ta olan Fuar›n ‹zmir’e tafl›nmas›na ka-
rar verildi. 

NNeeddeenn  ‹‹zzmmiirr??
Çünkü Türkiye’nin neresinden orga-
nik bir ürün ihraç etmek isterseniz
yolunuz Ege ‹hracatç› Birlikleri (E‹B)
üzerinden geçmek zorundad›r çünkü

E‹B, organik ürün konusunda koordi-
natör birlik konumundad›r. Dolay›-
s›yla E‹B bu konuda belki hepimizden
daha fazla bilgi birikimine sahiptir.
Ayr›ca sektörün birçok aktörü de
Ege’dedir. 

Bu çerçevede ‹ZFAfi’la görüflmelere
bafllad›k ve dedik ki, “‹stanbul’da fiili
olarak sekiz kez düzenledi¤imiz bu Fu-
arda çok ciddi kârlar elde etmedik.
Hatta zarar ettik. O dönem bu zarar›,
yapt›¤›m›z baflka fuarlar›n gelirleriyle
dengeledik. Ama Fuar ‹zmir’e tafl›n›r-
ken art›k bu zarara tahammülümüz
yok. Öyle bir organizasyon yapal›m ki,
zarar etmeyelim, zarar› paylaflmak zo-
runda kalmayal›m”.

SSoonnuuçç  nnee  oolldduu  ppeekkii??
‹zmir Ekoloji 2010 Fuar›nda öncekinin
neredeyse iki buçuk kat› zarar ettik!
Yer ve zaman de¤iflikli¤i önemli etki
yapt›. Bu de¤iflikli¤i telafi edebilmek
için daha fazla enerji harcamam›z la-
z›md›. Baflar›l› bir Fuar oldu ama biz ta-
n›t›m için o kadar çok para harcad›k ki! 

fifiiimmddii  MMaayy››ss  aayy››nnddaa  ddüüzzeennlleenneecceekk
22001111  oorrggaanniizzaassyyoonnuunnaa  hhaazz››rrllaann››yyoorrssuu--
nnuuzz..  DDuurruumm  nnaass››ll??
Afla¤› yukar› 2010 cirosunun yüzde
100 üzerine ç›kabilece¤iz. Bu durum,
sektörün bu fuar› ciddi olarak kabul
etmesi ve inanmas› anlam›na geliyor.
Ayr›ca sadece Türkiye için de¤il, tüm
bölge için de önemli bir organizasyon
‹zmir Ekoloji Fuar›. fiu an Yunanis-
tan’da y›llard›r yap›lmakta olan buna
benzer bir organizasyon iptal oldu.
Ukrayna’da bizimkine benzer bir üre-
tim art›fl› var ama hiçbir organizasyon
yok. Suriye’de sertifika al›p organik
üretime geçen tesisler var ama onlar›n
da kendilerini ifade edebilecekleri yer-
ler yok. Dolay›s›yla ‹zmir’deki bu
odaklanma uluslararas› iliflkilere de
yans›yor, Fuar› enternasyonal hale bü-
ründürüyor. 

Fuar

2011 ‹zmir Ekoloji Fuar›na enteresan
baflvurular da var: Organik tar›m
ürünleri ithal eden firmalar fuara
kat›lmak istiyor. Ama bu konuyu daha
de¤erlendiriyoruz, henüz karar
vermedik.
Asl›nda aya¤›n›za kurflun s›kmak gibi
bir fley bu. “Serbest ekonomi” anlay›fl›
için normal bir durum olabilir ama
“Uganda’da daha ucuz domates
buldum, ben onu getirece¤im” demek
ekolojik üretim ve tüketim felsefesine
ayk›r›. Bu kadar uzaktan, bu kadar
karbon sal›m›na neden olup organik
ürünü buraya getirmenin bir anlam›
yok diye düflünüyorum. Ticari olarak
ak›ll›ca olabilir ama organik ürün

tüketip, organik yaflamaya çal›flan
birisinin felsefesine ayk›r›. Yerel
ürünleri tüketmek daha do¤ru.
Birilerini yarg›lamak için söylemiyorum
ama organik mango yemenin bir
anlam› var m›? Mango orada yenmeli,
domates burada yenmeli. 
Organi¤in lüksü olup olmayaca¤›
tart›fl›l›r ve tart›fl›lmal›. Çünkü bunu
naklederken, ambalajlarken çevreye
verdi¤iniz zarar organik lüksünüzden
çok daha fazla. Do¤ay› çapalayarak,
do¤aya temas ederek yaflama
felsefesinde olanlar›n, çevreyi bu
kadar olumsuz etkileyecek koflullar
yaratan bir lüksü sat›n almalar›n› çok
da anlaml› bulmuyorum. 

“Organik Mango Yemenin Bir Anlam› Var m›?”

“Uganda’da daha ucuz
domates buldum, ben onu

getirece¤im” demek ekolojik
üretim ve tüketim felsefesine

ayk›r›. Bu kadar karbon
sal›m›na neden olup organik
ürünü buraya getirmenin bir

anlam› yok”
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Bu y›l yurtd›fl›ndan ve Türki cumhu-
riyetlerden baya¤› bir kat›l›m var. 

SSiizz  bbuu  aallaann››nn  bbiillggiissiinnee  bbüüttüünnsseell  vvee  dd››--
flflaarr››ddaann  bbaakkaabbiilleenn  öönneemmllii  bbiirr  ggöözzssüü--
nnüüzz..  OOrrggaanniikk  üürrüünn  sseekkttöörrüünnüünn  bbuuggüünn
hhââllââ uulluussaall  ppaazzaarraa  hhiittaapp  eettmmeemmeessii,,  hhââ--
llââ uulluussaall  bbiirr  oorrggaanniizzaassyyoonn  ddüüzzeennlleeyyee--
mmeeyyiipp  iihhrraaccaatt  ffuuaarr››  ggeerrççeekklleeflflttiirrmmeessii
iillggiinnçç  ddee¤¤iill  mmii??  
Bu soruyu yan›tlamak için biraz iflin
bafl›na dönmek laz›m. 80’li y›llarda
Avrupa’da organik ürün tüketim al›fl-
kanl›klar› artmaya bafllad›¤›nda Avru-
pa’da bu ürünleri üretmek çok pahal›-
ya mal oluyordu. Yo¤un emek gerek-
tirdi¤i ve emek de pahal› oldu¤u için.
‹kincisi topraklar› zirai ilaç ve kimya-
sal gübrelerden çok kirlenmiflti. O za-
man “Peki bu ürünleri nerede üretiriz”
diye bir aray›fla girdiler ve Türkiye’ye
geldiler. Anadolu topraklar› henüz o
kadar kirlenmifl de¤ildi. Ayr›ca iklim
ve flora çok uygundu; zengin bir ürün
çeflitlili¤i vard›. 80’li y›llarda köylü
Hüseyin Amcay› ikna edip, tarlas›nda
organik ürün ürettirip sonra da hepsi-
ni al›p götürerek bafllad› bu ifl. Yani ta-
mamen sipariflle... 2000’li y›llara ka-
dar üretimin yüzde 99,8’i ihraç oluyor-

du. fiimdi tablo flu: Konvansiyonel
üretti¤iniz bir ürünü yurt d›fl›na gön-
derdi¤inizde üzerinde ç›kan pestisit
oran› yüksek oldu¤unda geri gönderi-
liyor ve biz onu burada “Aman Alla-
h›m! ‹hracat domatesleri geldi. Ne ka-
dar güzel” diyerek tüketiyoruz. Orada-
ki “Bu, benim vatandafl›ma zararl›.
Üzerinde insan sa¤l›¤›na zararl› bir ze-
hir var. O yüzden bu ürünün ülkeme
girmesine izin vermiyorum. Git çöpe
dök” diyor. Oysa biz bunlar› keyifli,
mutlu bir flekilde geri al›yoruz. Oysa
organik ürün insan sa¤l›¤›, nesillerin
sürebilmesi ve genetik yap›m›z› koru-
yabilmemiz için çok önemli. Ayr›ca bu
tip üretimde bir sürü kimyasal kullan-
m›yorsunuz ve dolay›s›yla topraklar›-
n›z ve yeralt› sular›n›z kirlenmiyor. 

fiu an tek tehlike yaln›zca meyvenin
üzerinde kalan yüzde 1’lik zehir de¤il,
yeralt› sular›na geçen büyük miktarda-
ki zehir çok daha tehlikeli. Çünkü bu
kaynaklar› temizlemek mümkün de¤il.

PPeekkii,,  ““BBuu  üürrüünn  ssaa¤¤ll››kkll››dd››rr””  ddiiyyee  sseerrttiiffii--
kkaa  vveerriillmmiiflfl  üürrüünnüünn  ççookk  bbüüyyüükk  bbiirr  kk››ss--
mm››nn››  nniiyyee  iihhrraaçç  eeddiiyyoorruuzz??  NNiiyyee  eenn
aazz››nnddaann  bbiirr  kk››ssmm››nn››  bbiizz  ttüükkeettmmiiyyoorruuzz??
Çünkü “Bunu kimse almaz” diyorlar.

“Biz fakir milletiz, insanlar›m›z gider
ucuzunu al›r” diyorlar. Kredi kart› sat-
maya çal›fl›nca Türkiye önemli bir pa-
zar. Araba ve cep telefonu satarken
Avrupa’n›n en büyük pazar› oluyoruz
da neden organik ürünün pazar› olmu-
yoruz? Çok hakl› bir soru bu. 

fifiööyyllee  bbiirr  ssoorruunn  yyookk  mmuu??  OO  ddoommaatteessii  aall--
mmaakk  iisstteeddii¤¤iimmiizzddee  ddee  oo  rraaffttaa  ddee¤¤iill..  OOnnuu
ssuunnaann  bbiirr  yyeerr  ddee  yyookk..  fifiiimmddii  bbuurraaddaann
çç››kkssaakk  aallaabbiilleeccee¤¤iimmiizz  bbiirr  yyeerr  vvaarr  mm››??

‹stanbul Ekoloji Günleri, Fulya Fuar &
Kongre Merkezinde 2010 y›l›nda ilk
kez düzenlendi. ‹stanbul’daki fuar›
‹zmir’e tafl›y›nca, bir de ihracat a¤›rl›kl›
bir fuar haline gelince, ekonomik sat›n
alma gücü biraz daha yüksek olan
‹stanbul’da iç pazar pay›n› art›rma
hedefli bir fuar ihtiyac›n› aç›¤a ç›kard›.
Ticaret ya da bilim, nereden
bakarsan›z bak›n, boflluk kabul etmez.
Biri o bofllu¤u doldurur. Dolay›s›yla
sektörün de talebi uygun bir tarihte
‹stanbul’da, nihai tüketiciyle üreticinin
bulufltu¤u, fiesta gibi, perakende
sat›fl›n oldu¤u, sohbetlerin,
etkinliklerin düzenlendi¤i, standard›
yüksek, hijyenik bir ortamda bir araya
gelmek oldu. Biz de bunu
gerçeklefltirdik. San›r›m sektörün
talebi de bunu daha k›sa aral›klarla
tekrarlayabilmek çünkü televizyon
reklam›yla veya bas›n yoluyla
insanlar›n bu fark›ndal›¤› kazanmalar›
pek mümkün görünmüyor. Bu tip
etkinlikler, befl duyunuza hitap ediyor.
Dokunuyorsunuz, kokluyorsunuz,
tad›yorsunuz. 
Çevre bilinci veya do¤ru beslenme
bilinci bafllam›flsa insanlar bunun
aray›fl›na giriyor. Yoksa zorla, “Gel
sana mutlaka organik bir fley
yedirece¤im” dedi¤inizde kimse
bakm›yor. Ya da “Bu elmada kurt
deli¤i var” diyor. ‹yi ya, kurt yemiflse,
lezzetli ve sa¤l›kl› bir fley demek ki!

‹stanbul Ekoloji Günleri 

“‹stanbul Ekoloji Günleri gibi etkinlikler organik 
ürünü tüketiciye tan›tmada çok önemli çünkü 

befl duyunuza hitap edebiliyor”
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Ocak ay›nda organik domates istiyor-
san›z sizde bir ar›za var demektir!
Çünkü bu iflin temelinde her ürünü
mevsiminde tüketme al›flkanl›¤›n›
edinmek var. Ama e¤er may›s, hazi-
ran, temmuz veya a¤ustosta organik
domates ihtiyac›n›z varsa, elinizi uzat-
t›¤›n›z her yerde bulabilirsiniz. Talep
ederseniz bulursunuz. Ama biz talep
etmiyoruz ki. 

BBuunnuu  ddee¤¤iiflflttiirreecceekk  oollaann  kkiimm  ppeekkii??  ‹‹nn--
ssaannllaarr  bbiirr  ggüünnddee  ff››nndd››kk  yyaarraarrll››  ddiiyyeerreekk
ff››nndd››kk  ttüükkeettmmeeyyee  bbaaflflllaammaadd››llaarr,,  bbaanngg››rr
bbaanngg››rr  rreekkllaammllaarr  yyaapp››lldd››¤¤››  iiççiinn  bbööyyllee
bbiirr  ffiikkrree  eerriiflflttiilleerr..  OOrrggaanniikk  gg››ddaa  iiççiinn  ddee
aayynn››  flfleeyyee  iihhttiiyyaaçç  yyookk  mmuu??  
Kesin öyle. Ancak F›nd›k Tan›t›m Gru-
bunun lobi, pazarl›k ve ekonomik gücü
var. Böyle bir fon oluflturuldu, hareke-
te geçildi ve sonuçlar› al›nd›. Ama or-
ganik ürün üreticilerinin böyle bir ka-
biliyeti ve gücü flimdilik yok. Bir de bu
ifl, nereden bakarsan›z bak›n biraz
ütopik bir ifl olarak görülüyor. 

SSiizz  nneerreeddeeyyssee  kkiilliittllii  bbiirr  dduurruumm  ttaarriiff
eeddiiyyoorrssuunnuuzz..  PPeekkii,,  bbuu  kkiilliitt  nnaass››ll  aaçç››--
llaaccaakk??  
Çözüm anahtar› bende de¤il ama
GDO’lu, konvansiyonel ve topra¤› vah-
fli bir biçimde sömürerek yap›lan üre-
timde sona do¤ru yaklafl›ld›¤›n› düflü-
nüyorum. En önemlisi insana ve ço-
cuklara yap›lan yat›r›m. Onlara bugün
ö¤retilenler, yar›n öbür gün bu talep-
leri daha do¤ru noktaya çekecek diye
düflünüyorum. Bugünden bak›nca de-
delerimizin dünyas›nda her fley gün-
lük gülistanl›kt›. Belki ona göre de sa-
vafl vard› ama 2. Dünya Savafl› s›ras›n-
da yarat›lan çevre kirlili¤inin üç kat›
sonraki 10 y›lda yarat›ld›. Savafltan bi-
le kötü bir çevre kirlili¤i yarat›yoruz flu
anda. 

Ayr›ca vahfli bir tüketim al›flkanl›¤›
var. Her tüketimin hemen arkas›nda
ona denk düflen bir üretim alan› var; o

üretimin arkas›nda da ona denk düflen
bir çöplük var. Dolay›s›yla siz tüketimi
ne kadar büyütürseniz, o vahfli üretim
de, o çöplük de ayn› oranda büyür. fiu
an ciddi bir çöplük yarat›yoruz etraf›-
m›zda. Çin’de derelerin boza k›vam›nda
akt›¤› söyleniyor. Onca kimyasal, onca
üretim, bir o kadar da çevre kirlili¤i ya-
rat›yor. Belki de çevreciler, Çin’e “Dur
kardeflim, bu kadar üretme” diyecek
çünkü yaflanacak bir çevre kalm›yor. 

Üreteceksen de adam gibi, katma
de¤eri yüksek üret. Bu dünyada yafla-
yabilmek için bu kadar vahfli tüket-
mek zorunda de¤iliz. Belki bu ekono-
mik krizlerle birlikte kapitalizm kendi
kendini sorgulamaya da bafllayacak.
Baflka çaresi yok. Ama bunun devrimle
düzelmesi mümkün de¤il, evrimsel bir
süreç gerekiyor. 

Nihayetinde çevre bilinci h›zla, geo-
metrik bir flekilde art›yor. Bu artan bi-
linç mecburen üretimi de terbiye ede-
cek. Çünkü insanlar sadece reklamla,
flunla bunla sat›n alm›yorlar… 

BBuu  yyöönnddee  bbiirr  zzaammaann  öönnggöörrüünnüüzz  vvaarr
mm››??
Var. Önümüzdeki 10 y›lda bu iflin
Türkiye’de ciddi bir fark›ndal›k ve bi-
linçle artaca¤›na inan›yorum. Çünkü
Türkiye nüfusunun çok önemli bir
k›sm› kentlerde yafl›yor. San›r›m 102
tane TV kanal›m›z var. RTÜK Kanu-
nu, tüm kanallara fark›ndal›k yarat-
ma konusunda her gün bir saat yay›n
yapma zorunlulu¤u getiriyor. Onlar
bu görevi yerine getiriyorlar, ama
herkesin uykuda oldu¤u sabah 04.30
ile 05.30 aras›nda! E¤er küçük bir
ayar yap›l›r, kim en güzel dans edi-
yor, kim daha çok para kazan›yor
programlar›n›n yerine bir parantez
aç›labilirse, bu tip programlar dinle-
nir, izlenir hale gelebilir. Böylece bu
konuda uzun zamanda çok yol alm›fl
birçok ülkeyi k›sa zamanda yakala-
yabiliriz. Birkaç küçük fark›ndal›kla
bu ifli çok h›zl› bir biçimde çözece¤i-
mize inan›yorum. Çünkü bunu hak
ediyoruz. m

Fuar

“Her tüketimin hemen arkas›nda ona denk düflen 
bir üretim alan› var; o üretimin arkas›nda da 

ona denk düflen bir çöplük var”
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Toplumsal Cinsiyet

Yoksa ‹klim 
De¤iflikli¤inin As›l
Ma¤duru Kad›nlar m›?

‹klim de¤iflikli¤i dünyadaki herkesi
etkileyecek, buras› kesin. Ama etnik,
sosyoekonomik, kültürel ve bölgesel
farkl›l›klar da bu etkilenmenin
derecelerinde rol oynuyor. Peki, toplumsal
cinsiyet kal›plar›nda durum nas›l? Daha
aç›k bir ifadeyle “kad›nlar, iklim
de¤iflikli¤inin neresinde?” Ancak tart›flma
sadece ma¤duriyet üzerinden de
yürümüyor; kad›nlar sorunun çözümünde
de önemli bir anahtar olabilir.

YYaazz››::  ‹‹ddiill  ÇÇEETT‹‹NN
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ster büyük bir metropolde bütün
olanaklar›n aya¤›n›n alt›nda serili
oldu¤u bir hayat sürüyor olsun,

ister ömrü boyunca do¤du¤u köyden
d›flar› ad›m›n› atmadan tarlas›n› ekip
biçedursun, yani birbirlerinden ne
kadar farkl› olursa olsun, art›k hiçbir
ayr›m yapmadan, kimseye k›yak geç-
meden dünya üzerindeki herkesi bir-
birine ba¤layan bir sorunla karfl› kar-
fl›yay›z: ‹klim de¤iflikli¤i. ‹klim de¤i-
flikli¤i her ne kadar zengin fakir, genç
yafll›, kad›n erkek demeden hepimizi
ilgilendiren ve etkileyen bir sorun ol-
sa da, her birimizin bu sorunla karfl›
karfl›ya kal›fl biçimi birbirine denk
de¤il. Bu yaz›da, iklim de¤iflikli¤inin
farkl› toplumsal gruplar üzerindeki
etkilerini teker teker incelemek yeri-
ne son y›llarda iklim de¤iflikli¤i tar-
t›flmalar›nda kendine küçük de olsa
yer edinmeye bafllam›fl bir konudan
bahsedece¤im; iklim de¤iflikli¤inin
cinsiyet gözetmesinden.

‹klim de¤iflikli¤inin seragaz› sal›m-
lar›n›n ve karbon emisyonunun kon-
trol alt›na al›nmas›n›n ötesinde bir fley
oldu¤u, bunun ayn› zamanda insanla-
r›n nas›l ve nerede yaflad›¤›, neler tü-
ketti¤i, hangi haklara sahip ve hangi-
lerinden mahrum oldu¤uyla ilgili oldu-
¤u dillendirilmeye baflland›kça, kad›n-
lar›n iklim de¤iflikli¤inden erkeklere
göre daha fazla etkilendi¤i ve bu yüz-
den de iklim de¤iflikli¤iyle ilgili politi-
kalar›n cinsiyet eflitsizliklerini göz
önüne almas› gerekti¤i de yüksek ses-
le söylenir oldu. Bir kad›n iklim de¤i-
flikli¤inden nas›l olur da bir erke¤e gö-
re daha fazla etkilenebilir sorusunun
cevab› için, cinsiyet rolleri da¤›l›m›na
bakmak gerekiyor.

Kad›nlar Neden Daha Fazla
Etkileniyor?
Dünyan›n pek çok yerinde tar›msal
iflgücünün büyük bir bölümünü olufl-
turanlar, su tafl›yanlar, yemek yapmak

için yakacak madde toplayanlar ka-
d›nlar. ‹klim de¤iflikli¤i yüzünden ekili
alanlar›n mahsul vermemesi, su k›tl›¤›
ve ormanlar›n tahrip olmas› gibi so-
runlar bu nedenle en çok kad›nlar› et-
kiliyor. Çevre koflullar›ndaki bu de¤i-
fliklikler kad›nlar›n aileleri için besin,
su ve yak›t elde etmek için evlerinden
daha uzak mesafelere gitmelerini ge-
rektiriyor. Birleflmifl Milletler Nüfus
Fonu’nun 2001’de yay›nlad›¤› Dünya
Nüfusu Raporunda, ormanlar›n tahrip
olmas› ya da kirlilik gibi nedenlerle ka-
d›nlar›n yakacak odun veya temiz su
bulmak için harcad›klar› zaman›n art-
t›¤›na, bu süreçte örne¤in su yoluyla
bulaflan hastal›klara maruz kalma
risklerinin de artt›¤›na dikkat çekili-
yor. Susan Buckingham-Hatfield’in
yazd›¤› Cinsiyet ve Çevre (Gender and
Environment, 2000) bafll›kl› kitapta,
Hindistanl› kad›nlar›n yakacak odun
bulmak için her gün dört-befl saatleri-

ni harcad›klar›, daha önceleriyse bunu
sadece dört-befl günde bir yapt›klar›
anlat›l›yor. Kad›nlar›n bu tür ifllere da-
ha fazla zaman harcamalar› onlar›,
beslenme, e¤itim, ifl bulma ve genel
olarak yaflam kalitesi gibi konularda
dezavantajl› bir konuma getiriyor.

Bunun haricinde kad›nlar, aileleriy-
le ilgilenmek için erkeklere nazaran
evlerinde de daha fazla zaman geçiri-
yorlar. Bu durum kad›nlar›n hareketli-
li¤ini k›s›tlarken, hava koflullar›na
ba¤l› olarak gerçekleflen ani bir do¤al
afet durumunda daha savunmas›z bir
konumda kalmalar›na neden oluyor.
Do¤al afet sonucu kad›nlardaki ölüm
oran›n›n erkeklere k›yasla çok daha
fazla oldu¤u da iflaret edilen konular
aras›nda. Örne¤in, do¤al afet s›ras›n-
da kad›nlar›n ve çocuklar›n ölüm ora-
n›n›n erkeklerinkinin 14 kat› oldu¤u
söyleniyor. 1991’de Bangladefl’te 140
bin kiflinin öldü¤ü kas›rga felaketi s›-

Toplumsal Cinsiyet

‹

‹klim de¤iflikli¤i yüzünden ekili alanlar›n mahsul
vermemesi, su k›tl›¤› ve ormanlar›n tahrip olmas› gibi

sorunlar en çok kad›nlar› etkiliyor.
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‹klim de¤iflikli¤i ve cinsiyet meselesi
aras›ndaki iliflkinin en aç›k dile
getirildi¤i yaz›lardan bir tanesi, Mart
2009’da Urban World dergisinde
yay›nlanan, UN-HABITAT’›n
toplumsal cinsiyet politikalar›
departman›ndan Lucia Kiwala, Ansa
Masaud ve Cecilia Njenga’n›n
yazd›¤› “Climate Change is not
Gender Neutral” adl› makale. Bu
makalede Kiwala, Masaud ve
Njenga, iklim de¤iflikli¤i yüzünden
dünyan›n azgeliflmifl bölgelerindeki
kad›nlar›n yaflad›klar› sorunlara
örneklerle yer verirken, bu
sorunlarla bafl edebilmek için
somut baz› önerilerde de
bulunuyorlar:
n Kad›nlara (özellikle do¤al afetlerin
yaflanmas›n›n daha muhtemel
oldu¤u yerlerde), felaketler ve
bunlarla bafl etme yöntemleri
hakk›nda e¤itim verilmesi;
n Hükümetlerin iklim de¤iflikli¤iyle
mücadelede kad›nlar›n becerilerini
ve bilgilerini göz önüne almaya
bafllamas›; 
n ‹klim de¤iflikli¤ine dair yerel ve
küresel çapta gerçeklefltirilen
araflt›rmalarda cinsiyete dair
verilerin üretilmeye bafllanmas›; 
n Çevre sorunlar›na dair ulusal ve
uluslararas› strateji ve bütçelerin
cinsiyet boyutunu da dikkate
almas›.

‹klim De¤iflimi
Cinsiyet Seçiyor mu?

ras›nda, ölenlerin yüzde 90’›n›n kad›n
oldu¤u bilinen bir gerçek. Birleflik
Devletler’deki Katrina Kas›rgas› fela-
keti s›ras›nda en yüksek ölüm oran›na,
kas›rgan›n yafland›¤› bölgedeki en fa-
kir kimseler olan Afro-Amerikal› ka-
d›nlarda rastlanmas› da. Benzer bir fle-
kilde, 2006’da Hint Okyanusu’ndaki
tsunami s›ras›nda ölen kad›nlar›n sa-
y›s›n›n erkeklerinkinden daha fazla
oldu¤u, örne¤in Endonezya ve Sri Lan-
ka’da, hayatta kalan erkeklerin say›s›-
n›n hayatta kalan kad›nlar›n üç-dört
kat› oldu¤u da verilerle ortaya konmufl
durumda. Her ne kadar sadece bu tekil
olaylara bakarak iklim de¤iflikli¤inin
neden oldu¤u felaketlere ba¤l› ölüm
oran›n›n kad›nlar söz konusu oldu-
¤unda daha fazla oldu¤unu söylemek
mümkün olsa da, bugüne kadar do¤al
felaketlerin cinsiyet boyutu ciddiyetle
ele al›nan bir konu olmad›¤› için, bu
görüflü destekleyecek güvenilir kay-
naklar›n say›s› çok fazla de¤il. 

Geliflmifl, Azgeliflmifl Fark Etmiyor
Dünya üzerinde, iklim de¤iflikli¤ine
ba¤l› felaketler yüzünden iltica etmek
zorunda kalanlar›n yüzde 80’i de kad›n.
Afetlerden sa¤ ç›kmay› baflaran kad›n-

lar, yaflad›klar› s›¤›naklarda da pek çok
sorunla karfl› karfl›ya kal›yor. Cinsel is-
tismar, ayr›mc›l›k, fliddet gibi sorunlar-
la bafl etmek zorunda kal›rlarken, ayn›
zamanda pek çok sa¤l›k sorunu da yafl›-
yorlar. Örne¤in, 2004’teki tsunaminin
ard›ndan Endonezya’da Aceh’teki Lam-
reh s›¤›na¤›nda, kad›nlara çok s›n›rl›
say›da hijyen malzemeleri sa¤lanabil-
di¤i, bir kad›n›n oldukça sa¤l›ks›z bir
do¤um gerçeklefltirmek zorunda kald›-
¤›, pek çok kad›n›n tecavüze u¤rad›¤› ve
insan kaçakç›l›¤›na maruz kald›¤›na
dair bilgiler de bulunuyor.

Bütün bu bilgiler her ne kadar iklim
de¤iflikli¤i sadece çok uzaklarda yafla-
yan baflka kad›nlar›n hayatlar›n› etki-
liyormufl gibi bir izlenim uyand›rabile-
cekse de, iflin asl› öyle de¤il. Örne¤in,
2003’te Avrupa’y› etkileyen s›cak hava
dalgas› s›ras›nda kad›nlar›n ölüm ora-
n›n›n her yafltan erke¤inkine k›yasla
yüzde 75 daha fazla oldu¤u istatistiki
bir veri. Benzer bir flekilde, 1995’te
Londra’y› etkisi alt›na alan s›cak hava
dalgas› s›ras›nda da ölenlerin ço¤u ka-
d›n. Özellikle 60 yafl üzeri kad›nlar›n iç
vücut s›cakl›klar›n›n iklim koflullar›na
uygun bir flekilde düzenlenmesinde
sorun yaflad›klar› bilinen bir gerçek.
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Ancak s›cak hava dalgas› yüzünden
ölen kad›nlar›n hepsi de yafll› de¤il.
Her ne kadar bu ölümlerin nedenleri-
nin aç›klanmas›n›n oldukça karmafl›k
oldu¤u dile getirilse de, yoksulluk,
mahrumiyet, yaln›z yaflamak, hava
kirlili¤ine ve vücudun su kaybetmesi-
ne karfl› daha savunmas›z olmak gibi
etkenler bu ölümlerin nedenleri ara-
s›nda gösteriliyor.

‹klim De¤iflikli¤inde 
Cinsiyet Faktörü
Kad›nlar ve iklim de¤iflikli¤i aras›nda-
ki iliflkiyi, sadece ilkinin ikincisi karfl›-
s›ndaki savunmas›zl›¤› üzerinden kur-
mak yanl›fl olur. ‹klim de¤iflikli¤ine
neden olan faktörlerin farkl› cinsiyet-
lerle iliflkisini incelemek ilginç bir ko-
nu olabilirdi. Ancak bununla ilgili do¤-
ru düzgün herhangi bir araflt›rman›n
var oldu¤unu söylemek mümkün de-
¤il. Bu konuya dair, do¤an›n dengesini
bozan›n insan uygarl›klar› oldu¤u, bu
uygarl›klar›n hepsinin de erkekler ta-
raf›ndan kuruldu¤u ve yönetildi¤i, bu
nedenle çevreye zarar verenin ve iklim
de¤iflikli¤ine neden olan›n asl›nda er-
kekler oldu¤u fleklinde kabaca özetle-
nebilecek radikal feminist görüfle bu-
rada yer verilebilir. Ancak iklim de¤i-
flikli¤i ve cinsiyetler aras›ndaki iliflki-
ye dair gündelik hayattan daha somut
örnekler vermek istersek, Yianna
Lambrou ve Grazia Piana’n›n Birlefl-
mifl Milletler G›da ve Tar›m Örgütü
için 2006’da haz›rlad›klar› “Cinsiyet:
‹klim De¤iflikli¤ine Müdahaledeki Ek-
sik Bileflen” (Gender: The Missing
Component of the Response to Clima-
te Change) bafll›kl› raporlar›na bakabi-
liriz. Bu raporda Lambrou ve Piana, ge-
liflmifl ülkelerdeki kad›nlar›n daha az
emisyona neden olan ulafl›m yollar›n›
erkeklere k›yasla daha fazla tercih et-
tiklerine; araba sahibi olma oranlar›-
n›n daha düflük, toplu tafl›ma kullan-
ma oranlar›n›n daha yüksek oldu¤una;

Toplumsal Cinsiyet

‹klim
de¤iflikli¤inin
sadece hayat›
tehdit etmekle
kalmad›¤›, ayn›
zamanda zengin
ve fakir aras›ndaki
uçurumun
büyümesine
neden olurken
kad›n ve erkek
aras›ndaki
eflitsizliklerin de
artmas›na neden olaca¤› s›k dile
getirilen bir konu. Do¤al afet
durumunda kad›nlardaki ölüm oran›n
erkeklerinkine k›yasla daha fazla
oldu¤unu gözler önüne seren veriler,
afetten sa¤ kurtulmay› baflaran
kad›nlar›n yaflad›klar› s›¤›naklarda
maruz kald›klar› fliddete dair bilgiler,
afet dolay›s›yla kad›nlar›n nas›l daha
da dezavantajl› konuma
düflebileceklerini gösteriyor. Bu
nedenle iklim de¤iflikli¤ine yönelik
mücadelede, bu sorunun kad›nlar› ve

erkekleri nas›l
etkileyece¤i
hususunun
dikkatle ele
al›nmas› ve
politikalar›n
bunlar›n
do¤rultusunda
flekillendirilmesi
gerekiyor.
Cinsiyet
faktörünü göz
önünde tutarak

haz›rlanan politikalar›n kad›nlar›
sadece birer ma¤dur olarak
görmemesi gerekti¤i de vurgulan›yor.
Kad›nlar›n çat›flma çözümü, do¤al
kaynaklar›n yönetimi, yeni koflullara
uyum sa¤lama gibi konularda bilgili ve
deneyimli olduklar›; kad›nlar›n bu
özelliklerinden afet sonras› durumlarda
yararlanabilece¤i; böylesi bir durumun
kad›nlar› afet sonras› durumlar için de
etkin aktörlere dönüfltürüp
güçlenmelerine katk› sunabilece¤i dile
getiriliyor.

Kad›nlar Çözümde Daha Etkili

Özellikle 60 yafl üzeri kad›nlar›n iç vücut s›cakl›klar›n›n
iklim koflullar›na uygun bir flekilde düzenlenmesinde 

sorun yaflad›klar› bilinen bir gerçek. 
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bir araba sahibi olduklar› durumlarda
bu arabalar›n daha ufak boyutlarda ve
yak›t aç›s›ndan daha verimli oldu¤una
dair bulgular oldu¤unu dile getiriyor-
lar. ‹sveç’te yap›lan bir araflt›rma so-
nucunda, kad›n sürücülerin arabalar›-
n› erkeklere k›yasla daha yumuflak bir
flekilde kullanmalar›ndan dolay› yak›t
aç›s›ndan daha verimli bir sürüfl sa¤la-
d›klar›na dair veriler elde edildi¤ini de
öne sürüyorlar. Ancak öte yandan ayn›
raporda Finlandiya’da yap›lan bir ça-
l›flmaya yer verilerek, kad›nlar›n ara-
ba al›rken yak›t/kilometre verimine
erkeklerden daha az dikkat ettikleri;
araban›n performans›n› daha ön plan-
da tuttuklar› ve her ne kadar “çevre
dostu” arabalar kullanmak istedikleri-
ni dile getirseler de, gerçekte bunu ön-
celikli olarak göz önünde bulundur-
mad›klar› anlat›l›yor. Ayn› raporda ar-
ka arkaya s›ralanm›fl bu bulgular, ik-
lim de¤iflikli¤inde cinsiyetin bir etken
olarak al›n›p al›namayaca¤› konusun-
da daha derinlikli bir fikre sahip olmak
için daha fazla araflt›rmaya ihtiyaç du-
yuldu¤unu gözler önüne seriyor.

‹klim De¤iflikli¤iyle 
Mücadelede X Faktörü
Son olarak kad›nlar›n iklim de¤iflikli¤i-
ne karfl› neler yapabilecekleri konusu-
nu ele almak gerekiyor. Kad›nlar genel-
likle ev ifllerinden sorumlu olan kifliler
olduklar› için, geliflmifl ülkelerdeki ka-
d›nlar›n, ailelerinin karbon ayak izini ve
çevreye etkilerini azaltmak konusunda
belirli bir güce sahip olduklar›n› söyle-
mek mümkün. Geliflmifl ülkelerdeki ka-
d›nlar, daha zengin ülkelerdeki tüketim
modelini reddederek kendi tercihlerini
ve al›flkanl›klar›n› belirleyebilirler.
Dünyan›n dört bir yan›ndaki bütün ka-
d›nlarsa gelecek kuflaklara sürdürebi-
lirli¤in ve çevreye sayg›l› bir yaflam sür-
menin önemini ve yollar›n› ö¤retebilir-
ler. Kad›nlar›n iklim de¤iflikli¤iyle mü-
cadelede daha etkin bir rol almalar›n›

sa¤lamay› üstlenen uluslararas› ku-
rumlar da var. Örne¤in, Birleflmifl Mil-
letler ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözlefl-
mesi (UNFCCC), kad›nlar›n iklim de¤i-
flikli¤i sorunu karfl›s›nda daha etkili ak-
törler haline gelmelerini sa¤lamak üze-
re önemli bir ad›m atm›fl durumda.
UNFCCC Sekreterli¤i müzakerelerinde
art›k cinsiyet konusunu ele alman›n ya-
n› s›ra, kad›nlar›n karar alma süreçleri-
ne daha etkin bir flekilde dahil olmalar›-
n› da sa¤lamaya çal›fl›yor. UNFCCC top-
lant›lar›na kat›lan kad›nlar›n oran› ilk
bafllarda yüzde 15’lerde seyrederken,
bu oran son y›llarda yüzde 28’e yüksel-
mifl durumda.

‹klim de¤iflikli¤i sorunu “Ben etki-
lenmiyorum, baflkalar› da etkilenme-
sin, bu herkesin kendi elinde” cümle-
sini gönül rahatl›¤›yla sarf etmemizi
ve kendimizi iflin içinden kolayca s›-
y›rmam›z› imkans›z k›lacak kadar ya-
l›n bir flekilde karfl›m›zda duruyor. ‹k-
lim de¤iflikli¤inin kad›nlarla iliflkisinin
halihaz›rdaki ele al›n›fl biçimindeyse,

mevcut toplumsal cinsiyet rolleri da-
¤›l›m›n›n sürdürüldü¤ünü görmek
mümkün. Çevre sorunlar›n›n üstesin-
den gelmek için yeni bir dünya alg›s›
yaratmak yerine var olan yaflam bi-
çimlerini törpülemek yayg›n bir e¤i-
lim. Benzer bir tutumu kad›nlar›n ik-
lim de¤iflikli¤iyle mücadelede üstlene-
bilecekleri rollerle ilgili tart›flmalarda
da görmek mümkün. Kad›nlar›n iklim
de¤iflikli¤i konusunda yapabilecekleri
fleyler s›ralan›rken, evlerini çevreye
daha sayg›l› bir flekilde çekip çevirme-
leri gibi mevcut cinsiyet rolleri içeri-
sinden öneriler sunulmaya devam edi-
liyor; ya da kad›nlar›n “güçlendirilme-
si” gerekti¤inden bahsedilirken, bu
gücü onlara kimin verdi¤i konusu her
zaman sessizlikle geçifltiriliyor. Ancak
bunca y›l boyunca hakk›nda herhangi
bir söz edilmemifl bir konunun yavafl
yavafl da olsa iklim de¤iflikli¤i tart›fl-
malar›nda kendine bir yer ediniyor ol-
maya bafllamas› bile bir ilerleme ola-
rak görülebilir. m

Finlandiya’da yap›lan bir araflt›rma, kad›nlar her ne kadar
“çevre dostu” arabalar kullanmak istediklerini dile

getirseler de, gerçekte bunu öncelikli olarak göz önünde
bulundurmad›klar›n› gösteriyor.
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Söylefli

Ergem fienyuva:

“Herkese 
Birer Havuç 
Vermek 
Laz›m”
‹klim De¤iflikli¤iyle
mücadeleyi odak alan en
büyük küresel
organizasyonlardan biri, ABD
eski Baflkan Yard›mc›s› Al
Gore’un baflkanl›¤›n› yapt›¤›
Climate Project. Uygunsuz
Gerçek ve Tercih Sizin
belgesel ve kitaplar›yla bu
konuda büyük bir fark›ndal›k
yaratan bu organizasyonun
Türkiye’deki tek üyesi ise
Ergem fienyuva. Uzun y›llar
finans sektöründe
uluslararas› kurum ve
flirketlerde çal›flan ama
sonunda hayat›n›n ana
eksenini, hep hayali olan
çevre alan›na oturtan
fienyuva, ayn› zamanda
Türkiye’nin ilk online yeflil
rehberi olan yeflilist.com’un
da kurucusu.

Söylefli: Bar›fl DO⁄RU
Foto¤raflar: Özgür GÜVENÇ
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CClliimmaattee  PPrroojjeecctt’’llee  iillkk  bbaa¤¤››nn››zz  nnaass››ll
oolluuflflttuu??
2009 y›l›n›n bafl›nda Climate Pro-
ject’in temsilcisi olan Georgie Benar-
dete Amerika’dan Türkiye’ye tafl›nd›.
Bu organizasyonu Türkiye’de de haya-
ta geçirmek istiyordu. Biz de kaderin
bir oyunu olsa gerek tan›fl›verdik. Ben
de böyle bir fley yapmak istiyordum.
“Climate Project Türkiye’de de olmal›”
derken 2009’un bafl›nda “Haydi baka-
l›m, bunu Türkiye’de bir inisiyatif ola-
rak bafllatal›m” deyiverdik. Böylece
Climate Project’i inisiyatif olarak bafl-
latt›k. 

Bildi¤iniz gibi, Climate Project 2006
y›l›nda Amerika’da eski baflkan yar-
d›mc›s› Al Gore taraf›ndan kurulmufl,
sadece ve sadece iklim de¤iflikli¤iyle
küresel ölçekte mücadele eden tek kâr
amac› gütmeyen kurulufl. Baflka kâr
amac› gütmeyen bir sürü kurum var
ama tek misyonu iklim de¤iflikli¤iyle
mücadele olan bu çapta baflka bir ör-
güt yok. 60 kiflinin kat›l›m›yla kurul-
duktan sonra bir lobi faaliyeti fleklinde
devam etmifl. 

Climate Project’in dünya çap›nda,
farkl› ülkelerden birçok gönüllüsü var
ve her biri Al Gore taraf›ndan bire bir
e¤itim al›yor. Ben de e¤itim almak
üzere Türkiye’den baflvurdum ve bu
baflvurum kabul edildi. Al Gore ve gru-
bu taraf›ndan birkaç gün süren bir e¤i-
tim ald›m.

BBuu  ee¤¤iittiimmiinn  kkaappssaamm››  nnee??
Bu e¤itimde iklim de¤iflikli¤i nedir ve
biz bundan nas›l etkileniyoruz soru-
lar›n›n yan›t› üzerine çal›flt›k. ‹klim
de¤iflikli¤inin bilimsel yan› üzerine
çal›flt›k. ‹klim de¤iflikli¤i çok kap-
saml› ve anlafl›lmas› zor bir konsept.
Biz bunu nas›l basite indirgeriz ve na-
s›l herkes çözümün bir parças› olabi-
lir anafikrini çal›flt›k. ‹flin felaket se-
naryolar› bol. Peki, biz bunu felaket
senaryolar›ndan ç›kart›p nas›l herke-

sin elinden geleni yapabilece¤i bir
hale sokabiliriz? Her birey bir fley ya-
pabilir ama nas›l? O yüzden fazlas›yla
bilimsel yan›na, sonra hayat›m›za
yans›malar›na yani günlük hayat›m›-
z› nas›l etkiliyor sorusuna yo¤unlafl-
t›k ve en son olarak da, biz birey, aile,
okul olarak ve yerel ölçekte neler ya-
pabiliriz sorusunun yan›t›n› verebil-
mek için Climate Project’ten e¤itim
ald›k. 

Sonras›nda da bu birikimi ve bilgi-
leri Türkiye’de de sunumlar yaparak
yaymaya bafllad›m. Fark ettim ki bu

fikrin yayg›nlaflmas› için Türkiye’de
çok güzel bir potansiyel var.

CClliimmaattee  PPrroojjeecctt  hhaannggii  üüllkkeelleerrddee  ffaaaallii--
yyeett  ggöösstteerriiyyoorr??
Climate Project Amerika’da bafllam›fl
bir organizasyon. Sonra Kanada,
Avustralya, Çin, Endonezya, ‹spanya,
‹ngiltere ve Güney Amerika’da baz› ül-
kelere yay›lm›fl. Dikkat ederseniz Or-
tado¤u, Balkanlar ve Kafkaslar gibi
dünyan›n çok önemli bir k›sm› organi-
zasyonda yok. ‹flin ilginç taraf› bu böl-
gede bu tür baflka organizasyonlar da
yok ama asl›nda petrolden dolay› çok
önemli bir bölge. Yenilenebilir enerji
projelerinden dolay› da çok önemliler.
Biliyorsunuz çok büyük ölçekli bir te-
miz enerji projesi olan Desertec de Ku-
zey Afrika ve Arap Yar›madas› kapsa-
m›nda yer al›yor. Yenilenebilir enerji
aç›s›ndan bu kadar önem tafl›yan bu
bölgenin yeterince ön plana ç›kmama-
s› ve do¤ru organize olmamas› çok
yanl›fl. Ben ve ‹srail ile Dubai’den bir-
kaç kifli buna dikkat çektik. fiimdi bu
bölgede bir organizasyon kurmaya ça-

“Climate Project 
2006 y›l›nda Amerika’da 
eski baflkan yard›mc›s› 

Al Gore taraf›ndan 
kurulmufl, sadece ve sadece

iklim de¤iflikli¤iyle 
küresel ölçekte mücadele

eden tek kâr amac› 
gütmeyen kurulufl”
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Söylefli

2009 Mart’›nda ‹stanbul’da organize
etmeye bafllad›¤›m›z Green Drinks,
dünyan›n 700’ü aflk›n kentinde
düzenlenen bir yeflil network
organizasyonu. ‹lk olarak 1989 y›l›nda
Londra’da düzenlenen Green Drinks,
yeflilin her tonuyla ilgilenenleri bir
araya getiren bir paylafl›m toplant›s›.
Bu organizasyonu ‹stanbul’da ilk
olarak Georgi ve Yunus Emre
Muhaddiso¤lu bafllatt›. Sonra ben de
aralar›na kat›ld›m. Çok güzel, de¤iflik
insanlarla tan›flt›m. Gerçekten kim ne
ar›yor, ne bekliyor onu gördüm. Ayr›ca
Yeflil Sektörde çok ciddi bir yaln›zl›k
duygusu var. Herkes kendini çok
yaln›z hissediyor. “Bir tek ben bu ifli
yap›yorum”, “O deli benim”
duygusunu bu toplant›lar biraz giderdi.
2009 Eylülü’nden sonra Green
Drinks’e konuflmac›lar da ça¤›rmaya
bafllad›k. Fütüristler Derne¤inden,
Karbon finansman kuruluflu Gaia’dan,
Bisikletliler Derne¤inden, yeflil finans
uzmanlar›ndan konuflmac›lar k›sa
sunufllar yapt›lar. Bu arada Yap›
Endüstri Merkezi bize sponsor olmay›
teklif etti ve 2010 yaz›ndan itibaren
etkinliklerimizi Fulya’daki YEM
binas›nda düzenlemeye bafllad›k.
May›s ay›na kadar oraday›z…

Greendrinks: 
“Yaln›z De¤ilmiflim”

“‹klim Projesi dendi¤i için ciddi bir alg› kar›fl›kl›¤› var.
Herkes bize ‘Ne projesi yap›yorsunuz?’ diye soruyor. 

Oysa iklim de¤iflikli¤inin kendisi bir proje zaten”

l›fl›yoruz. fiu anda merkezin nerede
olaca¤› belli de¤il. Türkiye çok önemli
bir ülke, hemen herkesin gözü bugün-
lerde Türkiye’de. Bir anda böyle bir fley
bafllad›. Geçen y›l Özye¤in Üniversite-
sinden P›nar Mengüç hocayla konu-
flurduk, “Bugüne kadar Yale’in liste-
sinde yoktuk ancak flimdi bizi listeye
ald›lar” dedi. Yani güzel fleyler olmaya
bafllad›.

CClliimmaattee  PPrroojjeecctt’’iinn  bbuu  bbööllggeeddee  nnaass››ll  öörr--
ggüüttlleenneeccee¤¤ii  nnee  zzaammaann  bbeellllii  oollaaccaakk??
fiu anda nerede yapal›m, nas›l yapa-
l›m, nas›l bir kitleye hitap edelim ko-
nular›n› düflünüyoruz. Geçti¤imiz
günlerde Climate Project’in Asya Pa-
sifik toplant›s› Jakarta’da düzenlendi
ve konuflmac›lar, Türkiye ve çevresi-
nin iklim projeksiyonlar› do¤rultu-
sunda ne kadar hassas ve önemli bir
co¤rafya oldu¤una dikkat çektiler.
Önümüzdeki dönemde sürpriz gelifl-
meler yaflanabilir.

SSööyylleeddiikklleerriinniizzddeenn  iikklliimm  ssoorruunnuu  ssüürr--
ddüü¤¤üü  ssüürreeccee  CClliimmaattee  PPrroojjeecctt’’iinn  ddeevvaamm
eeddeeccee¤¤iinnii  aannll››yyoorruuzz……  
Aynen öyle. ‹klim Projesi dendi¤i için
ciddi bir alg› kar›fl›kl›¤› var. Herkes bi-
ze “Ne projesi yap›yorsunuz?” diye so-
ruyor, oysa biz bir proje yapm›yoruz!
Sunumlarla kendimizi anlat›yoruz, ik-
lim de¤iflikli¤iyle ba¤lant›l› olarak o
ülkede bir proje varsa onunla ilgileni-
yoruz. ‹klim de¤iflikli¤inin kendisi bir
proje. 

DDaahhaa  ssoommuuttllaarrssaakk,,  CClliimmaattee  PPrroojjeecctt
bbuulluunndduu¤¤uu  üüllkkeeddee  nnee  yyaappaarr??
Fark›ndal›¤› yükseltir, bu konudaki fa-
aliyetlerde aktif yer al›r, fonlar› topar-
lama ve yönlendirme yapar. Girdi¤i ül-
kede kimler partner olabilir, do¤ru pay-
dafllar kimlerdir, bunlar› araflt›r›r. Tür-
kiye ve bölge için farkl› paydafllar var;
onlarla nas›l çal›fl›labilece¤i biraz orga-
nize olduktan ve kurumsal bir kimli¤e
büründükten sonra belirlenecek. 
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BBiirr  ddee  yyeeflfliilliisstt..ccoomm  iissiimmllii  bbiirr  iinntteerrnneett
ssiitteessiinnii  ffaaaalliiyyeettee  ggeeççiirrddiinniizz..  YYeeflfliilliisstt
nneeddiirr??
Yeflilist, Türkiye’deki ilk kapsaml› ye-
flil rehberdir. Sar› sayfalar›n bir nevi
yeflil versiyonu. Ayn› zamanda da bir
sürdürülebilirlik portal›. O da flöyle
do¤du: Climate Project’le ilgili sunum-
lar yap›yorduk. ‹klim de¤iflikli¤i ve ye-
nilenebilir enerji konular›n› anlat›yor-
duk ama bireylerin tek tek neler yapa-
bilece¤i konular›nda bir boflluk oldu-
¤unu gördük. Bir bakt›k ki, bu konuda
derli toplu hiçbir kaynak yok. Sonunda
u¤rafl›p didinip bu bilgilere erifltik
ama herkesin bu kadar emek harca-
mas› gerekmemeli diye düflündük.
2009’un yaz›nda Bo¤aziçi Sosyolo-
ji’den bir master ö¤rencisi bize kat›ld›,
çok güzel ve kapsaml› bir araflt›rma
yapt›. O araflt›rman›n sonucunda bu
çal›flmay› 2009’un sonunda yay›nlama
karar› ald›k ve 2010’un ortas›nda da
Yeflilist’i bafllatt›k. 

Asl›nda “Yeflil” olmak zor de¤il, çok
kolay ama insanlara bunu nas›l yapa-
caklar›n› gösterecek bir mecra yoktu.
Yeflilist sürekli güncelleniyor, de¤ifli-
yor ve rehbere her geçen gün yeni ifl-
letmeler kat›l›yor. 

OO  zzaammaann  bbiirr  aannllaammddaa  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  yyeeflfliill
sseekkttöörrüünnüünn  nnaabbzz››nn››  ddaa  ttuuttuuyyoorrssuunnuuzz..
GGiiddiiflflaatt  nnaass››ll??
Gidiflat asl›nda çok güzel. Sayfam›z
ekim ay›ndan itibaren Yeflilist Beta
olarak online oldu. ‹nan›lmaz derece-

de güzel geri dönüflümler ald›k. Tabii
ki baz› alanlarda düflüfller de oluyor
ama bununla beraber çok do¤ru bir gi-
diflat var. Mesela 2009 bilgilerine bak-
t›¤›n›zda üretici olan bu flirketlerin
hepsi yaln›zca ihracat yap›yorlard›.
fiimdi hepsi iç pazara girmeye bafllad›-
lar. Bu arada iç pazardan da çok ciddi
bir talep oldu. Bu talep ilk defa flimdi-
lerde yavafl yavafl yerini buluyor. Tabii
yeni bir mecra, tüketicisini yeni yeni
buluyor. Ne yaz›k ki tüketici çok bi-
linçli de¤il.

BBuu,, aannaa  ssoorruunnllaarrddaann  bbiirrii  hheerrhhaallddee..
ÖÖyyllee  ddee¤¤iill  mmii??
Tüketicinin çok bilinçli olmamas›
önemli bir husus. Birbirimize çok gü-
vensiziz. Bir süpermarketten ürün
al›rken kimse sorgulam›yor ama orga-
nik bir ürün al›rken tedirgin oluyor.
Geçenlerde Naturey.com sitesinin yö-
neticisi arkadafl›m›z, “Marketten al›r-

ken sorgulam›yoruz ama bunlar› sor-
guluyoruz” dedi. Çok do¤ru. “Sertifi-
kal› m›?”, “Bunlar gerçek mi?”, “Hay›r
efendim, Türkiye’de hiçbir flekilde ser-
tifikal› ürün olamaz” diyen bir sürü in-
san var. Bir de organik g›dan›n çok pa-
hal› oldu¤una dair yayg›n bir kan› var.
Bence pahal› de¤il. Organik olmayan
ürünlerin sonras›nda ›rsi olmayan
kansere yol açt›¤›n› düflünürsek paha-
l› olmad›¤›n› görürüz. San›ld›¤› kadar
pahal› de¤il. Ayr›ca bu bir arz talep
meselesi. 

Ama hep söylüyorum “Organik üre-
tim son derece zor bir ifl. Bir insan bir
ifli bu kadar külfetle yap›yorsa, bunun
da katakullisini yapmas› neredeyse
imkans›z”. 

YYeeflfliilliisstt’’ee  ggiirrmmeekk  iiççiinn  nnee  yyaappmmaakk  ggeerree--
kkiiyyoorr??
Genelde bize web sayfam›zdan, yesi-
list.com’dan ulafl›yorlar. Mekânlar›, ifl-
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“Asl›nda ‘Yeflil’ olmak zor
de¤il, çok kolay ama
insanlara bunu nas›l

yapacaklar›n› gösterecek bir
mecra yoktu. Yeflilist sürekli
güncelleniyor, de¤ifliyor ve
rehbere her geçen gün yeni

iflletmeler kat›l›yor”
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letmeleri sayfam›za koymadan evvel
araflt›r›yoruz. Sertifikal›ysa sertifika-
lar›n›, gerçekten sürdürülebilir olup
olmad›¤›n›, kriterlere uyup uymad›¤›-
n› araflt›r›yoruz. 

KKaatt››ll››mmcc››llaarr››nn››zzddaann  bbiirr  üüccrreett  aall››yyoorr
mmuussuunnuuzz??
Mart ay›yla beraber almaya bafllaya-
ca¤›z. Bu zamana kadar bunu bir beta

versiyonu olarak, bir sponsorla yapt›k.
Bundan sonra daha farkl› bir yol çize-
ce¤iz. 

BBaaflflkkaa  bbiirr  mmooddeellee  ggeeççiiyyoorrssuunnuuzz  yyaannii……
Evet, flirketlerin cüzi de olsa bir katk›
yapmas› en do¤rusu. Dedi¤im gibi bu
çok nifl bir market. Bizim istedi¤imiz
de bu flirketleri do¤ru bir yerde tan›t-
mak. En az›ndan onlara do¤ru hizme-
ti vermek. Çünkü bu sayfalarda on-
larla ilgili hep do¤ru bilgiyi, do¤ru
ürünleri satt›klar› bilgisini vermemiz
gerekiyor. Bu devaml› güncellenmesi
gereken bir sayfa oluyor. ‹stiyoruz ki
hep araflt›ral›m, hep yenileyelim,
araflt›rd›kça onlar› ekleyebilelim. Bi-
zim için bunlar çok önemli. 

YYeeflfliilliisstt’’ttee  öönnüümmüüzzddeekkii  ddöönneemmddee  bbaaflfl--
kkaa  yyeenniilliikklleerr  ppllaannll››yyoorr  mmuussuunnuuzz??
Bu çal›flmam›za çok güzel geri dönü-
flümler oldu. En son ‹stanbul Ekoloji
Günleri etkinli¤inde yeflil ifle gönül
vermifl iflletmelerin kendi aralar›nda
haberleflebilecekleri bir platform ek-
sikli¤ini fark ettik. Küçük bir mecra
ama iflletmeler birbirlerinden pek ha-
berdar de¤iller. ‹stiyoruz ki o iflletme-
leri birbiriyle konuflturan bir platform
yaratal›m.

Bir de kampanyalar›n çok önemli
oldu¤unu düflünüyoruz. ‹nsanlar›n
al›flkanl›klar›n› de¤ifltirmeye yönelik
kampanyalar düzenlemeyi düflünü-
yoruz. Örne¤in enerji verimli ampul-
ler tak›n, bir ay sonra faturas›nda en
fazla fark olan kifli ya da kurum flöyle
bir hediye kazans›n. Ama bu iyi bir
hediye olsun ki insanlar›n al›flkanl›k-
lar› de¤iflebilsin. Sosyal sorumluluk
projesi gibi de¤il de, daha çok sosyal
olarak biz nas›l de¤iflebiliriz, neler
yapabiliriz yönünde kampanyalar.
Asl›nda as›l ifl hepimize birer havuç
vermek. Böyle kampanyalarla herke-
si bir community etraf›nda toplamak
istiyoruz. m

Söylefli

Ben her zaman çevre sorunlar›yla
ilgilendim. Üniversitede okurken, farkl›
kurumlarda çal›fl›rken de hep çevreyle
ilgili neler yap›labilece¤i konusunda
araflt›rmalar yap›yordum. Geçmiflte
Dünya Bankas› ve Merrill Lynch gibi
kurumlarda çal›flt›m. 2006 sonunda
Türkiye’ye döndükten sonra belli
projeler yapmaya bafllad›m. Yine
finans projeleriydi ama fark›na vard›m
ve dedim ki “Ben art›k kurumsal finans
dünyas›nda olmak istemiyorum!”
2009’un bafl›nda da Climate
Project’ten Georgie Benardete ile
tan›flt›m ve her fleye onunla bafllad›m. 
Onunla beraber yenilenebilir enerji
projelerine ilgi duyduk, bunlar›

araflt›rd›k. Hem yenilenebilir enerji,
hem karbon finansman›, hem de di¤er
konularda yurt d›fl›nda e¤itim ve
sertifikalar ald›k. Bütün bunlar›
Türkiye’de nas›l yapabiliriz, neyi
nereye koyabiliriz diye araflt›rd›k. S›rf
Climate Project için de¤il, di¤er
çal›flmalar için de araflt›rmalar yapt›k.
Yenilenebilir enerji konusunda
Almanya’ya gidip uzun bir süre kald›k.
Karbon finansman› konusunda e¤itim
ald›k. Bunlar›n hepsini
toparlad›¤›m›zda, önümüze
Türkiye’nin, dünyan›n ve bizim nerede
oldu¤umuza dair bir tablo ortaya ç›kt›.
Zaten sadece okuyarak bir yere kadar
ö¤renebiliyorsunuz. 

“Sadece Okuyarak Olmuyor”

“‹stanbul Ekoloji Günleri’nde
yeflil ifle gönül vermifl
iflletmelerin kendi aralar›nda
haberleflebilecekleri bir
platform eksikli¤ini fark ettik.
‹stiyoruz ki o iflletmeleri
birbiriyle konuflturan bir
platform yaratal›m”
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2003 yaz›ndaki afl›r› s›cak hava
dalgas›, gelecekte Avrupa flehirlerinde
gittikçe artan bir flekilde görülecek
hava olaylar›n›n habercisi oldu.
Gerçek flu ki, hava s›cakl›¤› dünyan›n
her yerinde artacak ve 2100 y›l›nda
en az iki derece daha fazla olacak.
‹flin kötü taraf›, flehirler bu durumdan
çok daha fazla etkilenecek çünkü
genelde koyu renk olan yüzeyleri ›s›y›
depoluyor. Ayr›ca flehirlerde, havan›n
dolafl›m yapmas›na imkân verecek
yeflil bölge veya koridorlar genellikle
bulunmuyor. Ve elbette insanlardan,
binalardan, arabalardan ve endüstriyel
tesislerden ortaya ç›kan art›k ›s›,
flehirlerin, etraflar›ndaki bölgelerden
daha fazla ›s›nmas›na neden oluyor.

fiehirler iklim de¤iflikli¤ine neden
oluyor ama bu durumdan ciddi bir
flekilde de etkileniyor. Kentsel Is›
Adas› Etkisi, flehrin, yak›nlardaki k›rsal
kesimlerden 10 dereceye kadar daha
fazla ›s›nmas›n›n esas sorumlusu ve
bu yaln›zca güney iklim kufla¤›nda
meydana gelmiyor. Is›, yüksek binalar
aras›ndaki kanyonlarda gerçek
anlam›yla “esir düflüyor”. Is›y›
düflürecek bir buharlaflma da
sözkonusu de¤il çünkü flehirlerimizde
çok az say›da bitki var ve ya¤mur
sular› toprakta depolanmak yerine
kanalizasyonlarla uzak yerlere
gönderiliyor.

‹klimsel konfor gelecekte flehir
planlamas›n›n kilit unsurlar›ndan biri
haline gelecek. fiehir iklimlerinin ayn›
bir evin iklimlendirme sistemi gibi
planlanmas› gerek: fiehirler kentsel ›s›
adas›ndan ayr›, yapay olarak
“so¤utulamaz”. Bir dizi teknolojik
olmayan (bitkilendirme,
gölgelendirme, aç›labilir pencereler
vs.) ve so¤utma amaçl› yenilenebilir
enerji kaynaklar›, yazlar› meydana
gelen afl›r› ›s›nmayla bafla ç›kmada
gerekli bir stratejidir. Her fleyin
ötesinde, binalar›n yap›lar›n›n (ayr›ca
›s›nmaya devam eden) yerel iklim
koflullar›na daha fazla uyum
sa¤lamas› art›k aç›k bir zorunluluk. 

Mimarlar
Hava Durumunu 
De¤ifltirebilir mi?
Evlerimizin içinde oturup klimalar› çal›flt›rmak bizi s›caktan korur mu? Yoksa bu bizi,
t›pk› bir bumerang gibi, Kentsel Is› Adas› Etkisini güçlendirerek daha kötü bir flekilde
dönüp vurur mu? Çat› penceresi ve do¤al ayd›nlatma konusunda dünyan›n lider
kurulufllar›ndan biri olan Velux’un harika dergisi Daylight & Architecture’da yay›nlanan
bir makale, bu konuda esas iflin mimarlara düfltü¤ünü çok aç›k bir flekilde anlat›yor.
‹ki derece daha fazla s›ca¤a karfl› mücadele, bir ölüm kal›m savafl› da olabilir.

Yaz›: Peter Andreas SATTRUP Çeviri: Sarper D‹KTAfi

Not: Yaz›y› kullanmam›za izin verdikleri için Velux Türkiye’ye teflekkürler…

NEDEN? NE? NASIL?
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Akflama do¤ru s›cakl›k dereceleri (oC)

33o

28o

K›rsal alan Banliyö bölgeleri Ticari alanlar fiehir merkezi fiehir merkezi
yerleflim yerleri

Parklar Banliyö bölgesi
yerleflim yerleri

K›rsal tar›m
bölgeleri

Kentsel Is› Adas›’n›n bölgesel da¤›l›m›n›
gösteren bu flema her fleyi aç›kl›yor.

Tokyo gibi mega kentlerde, flehir
merkezi ile etraf›ndaki bölgeler

aras›ndaki s›cakl›k fark› 10 dereceye
kadar ç›kmaktad›r.

¤ustos 2003’te Bat› Avrupa
inan›lmaz bir s›cak hava dal-
gas›na flahit oldu. S›cakl›klar

artmaya devam ederken iki sene önce-
ki ayn› zaman diliminden 10 derece
daha yüksek bir orana ulaflt›. Bu gelifl-
melerden dolay› baflta yafll›lar olmak
üzere 35 bin kiflinin ›s›yla ba¤lant›l›
hastal›klar nedeniyle hayatlar›n› kay-
bettikleri tahmin ediliyor. Özellikle
Fransa bu durumdan a¤›r flekilde etki-
lenmiflti fakat s›cak hava dalgas› nere-
deyse bütün Bat› Avrupa ülkelerini et-
kisi alt›na ald›. Baz› toplumlarda, bu
ölümlerin pek ço¤unun bu tip bir du-
rum meydana geldi¤inde uygulanmas›
gereken acil durum prosedürlerinin
yetersiz kalmas›ndan kaynakland›¤›
iddia ediliyordu. Akdeniz k›y›lar› bo-
yunca her zamankinden daha fazla or-
man yang›n› ç›karken, di¤er tarafta
tar›m sektörü de kurakl›kla bo¤uflu-
yordu. Ayn› sene, Kuzey Avrupa’da
muhteflem bir hasat gerçekleflti.
2002’de ise, Orta Avrupa a¤›r ya¤›flla-
r›n Danube ve Elbe nehirlerinin tafl-
mas›na sebep olmas›n›n ard›ndan cid-
di sel felâketleriyle karfl› karfl›ya kal-
m›flt›. Birkaç bin insan yaflad›klar› yer-
lerden tahliye edilirken, aralar›nda
Prag ve Dresden’in de oldu¤u pek çok
flehir a¤›r zararlar görmüfltü.

Bilindi¤i gibi, s›cakl›klar artt›kça
hava daha fazla nem tafl›yabilir hale
gelir. Dünyan›n herhangi bir yüzeyin-
den buharlaflan su bambaflka bir yere
gider ve oraya ya¤ar. Küresel ›s›nma,
ya¤›fllarla ilgili bu durumu da de¤iflti-
recek, kurak bölgeler daha kurak, su-
lak bölgeler de daha sulak hale gele-
cek. Küresel nem da¤›l›m› da büyük ih-
timalle de¤iflecek, kuru alanlar kutup-
lara do¤ru yay›lmaya bafllayacak. K›-
sacas› hepimizi daha sert ya¤›fllar ve
kurakl›k bekliyor.

2050’de iklimin nas›l olaca¤›n› tah-
min etmeye çal›fl›rken, bu ›s› dalgas›
ve sel gibi olaylar bu gibi hava durum-
lar›n›n gitgide normal bir hal alaca¤›
do¤rultusunda baz› ipuçlar› verebilir.
fiehirlerimiz hem iklime ayak uydur-
mak hem de ›s›y› düflürmek için s›k›
bir de¤iflim yaflamak zorunda…

Kentsel Is› Adalar›
Di¤er taraftan do¤rudan kent planla-
r›m›za bakman›n da tam zaman› çün-
kü flehirler, etraflar›ndaki bölgelerden
belirgin biçimde daha s›cak bir yerel
hava durumu meydana getirir. Bu du-
ruma Kentsel Is› Adas› Etkisi ad› veri-
liyor. Kentsel yay›lma ve büyüme, bir
zamanlar ormanlarla kapl› ve tar›m
için kullan›lan alanlarda gerçekleflme-
sinden dolay› bitkilerin havay› so¤ut-
ma kapasiteleri flehirdeki materyalle-
rin (asfalt, beton, tu¤la) ›s›y› depola-
ma kapasiteleriyle yer de¤ifltirmifltir.
Güneflten gelen radyasyon, binalar
aras›nda kalan ve mecazi olarak “flehir
kanyonlar›” olarak adland›r›lan dar
boflluklarda ve sokaklarda kapana k›-
s›l›yor ve yavafl yavafl yok oluyor.
Kentsel ›s› adalar›n›n di¤er iki küçük
kayna¤› da insanlar›n enerji kullan›m›
(tafl›mac›l›k, yap› hizmetleri ve endüs-
tri) ve kirliliktir. Kirletici maddeler
aras›ndaki fotokimyasal etkileflimler
artt›kça kirlilik de artar ve buna para-
lel olarak s›cakl›k yükselir, ortaya kirli
hava\sis ç›kar ki bu durum ciddi sa¤l›k
sorunlar›na neden olabilir.

Kentsel Is› Adas› etkisi rüzgâr düze-
nini, nem oranlar›n›, ya¤›fllar› ve s›-
cakl›klar› de¤ifltirir. Hatta flehir çevre-
sindeki bölgelerde tar›msal büyüme

A

Kentsel Is› Adas› Etkisi
rüzgârlar›n düzenini, nem

oranlar›n›, ya¤›fllar› ve
s›cakl›klar› de¤ifltirebilir.
Hatta flehir çevresindeki
bölgelerde zirai ürünlerin

büyüme mevsiminin 
süresini bile uzatabilir.
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mevsiminin süresini bile uzat›r. 2003
olaylar›n›n ard›ndan Londra Büyükfle-
hir Belediyesi taraf›ndan gerçekleflti-
rilen araflt›rmaya göre, sisiyle ünlü
Londra’n›n Is› Adas› Etkisi flehir mer-
kezinde 6, hatta baz› durumlarda da
zirve yap›p 9 santigrat dereceye ulafla-
bilir. Görüldü¤ü gibi sözkonusu durum
sadece güney flehirleri için de geçerli
de¤il. 

So¤utma Talebi Artacak
Avrupa Birli¤i’nin halihaz›rdaki amac›
2100 y›l›nda s›cakl›k art›fl›n› 2 derece-
de tutabilmek ancak Kentsel Is› Adala-
r› küresel ›s›nman›n yerel sonuçlar›n›
daha da fliddetlendiriyor. Bu durum
gelecekte, flimdilerde binalardaki top-
lam enerji tüketiminin yaklafl›k yüzde
40 gibi büyük bir k›sm›n› oluflturan so-
¤utmaya yönelik talebi daha da art›ra-
cak. Ayr›ca, ›s› adalar›na karfl› klima
cihazlar›yla mücadele etmeniz de
mümkün de¤ildir çünkü kapal› alan-
larda so¤utulan her metreküp hava d›-
flar›da ayn› oranda s›cak hava olufltu-
rur ve buna ek olarak ortaya bir de bü-
yük miktarda karbon emisyonu ç›kar-
m›fl olursunuz. Seragaz› emisyonunun
sonuçlar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda Kent-
sel Is› Adalar›n›n küresel ›s›nmaya di-
rekt olarak katk›s› yer yüzeyindeki
farkl›l›klar sebebiyle daha düflüktür.
Is› adalar›n›n k›fl mevsiminde binala-
r›n ›s›t›lmas› ihtiyac›n› azaltt›¤› konu-
su tart›fl›labilir. Is›tma ve so¤utma ih-
tiyaçlar› aras›ndaki dengenin, enlem-
lere ve yerel günefl radyasyonu seviye-
lerine ba¤l› olmas› sebebiyle, yerel ba-
k›mdan tekrar ele al›nmas› gerekecek.
Dünya çap›ndaki flehirlerin büyük ço-
¤unlu¤u için ›s› ciddi bir s›k›nt›d›r.

Is› Adalar›n› Nas›l Engelleyebiliriz?
Çat›lar› beyaza boyamak ve birkaç
a¤aç daha fazla dikmek flimdilerde po-
püler bir cevap gibi görünüyor. Ya da
yeflil çat›lar infla etmek veya flehri boy-

May›s 2009’un sonlar›nda ABD Enerji Bakan› Steven Chu s›rad›fl› bir fikir ortaya att›. 
Chu, e¤er dünya yüzeyindeki yollar›n ve bina çat›lar›n›n hepsi beyaza boyan›rsa bu
durumun 44 gigaton karbondioksit sal›m›n› engelleyebilece¤ini; bunun da tahminen, tüm
dünyan›n önümüzdeki 11 y›ll›k karbon emisyon art›fl›na denk gelece¤ini iddia ediyor.
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dan boya beyaza boyamak da öyle…
Albedo oran› yüksek yüzeyler günefl-
ten gelen enerjinin ço¤unu yans›t›r,
bitkiler de gölgeleriyle ve evapo-
transpirasyon yani “terleme” yoluyla
etraflar›n› so¤uturlar. Bu fikirler, fle-
hirleri ve binalar› mecazi de¤il gerçek
anlamda yeflillendirmeye, hava ve top-
ra¤›n temizlenmesi ad›na yeflillendir-
me kapasitesinin avantaj›n› kullan-
maya ve flehirlerde giderek azalan
nem dengelerinin düzeltilmesine yö-
neliktir. Di¤er taraftan, bu fikirler ne-
min bir iklim faktörü olarak dikkate
al›nmas› ihtiyac›na parmak bas›yor ve
flehirlerde suyun daha kaliteli biçim-
lerde kullan›lmas›n›n çeflitli yollar›n›
ele al›yor. Hava durumlar› zamanla
daha da afl›r› bir hal ald›kça, kentsel
mekânlar nem oluflturma ve nem den-
gesini koruma yönünde gelifltirilebi-
lirler. Yans›tma kapasitesi yüksek yü-
zeylerin kullan›lmas›, görsel konforu
olumsuz etkileyebilece¤i ve gelifligü-
zel kullan›lmas› durumunda termal
çevreye zarar verebilece¤i için dikkat
gerektirir. Mesela, s›cak bir iklimde
bir binan›n gölge alan k›sm›na yüksek
miktarda yans›t›c› bir yüzey eklenme-

si nedeniyle “solar boflalt›m” meydana
gelir; cepheden yans›yan solar radyas-
yon komflu binan›n so¤uk olan yüze-
yinde afl›r› ›s›nma gerçekleflmesine yol
açar. Bu olaylar flehir planlamas› ve bi-
na tasar›m›nda dizayn metodolojisi ile
ilgilidir.

fiehir Konforunu Anlamak
Yeni flehir oluflturulmas› veya var
olan bir flehir bölgesinin gelifltirilme-
si konular›nda ana planlar tasarlan›r-
ken flehrin yerel iklimiyle uyumlu ik-
lim ve aç›k hava konfor kriterleri
oluflturulmas› temel önceliktir. fiehir
konforu aç›s›ndan evrensel bir stan-
darttan bahsetmek do¤ru olmaz. fie-
hir konforu, daha çok kültürel alg›lar,
beklentiler ve yerel hava flartlar›na
gösterilen toleranslardan etkilendi-
¤inden, aç›k hava ikliminin standart-
lar›ndan oldukça farkl›d›r. E¤er son-
raki 10-20 y›l boyunca toplu tafl›ma-
c›l›¤›, kiflisel h›zl› tafl›ma sistemleri-
ni, bisiklet kullan›m›n› ve yaya ulafl›-
m›n› art›rarak flehrimizdeki ulafl›m›n
karbon ayak izini de¤ifltirmek isti-
yorsak, kentsel mekânlar›n ve flehre
yap›lan müdahalelerin nas›l bir koru-

ma sa¤lad›¤›n› dikkate almam›z gere-
kiyor. Ayr›ca flehir konforunun prog-
ramlar, aktiviteler, iklime (ister s›cak
olsun ister so¤uk) yönelik tolerans,
yolculuk süresi ve mesafe fonksiyonu
olarak yarat›labilece¤ini de göz
önünde bulundurmam›z laz›m. Bu da,
yerel al›flkanl›k ve kal›plar›n daha de-
tayl› olarak araflt›r›lmas›n› ve ince-
lenmesini gerektiren bir aland›r.

Aç›k Hava Ortamlar›na 
Fiziksel Müdahale
Kentin fiziksel yap›s›n› do¤ru olufltur-
mak gerçekten hayati bir önem tafl›-
yor. Temel mimari düflünce, yerel ik-
lim flartlar›yla düflük enerji tasar›mla-
r›n›n bafla ç›kmas› gerekti¤ine çabu-
cak adapte oldu. Tabii çevreyi geliflti-
ren konfor stratejileri oluflturulabil-
mesi için form ve materyallerin zekice
kullan›lmas› fikrine de. Vancou-
ver’dan Dubai’ye kadar her yerde infla
edilen klimal› ve camla kapl› gökde-
lenlerin devri art›k sona erdi. Gün›fl›¤›
ve ›s› kazançlar› aras›ndaki dengenin
do¤ru sa¤lanmas› art›k yeni kuflak mi-
marinin temel prensibi olarak kabul
ediliyor. Ancak art›k sadece iç mekân-

Mimari

‹nsano¤lu yar›n bütün karbondioksit sal›m›n› durdursa
bile küresel ›s›nma yoluna devam edecek. ‹klimsel
sistemimizin yavafl dönüflüm özelli¤i, iklim
de¤iflikli¤iyle yap›lan savafl›n ciddiyetinin ve
aciliyetinin en temel nedeni…

Maksimum CO2 sal›m›
0 – 100 y›l

fiu an 100 y›l 1000 y›l

CO2 sal›m›
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Dengenin oluflturulma
süresi

Buzlar›n erimesine ba¤l› olarak deniz
seviyesinin yükselmesi: Birkaç yüz y›l
ila birkaç bin y›l aras›

S›cakl›k yay›l›m› sebebiyle deniz
seviyesinin yükselmesi: 
Birkaç bin y›l

Hava s›cakl›¤›n›n sabitleflmesi:
Birkaç yüz y›l

CO2 stabilizasyonu: 100 – 300 y›l
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lara odaklanmam›z da mümkün de¤il;
bir yandan da binalar›n, etraflar›ndaki
flehir ortamlar›nda nas›l etkiler yarat-
t›klar›n› ve sadece sosyal, kültürel ve
ekonomik bak›mdan de¤il, iklimsel aç›-
dan da ne tür kentsel mekânlar olufltur-
duklar›n› hesaba katmal›y›z. Sürdürü-
lebilir binalar ve kentsel mekânlar, çe-
flitli f›rsatlar ve seçenekler yarat›r. fie-
hir hayat› ve faaliyetleri, o flehrin mi-
marisi taraf›ndan yarat›lan mikroik-
limsel flartlar›n etkisi alt›ndad›r.

Gelece¤in fiehirleri ‹çin Yeni Araçlar
Önümüzdeki dönemde mimarlar ve
mühendisler hem binan›n kendisine
hem de onu çevreleyen mekâna yöne-
lik hem nitel hem de nicel tasar›m ka-
rarlar› gelifltirebilmek için birlikte ça-
l›flmak zorunda kalacaklar. Ayr›ca
planlamac›lar›n da, yeni flehir alanlar›
ve hâlihaz›rdaki flehirlerdeki de¤iflik-
liklere yönelik kentsel kalite kriterle-
rini tan›mlamalar› gerekecek.

Geleneksel kent modelleri yeniden
icat edilerek veya gelifltirilerek çok
fazla ilerleme kaydedilebilir. Yunan
adalar›ndaki flehirleri düflünün; bu fle-
hirler hem beyaz hem de s›k bir bina
örüntüsüne sahip. Birbirlerinin gölge-
leri taraf›ndan so¤utuluyor ve yüzey-
leri ›fl›¤› an›nda yans›t›yor. Yayalar
için oldukça uygun olan bu flehirlerde
yürüme mesafesinde her fleyi bulmak
mümkün. Veya Tac Mahal’daki serin
bir cenneti and›ran ve yeflilli¤i bol
olan bahçeyi akl›n›za getirin. Ya da
Hint-Mo¤ol mimarisinden tan›d›¤›-
m›z mevsimlik göletleri hat›rlay›n. Bu
örneklerin gelecekteki modelleri nas›l
olur? Ve k›sa zaman sonra dünya nü-
fusunun büyük ço¤unlu¤unun yaflam
alan› haline gelecek olan ve son dere-
ce karmafl›k metropolitan ortamlarla
nas›l kaynaflt›r›labilir? Tek bir bina
binlerce insan› hatta tüm bir toplulu-
¤u bar›nd›rabilirken bu dengeyi nas›l
sa¤layabilir?

fiehircili¤in gelece¤i efli benzeri gö-
rülmemifl karmafl›kl›klar›n dikkate
al›nmas›n› gerektiriyor. Gelece¤in
enerji ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere
pasif ve aktif günefl enerjisi konusun-
da gittikçe daha çok bina ba¤›ms›z ha-
le gelirken, flehirlerin ve kentsel me-
kânlar›n formlar› binalar›n bulunduk-
lar› belirli sitelerin enerji potansiyeliy-
le direkt ba¤lant›l› hale gelecek. Belirli
bir sitenin enerji dengesini gölge ve
günefle maruz kalma durumlar› direkt
olarak etkiler. Her yeni geliflme enerji
dengesini ve o sitenin kentsel mikro-
iklimini de¤ifltirece¤inden, de¤erlen-
dirmeye ve düzenlemeye yönelik yeni
metotlar gelece¤in “enerji haklar›”
tart›flmalar›n› hesaba katacak flekilde
gelifltirilmelidir; t›pk› geleneksel ‹ngi-
liz “›fl›kland›rma hakk›” yasas›n›n yap-
maya çal›flt›¤› gibi. Bu giriflimlerin ta-
bii ki, her bir kentin ve bina kültürleri-
nin özellik ve yap›lar›na uygun olmala-
r› da gerekecek. Simülasyon Modelle-
me, Bina Enformasyonu Modellemesi
hatta fiehir Enformasyonu Modelle-
mesi bile, keyifli bir yaflam için sürdü-
rülebilir mekânlar›n nas›l olmas› ge-
rekti¤ine dair vizyonumuzu ölçmek ve
de¤erlendirmek konusunda kullan›fll›
araçlar olacaklar.

Metabolizma - De¤iflim
fiehirler zamanla de¤iflir. Toplumlar
de¤iflir. Talepler de¤iflir. Nüfus de¤iflir.
Tabii alg›lar da de¤iflir. Mimari genel-
likle statik bir fley gibi, sonsuza kadar
olmasa da çok uzun süre ayn› kalan bir
fley olarak görülür. Ancak asl›nda mi-
mari dinamiktir, sadece biraz daha ya-
vafl bir tempoda de¤iflir. Dinamizmi bi-
çimsel ifade aç›s›ndan veya bir trafi¤in
ak›fl yönetimi ya da benzeri flekillerde
düflünmüyorum. Daha çok, binalar› ve
flehirleri oluflturan materyal ve aktivi-
telerin yap›lar›ndaki de¤ifliklikleri ve
tart›flma konular›ndaki dönüflümü
kastediyorum. De¤iflen ihtiyaçlar›m›za

paralel olarak etraf›m›z› da sürekli ola-
rak de¤ifltirdi¤imizi bazen unutuyoruz.
Zaman, mekân ve maddesel özellikler-
le ilgili anlay›fllar› birbirine ba¤layan
ve hayat›n kalitesini art›ran düflünce
tarzlar›, yüzleflmekte oldu¤umuz ik-
limsel de¤iflikliklerle bafla ç›k›lmas›n-
da kilit de¤er tafl›yor olabilir.

Tasar›mc›lar olarak, materyallerin
kimyasal özelliklerinden flehirlerde
yaratt›¤›m›z iklimsel flartlara kadar
her seviyede yapt›¤›m›z tercihlerin
uzun vadeli sonuçlar›yla eninde so-
nunda bafla ç›kmam›z gerekecek. Bu
da profesyonel ve kültürel aç›lardan
kapsaml› bir iflbirli¤i gerektiriyor.
Ayr›ca, asl›nda ne kadar güçlü oldu-
¤umuzu, her gün dünyan›n fiziksel
gerçekli¤ini de¤ifltiren kararlar ver-
di¤imizi de idrak etmek zorunday›z.
Son fakat ayn› derecede önemli bir
ekleme yapacak olursak, iyi bir haya-
t›n hayalini kuran insanlar olarak,
bizleri yanl›fl yönlendirmekte olan
müsrif tüketime yönelik bask›n kül-
türel paradigmay› de¤ifltirme f›rsat›
da yakalayabiliriz. Önümüzdeki dö-
nemde, teknik ve do¤an›n çevrimleri-
ne uyum sa¤layabilen ve bunlarla
kaynaflabilen flehirler meydana getir-
memiz gerekecek. m

Mimar ve e¤itimci olan Peter Andreas
Sattrup, mezun oldu¤u 1997 y›l›ndan
bu yana Danimarka’da ve yurt d›fl›nda
pek çok ev ve kültürel binan›n tasar›m
ve inflas›nda rol ald›. fiimdilerde Dani-
marka Güzel Sanatlar Kraliyet Akade-
misi Mimarl›k Okulunda doktora yap›-
yor ve gün›fl›¤›n›n ve günefl s›cakl›¤›n›n
enerjiyi en uygun flekilde kullanmaya
yönelik sürdürülebilir mimariyi nas›l
etkiledi¤i üzerine çal›flmalar yürütü-
yor. Sattrup ayr›ca, Danimarka’daki
Modern Sanatlar Müzesinde 2009 ya-
z›nda aç›lan Gelecek ‹çin Yeflil Mimari
adl› serginin haz›rlanmas›nda uzman
dan›flman olarak görev yapt›.
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26 Nisan 1986

Çernobili
Hat›rlamak…
Bundan tam 24 y›l önce dünyan›n en büyük sivil
nükleer felaketi olan Çernobil kazas› gerçekleflti. O
günden bu yana Çernobil ismi ölümle özdeflleflmifl
durumda. Greenpeace Akdeniz ‹letiflim Sorumlusu
Deniz Sözüdo¤ru, talihsiz Annya Pesenko’nun
flahs›nda kazada ölen ve sakat kalanlar› hat›rlat›yor
ve yeni Çernobiller olmamas› için herkesi uyar›yor.
Çünkü flairin dedi¤i gibi, “Büyümez ölü çocuklar!”

Yaz›: Deniz SÖZÜDO⁄RU, Greenpeace Akdeniz ‹letiflim Sorumlusu
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ardeflim, 26 Nisan 1985’te, ya-
ni Çernobil felaketi yaflanma-
dan tam bir y›l önce ‹zmir’de

dünyaya geldi. Ama Annya Pesenko
kardeflim kadar flansl› de¤ildi. Annya
da kazadan önce do¤du ancak, Çerno-
bil erimesi sonras› yüksek miktarda
kirlenme yaflanan bir köyde... Dört ya-
fl›na geldi¤inde, dik oturmaya çal›fl›r-
ken veya yeme¤ini yerken kendinden
geçiyor ve masan›n üzerine y›¤›l›yor-
du. Annesi onu doktora götürdü. Dok-
torlar, küçük k›z›n beyninde bir ur ol-
du¤unu saptad›. Kanserli hücreler te-
mizlendi ama Annya sa¤l›¤›na kavufla-
mad›. Dokuz yafl›na geldi¤inde tümör
yeniden olufltu. Annya o zamandan be-
ri hastanelere girip ç›k›yor.

Annya’n›n öyküsü sizi hüzünlendir-
di mi? O ciddi miktarda radyasyona
maruz kalan 600 bin kifliden yaln›zca
birisi... Çernobil’de böyle çok fazla öy-

küyle karfl›lafl›rs›n›z çünkü Çernobil,
20. yüzy›l›n en büyük sivil nükleer fe-
laketidir. Onbinlerce insan› kanser ve
genetik hastal›klarla tan›flt›rm›flt›r.
Ukrayna’n›n Çernobil kentindeki nük-
leer güç reaktörünün 4. ünitesinde
meydana gelen kazadan ancak 4 gün
sonra tüm dünyan›n haberi oldu. ‹ngil-
tere’nin Galler bölgesinde, kazadan iki
hafta sonra saptanan yüksek radyoak-
tivite nedeniyle yeflil alanlara koyun
ve s›¤›rlar›n girifli engellenmiflti. 10
gün sonra da, tüm Türkiye’ye radyoak-
tif parçac›klar yay›lm›flt›. Araflt›rma-
larda, ilk y›l doz aç›s›ndan en fazla rad-
yoaktiviteye maruz kalan Avrupa ül-
kesi, Bulgaristan olarak belirlendi. 

Çernobil nedeniyle yay›lan radyas-
yon, Nagasaki ve Hiroflima’ya at›lan
atom bombalar›ndan 100 kat daha
fazlayd›. Bu da gösteriyor ki, nükleer
enerji, nükleer silahlar kadar tehlikeli

Risk

K

“Çernobil nedeniyle yay›lan
radyasyon, Nagasaki ve

Hiroflima’ya at›lan 
atom bombalar›ndan 

100 kat daha fazlayd›”

Annya Pesenko, 
Çernobil’in binlerce

kurban›ndan sadece birisi... 
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bir enerji elde etme biçimi. Rusya, Çer-
nobil nükleer santral›nda güvenli¤i ar-
t›rmak için tam 17 milyon dolar harca-
d›. Devletin, Annya gibi hastalar›n te-
davisi ve bölgenin temizlenmesi için
yapt›¤› harcamalar› göz önüne al›rsak,
rahatl›kla nükleer enerjinin dünyada-
ki en pahal› enerji türü oldu¤u sonucu-
na var›labilir.

Çernobil nükleer santral›n› infla
eden Rosatom, Mersin Akkuyu’da 4
bin 800 megavatl›k 4 üniteden oluflan
bir nükleer güç santral› kurmak için
Türk hükümetiyle anlaflma imzalad›,
hem de Rus teknolojisinin sicilinin bo-
zuk oldu¤u bu kadar aflikârken. 

“Nükleer Sanayi Ahlak D›fl›d›r”
Çernobil’i yaflam›fl bir Rus enerji uzma-
n› olan Vladimir Chuprov, geçti¤imiz
sene Greenpeace gemisi Rainbow War-
rior ile nükleersiz Türkiye turuna ç›kt›-
¤›nda üstüne basa basa nükleer enerji-
ye ve özellikle Rus teknolojisine güve-
nilmeyece¤ini söylüyordu. Yol yak›n-
ken nükleerden vazgeçmemizi öneren
Chuprov’un bir de mesaj› var: “Rusya
Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ve
nükleer yanl›s› hükümet Çernobil’i
unutmak niyetinde. Belki de bu, insan-
lar›n haf›zalar›ndaki Çernobil’den kay-
nakl› endifleleri yenmek için en iyi tak-
tik. Bu da bir kez daha nükleer sanayi-
nin, tehlikeli olmas› bir yana, ahlak d›-
fl› ve alayc› oldu¤unu ortaya koyuyor.
Çernobil’in sonuçlar› hâlâ devam edi-
yor. Radyasyon bulaflan alanlarda
ölüm oranlar› normalin çok üstünde.
Bu farkl› oranlar ilk kez 1986’da baflla-
d›. Radyoaktiviteye maruz kalan g›da-
lar hâlâ pazarda sat›l›yor. Bir ülkenin
radyasyondan kurtulmas›n›n en iyi yo-
lu, ‘s›f›r’ nükleer enerji santral›d›r. Ah-
laki bir duruflu olmayan, nükleer sek-
törün s›radaki kurban› siz olmay›n!”

Günümüzde dünya enerji gereksini-
minin yüzde 80’i ana enerji kaynaklar›
olan kömür, petrol ve do¤algaz gibi fo-

sil yak›tlardan karfl›lan›yor. Nükleer
lobi taraf›ndan, nükleer enerji, fosil
yak›tlara bir alternatif olarak, “temiz”,
“ucuz” gibi s›fatlarla fosil yak›tlara ba-
¤›ml›l›¤› bitirecek bir enerji olarak
gösteriliyor. Oysa gerçek flu ki, nükle-
er enerji yat›r›m› daha fazla fosil yak›t
kullan›m›n› da beraberinde getirir.
Çünkü nükleer enerji santrallar› yal-
n›zca elektrik üretir; bu nedenle ›s›n-
ma, s›cak su, ulafl›m gibi ihtiyaçlar
nükleer enerji santrallar›ndan karfl›la-

namaz. Dolay›s›yla nükleer enerji,
dünyan›n enerji ihtiyac›n›n yaln›zca
yüzde 6,5’ini temsil edebilir.

Nükleersiz Sürdürülebilir
Kalk›nma Mümkün
Mersin Büyükeceli’ye yak›n olan Os-
manbey ve Hatay’da faaliyete geçiri-
len rüzgâr enerji santrallar› ve Si-
nop’ta yap›lmas› planlanan rüzgâr
enerji santral› nükleer santral kurul-
mas› planlanan bu bölgelerdeki rüzgâ-

Çernobil’i yaflam›fl bir Rus enerji uzman› olan Vladimir
Chuprov, üstüne basa basa nükleer enerjiye ve özellikle

Rus teknolojisine güvenilmeyece¤ini ifade ediyor.
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r›n verimlili¤inin en iyi göstergesi. Bu
potansiyel yeterince de¤erlendirilme-
den, bu iki bölgenin nükleer tehlike
etiketiyle an›lmas›n›n kalk›nmayla
hiçbir ilgisi yok.

Greenpeace’in geçen sene yay›nlad›-
¤› “Nükleer Enerji: Sürdürülebilir Kal-
k›nman›n Önünde Bir Tehdit” raporun-
da, yap›lan araflt›rma sonucunda elde
edilen nitel ve nicel veriler ortaya
konuyor ve nükleer santral kurulmas›
planlanan bölgelerde, geriye do¤ru ya-
flanan geliflme sürecine ve kalk›nma-
n›n önündeki engellerin fazlal›¤›na
dikkat çekiliyor. Nükleer tart›flmalar›n
gölgesinde kalan ve süreçte pek çok
konuda at›l›m yapamayan Sinop ve Bü-
yükeceli bölgelerindeki halk ekonomik
geliflmeler içinde üreticilikten ç›km›fl,
bunun sonucunda gelen ekonomik ge-
rilemede, üretici faal iflgücünü olufltu-
ran yeni kuflaklar karfl› karfl›ya kald›k-
lar› iflsizlik sonucunda daha geliflmifl il-
çe ve illere göç etmek zorunda kalm›fl,

2010 y›l› boyunca Greenpeace yo-
¤un bir flekilde nükleer karfl›t› kam-
panya yürüttü. Kâh meclisin içinde
“Mersin, Sinop Nükleer ‹stemiyor” ya-
z›l› bir pankart açt›; kâh gemiyle Si-
nop, ‹stanbul, ‹zmir ve Antalya’y› do-

laflt›; TBMM önünde eylem gerçeklefl-
tirdi… Temmuz ay›nda TBMM önünde,
Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen
18’inden 70’ine de¤iflik yafl ve meslek
gruplar›ndaki nükleer karfl›t› 58 ey-
lemci hakk›nda dava aç›ld›. Siz bu ya-
z›y› okurken, aç›lan dava sonuçlanm›fl
olacak ve umuyoruz ki anayasal hakla-

r›n› kullanan eylemciler suçsuz bulu-
nacak. Tek amaçlar› Annya’n›n yaflad›-
¤› ›st›raplar›, aileleri, sevdikleri, ço-
cuklar› ve torunlar›n›n da çekmemesi-
ni sa¤lamak.

Geçti¤imiz aylarda Ermenistan’daki
nükleer enerji santral› Metsamor’da
anormal seviyede gaz sal›m› gerçek-
leflti. Rusya Nükleer Enerji Kurumu
(Rosatom) kaynaklar›na göre, 2009
Aral›k ay›ndan beri bir dizi acil durum
bafl gösterirken, Rusya’daki Novovo-
ronezh ve Kalinin nükleer enerji san-
trallar›nda kullan›lan baz› ar›zal› par-
çalar›n nereden geldi¤i bilinmiyor.
Dünyan›n dört bir yan›ndan nükleer
tesislerden irili ufakl› kaza haberleri
geliyor. Bunlar bizim bildiklerimiz. Ya
bilmediklerimiz, duymad›klar›m›z,
hükümet taraf›ndan sansüre u¤rayan
enformasyon? Çernobil’i unutmak
mümkün mü? 25 y›l geçti üzerinden
ancak etkileri hâlâ sürüyor. Annya’n›n
öyküsünün, Ali’nin, Ayfle’nin Meh-
met’in öyküsü olmamas› için Çerno-
bil’in y›ldönümünde bir kez daha 
Greenpeace “Türkiye nükleer istemi-
yor!” diye hat›rlat›yor. m

Risk

n Radyoaktif at›klara çözüm yoktur.
n Kaza riskleri fazlad›r.
n Küresel güvenlik için tehdittir, teröre
aç›kt›r.
n ‹nfla, iflletme, söküm ve at›k yönetimi
maliyetleri nedeniyle nükleer enerji
pahal›d›r.
n Nükleer enerji küresel enerji
ihtiyac›n›n yüzde 6,5’ini karfl›layabilir.
Bu da fosil yak›tlara daha fazla ihtiyaç
anlam›na gelir ki iklim de¤iflikli¤inin
tetikleyicisidir.
n Dünyadaki elektrik enerjisi kayb›,
bütün nükleer santrallar›n üretti¤i
enerji miktar›na eflittir.
n Türkiye’nin rüzgâr atlas› ve ›s›l günefl
haritas›na bak›ld›¤›nda yenilenebilir
enerji potansiyeli Avrupa ülkelerinin
çok üstündedir.

Nükleer Enerji 
Neden Çözüm De¤il?

Temmuz ay›nda TBMM önünde, Türkiye’nin dört bir
yan›ndan gelen nükleer karfl›t› 58 eylemci 

hakk›nda aç›lan dava sürüyor.
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Walt Kelly taraf›ndan ilk
Dünya Günü etkinli¤i için
haz›rlanan poster: “Düflman›
Bulduk; Kendimizmifliz”

970 y›l›, Hippi kültürünün Amerika’da
en yo¤un hissedildi¤i zamanlardan bi-
riydi. Muhalefet etmek her ne kadar

art›k bir yaflam biçimine dönüflmüfl olsa da,
çiçek çocuklar›n› isyana sürükleyen neden-
lerden biri gezegeni kurtarmak olmam›flt›
henüz. Ancak 22 Nisan 1970’te, sadece çiçek
çocuklar› da de¤il, gencinden yafll›s›na 20
milyon Amerikal›y› gezegeni korumak ama-
c›yla sokaklara döken bir olay gerçekleflti:
Dünya Günü (Earth Day).

Dünya Günü fikrinin babas› ise, ayn› za-
manda bir çevre aktivisti olan Amerikal› Se-
natör Gaylord Nelson’du. 1969’da Santa
Barbara’da yaflanan petrol s›z›nt›s› felaketi-
nin ard›ndan, yaflanan tahribat› görmek
amac›yla bölgeye bir seyahat gerçeklefltir-
mifl hemen. Hükümetin yaflananlara ra¤-
men bir türlü eyleme geçmedi¤ini de görün-

ce, akl›na Dünya Günü fikri düflmüfl. Öneri-
si, bütün ülkedeki her üniversite kampu-
sunda belirli bir günde düzenlenecek ve in-
sanlar›n çevre kirlili¤i konular›nda bilinçle-
nip gezegenlerine sahip ç›kmaya ve hükü-
meti bu konuda bir fleyler yapmaya zorla-
maya bafllamalar›n› sa¤layacak bir tart›flma
ortam› yaratmakm›fl. Bu önerisini be¤enen
baz› yöneticiler, bütün ulus çap›nda düzen-
lenecek birörnek bir organizasyon fikrini
benimsemeye yeltenseler de, Nelson bunun
merkezi olmayan, her toplulu¤un kendi ih-
tiyaçlar›na göre tabandan flekillendirdi¤i
bir etkinlik olmas› konusunda ›srarc› ol-
mufl.

“Hem O Gün S›navlar da Yok”
Her ne kadar her toplulu¤un kendi ihtiyaç-
lar›na göre flekillenecek, ama yine de ulusal

22 Nisan 1970’te hiç beklenmeyen bir
flekilde 20 milyon Amerikal›n›n
alanlara ç›kmas›yla yola koyulan
Dünya Günü, bugün 185 ülkede çevre
mücadelelerinin bayra¤›n›n
dalgaland›¤› dev bir küresel
organizasyon. 2011’de kutlanacak Dünya
Günü’nün temas› ise “Bir Milyar Yeflil
Tedbir” olarak belirlendi.

Yaz›: ‹dil ÇET‹N

1

22 Nisan
Dünya Günü
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çapta gerçekleflecek bir etkinli¤in olabilirli-
¤i ilk bafllarda kimseye muhtemel gelmese
de, netice beklenenden bambaflka olmufl.
Nelson ve Dünya Günü fikrinin hükümette-
ki baflka destekçileri, bu tarz bir etkinlik dü-
zenleme önerilerini gittikleri toplant›larda
dillendirip gazetelere de yaz›nca, insanlar›n
dikkatlerini çekmeyi baflarm›fllar. 

Bu kilit kiflilerden birisi de o zamanlar
Harvard’da bir yüksek lisans ö¤rencisi olan
aktivist Denis Hayes’di. Gazetelerde oku-
duklar›ndan etkilenen Hayes bu iflin bir
parças› olabilmek için, akl›nda “Belki de
Boston’daki etkinliklerin düzenlenmesinde
görev al›r›m” gibi bir düflünceyle Washing-
ton’a gitmifl. Ancak Nelson kendisinden
okulunu b›rakmas›n›, bir ekip oluflturmas›-
n› ve Dünya Günü’nün Birleflik Devletler ça-
p›ndaki organizasyonunu yönetmesini iste-
mifl ki, Hayes’in oldukça meflhur bir çevre
aktivisti haline gelmesini sa¤layan da bu
iflin üstesinden oldukça baflar›l› bir flekilde
gelmesi olmufl.

Bu etkinli¤in öncelikle üniversite ö¤ren-
cilerini harekete geçirecek bir fley olmas›na
daha en bafltan karar verilmifl. Dünya Günü
olarak 22 Nisan’›n seçilmesi bile üniversite-
lerin akademik takvimleri düflünülerek ger-
çekleflmifl. Nelson, 19-25 Nisan haftas›n›n
ne s›navlarla ne de bahar tatiliyle çak›flt›¤›-
n›, Paskalya tarz› herhangi  bir dini bayrama
da denk gelmedi¤ini, ayr›ca havan›n da
muhtemelen güzel olaca¤›n› düflünmüfl. Y›-
l›n di¤er zamanlar›na k›yasla daha fazla ö¤-
rencinin okulda olaca¤› fikrinden hareketle,
Dünya Günü olarak, o zaman haftan›n tam
da ortas›na düflen, 22 Nisan Çarflamba günü
seçilmifl.

Mucize: 20 Milyon ‹nsan Alanlarda
Dünya Günü’nün 1970’teki kutlamas›n› an-
latanlar, bir mucizeden bahseder gibiler.
Amerika’n›n farkl› flehirlerinden yaklafl›k
20 milyon insan, çevre kirlili¤ine ve hükü-
metin bu konudaki ataletine karfl› seslerini
ç›karmak için sokaklara dökülmüfl. Petrol
s›z›nt›lar›na, çevreyi kirleten fabrikalara,
elektrik santrallar›na, kanalizasyon pisli¤i-

ne, zehirli at›klara, vahfli yaflam›n kaybolu-
fluna, tar›m ilaçlar›na ve hava kirlili¤ine
karfl› hep bir a¤›zdan seslerini ç›karm›fllar.
Bu kadar çok insan›n ayn› amaç etraf›nda
bir araya gelebilmesi, o zamana kadar çevre
konular›na oldukça duyars›z kalan hüküme-
tin harekete geçmesini zorunlu k›lm›fl.
1970’teki Dünya Günü kutlamalar›, bir çev-
re aktivizmi dalgas›na da ilham vererek, bu-
nu takip eden birkaç y›l içerisinde çevreye
dair pek çok yasan›n yürürlü¤e girmesini

Amerikal› senatör 
Gaylord Nelson, 
Dünya Günü’nün 
fikir babas› olarak 
hep hat›rlanacak. 
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1970 y›l›nda, “Belki de
Boston’daki etkinliklerin
düzenlenmesinde görev
al›r›m” diye yola ç›kan
genç Harvard ö¤rencisi 
Denis Hayes bir daha 
geri dönemedi. Halen
Amerika’n›n en etkili
çevrecilerinden biri...

sa¤lam›fl. Temiz hava, temiz su, soyu tüken-
mekte olan türler, zehirli at›klar ve daha
baflka pek çok fleye dair düzenlemeler, bu-
nun sonucunda gerçekleflmifl. Çevre Koru-
ma Ajans›, Çevresel Kalite Konseyi, Ulusal
Okyanus ve Atmosfer ‹daresi gibi kurulufl-
lar, hep bu aktivizm çabalar› neticesinde
kurulmufl.

1990’lara kadar Dünya Günü, on y›lda bir
düzenlenen bir etkinlik olarak kalm›fl. An-
cak 1990’da düzenlenecek etkinlik için Se-
natör Nelson’›n ve o dönem New Hampshi-
re’deki etkinliklerin organizatörü Bruce An-
derson’›n Earth Day USA’yi kurma giriflim-
leri neticesinde, Dünya Günü etkinlikleri
her sene gerçeklefltirilmeye bafllam›fl.
1995’e kadar etkinlikleri Earth Day USA dü-
zenlerken, EarthDay.org girifliminin de ha-
yata geçmesiyle Dünya Günü, Earth Day
Network’e b›rak›lm›fl. 

2011: “Bir Milyar Yeflil Tedbir”
Earth Day a¤› günümüzde bu güne dair et-
kinlikler için bir flemsiye örgüt ifllevi görü-
yor. 185 ülkeden çevre örgütleri, bu a¤›n her
sene aç›klad›¤› tema çerçevesinde kendi ül-
kelerinde etkinlikler düzenliyor. Ameri-
ka’da pek çok flehirse Dünya Günü’nü sade-
ce tek bir günle s›n›rlamay› b›rak›p, etkin-
likleri bir haftaya yaymaya çoktan bafllam›fl
bile. Bu bir hafta boyunca geri dönüflüm,
enerjinin verimli bir flekilde kullan›lmas›,
at›k maddelerin azalt›lmas› gibi çevreye du-
yarl› davran›fllar›n teflvik edilmesine yöne-
lik etkinlikler düzenleniyor.

Dünya Günü kutlamalar›n›n amac›ndan sapt›¤›
zamanlar da var. 1990 y›l›nda New York’ta
Central Park’ta çevrenin korunmas›na yönelik
bir fark›ndal›k yaratmak amac›yla 750 bin kifli
toplanm›fl. Çevreye dair coflkulu konuflmalar
yap›lm›fl, flark›lar söylenmifl, insanlar bir
yandan e¤lenirken bir yandan da çevreyle
ilgili sorunlara dikkat çekiyor olmaktan
mutluluk duymufllar. Ancak etkinlikler sona
erip herkes evlerine da¤›l›nca, ac› gerçekler
ortaya ç›km›fl. Central Park’›n çimenlik alanlar›
kat›l›mc›lar taraf›ndan o kadar tahrip edilmifl ki,
bu alanlar› Dünya Günü kutlamalar›
öncesindeki haline getirebilmek için birkaç ay
süren bir çaba ve pek çok da para gerekmifl.
Kutlamalardan geriye kalan at›k ise 154.3 ton
olarak aç›klanm›fl.

Dünya Günü, Çöp Günü mü?
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Üstte,1970 y›l›nda Dünya
Günü etkinliklerine 30 bin
dolar ba¤›fl yapan
Philadelphia Ticaret Odas› ile
toplant› halindeki Komite
Proje Direktörü Edward Furia
(solda) ve Baflkan Austan
Librach (sa¤da).

2011’de kutlanacak Dünya Günü içinse te-
ma olarak “Bir Milyar Yeflil Tedbir” seçilmifl.
2012’de Rio’da gerçekleflecek Dünya Zirve-
si’ne kadar çevreye dair bir milyar eylemin
gerçeklefltirilmesini hedefleyen bu hareket
arac›l›¤›yla Dünya Günü’nün düzenleyicile-
ri, çevrelerini iyilefltirmek için küçük veya
büyük katk›lar sunan insanlar›n, kurumla-
r›n ve örgütlerin her birlikte ne muazzam
bir etki yaratabilece¤ini göstermek istiyor.
2011’deki Dünya Günü kapsam›nda düzen-
lenecek etkinlikler aras›nda, profesyonel
atletlerin seslerinin çevre hareketine tafl›n-
mas›, küresel a¤açland›rma, okullar›n daha
yeflil bir hale getirilmesi, yeflil bir ekonomi
için kad›n liderlerin teflvik edilmesi, dünya-
n›n 200 giriflimcisinin iklim de¤iflikli¤i so-
rununun çözümü için bir araya getirilmesi,
müzeler ve sanat arac›l›¤›yla sürdürülebilir-
li¤e dair e¤itim programlar›n›n gerçekleflti-
rilmesi yer al›yor.

Dünya Günü’nün günümüzdeki haline
yönelik elefltiriler de yok de¤il. Pek çok çev-
re aktivisti, 1970’te düzenlenen Dünya Gü-
nü etkinliklerinin dünyay› daha iyi bir yer
haline getirme konusunda gerçekten de dö-
nüfltürücü bir etkisi oldu¤unu söylüyor.
Çevresel sorunlar›n daha da hayati bir hale
geldi¤i günümüzdeyse, insanlar›n birer
haftalar›n› çöpleri temizlemeye ve a¤aç
dikmeye ay›rarak çevre konusunda bir fley
yapm›fllar gibi içlerinin rahatlad›¤› ve ar-

d›ndan yeniden köflelerine çekildikleri bir
etkinli¤e dönüfltü¤ü dile getiriliyor. Dünya
Günü’nü düzenleme çabas›n›n kendisinin,
dünyay› koruma ve kurtarmadan daha
önemli bir u¤rafl haline geldi¤ini söyleyen-
ler bile var. Çevre sorunlar›n›n eskiye k›-
yasla çok daha fazla kifli taraf›ndan bilinir
bir hale geldi¤i, ancak çevrenin korunmas›-
n›n dillerdeki temennilerle s›n›rl› kald›¤›
günümüzde, 1970’teki ilk Dünya Günü ru-
hunu ve baflar›s›n› yakalamak için yeni bir
fleyler düflünmeye ve yapmaya bafllamak
gereklili¤i, çok da haks›z bir yorum olmasa
gerek. m

Dünya üzerinde bu günü kutlayan 185
ülke an›lsa da, Türkiye’nin bu konuda çok
da faal oldu¤u söylenemez. 2005 ve 2006
y›llar›nda Dünya Günü’nün Türkiye’de
düzenlenmesini ÇEKÜL üstlenmifl ve yerel
örgütlere de ça¤r› yaparak çevrenin
korunmas›na yönelik bilinci art›rmak için
etkinlikler gerçeklefltirmifl. Ancak
halihaz›rda bu etkinli¤in Türkiye’de
düzenlenmesini üstlenmifl bir örgüt yok gibi
görünüyor. Türkiye’de 22 Nisan’›n Dünya
Günü oldu¤u daha ziyade Google’›n her
sene bu gün için haz›rlad›¤› logolar
sayesinde hat›rlan›yor.

Türkiye’nin Dünya 
Günü Yok mu?
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Yeflil Sektör

Organik ürünlerin e-ticareti
dünyada en h›zl› büyüyen ifl
alanlar›ndan biri. Türkiye’de de
bu ifle gönül veren çok say›da sanal
ma¤aza var. EKOIQ’nun bu say›s›nda bu
sitelerden en göze çarpanlardan ikisini 
mercek alt›na ald›k. 
Söz, naturey.com’dan Asl› Dede ve
greengoods.com.tr’den Özlem Erdemci’nin… 

Mutlu Bir Evlilik

Organik 
& 

E-Ticaret
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Naturey.com, organik ürün
e-ticaretinde Türkiye’deki ilk
firmalardan biri, belki de
birincisi. Sitenin yöneticisi
Asl› Dede de bu alan›n tüm
zorluklar›na gö¤üs germeyi
bilmifl bir isim. Bafllad›klar›
2006 y›l›ndan bu yana
önemli bir yol kat ettiklerini
anlatan Dede,
“Naturey.com’a 100 ürünle
bafllad›k. Bugün yaklafl›k
6000 çeflit ürün bulunuyor”
diyor… 

Yeflil Sektör

Asl› Dede:

“Organik Ürünle 
E-Ticaret 
Birbirine Yak›fl›yor”

OOrrggaanniikk  üürrüünn  ee--ttiiccaarreettiinnddee  öönnccüülleerr--
ddeenn  bbiirriissiinniizz..  BBuu  aallaannddaa  ffaaaalliiyyeett  ggöössttee--
rreenn  iillkk  ee--ttiiccaarreett  ssiitteessii  ddiiyyeebbiilliirr  mmiiyyiizz
nnaattuurreeyy..ccoomm’’aa??  PPeekkii  nnaass››ll  bbaaflflllaadd››nn››zz,,
nnaass››ll  çç››kktt››nn››zz  bbuu  mmeeflflaakkkkaattllii  yyoollaa??  
Evet, bildi¤im kadar›yla Türkiye’de or-
ganik ürünlerin profesyonel bir yakla-
fl›mla internet üzerinden sat›ld›¤› ilk
e-ticaret sitesi Naturey.com. 

Naturey.com’un hizmet vermeye
bafllad›¤› 2006 y›l›nda Türkiye’nin ilk
ekolojik pazar› da ‹stanbul fiiflli’de ku-
ruldu. O sene Türkiye’de organik ürün
konusunda hareketlenmenin bafllad›-
¤› y›l oldu asl›nda. 2011 y›l›na geldi¤i-
mizde ‹stanbul’da ekolojik semt pa-
zarlar›n›n say›s› artt›; di¤er illerde de
pazarlar kuruluyor. ‹stanbul, Ankara,
‹zmir gibi büyük illerin sadece belirli
semtlerinde do¤al ürün marketleri bu-
lunuyor, y›llar içinde bunlar›n da say›-
s› art›yor. Baz› büyük market zincirle-
ri, belirli semtlerdeki marketlerinde
organik ürün raflar›na yer veriyor.
Bunlar sevindirici geliflmeler. Ancak
bunlar da yeterli olmuyor. Tüm Türki-
ye’deki tüketiciye ulaflabilmek için en
etkili kanallardan biri internet.
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BBaaflflllaadd››¤¤››nn››zzddaann  bbuu  yyaannaa  nneerreeyyee  ggeellddii--
nniizz??  BBaaflflllaanngg››ççllaa  bbuuggüünnkküü  dduurruummuu  kkaarr--
flfl››llaaflfltt››rraabbiilliirr  mmiissiinniizz??
Bafllang›çta, 2006 y›l›nda
çok s›n›rl› say›da organik
ürün vard›. E-ticaret ise
bugünkü yayg›nl›kta de-
¤ildi. Son bir y›lda hem
organik ürün çeflitlili¤i
artt›, hem de e-ticaret
alan›nda önemli geliflme-
ler oldu. Tüketici organik ürün
konusunda bilgilendi, bilinçlendi.
‹nternetten online siparifl vermeye
al›flt›. Dilerse kap›da ödeme yapabili-
yor. Lojistik firmalar›n›n hizmetleri
geliflti. ‹lk y›llarda tüketiciye hem or-
ganik ürünleri, hem de internet üze-
rinden al›flverifli anlatmaya çal›fl›yor-
duk. Üreticiler de e-ticarete ve çal›flma
sistemine yabanc›yd›. Bu konularda
bafllang›çta zorluklar yaflad›k. Teda-
rikçi ürünlerinin tek tek foto¤raflar›n›
çektik, ürün bilgi metinleri düzenle-
dik. Organik ürünlerin internette sat›-
fl›nda öncülük etmek bize mutluluk
veriyor. Bafllang›çtan bugüne bunu
hep bir misyon olarak gördük.

2011 y›l›na geldi¤imizde art›k orga-
nik ürün e-ticaretinde hem üretici
hem de tüketicisi aç›s›ndan birçok
zorluk afl›ld›, çok daha iyi durumday›z.
Ancak tüketici için “organik ürün”
kavram› ne yaz›k ki hâlâ çok net de¤il.
Bu konuda daha çok bilgilendirme
yapmak gerekiyor. Biz Naturey.com
olarak flu s›ralar bir baflka sorunun ce-
vab› için çal›fl›yoruz: “Tüketiciyi bilgi-
lendirmeye yönelik internetin sundu-
¤u avantajlar› nas›l kullanabiliriz?” 

Seçkin ve güvenilir markalarla çal›fl-
may› tercih ediyoruz. Müflteri hizmetle-
rinin öneminin fark›nday›z ve gelen
tüm sorulara cevap veriyoruz. Organik
ürünleri tercih eden müflteri profili çok
daha hassas bir grup. Sorunlar› en k›sa
zamanda çözümlemek için çal›fl›yoruz.

Sektörel fuar sponsorluklar›m›z, si-

vil toplum kurulufllar›yla ortak çal›fl-
malar›m›z, üyelerimize sundu¤umuz
özel indirimler gibi çal›flmalar marka-

n›n baflar›s›nda
etkili oluyor.
Naturey.com

art›k sektör-
de internet sa-

t›fl›nda bir marka
olarak biliniyor ve ön-

celikli olarak tercih edi-
liyor. 

KKaaçç  kkaalleemm  üürrüünnllee  bbaaflflllaadd››nn››zz;;
bbuuggüünn  kkaaçç  kkaalleemmee  uullaaflfltt››nn››zz??

ÜÜrrüünn  ççeeflfliittlliillii¤¤ii  kkoonnuussuunnddaa  ddaa  bbiillggii
vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??

Naturey.com 100 çeflit ürünle yay›na
bafllad›. 2006 y›l›nda Türkiye’de sat›fl-
ta olan organik ürün çeflidi çok azd›.
Organik kuru meyve, kuruyemifl, bak-
liyat, çay ve aromaterapi ya¤lar›yla
bafllad›k. O dönemde yurtd›fl›nda or-
ganik ürün sat›fl› yapan internet site-
lerini inceliyorduk. Ürün çeflitlili¤i bizi
etkiliyordu; çok farkl› organik g›da,
kozmetik, tekstil, temizlik ürünleri,
bebek bezinden kad›n hijyen ürünleri-
ne kadar farkl› seçenekler vard›. “Tür-
kiye’de de bu kadar çeflitli ürün olsa”
diye heyecanla bekliyorduk. Sonra bu
ürünler yurtd›fl›ndan gelmeye bafllad›,
ithalatç›lar artt›. Türkiye’de üretilen
ancak yurtd›fl›na gönderilen ürünler iç
pazarda da sat›lmaya bafllad›. fiu anda
Naturey.com’da yaklafl›k 6000 çeflit
ürün bulunuyor.  

‹lk olarak organik sertifikal› g›da
ürünleri a¤›rl›kl› olarak bafllad›k. Or-
ganik kozmetik, g›dan›n arkas›ndan
geldi. Naturey.com’da 2006-2007 y›l-
lar›nda organik g›da ürünleri daha çok
tercih edilirken, 2008 y›l› bafl› itibar›
ile organik kiflisel bak›m, sa¤l›k, koz-
metik ürünleri g›da ürünlerinin önüne
geçti. 2006-2007 y›llar›nda üyelerimi-
zin yüzde 58’i kad›n, yüzde 42’si ise er-
kek iken, 2008 y›l›nda bu oran yüzde

“Naturey.com 100 çeflit 
ürünle yay›na bafllad›. 2006

y›l›nda Türkiye’de sat›flta 
olan organik ürün çeflidi 
çok azd›. Organik kuru

meyve, kuruyemifl, bakliyat,
çay ve aromaterapi 

ya¤lar›yla bafllad›k. fiu anda
yaklafl›k 6000 çeflit ürün

bulunuyor”
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64’ü kad›n, yüzde 36’s› erkek flekline
dönüfltü. Organik kozmetik ürünlerine
olan talep art›fl›n› bu oranlardan da
görebiliyoruz. Ancak erkeklere yöne-
lik kozmetik ve sa¤l›k ürünleri de bu-
lunuyor ve erkekler de bu ürünleri ter-
cih ediyor. Türkiye’de flu anda organik
sertifikal› üretim yapan iki kozmetik
markas› var. Baz› ithalatç›lar da üre-
tim yapmay› planl›yor. Organik koz-
metikte yak›n bir gelecekte yeni Türk
markalar›n› görmeye bafllayaca¤›z. 

Organik kozmeti¤in takipçisi ise or-
ganik sertifikal› temizlik ürünleri ol-
du. Tüketici son dönemde mutfak, ça-
mafl›r ve ev temizli¤inde daha çok eko-
lojik ürünleri tercih etmeye bafllad›.

Ard›ndan organik tekstil ürünleri
tercihinde art›fl oldu. 2007 y›l›na ka-
dar iç pazarda sadece organik bebek
ve çocuk tekstil ürünleri varken, 2008
y›l› bafl›ndan bu yana yetiflkinlere yö-
nelik organik üretim yapmaya baflla-
yan firmalar oluflmaya ve say›lar› art-
maya bafllad›. Önceleri yo¤un olarak
d›fl pazara yönelik çal›flan firmalar, ar-
t›k iç pazarda da sat›fl yap›yor.

EEnn  ççookk  hhaannggii  üürrüünnlleerr  ssaatt››ll››yyoorr??  HHaannggii--
ssii  eenn  hh››zzll››  aarrtt››yyoorr??
En çok talep gören ürünler organik
kozmetik ve kiflisel bak›m sa¤l›k ürün-
leri. Bunu organik g›da, temizlik ve
tekstil izliyor. Son iki y›lda organik
kozmetik ürünlerine yönelik talebin
h›zla artt›¤›n› söyleyebilirim. 

TTüükkeettiiccii  oorrggaanniikk  üürrüünn  ssaatt››nn  aall››rrkkeenn  nnee--
lleerrddeenn eettkkiilleenniiyyoorr??  
Tüketici öncelikle sa¤l›kl› ve kaliteli
yaflamak, sa¤l›kl› ve lezzetli beslen-
mek için, daha sonra da çevreyi ve do-
¤ay› korumak için bu ürünleri tercih
ediyor. Tercihleri belirleyen faktörleri;
ürünün uluslararas› geçerlili¤i olan
sertifikas›, marka ve fiyat olarak s›ra-
layabiliriz.

BBuu  aallaann››nn  cceeffaass››nn››  ççeekkttiinniizz..  SSeeffaass››nn››  ssüü--
rreebbiilleeccee¤¤iinniizzii  ddüüflflüünnüüyyoorr  mmuussuunnuuzz??  YYaa
ddaa  bbööyyllee  bbiirr  ttaarriihh  öönnggöörrüünnüüzz  vvaarr  mm››??  
Türkiye’de tüketici organik ürünün ne
oldu¤unu ve bu ürünleri nas›l tan›ya-
ca¤›n› hâlâ tam olarak bilmiyor. Çevre
dostu yöntemlerle üretilen organik

Yeflil Sektör

Naturey.com Üye Profili

n Organik ürünün ana
tüketicisi kad›nlar.

n E¤itim düzeyi
yükseldikçe, organik
ürüne ilgi art›yor.

n Organik ürünün yar›s›n›
‹stanbul tek bafl›na
al›yor.

n Hakkari, Batman, Van,
Bingöl, Tunceli,
Ardahan ve fi›rnak’tan
da siparifl oluyor.

“Tüketici öncelikle sa¤l›kl› ve
kaliteli yaflamak, sa¤l›kl› ve

lezzetli beslenmek için, daha
sonra da çevreyi ve do¤ay›
korumak için bu ürünleri

tercih ediyor”

eticaret  3/1/11  1:21 PM  Page 98



99EKOIQ / MART 2011

ürünlerin yap›m›nda kimyasal madde
veya tar›m ilac› kullan›lm›yor. Üreti-
min tüm aflamalar› uluslararas› serti-
fika kurulufllar› taraf›ndan kontrol
ediliyor. Tüketici bu ürünleri, üzerin-
deki özel etiketlerden ve sertifika bil-
gileriyle tan›yabilir.

Organik Tar›m Kanunu, yeni düzen-
lemeler ve sivil toplum kurulufllar›n›n
çal›flmalar›yla yerli üretici organik
üretim konusunda bilinçleniyor. Top-
raklar›m›z organik tar›ma çok elverifl-
li. Bu konuda üreticinin bilinçlendiril-
mesi ve bilgilendirilmesi gerekiyor.
Üretimle birlikte sat›fl ve pazarlama
kanallar›n›n geliflmesi de çok önemli.

2000’li y›llar öncesinde ve 2000’le-
rin bafl›nda Türkiye’deki organik ürün
üreticisi sadece d›fl pazara yönelik ça-
l›fl›yordu ve az say›da üretici vard›.
2004 ve sonras›nda üretici say›s› art-
maya bafllad› ve bu, fiyatlara da yans›-
d›. Ürün çeflitlili¤i de art›yor. 

Organik ürün sektörünün iç pazarda
geliflece¤ini düflünüyoruz. Ancak ge-
nifl bir kitle taraf›ndan sat›n al›nabil-
mesi için fiyatlar›n daha da uygun ol-
mas› gerekiyor. ‹ç pazar›n geliflmesi
için özellikle sektör fuarlar›na, yay›n-
lar›na ve sivil toplum kurulufllar›na
destek verilmesi gerekiyor. Özellikle
medya deste¤i tüketici bilincinin art-
mas› aç›s›ndan çok de¤erli.

‹ç pazarda geliflme için tüketicinin

bu ürünlere güvenmesi gerekiyor. Ser-
tifikasyon sistemleri hakk›nda daha
çok bilgi verilmesi, tüketicinin “orga-
nik ürüne” güvenini art›racakt›r. Üre-
ticinin de bilgilendirilmesi, da¤›t›m,
sat›fl ve pazarlama kanallar›n›n gelifl-
tirilmesi gerekiyor.

DDüünnyyaaddaa  oorrggaanniikk  üürrüünn  ee--ttiiccaarreettii  kkoo--
nnuussuunnddaa  bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??
Londra merkezli “Organic Monitor”
araflt›rma flirketinin yapt›¤› araflt›r-
maya göre; organik ürün pazar› her y›l
yüzde 15 oran›nda büyüyor. Pazar› bü-
yütmekte Avrupa ve Kuzey Amerika
bafl› çekiyor. Asya-Pasifik bölgesinde
ve Latin Amerika’da da talepte art›fl
var. 2007 y›l›nda dünya çap›nda 32
milyon hektar alanda biyolojik tar›m
yap›lm›fl. Organik g›da maddelerinin
cirosu 46 milyar dolara ulaflt›. 2008 y›-
l›nda ise sektörün cirosu 50 milyar do-
lara ç›kt›. Türkiye’de 2012 y›l›na kadar
organik g›da pazar cirosunun 50 mil-
yon dolara yükselmesi bekleniyor.

Organik ürünlerin e-ticareti di¤er
ürünlere göre biraz daha zor. ‹çeri¤in-
de katk› ve koruyucu maddelerin ol-
mamas› stoklama ve lojistikte zorluk-
lar yaratabiliyor. Üretim s›n›rl› adet-
lerde olabiliyor. Üretim ve ifl hacmi
konvansiyonel ürünlerde oldu¤u gibi
de¤il elbette. Organik ve biyolojik ta-
r›m alanlar› artt›kça, tüketici bilinç-

lendikçe üretim ve ifl hacmi de arta-
cak. Dünyada bu ifli yapan ABD, ‹ngil-
tere ve Avustralya’da izledi¤imiz e-ti-
caret örnekleri var. Organik ürün e-ti-
caretinde çok büyük hacimlerden he-
nüz söz edemiyoruz. Ancak dünyadaki
geliflimi konusunda flöyle bir örnek ve-
rebiliriz: Dünyan›n bir numaral› e-ti-
caret sitesi Amazon.com’da “Temel
Tüketim, Sa¤l›k, Güzellik” reyonu al-
t›nda “Do¤al&Organik” bafll›kl› bir alt
reyon bulunuyor. m

Avrupa’da organik tar›m›n temellerini
atan ülkeler aras›nda Danimarka,
‹ngiltere ve ‹sviçre yer al›yor. ABD,
Kanada, Avustralya, Japonya ve
Avrupa Birli¤i ülkelerinde her geçen
y›l daha fazla kifli organik ürünleri
tercih ediyor. Türkiye’de üretilen
organik ürünler y›llard›r ço¤unlukla
yurtd›fl›na gönderiliyordu. Son
dönemde Türk tüketicileri de organik
ürünlere ilgi göstermeye bafllad›.
Sa¤l›kl› yaflamak, lezzetli beslenmek,
do¤ay› ve çevreyi korumak için do¤al
ve organik ürünlere yöneliyoruz.
Ancak üretiminde kimyasal madde
kullan›lmam›fl, geneti¤i ile
oynanmam›fl organik g›da, bak›m,
tekstil, temizlik ürünlerini bulmak
oldukça zor.

“Organik Ürün Bulmak 
Hiç Kolay De¤il”

“Londra merkezli
Organic Monitor

araflt›rma
flirketinin

haz›rlad›¤› rapora
göre; organik

ürün pazar› her
y›l yüzde 15

oran›nda
büyüyor”
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YYeeflfliill  iiflfllleerrllee  uu¤¤rraaflflaannllaarr››nn  bbaaflflllaanngg››çç  hhii--
kkââyyeelleerriinnddee  hheepp  kkiiflfliisseell  bbiirr  yyaann  oolluuyyoorr..
SSiizziinnkkiinnddee  ddee  bbööyyllee  bbiirr  flfleeyy  vvaarr  mm››??  
Evet, çünkü bizimki gibi ifller öyle akl›-
selim ticaretle u¤raflanlar›n çok da ya-
paca¤› fleyler de¤il asl›nda. Genelde
insanlar, yaflad›klar› de¤ifliklikler,
travmalar ya da rahats›zl›klardan son-
ra e¤iliyorlar bu konulara. Benim du-
rumum da çok farkl› de¤il. 2008’de,
önce hamileyken organik beslenmeye
bafllad›m. Sonra k›z›m›n alerjik rahat-
s›zl›¤› yüzünden bu bir zorunluluk ha-
lini ald›. Bu yaflam flekli bizim hoflu-
muza gitti. Sanki asl›nda hep bize dair
bir fleymifl de bugüne kadar fark›nda
de¤ilmifliz gibi bir duygu olufltu. K›z›-
m›n hastal›¤›yla ben de biraz obsesif-

Yeflil Sektör

Özlem Erdemci:

“Yeflil Sektörün 
Örgütlenmesi Laz›m”
Greengoods.com sitesi, organik ürün e-ticaretinde
görece yeni bir marka ama duruflu son derece
sa¤lam. Bunun arkas›nda, aslen mimar olan Özlem
Erdemci’nin titizli¤inin, araflt›rmac›l›¤›n›n ve bu olay›
bir iflten çok bir “hayat u¤rafl›” olarak görmesinin
pay› büyük. 
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lefltim. Sürekli olarak uygun besin,
oyuncak vs. arad›m. 
Greengoods.com’un ön araflt›rmas›n›
da bu flekilde yapm›fl oldum. Sürekli flu
k›yafet, bu oyuncak, o g›da diye diye
yurtd›fl›ndaki siteleri geziyordum.
Yurtd›fl›ndaki sitelerden araflt›r›yor-
dum çünkü buradaki ürünler istedi-
¤im gibi olmuyordu. Ayr›ca ben inter-
netten al›flverifl yapmay› çok severim.
Normal ma¤azadan hemen hiç al›flve-
rifl yapmam. Buna ra¤men Türkiye’de-
ki ürünlerin sat›ld›¤› sanal ma¤azalar
daha çok bir ç›f›t çarfl›s›n› and›r›yor-
du. Sonra bir bakt›m, kendimi kapt›r-
m›fl›m, ha bire yurtd›fl›ndan bir fleyler
getiriyorum. 

Sonra eflimle oturduk, düflündük:
Türkiye’de böyle bir eksikli¤in oldu¤u-
nu gördük. ‹lk önce normal ma¤aza
olarak düflündük ama bir yandan da
mimarl›k yapt›¤›m için hem ma¤aza
hem de mimarl›¤› ayn› anda sürdüre-
meyece¤imizi fark ettik. Bir de, ben bir
fley yapacaksam tam yapar›m; ma¤a-
zalar zinciri açmak isterim. Ama öyle
bir param›z da yoktu aç›kças›. Ayn› za-
manda Türkiye’ye girmemifl belli mar-
kalar›n distribütörlü¤ünü yapmak gibi
bir misyonumuz da olsun diye düflün-
dük. Sonuçta, sadece e-ticaret yapan
bir kuruluflun tan›t›m aç›s›ndan da öy-
le büyük bir haber de¤eri yok. Yurtd›-
fl›ndan 20’yi aflk›n markayla görüfltük.
Sonuçta iki markada karar k›ld›k 

NNeeddiirr  bbuu  mmaarrkkaallaarr??  
Biri Becothings, öteki de Green Lul-
laby. Becothings, Mother&Baby ödülü
alm›fl ‹ngiliz menfleli bir marka. Green
Lullaby ise ‹srail menfleli önemli bir
çevre dostu ürün markas›. Geri dönü-
flümlü, eko-karton malzemeden çocuk
mobilyalar›, beflikler ve oyuncaklar
üretiyor. Ama bu malzemelerin itha-
linde çok büyük zorluklar yaflad›m. En
büyük zorluk, sipariflleri yurtd›fl›ndan
getirtmek oldu. ‹srail’den üç aydan

önce gelmiyor siparifller. Benim gibi
üç dört deli daha siparifl verecek de ge-
mi hareket edecek. Neredeyse cinnet
geçiriyordum. Kâ¤›t de¤il mi, yakar›m
diye düflünüyordum. En sonunda ifl
çok uzad›. Uçakla getirttik. Maliyeti de
biraz fliflti. 

Ama bütün ürünlerimizin tan›t›m ve
sat›fl›nda ayn› sorun var: ‹nsanlar›n
“ilgisini çekiyor” ama o kadar.

Ekodünya Fuar›na yetiflir mi,
bilmiyorum ama ekolojik çocuk
mobilyalar› üzerine bir çal›flmam›z var.
Esas mesle¤im olan mimarl›k ile yeflil
ürün konseptini birlefltirmek istedik.
Karton, ahflap ve baflka bir ekolojik
malzemeyle mobilyalar ürettik.
Markan›n ismini de k›z›m Zeynep’in
kaleme söyledi¤i ilk kelimeden ald›k:
GAG‹. Bu eko karton mobilyalar yeni
do¤um yapm›fl anneler için çok
büyük kolayl›k. Katlay›p kurmas› çok
kolay; denedik, befl yafl›ndaki bir
çocuk bile kurabildi. Ayr›ca bu
yöntemle müflteriyi de tasar›ma katm›fl
oluyoruz. Tabii bu tür ürünlerde
tasar›m›n gücü de devreye giriyor. 

Ekolojik Çocuk
Mobilyas› GAG‹ Geliyor!

“Bizim satt›¤›m›z ürün
kahramans›z. Çocu¤un

oyun gücünü motive ediyor.
Bunlar› anlatman›za ra¤men

‘tedbirli’ davran›yor 
anne babalar”
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BBuunnuu  bbiirraazz  aaççaarr  mm››ss››nn››zz??
‹nsanlar›n cümlelerinin devam› flöyle
oluyor: “Çok enteresan ve güzel bir
ürün ama ben gider bunun plasti¤ini
al›r›m”. Herkesin ilgisini çeken, geri dö-
nüflümlü, nontoksik laz›ml›k ürününü
Fuarda 10 kiflinin 8’i hediye olarak ald›.
Hâlâ kendi evine, yaflant›s›na sokmu-
yor organik ürünü. Halbuki ben bir fleyi
gerçekten be¤endiysem kendi çocu¤u-
ma da almay› düflünürüm. Asl›nda ayn›
ürüne kendi çocu¤unun da ihtiyac› var-
ken baflkas›n›n çocu¤una hediye olarak
al›yor çünkü kendi tüketim al›flkanl›-
¤›nda asla böyle bir fley yok. 

KKoonnvvaannssiiyyoonneell  üürrüünnlleerree  bbuu  kkaaddaarr  bbooflfl
bbiirr  ggüüvveenn  dduuyyaarrkkeenn,,  eekkoolloojjiikk  üürrüünnee
kkaarrflfl››  ggöösstteerriilleenn  bbuu  ggüüvveennssiizzlliikk  bbiirraazz
ttuuhhaaff  ddee¤¤iill  mmii??  
Asl›nda do¤ru. Mesela ortal›kta bir sü-
rü, tuvalet terbiyesini de¤il, terbiye-
sizli¤ini ö¤reten laz›ml›k var. ‹çinde
müzik çalan, yan yatan vs. Halbuki bu
sonuçta çocuk laz›ml›¤›d›r. Ve sizin tu-
valet terbiyeniz nas›lsa çocu¤unki de
öyle olmak zorundad›r. Üstelik biz bu
ürünü 46 liraya sat›yoruz. Anlatt›¤›m
di¤er ürünlerin fiyat› 80 liraya kadar
ç›k›yor. Özelikle annelerin al›flk›n ol-

du¤u tüketim zincirini k›rmak çok zor.
Ben de anne olarak empati kurmaya
çal›fl›yorum ve genç anneleri biraz an-
l›yorum. “Öyle diyorlar ama gerçekten
öyle mi” diye korkuyorlar. 

SSööyylleeddii¤¤iinniizz  iillggiinnçç  bbiirr  flfleeyy  aassll››nnddaa  bbiirraazz
ddaa  ssoossyyaall  ppssiikkoolloojjiinniinn  aallaann››nnaa  ggiirriiyyoo--
rruuzz  bbuu  nnookkttaaddaa……
Evet elbette. Ben bu iflin en çok bu ta-
raf›n› seviyorum. Mimarl›k yaparken
de sosyoloji ve psikolojiyi çok kullan›-
yorum. ‹nsanlara ürünlerin özellikleri-
ni anlat›yorum; fiyat› da uygun. Pes
demesi laz›m de¤il mi? Hay›r demiyor,
“Hay›rl› ifller” deyip gidiyor. Biz mese-
la bir bebek evi sat›yoruz, fiyat› 130 li-
ra civar›nda. Bir de Barbie flatolar var;
buz gibi plastik. Benim en yak›n›mda-
ki insanlar, 300 liray› verip o flatoyu
al›yorlar. Bizim satt›¤›m›z ürün kahra-
mans›z. Çocu¤un oyun gücünü motive
ediyor. Bunlar› anlatman›za ra¤men
“tedbirli” davran›yor anne babalar. ‹n-
sanlar bunlar› hediye olarak al›yor
ama kendi hayatlar›na sokmuyorlar.
Bir ütopya, fantezi olarak bak›yorlar
bu konulara.

PPeekkii,,  flflööyyllee  bbiirr  ppssiikkoolloojjiikk  dduurruumm  oollaabbii--
lliirr  mmii??  ““BBeenniimm  hheerr  flfleeyyii  oorrggaanniikk  aallmmaamm
mmüümmkküünn  ddee¤¤iill..  HHeerr  yyeerriimm  ttaammaammeenn
ppllaassttii¤¤ee  bboo¤¤uullmmuuflfl  dduurruummddaa  aammaa  hheeddii--
yyeeddee  ddaahhaa  rraahhaatt››mm  ççüünnkküü  oo  tteekk  aatt››mmll››kk
bbiirr  flfleeyy””..  
Yok, ben öyle düflünmüyorum. Bunu
www.alternatifanne.com sitesinde
Daniel Goleman’›n Ekolojik Zekâ kita-
b›yla ilgili olarak yazd›m: Her ürünün
bir “Ömür Çevrimi Analizi” var. Tüm
plastik malzemelerde a¤›r metaller
var ve bu temas ettikçe insan bedenin-
de birikiyor. En büyük sorun da çocuk-
larda birikmesi. Son zamanlarda otiz-
min tekrar patlama yapmas›n›n ge-
rekçelerinden biri de bu. Delice bir ka-
rar verip tamamen organik bir yaflam
sürece¤im desem bu ne kadara patlar

Yeflil Sektör

“Tüm plastik malzemelerde
a¤›r metaller var ve 

bu temas ettikçe insan
bedeninde birikiyor. 
En büyük sorun da

çocuklarda birikmesi.
Son zamanlarda otizmin

tekrar patlama yapmas›n›n
gerekçelerinden biri de bu”
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Yeflil Sektör

diye hesap yapt›m: Çok düzgün seçim-
lerle mümkün görünüyor. Belki befl
sertifikal› organik malzeme almam
ama klasik bir flampuan yerine onun
üçte biri fiyat›na olan defne sabununu
al›r›m hiç de¤ilse. 

BBuunnuunn  iiççiinn  eeppeeyy  eeffoorr  ssaarrff  eettmmeekk  ggeerree--
kkiiyyoorr……
Evet, tamam da ifliniz ne o zaman? Ya-
ni ben bunu ifl edinemem dedi¤inizde
de sürekli bir borç yükü alt›nda yafl›-
yorsunuz. Tamam, benim evimde de
her fley organik de¤il. Ben almasam da
baflka biri plastik oyuncak getiriyor.
Ben her fleyi ekolojik falan yapsam da
pencereler pimapen. Burada üzerinde
durulmas› gereken, özellikle çocuklar›
mümkün oldu¤unca a¤›r metalden
uzak tutmak olmal›…

BBuu  kkoonnuunnuunn  bbiirraazz  yyaaflflaamm  uu¤¤rraaflfl››  hhaalliinnee
ggeellmmeessii  ggeerreekkiiyyoorr  ssaann››rr››mm..
Evet. Son zamanlardaki glikoz-saka-
roz tart›flmas›n› takip ettiniz mi? Te-
levizyona ç›kan bir profesör flöyle de-
di: “M›s›r flurubu tüketti¤imiz zaman
ne kadar s›k hastalan›yoruz? ‹yilefl-
mek için ne kadar para harc›yoruz?”
Ortaya 15 milyar dolar gibi bir rakam
ç›k›yor. Y›ll›k üretim ve ihracat›m›z›n

2,5-3 kat› bir rakam. Adam sadece
“Düzgün beslenin, baflka bir fley yap-
may›n” diyor.

Kendi esas mesle¤im olan mimar-
l›kta da böyle. Asl›nda biz o kadar re-
zil, o kadar kanserojen, zehirli mad-
delerle ifl yap›yoruz ama kimse gelip
de “Bunun zehirli olmayan› ya da da-
ha az kirli olan› var m›?” diye sormu-
yor. Onun yerine “10 liral›k de¤il de, 3
liral›k olan›?” var m› diye soruyor
çünkü biz hep günü kurtarmay› düflü-
nüyoruz. Uzun vadeli bakam›yoruz.
Halbuki 20-25 sene sonra benim ço-
cu¤um yetiflkin oldu¤unda dünyada
sürdürülebilirlikten baflka bir fley ko-
nuflulmuyor olacak.

PPeekkii  ggrreeeennggooooddss..ccoomm’’ddaa  nnee  kkaaddaarr  kkaa--
lleemm  üürrüünn  ssaatt››flflaa  ssuunnuulluuyyoorr??
fiu anda ürün yelpazesi 850-900 farkl›
ürüne ve 35-40 markaya kadar dayan-

d›. Bunu söylemek can›m› ac›t›yor ama
ürünlerin yüzde 70’i ithal. Sitede serti-
fikas›z ürün satmamaya çal›fl›yoruz;
satt›¤›m›z markan›n ekolojik ve orga-
nik oldu¤una ilk önce bizi ikna etmesi
gerekiyor. Burada kendimize ait bir
küçük parantez var. Bizim siteye son
dönemde girdi¤imiz defterler var. Sa-
dece o defterlerin sertifikalar› yok.
Bunun yurtd›fl›nda sertifikal› olan›,
hakikaten özel kâ¤›tla üretileni var
ama ben özellikle almad›m. Bunun se-
bebi sertifikal› ürünü getirirken sald›-
¤›n›z karbon. Bunun yerine genç bir
tasar›mc›n›n at›k kâ¤›tlar› toplayarak,
sayfalar› elle dikerek yapt›¤› defteri
tercih ettik. Belki d›flar›dan bir tür fl›-
mar›kl›k, kapris oldu¤unu düflünebi-
lirsiniz ama ben bu kibrimden hoflnu-
dum. Ben Anadol satm›yorum, Merce-
des sat›yorum. Mukayese yapt›¤›n›zda
her fley ortada… m

Uzun zamand›r yeflil ürün üreten ve
satanlar›n örgütlenmesi gerekti¤ini
savunuyorum. Bu konuyla ilgili bir
platform veya dernek gerekiyor. Bu
sektörün tan›t›m›n›, PR’›n› üstlenmeli.
Ama sa¤lam bir çat›ya ihtiyaç var.
Bunun örgütlenmesindeki en büyük
sorun, ortadaki ifl hacminin flu anda
çok küçük olmas›. Kimsenin böyle bir
fleyi tek bafl›na yapacak mecali yok
ama bir araya gelinirse böyle bir
çal›flma yap›labilir. Ve çok önemli bir
yol al›nabilir diye düflünüyorum…

“Yeflil Sektörün 
Örgütlenmesi Laz›m” “Sitede sertifikas›z

ürün satmamaya
çal›fl›yoruz; satt›¤›m›z
markan›n ekolojik ve
organik oldu¤una ilk
önce bizi ikna etmesi

gerekiyor”
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UUzzuunn  yy››llllaarrdd››rr  eennddüüssttrriiyyeell  iinnflflaaaatt  sseekkttöörrüünnddee  ffaa--
aalliiyyeett  yyüürrüüttüüyyoorrssuunnuuzz..  YYeenniilleenneebbiilliirr  eenneerrjjii  iiflfliinnee
ggiirrmmeeyyee  nnee  zzaammaann  vvee  nnaass››ll  kkaarraarr  vveerrddiinniizz??
Senas Group geçti¤imiz y›l 15. yafl›n› kutlad›. ‹n-
flaat, enerji ve sivil havac›l›k alanlar› olmak üzere
üç ayr› koldan çal›flmalar›n› yürüten Senas Gro-
up’un enerji alan›ndaki çal›flmalar› da eskiye da-
yan›yor. Yenilenebilir enerji konusunda da Tür-
kiye’nin ilk rüzgâr santrallar› olma özelli¤ine sa-
hip Bozcaada santrallar›n›n yap›m›nda yer ald›k.
Rüzgâr enerjisi lisans›m›z›n yat›r›ma dönüfltü-
rülmesinde A¤ao¤lu fiirketler Grubu ile ortakl›¤›-
m›z var. ‹lgili yasayla birlikte bu sinerjiyi ifl or-
takl›¤›na dönüfltürmeyi planl›yoruz.  

Yenilenebilir Enerji

“Yenilenebilir Enerjide 
Ortado¤u Pazar›na da Girebiliriz”

Fahrettin Tan›nm›fl:

Uzun y›llar endüstriyel inflaat, enerji ve sivil
havac›l›k sektörlerinde faaliyet yürüten Senas
Group, Bozcaada’daki rüzgâr santrallar›n›n
yap›m›ndan bafllayarak yenilenebilir enerji
alan›na da girdi. Yak›n zamanda A¤ao¤lu
fiirketler Grubu ile ortakl›k kuran Senas Group
yeni yasayla birlikte temiz enerji yat›r›mlar›na h›z
vermeyi hedefliyor. Yönetim Kurulu Baflkan›
Fahrettin Tan›nm›fl, “Yenilenebilir enerjide
sadece yurt içinde de¤il, Ortado¤u’da da
önemli f›rsatlara sahibiz” diyor.
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fifiuu  aannaa  kkaaddaarr  hhaannggii  pprroojjeelleerrii  hhaayyaattaa
ggeeççiirrddiinniizz??  YYeennii  pprroojjeelleerriinniizz  vvaarr  mm››??
Senas Group olarak halen portföyü-
müzde mevzuatlar gere¤i lisans onay›
bekleyen toplam 100 MW’l›k enerji
projesi bulunuyor. Yenilenebilir enerji
alan›nda 2000 y›l›nda Bozcaada’da ilk
rüzgâr santrallar›n›n kurulumunu
yapt›k. Ard›ndan 1 Kas›m 2007 müra-
catlar›nda 132,5 MW’l›k baflvurular
gerçeklefltirdik. 

Yenilenebilir enerji alan›nda günefl
enerjisinin ne kadar büyük bir önem
tafl›d›¤›n› da gördük ancak Türkiye’de
mevzuat s›k›nt›s› vard›. Bunun üzerine
araflt›rmalar yapt›k ve Almanya Cott-
bus'da 500 kW'l›k bir günefl santral›
kurduk. Projeye devam edece¤iz an-
cak fiyatlar›n gerilemesini bekliyoruz.
Cottbus’daki günefl enerjisi santral›n›
kuruluflundan itibaren iki ay 10 gün
içinde devreye ald›k. Bankalar, kredi-
lerde son derece ›l›ml› davrand›lar.
Kredilere ek olarak Alman hükümeti,
sabit fiyattan 20 y›l enerjimizi alma
garantisi veriyor. Almanya'da kurdu-
¤umuz santraldan üretilen enerji Al-
man hükümeti taraf›ndan 42,85 Euro
Cent’e al›n›yor. fiu anda Alman Enerji
Ajans›na kay›tl› tek Türk firmas›y›z.
Almanya’da bürokrasi yok, günefl de
yok ancak teflvik var. Almanya’da ka-
nola ya¤›yla ilgili yeni bir projeye bafl-
lad›k. Projenin kurulu gücü 1,7 MW
olacak. 2011’in ilk çeyre¤inde projeyi
devreye sokmay› planl›yoruz. 

AAllii  AA¤¤aaoo¤¤lluu’’yyllaa  tteemmiizz  eenneerrjjii  kkoonnuussuunn--
ddaa  bbiirr  oorrttaakkll››kk  kkuurrdduunnuuzz..  AAllii  AA¤¤aaoo¤¤--
lluu’’nnuu  yyeenniilleenneebbiilliirr  eenneerrjjii  sseekkttöörrüünnee
ggiirrmmeeyyee  nnaass››ll  iikknnaa  eettttiinniizz??  GGeelleeccee¤¤ee
yyöönneelliikk  nnee  ggiibbii  pprroojjeelleerriinniizz  vvaarr??  
Ali A¤ao¤lu yenilenebilir enerji konu-
sunda vizyonu son derece aç›k bir in-
san. Hatta son projelerinde de yenile-
nebilir enerjiye yönelik çal›flmalar›
var. Kendisiyle 2007 y›l›nda ortak mü-
racaat›m›z oldu. 132,5 MW’l›k baflvu-

rular yapt›k. Yasan›n da ç›kmas›yla
önümüzdeki dönemde ortak projeleri-
mizi hayata geçirmeyi planl›yoruz.
Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan
ve Suriye’de de yenilenebilir enerji
alan›nda uygun yat›r›mlar için aray›fl
içindeyiz. 

UUzzuunn  zzaammaanndd››rr  bbeekklleenneenn  YYeenniilleenneebbiilliirr
EEnneerrjjii  KKaannuunnuu  ((YYEEKK))  YYöönneettmmeellii¤¤ii  nnii--
hhaayyeett  iillaann  eeddiillddii..  YYeennii  tteeflflvviikklleerrii  nnaass››ll
ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??
YEK yasas› ülkemizde mevcut ancak
iflleyifli konusunda gerekli olan yönet-
melikler ç›kar›lmad›¤› için henüz iflle-
vini tam olarak yerine getiremiyor. Bi-
lindi¤i gibi enerji santral› kurumu için
birçok devlet kuruluflunun kendine
münhas›r izinleri gerekiyor. Bu izinler
YEK yasas› alt›na girip bir bütünlük

oluflturamad›¤› için yerli ve yabanc›
yat›r›mlar bir türlü bafllat›lam›yor. Bu
yüzden yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar,
yenilenebilir enerji yasalar› düzgün
olan baflka ülkeleri tercih ediyorlar. 

Yasan›n yat›r›mlar› nas›l etkileyebi-
lece¤i konusuna gelirsek; yat›r›m ve
üretim aç›s›ndan, Türkiye yaln›zca
kendi iç ihtiyac›na de¤il, co¤rafi konu-
mu ve bulundu¤u pozisyon gere¤i, ay-
n› zamanda Ortado¤u pazar›na da hi-
tap edebilir. Ortado¤u’nun en geliflkin
sanayilerinden birine sahip olan Tür-
kiye, yerli üretime verilen ek primin
etkisiyle yenilenebilir enerji ekipman-
lar› üretimi konusunda bu pazardan
ciddi pay almaya adayd›r. Ayr›ca Türki
Cumhuriyetler ile yap›lacak olan bu
tür yat›r›mlar›n tedarikçilerinden biri-
si de olabilir. m

“Almanya'da kurdu¤umuz
günefl santral›ndan elde

edilen enerji Alman
hükümeti taraf›ndan 42,85

Euro Cent’e al›n›yor. 
fiu anda Alman Enerji

Ajans›na kay›tl› tek Türk
firmas›y›z”

sena  3/1/11  1:16 PM  Page 107



rekabet  3/1/11  1:28 PM  Page 108



109EKOIQ / MART 2011

Kitapl›k

Harvard Üniversitesi ekonomi ve yönetim bilimleri
profesörü ve stratejik yönetim alan›nda dünyan›n
önde gelen düflünürlerinden Michael Porter,
“Rekabet Üzerine” isimli kitab›nda aynen flöyle diyor:
“Çevre sorunlar›na verilen yan›t, rekabetçili¤in temel
göstergesidir”. 2009 y›l›nda Türkiye’yi ziyaret eden ve
Türk flirketlerini analiz eden Porter’›n “Rekabet
Üzerine” kitab›ndan sürdürülebilirlikle ilgili önemli
bölümleri okurlar›m›zla paylafl›yoruz…

“fiirketler 
Kirleterek De¤il, 
Temizleyerek Büyür”
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Kitapl›k

ugün, çevreyi korumaya yöne-
lik düzenleme yapma ihtiyac›
yayg›n ama gönülsüz bir ka-

bulle karfl›lan›yor: Yayg›n, çünkü her-
kes yaflanabilir bir gezegen istiyor; gö-
nülsüz, çünkü çevre yönetmeliklerinin
rekabetçili¤e ket vurdu¤una inan›l›-
yor. Oysa modern rekabet gerçe¤inin,
rekabetçilik ve çevre aras›ndaki iliflki-
ye dair anlay›fl›m›z› flekillendirmesi-
nin zaman› geldi.

Geleneksel olarak, ülkelerin reka-
betçi olmas› için flirketlerinin en dü-
flük maliyetli sermaye, iflgücü, enerji
ve hammadde girdilerine eriflebilmesi
gerekiyordu. Örne¤in, do¤al kaynakla-
ra dayanan sektörlerde, bol miktarda
yerel kaynaklar› olan flirketler ve ülke-
ler rekabetçiydi. Teknoloji yavafl de-
¤iflti¤i için girdilerdeki karfl›laflt›rmal›
üstünlük baflar› için yeterliydi.

Bugün küreselleflme, karfl›laflt›rmal›
üstünlük kavram›n› geçersiz k›ld›. fiir-
ketler düflük maliyetli girdileri her yer-
den temin edebilirken, yeni ve h›zla ge-
liflen teknolojiler girdilerin maliyetinin
yaratt›¤› olumsuzluklar› dengeleyebili-
yor. Örne¤in yurtiçinde yüksek iflgücü
maliyetiyle karfl›laflan bir flirket, nite-
liksiz iflgücü ihtiyac›n› otomasyonla or-
tadan kald›r›yor. Hammadde k›tl›¤›yla
karfl›laflan bir flirket alternatif bir ham-
madde bulabiliyor ya da sentetik bir
hammadde yaratabiliyor. Japon flirket-
leri, yüksek mekân maliyetlerinin üste-
sinden gelebilmek için tam zaman›nda
üretimin öncülü¤ünü yaparak fabrika
alan›nda stok depolamaktan kaç›n›yor-
lar. Yani art›k, sadece kaynaklara sahip
olmak yeterli de¤il. Bugün rekabet gücü
kazanmak için kaynaklar› verimli kul-
lanmak gerekiyor. 

Çevre Sorunlar› ve Rekabetçili¤inin
Göstergeleri
Geçifl evresindeki dünya ekonomisi-
nin bu gerçe¤ine ra¤men, çevrecilik ve
ekonomi aras›nda do¤al ve de¤iflmez

bir ödünleflim (trade off) oldu¤una yö-
nelik yayg›n bir görüfl var. Bir yanda
çevre standartlar›ndan kaynaklanan
toplumsal faydalar; di¤er yanda daha
yüksek fiyatlara ve daha az rekabetçi-
li¤e yol açan temizleme maliyetleri.
Dolay›s›yla, çevreyi rekabetçilikle kar-
fl› karfl›ya getiren bu tart›flma yüzün-
den çevre kalitesinde ilerleme bir tür
bilek gürefline dönüflmüfl durumda.
Bir taraf daha kat› standartlar için
zorluyor; di¤er taraf mevcut standart-
lar› hafifletmeye çal›fl›yor. Güç denge-
si, egemen politik rüzgârlar›n yönüne
göre bir o yana bir bu yana kayabiliyor. 

Çevre standartlar›yla u¤raflman›n
iflletme maliyetlerini art›raca¤› yan›l-
samas›, statik ve afl›r› basit bir rekabet
anlay›fl›na dayan›yor. Fakat yeni dü-
flünceye göre rekabetçilik, kaynak kul-
lan›m›nda artan verimlilikten kaynak-
lan›yor. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, etkin

kullan›lamayan kaynaklar, israf edil-
mifl enerji, israf edilmifl çaba, israf
edilmifl hammadde ekonomik kay›p
göstergesi. Kald› ki ürünün yaflam
döngüsünde sakl› daha birçok maliye-
ti var. Örne¤in ürün kullan›m›nda, at›k
ambalajda ve kullan›lm›fl üründe b›ra-
k›lm›fl kaynaklar devasa maliyet art›-
fl›na yol aç›yor. 

Bu noktada, daha iyi teknoloji ve
yöntemlerle çevre performans›n› ge-
lifltirmenin verimlilik art›fl› sa¤lad›-
¤›na hiç flüphe yok; bu da maliyetlerin
tamamen ya da k›smen karfl›lanmas›
demek. fiirketler, çevresel iyilefltir-
meyi düzenlemelerle ilgili bir ayak
ba¤› olarak de¤il, verimlilik ve reka-
betçili¤i gelifltirmenin olmazsa olmaz
ö¤esi olarak görmeliler. Az kullan›lan
kaynaklar› ölçmek için gerekli dona-
n›ma sahip olmayan geleneksel mu-
hasebe sistemleri de¤iflmeli. 

“Kaynaklar› bofla
harcayan
yöntemlere tak›l›p
kalan ve çevre
standartlar›ndan
‘çok pahal›’
oldu¤u için
vazgeçen ülkeler
ve flirketler asla
rekabetçi
olamayacaklar”

B
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Sektörel Bazda Çevre Düzenlemelerinin Rekabetçi Sonuçlar›

Sektör/Sanayi

Selüloz ve kâ¤›t

Boya ve kaplama

Elektronik imalat›

Buzdolaplar›

Kuru batarya

Matbaa mürekkebi

Çevre Meseleleri

Klorla a¤artma yoluyla aç›¤a
ç›kan dioksin

Solventlerdeki uçucu
kimyasal bileflkeler (VOC)

Temizleme maddelerindeki
uçucu organik bileflkeler
(VOC)

Dondurucu olarak kullan›lan
kloroflorokarbon (CFC)
Enerji kullan›m›
‹mha

Çöplüklerde aç›¤a ç›kan ya
da havaya kar›flan (at›k yakma
sonras›nda) kadmiyum, c›va,
nikel, kobalt, lityum ve çinko

Petrol bazl› mürekkeplerdeki
uçucu organik bileflkeler
(VOC)

Yenilikçi Çözümler

Geliflmifl ›s›tma ve y›kama
süreçleri
A¤artma için oksijen, ozon ya
da peroksit kullan›larak klor
kullan›m›na son verilmesi
Kapal› döngü süreçleri (hâlâ
sorunlu)

Yeni boya formülleri (düflük
solvent içerikli boyalar, su
bazl› boyalar)
Geliflmifl uygulama teknikleri
Toz ya da radyasyon kürlü
kaplama

Yar› sulu, terpen bazl› temizlik
maddeleri
Kapal› döngü sistemleri
Mümkün oldu¤unca
temizleme gerektirmeyen
lehimleme

Alternatif dondurucular
(propan-izobütan kar›fl›m›)
Daha kal›n yal›t›m
Daha iyi contalar
Geliflmifl kompresörler

fiarj edilebilir nikel-metal
hibrid piller (baz› uygulamalar
için)
fiarj edilebilir lityum piller (flu
an gelifltiriliyor)

Su bazl› mürekkepler ve soya
mürekkepleri

‹novasyon Telafileri

Yan ürün enerji kaynaklar›n›n
daha iyi kullan›lmas›
sayesinde daha düflük
iflletme maliyetleri
Klorsuz kâ¤›t için yüzde 25 ilk
fiyat primi

Solventsiz boyalar için fiyat
primi
Baz› segmentlerde geliflmifl
kaplama kalitesi
Çal›flan güvenli¤i faydalar›
Daha yüksek kaplama
transferi etkinli¤i
Malzeme tasarrufu sayesinde
daha düflük kaplama maliyeti

Temizleme ve dolay›s›yla ürün
kalitesinde art›fl
Temizleme maliyetlerinde
genellikle bir y›ll›k geri ödeme
önemleriyle yüzde 30-80
azalma
Gereksiz bir üretim ad›m›n›n
ortadan kald›r›lmas›

Ayn› maliyete yüzde 10 daha
iyi enerji tasarrufu
“Yeflil” buzdolab› için yüzde 
5-10 ilk fiyat primi

Ayn› maliyete yaklafl›k iki kat›
etkinlik
Daha yüksek enerji tasarrufu
Yak›n gelecekte fiyat
aç›s›ndan rekabetçi olmas›
bekleniyor

Daha yüksek etkinlik, daha
parlak renkler ve daha iyi
bas›labilirlik (uygulamaya
ba¤l› olarak)

Kaynaklar: Benjamin C. Bonifant, Ian Ratcliffe ve Claas van der Linde.
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Kitapl›k

Kötü Düzenlemeye Karfl› ‹yi
Düzenleme: ‹novasyon
Bu yeni yaklafl›m 1980’lerin kalite dev-
rimini ve bu devrimden al›nan en güç-
lü dersleri akla getiriyor. Bugün ino-
vasyonun kaliteyi art›r›rken maliyeti
de düflürebilece¤i fikrini kavramakta
pek s›k›nt› çekmiyoruz. 

Ekoloji ve ekonomi ödünlefliminin
özellikle derin oldu¤una inan›lan kim-
yasal sektörünü düflünün. Yirmi do-
kuz kimyasal fabrikas›nda at›k üreti-
mini önleyen faaliyetlerle ilgili bir
araflt›rma, kaynak verimlili¤ini art›-
ran inovasyon telafilerini ortaya ser-
di: Bu at›k önleme faaliyetlerinin
181’inden sadece biri net maliyet art›-
fl›yla sonuçlanm›flt›. Ürün miktar›nda
de¤iflikliklere yol açt›¤› belgelenen 70
faaliyetin 68’inde art›fl bildiriliyordu.
Bu inovasyon giriflimleri, flafl›rt›c› de-
recede düflük yat›r›mla ve oldukça k›-
sa geri ödeme süreleriyle elde edil-
miflti. Ayr›nt›l› sermaye maliyeti bilgi-
si bulunan 48 giriflimin dörtte biri hiç
sermaye yat›r›m› gerektirmemifl; geri
ödeme dönemiyle ilgili verileri bulu-
nan 38 giriflimin yaklafl›k üçte ikisi al-
t› ay içinde ya da daha az sürede bafl-
lang›çtaki yat›r›mlar› telafi etmiflti.
Kaynak azaltma için harcanan dolar
bafl›na y›ll›k tasarruf, bu bilginin he-
saplanabildi¤i 27 faaliyet için ortala-
ma 3 dolar 49 sentti. 

At›k Ambalaj›n Bedeli Yok mu?
Sanayi tarihinde, flirketlerin hâlâ çev-
re sorunlar›yla yarat›c› biçimde bafla
ç›kma konusunda deneyimsiz oldu¤u
bir geçifl aflamas›nday›z. Müflteriler de
kaynak verimsizli¤inin, çevre kirlili¤i-
nin bedelini ödemek zorunda kalmala-
r› anlam›na geldi¤inin fark›nda de¤il-
ler. Örne¤in, at›k ambalaj›n hiçbir be-
deli olmad›¤›n› düflünüyorlar; çünkü
ayr› bir fiyat› ve düflük maliyetli geçer-
li bir alternatifi yok. 

Art›k bizi bir sonraki yüzy›la tafl›ya-

cak bir yaklafl›m de¤iflikli¤inin zaman›
geldi. Çevre düzenlemesinin mahke-
melerle eflanlaml› oldu¤u bir dönemde
yetiflen üst düzey yöneticiler, çevre
gelifliminin iyi bir ifl oldu¤una dair git-
tikçe daha çok kan›t görecekler. m

fiirketler, çevresel
iyilefltirmeyi

düzenlemelerle ilgili bir
ayak ba¤› olarak de¤il,

verimlilik ve rekabetçili¤i
gelifltirmenin olmazsa

olmaz ö¤esi olarak
görmeliler. 

Harvard Üniversitesi ekonomi ve yönetim bilimleri profesörü ve stratejik yönetim alan›nda
dünyan›n önde gelen düflünürlerinden Michael Porter, flirketlerin hâlâ çevre sorunlar›yla
yarat›c› biçimde bafla ç›kma konusunda deneyimsiz oldu¤u bir geçifl aflamas›nda 
bulundu¤umuzu düflünüyor.
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enya Yeflil Kuflak Hareketi sözcüsü
Fredrick Njau, son 80 y›lda “Kiliman-
jaro’nun kar kütlesinin yüzde 82’sini

kaybetti¤ini” söylüyor. En iyimser tahmin-
lerle bile, önümüzdeki 20 y›l içinde Afri-
ka’n›n bu en yüksek da¤›nda kar kalmayaca-
¤› belirtiliyor. Bölgenin yerlileri Masailerin
su kayna¤› olarak büyük sayg› duyduklar› Ki-
limanjaro, ne yaz›k ki yak›n bir gelecekte en
yak›n›nda yaflayan insan topluluklar›na bile
yeterli suyu sa¤layamayacak. Uluslararas›
ve yerel çevre örgütleri kötü gidifli durdur-
mak için bir dizi eylemin peflinde koflturu-
yor. ‹lk a¤›zda planlanan, da¤›n eteklerine
iki milyon a¤aç dikmek.

Afrika k›tas›n›n en yüksek tepesi, deniz
seviyesinden 5895 metre yüksekte bulunan
Uhuru, her y›l do¤a yürüyüflçülerinin bafll›ca
hedeflerinden birini oluflturuyor. Tanzanya
Ulusal Parklar sorumlular›, yürüyüflçülerin
çevreye olumsuz katk›lar› olmamas› ve Kili-
manjaro eteklerinde yaflayanlar›n, yeni geli-
flen do¤a turizminden yarar sa¤lamalar›
amac›yla bir dizi önlem alm›fl. 

Hat›r› say›l›r miktarda bir para ödüyoruz
Kilimanjaro Ulusal Park›na girebilmek için.
Yürüyüflçülerin yafl, beceri ve macerac›l›k
düzeylerine göre, zirveye ç›kmak için belir-
lenmifl farkl› yollar var. Biz, “Marangu” yolu-
nu seçiyoruz. “Viski Yolu” olarak adland›r›-
lan Machame güzergah›ndan daha kolay ol-
du¤u için bölge halk›, seçti¤imiz yolu “Coca
Cola Yolu” olarak adland›rm›fl. Daha ilk met-
relerinde, bu adland›rman›n pek do¤ru ol-
mad›¤›n› düflünmeye bafll›yoruz. Çok kolay
bir yürüyüfl de¤il yapt›¤›m›z zira.

Eflim ve bana, bir rehber, bir yard›mc› reh-
ber, bir aflç› ve befl hamal efllik ediyor. Park s›-
n›rlar› içinde atefl yakmak kesinlikle yasak.

KARLAR
ER‹MEDEN

Dostumuz Cüneyt Baflbu¤u bu sefer,
Afrika’n›n en yüksek da¤› Kilimanjaro’dan
bildiriyor. Hemingway’›n “Kilimanjaro’nun
Karlar›” roman›yla ad› ak›llar›m›za kaz›nan
da¤›n tepesindeki buzul, ‹klim De¤iflikli¤i
nedeniyle ne yaz›k ki her geçen gün
küçülüyor. Kilimanjaro’nun zirvesinden bakan
Baflbu¤u da, giderek küçülen bu buzul
kitlesini, “Sanki annesini terk etmek istemeyen
bir çocuk gibi sar›l›p kalm›fl zirveye” sözleriyle
tarif ediyor.  “Çocuk, s›ms›k› sar›l› kald›kça,
anne için umut sürecek…” 

YYaazz››::  DDrr..  CCüünneeyytt  BBAAfifiBBUU⁄⁄UU

K
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Befl günlük g›da malzememizin, piflir-
me aletlerinin, bütan tüpünün tafl›n-
mas›n› hamallar yap›yor. Günlük eflya-
lar›m›z d›fl›nda, çantalar›m›z› da tafl›-
yorlar. Çevreye zarar verici maddelerin
at›lmas› ve özellikle de bölgedeki hay-
vanlar›n beslenmesi de yasak kapsa-
m›na giriyor. Tanzanya yönetiminin,
hamallar›n 15 kilogramdan fazla yük
tafl›malar›n› yasaklamas› nedeniyle,
hamal say›m›z biraz fazla gibi duruyor. 

Kat›rlar ve ‹nsanlar
Tafl›mada, kat›r kullan›lsa, bu kadar
insana gerek olmayaca¤›n› düflünüyo-
rum. Bu düflüncemi paylaflt›¤›m, reh-
berimiz ‹dris, kat›r kullanman›n da ya-
sak oldu¤unu söylüyor. Yasa¤›n, çevre
köylerin önemli ifl olanaklar›ndan biri
olan hamall›¤› korumak amac›yla ko-
nuldu¤unu da ekliyor. Akl›ma Santori-
ni geliyor. Orada da kat›rlar üzerinden
benzer bir tart›flma olmufltu zaman›n-
da. Yüzy›llard›r, limandan, köy merke-
zine ç›k›fl›n kat›rlar vas›tas›yla yap›l-
d›¤› Santorini’de, yeni teleferi¤in dev-
reye girmesiyle iflsiz kalacak kat›rc›lar
ayaklanm›fl, yönetim, kat›rla tafl›ma-
n›n sürdürülmesine karar vererek, te-
leferikten elde edilen gelirin ortak
paylaflt›r›lmas›na karar vermiflti. San-
torini’de kat›rlar› koruyan sistem, ifl-
sizli¤e küçük de olsa bir önlem olmas›
için, burada da insanlar› kat›rlardan
koruyordu.

Gerçekten garip bir Afrika yolculu-
¤u yap›yoruz. Ekvator çizgisine çok ya-
k›n bir noktada olmam›za karfl›n, ba-

vulumuz k›fll›k eflyalarla, kayak malze-
meleriyle dolu. Bu gibi gezilerde en
önemli sa¤l›k sorunu olan, zaman za-
man öldürücü geliflen yükseklik hasta-
l›¤›na karfl› kullan›lacak ilaçlar, içece-
¤imiz suyu sterilize edecek klor tablet-
leri de var çantalar›m›zda. Yükseklik
hastal›¤›na karfl› en önemli önlemlerin
bafl›nda günde iki litre üzerinde su tü-
ketmek geliyor. Klor tabletleri zorunlu
bir ihtiyaç.

Yürüyüfle bafllad›¤›m›z Marangu Ka-
p›s›, 1800 metre yükseklikte. Beflinci
gün, sabaha karfl› Uhuru Tepesinde ol-
may› planl›yoruz. ‹lk günün hedefi, de-
niz seviyesinden 2700 metre yüksek-
likte olan Mandara Kulübeleri. Tropi-

kal bir ya¤mur orman› içinde bafll›yo-
ruz maceraya ve bize ilk merhaba di-
yen fliddetli bir ya¤mur oluyor. S›rt
çantalar›m›zdan daha ya¤murluk ve
tozluklar›m›z› ç›kartamadan s›r›ls›k-
lam oluyoruz. Atefl yakman›n yasak ol-
du¤u, elektrikli aletlerin kullan›lmad›-
¤› Mandara’da, yemek sonras› yapa-
cak tek iflimiz, ›slak eflyalar›n sular›n›
s›kmak, kurumalar› için ayr› ayr› as-
mak oluyor. Hava, gün bat›m›yla bir-
likte so¤uyor. Gecenin en büyük soru-
nunu, yükseklik hastal›¤›na karfl› kul-
land›¤›m›z diazomidin’in idrar söktür-
me özelli¤i oluflturuyor. Tuvaletlere
gitmek için, her seferinde uzun bir yol
kat etmek gerekiyor.

Gezi

“Atefl yakman›n yasak
oldu¤u, elektrikli aletlerin

kullan›lmad›¤› Mandara’da,
yemek sonras› yapacak tek

iflimiz, ›slak eflyalar›n
sular›n› s›kmak, kurumalar›
için ayr› ayr› asmak oluyor”
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Her Yer Donuyor
‹kinci günkü hedefimiz, 3720 metre
yükseklikteki Horombo Kulübeleri.
Alt› saatlik bir yürüyüfl sonunda ulafl›-
yoruz hedefimize. Ya¤mur yok, aç›k
bir havada yürüyoruz. Bafllang›çtan
bir saat sonra, ya¤mur orman› yerini,
bodur çam a¤açlar›n›n ve maki benze-
ri çal›lar›n oluflturdu¤u bir bitki örtü-
süne b›rak›yor. Dördüncü saatin so-
nunda, a¤aç kalm›yor, sadece küçük
çal›lar ve Kilimanjaro’ya özgü senecio
kilimanjari ve impatience kilimanjari
adl› bitkiler kal›yor çevrede.

Da¤da hava tahmini yapmak ola-
nakl› de¤il. Çok az bir yol kala, yo¤un
bir sisin içine giriyoruz. Sisin ard›n-
dan, belli belirsiz Horombo Kulübeleri
gözüküyor. Bu s›rada yan›m›zdan, ha-
mallar›n koflturarak, bir sedyeyi afla¤›-
ya do¤ru indirdi¤ini görüyoruz. Yük-
seklik hastal›¤›n›n tek tedavisi, hasta-
y› çok çabuk afla¤›ya, bulgular›n kay-
bolaca¤› yüksekliklere indirmek. Alt›
saatlik bir yürüyüfl sonunda, 3720
metre yüksekteyiz. Yürüyüfl h›z›m›z
çok az. Aklimatizasyon için çok yavafl
yükseliyoruz.

Horombo, oldukça kalabal›k bir yer.
Çok farkl› dillerin konufluldu¤una ta-
n›k oluyoruz. Hem zirveye ç›kanlar,
hem de bir gece önce zirve yürüyüflü
yapm›fl olanlar burada konakl›yor. Ha-
reketlerimizde, yükseklik dolay›s›yla
oluflan bir zorluk gözlüyoruz. Biz, akli-
matizasyonumuza yararl› olmas› için
bir gece daha fazla kalaca¤›z burada.
Ne de olsa, do¤rudan zirveyi hedefle-
yecek kadar genç de¤iliz.

Art›k gecenin de gündüzün de so¤uk
oldu¤u bir yerdeyiz. K›fll›klar›m›z› ya-
vafl yavafl çantadan ç›kart›yoruz. D›fla-
r›da dolaflman›n olana¤› yok. Yemek
sonras› hemen at›yoruz kendimizi, ek-
si 15 derece için dizayn edilmifl uyku
tulumlar›m›z›n içine. Ertesi gün, akli-
matizasyon için ay›rd›¤›m›z gün. Ya-
taktan ç›kmak için acelemiz yok.

Sabah›nda zirveye ulaflmay› planla-
d›¤›m›z güne bafllad›¤›mda, her yerin
donmufl oldu¤unu görüyorum. Odada-
ki su fliflesi bile donmaya bafllam›fl. ‹yi
bir kahvalt› yap›p, yola ç›k›yoruz. Önü-
müzde 10 kilometrelik bir yol var;
3720 metreden, 4750 metreye yükse-
lece¤iz.

Bir süre sonra, çal›lar da kayboluyor
ortadan. Tafl-toz a¤›rl›kl›, Alplere özgü
bir çölün içinden yürümeye bafll›yo-
ruz. Bir tarafta Uhuru, bir tarafta
Mwenzi, Kilimanjaro’nun en yüksek
iki tepesi aras›ndaki düzlükteyiz. Rüz-

gâr çok sert esiyor. Tepedeki günefle
ra¤men, çantam›zda varolan her fleyi
üzerimize giyiyoruz. 

Annesini Terk Etmeyen Buzul
Kibo Kulübelerine vard›¤›m›zda, saba-
ha kadar sürecek t›rman›fl› düflünerek,
hafif bir fleyler yiyor ve dinlenmeye
çekiliyoruz. Saat tam 23.00’te kap› ça-
l›yor ve günefl enerjisiyle çal›flan lam-
balar›n soluk ›fl›¤› kald›¤›m›z oday› ay-
d›nlat›yor. Rehberimiz, elinde çay ter-
mosu ve bir kutu bisküviyle odaya giri-
yor. “T›rman›fl öncesi fazla yemek za-

“Bir süre sonra, çal›lar da kayboluyor ortadan. 
Tafl-toz a¤›rl›kl›, Alplere özgü bir çölün 

içinden yürümeye bafll›yoruz”
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rarl›d›r” diyor. Bir taraftan giyiniyor,
bir taraftan çay›m›z› içiyor, bir taraf-
tan da çantalar›m›z› haz›rlamaya bafl-
l›yoruz. Mehtap var ama yine de kafa
lambalar›m›z›n son kontrollerini yap›-
yoruz. Sular›m›z›, yün kaplar›na sar›p
çantam›za yerlefltiriyoruz. Zirvede s›-
cakl›k eksi 25 olacak. Hiçbir fleyi unut-
mamam›z gerekiyor.

Gece yar›s› olmadan bafll›yoruz yü-
rüyüfle. Çok yavafl bir h›zda, çok yavafl
ad›mlarla. Bize ilk geldi¤imiz gün ö¤-
retmifllerdi “pole pole” demeyi Swahi-
li dilinde. “Yavafl yavafl” anlam›na geli-
yor. Mehtap, yürüyüflümüze destek
oluyor. Kafa lambalar›m›z› kullanma-
m›za gerek kalm›yor. 

Dört saat boyunca da¤›n yamac›nda
zigzag çiziyoruz. Sa¤a ve sola her dön-
dü¤ümüzde, bir metre yükselmifl olu-
yoruz. 4750 metreden bafllad›k, hede-
fimiz 5895 metre. ‹lk su molas›nda,
s›rt çantamda, yün giysilere sarm›fl ol-

du¤um su fliflesinin donmaya bafllam›fl
oldu¤unu görüyorum. ‹çmek zor geli-
yor. Oysa yapmam›z gereken birincil
ifllerden biri su gereksinmemizin mut-
laka karfl›lanmas›. ‹mdad›m›za ‹dris
yetifliyor, termosundan s›cak çay ser-
visi yap›yor bize.

Soluk almam›z gittikçe zorlafl›yor.
Bir ara, montumun kapüflonuyla, be-
rem aras›nda bir buz tabakas›n›n olufl-
tu¤unun fark›na var›yorum. Stella
Noktas›ndan sonra, arada düzlükler
olufluyor. Buradan sonraki yol, iniflli
ç›k›fll›, arada buz bir zemin üzerinde
devam eden bir patika. Mwenzi Tepe-
sine do¤ru, erimifl olan buzulun b›rak-
t›¤› boflluk seçiliyor. Alt› saatlik bir t›r-
man›fl›n sonunda, 06.05’te ulafl›yoruz
Uhuru Noktas›na. Art›k, Afrika k›tas›-
n›n en yüksek noktas›nda, Kilimanja-
ro Da¤›n›n zirvesinde, deniz seviyesin-
den 5895 metre yüksekteyiz. 

Ayd›nlanan günün getirdi¤i görün-

tüler muhteflem. Pembe-kirli beyaz
buzul, önümüzde ›fl›k oyunlar›na ev
sahipli¤i yap›yor. Yirmi y›l sonra, belki
bu buzulun art›k olmayaca¤›n› düflü-
nünce içimi bir s›k›nt› kapl›yor. O te-
peye ç›km›fl olmam›n sevinci biraz ka-
rar›yor. Nairobi’den, bizi Arusha’ya
getiren küçük pervaneli uça¤›n pilotu
anons etti¤inde görmüfltüm ilk kez,
da¤›n zirvesinde saklan›p kalm›fl bu
buzul kitlesini. Sanki annesini terk et-
mek istemeyen bir çocuk gibi sar›l›p
kalm›flt› zirveye. Yan› bafl›ndan bakt›-
¤›mda de¤iflmedi bu ilk izlenimim. Ço-
cuk, s›ms›k› sar›l› kald›kça, anne için
umut sürecek gibi duruyor. 

‹nsan›n içinden geçen so¤u¤a, ayak-
ta durmay› güçlefltiren rüzgâra ra¤-
men heyecanla izliyorum Afrika’y›, en
yüksek tepesinden. Kilimanjaro’nun
karlar› anlat›lmas› zor bir güzellik ka-
t›yor izlediklerime. Bu heyecan›, uzun
y›llar yaflas›n insanlar diyorum. m

Gezi

“Art›k, Afrika
k›tas›n›n en yüksek

noktas›nday›z.
Afla¤›larda

gördü¤ümüz buzulun
20 y›l sonra var

olmayabilece¤ini
düflününce içimizi bir

s›k›nt› kapl›yor”
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Söylefli

Sateksolar CEO’su
Ayfer Gülüm:

“Yeni 
Mücadele
Alan›m 
Sürdürülebilirlik”
Sateksolar firmas›n›n ad›n›
günefl panelleriyle çal›flan
elektrikli golf ve hizmet
arabalar› sayesinde
duyduk. Ama firman›n
arka plan›na biraz daha
yak›ndan bak›nca iflin çok
daha kapsaml› oldu¤unu
görüyorsunuz. Uzun
zamand›r sürdürülebilirlik
ve temiz enerji konusunda
kendini yetifltiren
Sateksolar’›n CEO’su
Ayfer Gülüm, “Bu ifl
benim için sadece ticari
bir giriflim de¤il, bundan
sonraki hayat›ma flekil
verecek bir meydan
okuma” diyor.
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BBiizzee  bbiirraazz  SSaatteekkssoollaarr’’››nn  ggeeççmmiiflfliinnddeenn
bbaahhsseeddeebbiilliirr  mmiissiinniizz??
Firmam›z 1986 y›l›ndan beri Satek
Tekstil ad›yla faaliyet yürütüyordu.
2007 y›l›n›n ortalar›ndan itibaren
tekstil iflini b›rakt›m. Zaten uzun za-
mand›r iklim de¤iflikli¤i ve sürdürüle-
bilirlik konular›na ilgi duydu¤um için
temiz enerji konusuna e¤ildim. 2008
y›l›ndan itibaren de flirketimizin ad›
Sateksolar oldu. 

Konuya ilk olarak sosyal sorumlu-
luk olarak bakt›m ve Türkiye’nin far-
k›ndal›k seviyesini nas›l art›rabilece-
¤imi düflündüm. Birtak›m derneklere
üye oldum, konferanslara gittim, fuar-
lara kat›ld›m. Bu süreçte ilk olarak ye-
rel yönetimlere çok fazla ifl düfltü¤ünü
gördüm. Bu konuyla ilgili e¤itim vere-
bilecek, çözüm üretebilecek
esas birim belediyeler ama
do¤rudan bir belediye ça-
l›flan› olmad›¤›n›z müd-
detçe sizin bu konuda
katk› sunman›z müm-
kün de¤il. Bu yüzden ben
bu konuyu kendim ö¤ren-
mek istedim. Sistem nas›l
çal›fl›yor, bilmek istedim. Ko-
nuyla ilgili en iyi e¤itim verilen ülke-
lerden biri ABD oldu¤u için oradaki
e¤itimlere, atölyelere kat›ld›m. Günefl
enerjisinden elektrik üretimi, LEED
sertifikal› yeflil binalar üzerine e¤itim
ald›m. Sonunda fark ettim ki bizim
Türkiye’de bu konuda fark›ndal›¤› ar-
t›rmak için örnek ürünler sunmam›z
laz›m. ‹nsanlar bunu konuflarak de¤il,
görerek ve günlük hayatlar›nda kulla-
narak anlayacaklar. Bu arada Türki-
ye’nin de inan›lmaz bir günefl enerjisi
potansiyeli var. Sun Belt Countries
(Günefl Kemeri Ülkeleri) ad›yla bilinen
bir harita var. Bu Günefl Kemeri Türki-
ye’den de geçiyor. Geçen sene MENA
(Akdeniz ve Kuzey Afrika)  oluflumu-
nun Kahire’deki konferans›na da ka-
t›ld›m. 

ÖÖzzeelllliikkllee  ggüünneeflfl  eenneerrjjiissiinniinn ççookk  ppaahhaall››
oolldduu¤¤uunnaa  ddaaiirr  öönnyyaarrgg››llaarr  vvaarrdd››rr..  SSiizzee
ggeelleenn  mmüüflfltteerriilleerriinn  ttaavvrr››  nnaass››ll??
Gerçekten de -benim de nereden gel-
di¤ini alg›layamad›¤›m- “Bu ifller çok
pahal›” alg›s› vard› insanlarda ve müfl-
teriler ilk baflta bu konuyla ilgili sürek-
li bir set çekiyorlard› ama en son kat›l-
d›¤›m›z ANFAS Fuar›nda bu alg› biraz
k›r›ld›. Giderek daha çok firma bizim
stand›m›za gelip günefl enerjisini nas›l
kullanabileceklerine dair bilgi istedi-
ler. Türkiye’de herkes olaya parasal
aç›dan bak›yor. ‹flin çevresel boyutunu
pek de önemsemiyorlar. Hem temiz
enerji kullanacaklar› hem de bir süre
sonra bedava enerji kullanarak birkaç
y›l içinde yapt›klar› masraf› amorti
edebilir hale gelebileceklerini pek de

Sateksolar’›n en öne ç›kan ürünü flu anda
günefl enerjisiyle çal›flan golf arabalar›. 

Bu arabalar, 18 delikli golf sahalar›n› iki tur
atabilecek düzeyde enerji üretebiliyor. 
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anlayam›yorlar. Merakl› olana da yan-
l›fl projeler yap›lm›fl. Panel yap›lm›fl;
inverter yanl›fl ba¤lanm›fl. Daha büyük
akü gerekirken küçük olan› konmufl.
Dolay›s›yla insanlara at›l, hantal, ça-
l›flmayan sistemler kurulmufl. Burada
e¤itimin önemi bir kere daha ön plana
ç›k›yor, çünkü bu durum yanl›fl ve kö-
tü bir imaj b›rak›yor arkas›nda. 

BBiizzee  bbiirraazz  üürrüünnlleerriinniizz  hhaakkkk››nnddaa  ddaa  bbiill--
ggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??  ÖÖrrnnee¤¤iinn  ggoollff  vvee
hhiizzmmeett  aarraabbaallaarr››nn››zz  ggüünneeflfl  eenneerrjjiissiiyyllee
nnee  kkaaddaarr  ssüürree  ççaall››flflaabbiilliiyyoorr??
Golf ve hizmet arabalar› üzerine Alan-
ya’da radyasyon de¤erleri üzerine bir
çal›flma yap›lm›fl. 18 delikli golf saha-
lar› üzerinden, en iyi ve en kötü sezon-
lar da belirlenerek bu araçlar›n ihtiya-
c› olan enerji miktar›n›n ortalama
0,80 kw/sa oldu¤u ortaya ç›km›fl. Bi-
zim paneller bu arabalara tak›ld›¤›nda
en iyi sezon olan Nisan’la Eylül sonu
aras› dönemde sistem 1,32 kw/sa
enerji üretiyor. Bu durumda bir araç
18 delik için iki tur atabilir demek olu-
yor. fiu anda bizim Gloria Golf’te kulla-
n›lan numunemiz, kötü sezon say›labi-
lecek Ocak ay›nda bile iki tur gidebil-
mifl. Hatta bize dediler ki “Keflke sizin-
le geçen sene anlaflsaym›fl›z” çünkü s›-
cak sezonda taleplere yetiflemedikleri
için 20 tane birden elektrikli araba al-
m›fllar. Bizimkileri alsalard› bu kadar
masrafa gerek kalmayacakt› çünkü
Solar Drive arabalar› hem dururken
hem de hareket halindeyken flarj ede-
biliyor.

GGüünneeflfl  eenneerrjjiissiiyyllee  ççaall››flflaann  hhiizzmmeett  aarraa--
bbaallaarr››nn››nn  dd››flfl››nnddaa  aayyrr››ccaa  ssuu  aarr››ttmmaa  ssiiss--
tteemmlleerriinniizz  ddee  vvaarr..  BBuu  kkoonnuuddaa  bbiirraazz  bbiill--
ggii  aallaabbiilliirr  mmiiyyiizz??
Worldwater serisi gerçekten de çok
önemli. Türkiye’de bu ürün yeni tan›n›-
yor ama dünyada 60 ayr› noktada kul-
lan›l›yor. Irak’ta ABD ordusu bu sistemi
hem enerji ihtiyac›, hem de suyu ar›t-

Söylefli

‹klim de¤iflikli¤iyle ilgili tart›flma ve
geliflmeleri bafl›ndan beri takip
ediyorum. Benim için dönüm
noktalar›ndan biri 2008 y›l›ndaki “Inter
Solar Münich Fuar›” oldu. 
Orada Almanya’n›n yeflil flehri olan
Freiburg’un stand›n› gördüm.
Gördüklerimden çok
etkilendi¤im için Freiburg’a bizzat
gittim. BM’nin bir parças› olarak
faaliyet gösteren ICLEI - Local

Governments for Sustainability
(Sürdürülebilirlik ‹çin Yerel
Yönetimler) kurulufluna üye oldum.
Onlarla beraber Türkiye’deki yerel
yönetimlerde ne yapabiliriz üzerine
kafa yorduk; baz› belediyeleri üye
yapt›m. Dolay›s›yla ben bu konuya
sadece ticari olarak bakm›yorum.
Sürdürülebilirlik benim bundan
sonraki hayat›m›n yeni “challenge”›,
meydan okumas› oldu.

“Bu Benim ‹çin Art›k Bir Hayat Mücadelesi”
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mak için kullanm›fl. Bu mekanizma ay-
n› zamanda afet bölgelerinde de çok s›k
kullan›l›yor. Afganistan ve Darfur’da
hizmet vermifl. En büyük özelli¤i kom-
pakt ve mobil bir ürün olmas›. Otuz da-
kika içinde kurulduktan sonra an›nda
su pompalamaya, elektrik üretmeye
bafll›yor. Bu ürün ayr›ca tar›m sektö-
ründe ve afet bölgelerinde kullanmak
için ideal. Suyu en yak›n noktadan ar-
tezyen olarak ya da nehirden alabiliyor.
Bizde büyük tar›m arazileri söz konusu
oldu¤unda o kadar genifl bir alan için
elektrik hatt› çekmek çok maliyetli bir
ifl. Bu sistem ayn› zamanda kendi elek-
tri¤ini de üretiyor. Hem deniz suyu hem
de ac› suyu ar›tabiliyor.

YYeenniilleenneebbiilliirr  EEnneerrjjii  YYöönneettmmeellii¤¤ii  nniihhaa--
yyeett  çç››kktt››..  BBuu  aannllaammddaa  ggüünneeflfliinn  ggeelleeccee--
¤¤iinnii  nnaass››ll  ggöörrüüyyoorrssuunnuuzz??
Verilen mevcut rakamlarla her yerin
günefl tarlalar›yla dolaca¤›n› zannet-
miyorum ama 500 kw alt› lisanss›z ye-
nilenebilir enerji üretimi düzenleme-
siyle epey bir yol al›naca¤›n› düflünü-
yorum. Bu arada insanlar günefl enerji-
sinin düzgün çal›flt›¤›n› gördükçe daha
da fazlas›n› talep edeceklerdir. Buna
göre yasal düzenlemeler de tekrar ya-

p›lacakt›r. Burada di¤er önemli bir
nokta da enerji verimlili¤i bence. fiimdi
baz› düzenlemeler yap›ld› ama bunla-
r›n birço¤u tavsiye niteli¤i tafl›yor. Bu
tavsiyelerin bir ço¤u yerel yönetimler
baz›nda mecburi k›l›nmal›. Elektrikten
önce s›cak su üretimi için kurulan sis-

temler yayg›nlaflsa, o bile çok büyük
bir geliflme. Akdeniz Bölgesinde bu sis-
tem epey yayg›n ama mesela oteller bu
konuda ad›m atmaya hâlâ yanaflm›yor-
lar. Üstelik bu yap›lar sadece Akdeniz
veya Ege de¤il, baflka bölgelerde de ra-
hatl›kla kullan›labilir. m

Günefl enerjisiyle çal›flan golf arabalar›, Anfafl Otel Ekipmanlar› Fuar›nda Çevre ve Orman
Bakan› Veysel Ero¤lu taraf›ndan da denendi. 
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Görüfl

Su Kültürü, ‹letiflim 
ve Toplumsal Bar›fl
22 Mart Dünya Su Günü, suyun gezegenimizdeki
yaflam›n varolmas›ndaki önemini vurgulamak için
iyi bir f›rsat. ADELL Armatür Yönetim Kurulu
Baflkan› Ali Topçu, bu vesileyle, suyun sadece
biyolojik yaflamda de¤il, iletiflim ve toplumsal
bar›fl konusunda da önemli bir yeri oldu¤unu
hat›rlatan yaz›s›n› EKOIQ okurlar›yla paylaflt›. 

u, bütün din ve kültürlerde kutsal kabul edilir. Su hayat›n
vazgeçilmez kayna¤›d›r.  Su gücü temsil eder. Su, vücudu-
muz için en mükemmel ve en do¤al olan “iyilefltirici

ilaç”t›r. Su beden yorgunlu¤umuzu ald›¤› gibi ruhsal olarak da ra-
hatlamam›z› sa¤lar. E¤er kendinizi iyi hissetmiyorsan›z hiç bekle-
meyin, hemen su için. Su hepimiz için bulabilece¤imiz en mü-
kemmel iyilefltirici iksirdir. ‹nsan›n ruh dünyas›n› k›sa zaman
içinde pozitif yönde etkileme gücüne sahip yegâne içecektir.

Su, yaflam demek… Su hayat›n kayna¤›, yaflam›n iksiridir.
‹nsan organizmas› için en önemli enerji ve güzellik kayna¤›
olan su, besinleri vücuda tafl›yor, sa¤l›kl› bir kan dolafl›m›n› ga-
rantiliyor. Hayat kayna¤›m›z su, sadece bununla kalm›yor, be-
den sa¤l›¤›m›z›n yan›nda ruh sa¤l›¤›m›z› da koruyor. Vücudu
ar›nd›r›rken, do¤aya yaklaflt›r›yor.

Varl›¤›m›z›n onsuz süremeyece¤i aç›k. Vücut ›s›m›z› ayarla-
yan, vücudumuza besinlerin ve yaflamsal maddelerin tafl›nma-
s›n› ve zararl› maddelerin d›flar› at›lmas›n› sa¤layan su, ayr›ca
müthifl bir rahatlatma ve huzur hissi de veriyor. ‹nsanlar›n, su-
yu sadece bir içecek olarak görmenin yan› s›ra keyfini de ç›kar-
ma fikrini benimsemesi binlerce y›l öncesine dayan›yor.

Su canl›d›r, ak›ll›d›r ve kendisine önem verip ilgilenenlerle
canl› bir diyalog kurar. Su, düflüncelerimize cevap verir. Su,
kristal yap›s›nda olan de¤iflimleri yans›tarak bizimle konuflur.
Su sesinin terapi özelli¤i olup tedavi de¤eri olan bir sestir. 

Su bazen akar, bazen coflar, bazen s›zar. Akmad›¤› zaman da

S
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yeralt›na do¤ru yol al›r; bulamazsa, bu-
harlafl›p gö¤e kaçar. Gökte toplan›r;
bulutlarda aklan›r: Gezer yükseklerde
ama oradan tekrar akar dünyaya. Biri-
kir, birikir, birikir... Sen misin toplayan
suyu, bendine s›¤maz taflar. Su varsa
hareket vard›r. Suya ulaflan, sonra suy-
la ulafl›r varaca¤› noktaya. Koca koca
gemiler, dalg›n, dumanl› homurdan›r
ama çözemez bu bilmeceyi. Bin bir ton-
luk bir da¤› nas›l tafl›r bu damlalar?

Lao-Tse’nin sözlerinde tan›m›n› bul-
du¤u gibi dünyada hiçbir fley, su kadar
yumuflak ve ince de¤ildir. Fakat büyük
kayalar gibi sert ve sabit fleyleri, hiçbir
fley su kadar ustaca eritip parçalaya-
maz. 

‹nsan›n suya duydu¤u aflk, tarih bo-
yunca uygarl›¤›m›z› flekillendiren en
önemli unsur olmufltur. ‹lk büyük uy-
garl›k dünyan›n can damarlar›n›n, bü-
yük nehirlerin yan›nda kuruldu. Nil
Nehriyle beslenen M›s›r, en eskisiydi.
Bilinen ilk sulama kanallar› da Nil’den
tarlalara su tafl›mak için MÖ 3500’ler-
de infla edildi. Onu Mezopotamya’da
Sümerler izledi. Hititlerin arma¤an›-
d›r bize barajlar. Su yollar›n›n ustalar›
Urartular. Kültürleri birlefltiren Türk-
ler. Osmanl› Su yollar›…

Evet, su hayat›n kayna¤›, hatta ken-
disidir. Yeryüzünde bütün sular kuru-
yunca hayat da sona erecek. Medeni-
yetlerin yükseldi¤i flehirler nehir ve
deniz k›y›lar›nda kuruldu. ‹nsanlar ha-
yatta kalabilmek için hep suya kofltu-
lar, gerekti¤inde bir yudum su için sa-
vaflt›lar da. Asl›nda insanl›k tarihi bir
“suyu aray›fl tarihi”dir. Bu sebeple he-
men her kültürde kutsall›k izafe edilen
su, tarihin hiçbir döneminde sadece
H2O olmad›, her zaman zengin kültür-
leri tafl›yarak akt›. 

Önce Suyu Sevmeliyiz
Osmanl› kültüründe de su aziz bilinir,
öpülerek, sevilerek içilirdi. Osmanl›
insan›, insan, hayvan, a¤aç ve çiçek-

lerin yan› s›ra cans›z varl›klara da
önem addeder, onlara nazik davra-
n›rd›. Herhangi bir eflyay› “onun da
can› var, üzülür” düflüncesiyle atmaz-
d›. Sabahlar› kalkt›klar›nda yorgan›
öperlerdi. Osmanl› kültüründe suyun
ayr› bir yeri vard›r ve çeflmeler bu
kültürün en önemli bir parças›yd›. Es-
kiden bu çeflmelerin lülesinden su,
bafl›ndan da semt halk› hiç eksik ol-
mazd›.  Kullan›m› yayg›nlaflan mus-
luklar, sonraki y›llarda gerek kulla-
n›ld›¤› yerler, gerekse malzeme ve
yap›m›nda kullan›lan teknikler aç›-
s›ndan farkl›l›klar göstermifltir. Hat-
ta musluk yap›m›nda çeflitli maden
alafl›mlar› ve bezeme teknikleri kul-
lan›lm›flt›r. Önceleri bak›r-kalay ala-
fl›m›, daha sonralar› da bak›r-çinko
alafl›m› kullan›larak imal edilen mus-
luklar, saray ve önemli yap›lar için
gümüfl alafl›m› ya da gümüfl ve tom-
baktan yap›lm›flt›r. Musluklar›n yap›-
m›nda kullan›lan y›lan, ejder, koçbafl›

Adell Armatür, Osmanl› su kültürünün seçkin örneklerinin korunmas›n› ve gelecek nesillere
aktar›lmas›n› hedefledi¤i sosyal sorumluluk projesiyle bir müzenin ilk ad›mlar›n› at›yor.
Koleksiyonda tarihi musluklar›n yan› s›ra, ibrikler, maflrapalar, flifa taslar›, mataralar, hamam
kültürüne iliflkin eserler, ifllemeli bezler, havlular, çeflme gravürleri, kartpostallar, belge ve
çeflitli dokümanlar yer al›yor.
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formlar›, geometrik ve bitkisel motif-
ler büyük bir çeflitlilik gösterir ve dö-
nemin zevk ve anlay›fl›n›, bazen de
dini ve kültürel de¤erlerini yan-
s›t›r. 

Bir yere su getirmek, insanlar›
suyla buluflturmak sevaplar›n
en büyü¤üydü. Bu nedenle Ana-
dolu’da pek çok çeflme yapt›r›l-
m›fl, mahalle çeflmesi halk›n
kaynaflma noktalar› haline gel-
mifl, komflulara iletilecekler bura-
da paylafl›lm›flt›r. Baz› mahalleler,
adlar›n› çeflmelerinden alm›flt›r.

K›ymetini kaybetme noktas›na gel-
di¤imizde anlad›¤›m›z su, bugün ku-
rakl›k ve susuzluk tehlikesiyle karfl›
karfl›ya kalan tüm dünya ülkele-
rince düzenlenen toplant›lar-
da, sempozyumlarda tart›-
fl›l›yor. Hepimiz biliyoruz
ki, bu sorunlar yeni bir bak›fl
aç›s›, izlenecek bilinçli politi-
kalar ve yeni bir yönetim anla-
y›fl›yla afl›labilir. 

‹nsanlar› sevmek
için önce suyu sev-
meliyiz. Suyu sevdi-
¤imizde tüm çevremi-
zi de sevmifl olaca¤›z. Se-
vilen, ar›nan su sevgiyle mayalan›r ve
vücudumuzun dörtte üçünü olufltu-
ran suyu ar›t›r. Ar›nan su düflüncele-
rimizi, düflüncelerimiz duygular›m›z›,
duygular›m›z hareketlerimizi, hare-
ketlerimiz ise al›flkanl›klar›m›z› be-
lirler. Al›flkanl›klar›m›z ise hayat›m›-
z›, insanlarla iletiflimimizi yönetir.
Befleri münasebetlerimizde iyi fleyler

yaflamay› istiyorsak kötü sözlerden,
k›r›c› ifadelerden sak›nmal›y›z. Kötü

sözler öncelikle kendi içimizdeki
suyun, sonra karfl›m›zdakinin vü-

cudunun büyük k›sm›n› olufltu-
ran suyun kimyas›n›, molekül
yap›s›n› ve daha sonra da dü-
flüncesini bozar. Düflünce üze-
rinde en önemli unsur su’dur.
‹nsan düflünceden ibarettir.

“Sen düflünceden ibaretsin, gü-
zel düflünür gülistan, kötü düflü-

nür dikenlik olursun” diyen gönül
sultan› Mevlana hazretleri suyun dü-
flünce yönetimindeki, e¤itimindeki
rolünü anlat›yordu. Tüm güçlerin
kayna¤› düflüncedir. Düflüncenin

düzgün, ar›nm›fl ve rafine ol-
mas›n› sa¤layan unsurla-
r›n bafl›nda Yüce Mevla-
m›z›n (cc) biz dünyal›lar
için göndermifl oldu¤u en

büyük nimet olan su gel-
mektedir. 
O halde daha iyi toplumsal ilifl-

kiler için, daha fazla hoflgörü için, da-
ha fazla anlay›fl için ve daha düzgün
iliflki yönetimi ve bar›fl için suyu sev-
meli, onunla dost olmal›y›z. Kendimizi
sevmenin, kendimizle bar›fl›k olman›n
yolu suyu tan›mam›z ve sevmemizden
geçer. Suyu sözde de¤il, özde sevmeli-
yiz. 

Dünya Su Gününü bunlar› yeniden
düflünmek için bir f›rsat olarak kabul
etmeliyiz. Dünya bar›fl› için yaflas›n
su… Yaflas›n Dünya Su Günü… Dostla-
r›n›z bol olsun. Su gibi sakin, su gibi
flerefli ve su gibi aziz olun. m

Görüfl

“Su kültürünün ruhunu,
inceli¤ini, nezaketini

anlayabilmek, belki de
toplumumuzdaki s›k›nt›lar›n
kayna¤› olan iletiflimsizli¤in

afl›lmas›na ve hoflgörü
ortam›n›n oluflmas›na vesile
olabilir. Birbirimizi daha iyi
anlayabilir, dinleyebilir ve

empati kurabiliriz. ” 
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Kitap

Optimist Kitap, fiubat 2011

ÖÖnnüümmüüzzddeekkii on y›l içinde nüfusumuz artacak ve yafllanacak.
Kaynaklar, giderek daha da artan bir h›zla tükenmeye devam
edecek. Hep beraber evrensel bilgi ak›fl›na ve ba¤lant›l›l›¤›na
tan›kl›k edece¤iz. Peki yaflad›¤›m›z dünya neye benzeyecek?
Nas›l flehirlerde yaflayaca¤›z? Sa¤l›kta ne gibi at›l›mlara,
trendlere flahit olaca¤›z? Kaynaklar›m›z› kim nas›l yönete-
cek? Bu sorulara cevap arayan “Future Agenda 2020 y›l›nda
Dünya” küresel bazda vizyon sahibi düflünürler taraf›ndan
dünyan›n 25 ayr› kentinde gerçeklefltirilen 50 çal›fltay ve sa-
y›s›z online katk›yla haz›rland›. Vodafone Group sponsorlu-
¤unda yay›na haz›rlanan Future Agenda 2020 Y›l›nda Dünya
yarat›c› eylem ve fikirler için eflsiz bir perspektif sunuyor. 

Hayy Kitap, fiubat 2011

““NNaayylloonn nedir?” diye soranlara kötü çocukluk an›lar›ndan bir
hat›rlatmayla yan›t verebiliriz. Hani sizi terleten, üstünüze ya-
p›fl yap›fl yap›flan okul formalar›n›z, beden dersi eflofmanlar›-
n›z vard› ya. ‹flte onlar naylondu. Bu bilgiyi gündelik hayatta
kulland›¤›n›z her ürüne uygulayabilirsiniz. Kad›n çoraplar›,
pedler, bebek bezleri, çatal, b›çak bardak… Naylon, kimi za-
man plastik su dama-
canas› k›l›¤›na girerek
zehirliyor bizi, kimi za-
man naylon poflet olup
deniz kufllar›n› öldürü-
yor, kimi zaman da ba-
l›klar›n cinsiyetiyle oy-
nuyor! Bazen Bisphe-
nol A (BPA) formunda
kanseri azd›r›yor. Prof.
Dr. Hamdi Temel muh-
temelen bu yüzden
“Naylon Aflk› Öldürü-
yor” diyor ve “kullan-
at”ç› neslimize s›k› bir
ültimatom çekiyor. 

2020
Y›l›nda
Dünya

Naylon Aflk› Öldürür
Plastik Yaflamdan Kurtulufl Rehberi

EKOIQ
Korusu 1367

Fidana Ulaflt›

Bu say› için 
175 fidan...

Future
Agenda 
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