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Bafllarken

Merhaba Cesur Dünya! Art›k Her Ay Haberleflece¤iz
harcad›. Peki, biz buna nas›l cesaret ettik? Çok mu gö-
zü karayd›k? Hay›r. Çok mu ak›ll›yd›k? Yine hay›r. Pe-
ki, sürdürülebilir ifl ve yaflam üzerine kelam eden böy-
lesi “lüks” bir fikir nas›l hayat buldu, büyüdü, serpildi,
ummad›¤›m›z kadar genifl bir okur-destekçi kitlesine
ulaflt›?

Bunun temel nedenlerinden biri tabii ki “Zaman›n
Ruhu”ydu. ‹kinci temel nedense, baflta anlatt›¤›m›z
büyük de¤iflime olan büyük inanc›m›zd›. Ve yine so-
nuncu ve en önemlisi böyle bir fikriyat› “baflkalar›yla”
birlikte hayata geçirme konusundaki kararl›l›¤›m›z
ve inanc›m›zd›. EKOIQ, son derece mütevaz› bir örnek
olabilir ama bu yöntemin, ötekiler yaratmaman›n,
barajlar kurmaman›n, s›n›rs›z iletiflimin, ak›fl›n ve
fleffafl›¤›n baflar›s›n›n da göstergesi olarak kabul
edilmeli. 

Ocak ay›nda, art›k ayl›k periyotlar, yani çok daha
günceli takip edebilen bir formatta buluflmadan önce
en çok ihtiyaç duydu¤umuz fleyin paylafl›mlar›n›z ve
elefltirileriniz oldu¤unu yineliyoruz. Son söz, bütün
bu söylediklerimizi çok daha iyi anlatan, Danimarkal›
bilim insan› ve yazar Tor Nørretranders’in olsun…

“‹nsan uygarl›¤›, yüzlerce y›l boyunca s›n›rl› kaynak-
lar› sömürmek; at›k merkezleri infla edip onlar› izole
etmekle oyalan›p durmufl. fiimdiyse, her fleyin ak›flla il-
gili oldu¤unu ö¤renmeye bafllayabiliriz. Sorunlar, ener-
ji, enformasyon, sosyal ba¤lant›lar. Bunlar›n hepsi bi-
zim içimizden ak›p geçiyor. Onlar› birbirimizle ve geze-
genin di¤er sakinleriyle paylafl›yoruz. ‹klim sorunu, bi-
riktirme ve muhafaza alt›na almaya çal›flman›n uzun
dönemde ne kadar büyük bir yan›lg›; esas meseleninse
yenilenebilir ak›fllar oldu¤unu gözard› etti¤imizde ba-
fl›m›za gelecekleri bize gösteriyor. 

‹nternet do¤ru flekilde düflünmemize yard›mc› olu-
yor asl›nda: B›rak yoluna devam etsin, b›rak gitsin,
ak›fl›na b›rak. Düflünmek yenilenmektir. Art›k tek ih-
tiyac›m›z olan, zaten hareket etti¤imiz yönde de¤ifl-
mektir.”

Bar›fl DO⁄RU
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HHeemm Türkiye’nin hem de dünyan›n gündemi gerçek-
ten çok dolu. Demokratikleflme, otoriter yönetimler-
den özgürleflme, özgür iletiflim, tüm gizli yap›lar› so-
nuna kadar soyan radikal fleffafl›k, “bildi¤imiz dün-
yan›n” sonunu getiriyor. Eskisi ölmek üzere; yenisi
do¤um sanc›lar› çekiyor ve insanl›k bu büyük alt üst
oluflun içinde kendisine yollar ar›yor. Tüm bu gelifl-
meleri, modernli¤in uzunca bir süre önce t›kanm›fl
kanallar›n›n, içsel bas›nc›n›n da etkisiyle sonuna ka-
dar aç›lmas› fleklinde de yorumlayabiliriz. ‹flah olmaz
bir iyimser olmak tabii ki mümkün de¤il, hele 20. yüz-
y›l›n tarihine flöyle bir yak›ndan bak›nca. Herfleyin
iyiye do¤ru kendi kendine gitti¤i, tarihin tekerle¤inin
hep iyiye do¤ru döndü¤ü determinist yaklafl›mlardan
az çekmedi¤imiz için, bugün çok daha temkinli bir fle-
kilde, yo¤urdu üfleyerek yemekte fayda var. Ancak
flunu da söylemek mümkün herhalde: Y›k›lmaz sabit
yap›lar›n bireyi, topluluklar›, ayk›r› görüflleri, özgür
iletiflimi demir yumru¤uyla kontrol etti¤i zamanlar-
dan daha fazla olas›l›¤a sahibiz. ‹nsanl›k ilk defa, he-
men kimsenin elinde tutmad›¤›, tutamad›¤› (tabii bu-
nun eflantiyon olarak ters örnekleri de mevcut) bir
iletiflim a¤›na sahip. Ve dolay›s›yla herkesin, bireyle-
rin, topluluklar›n kendilerince önemli gördü¤ü sorun-
lar› duyurmas›, etraf›nda örgütlenmesi ve bir bask›
grubu oluflturmas› geçmiflin dünyas›na göre oranla
“daha” mümkün…

Art›k her fley biraz da sizin yeteneklerinize, eme¤i-
nize, cesaretinize ve son olarak ama belki de en
önemlisi paylafl›mc›l›¤›n›za ba¤l›. Bunu yapabilenler
daha iyi bir dünyay›, baflka insanlarla beraber ad›m
ad›m kurabileceklerini kendi gözleriyle görecekler.

Bu kadar gevezeli¤i flunun için yapt›k: fiaka maka
de¤il, elinizde tuttu¤unuz dergi iki yafl›na giriyor. Üs-
telik 2012 itibar›yla ayl›k periyotlarla ç›kmaya haz›r-
lan›yor. Oysa EKOIQ fikrini olufltururken konufltu¤u-
muz dostlar›m›z›n ço¤u, “Türkiye için lüks”, “Daha
çok erken”, “Delirdiniz galiba!” demiflti. Hakl›yd›lar,
hem dünya hem de güzel ve yaln›z ülkemiz hepimize
bu çekimserli¤i, cesaretsizli¤i ö¤retmek için çok çaba
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26 Çevreci Bir ‹fl Modeli Olarak Home Office 
Evden çal›flma karbon sal›m›n› azaltma, iflverenin ofis 
giderlerini düflürme ve çal›flana esneklik sa¤lama gibi 
avantajlar› sayesinde tüm dünyada h›zla yay›l›yor. Yani 
haz›rlan›n: Yak›nda eve dönüyoruz!

32 Ateflböceklerinin Peflinde Bir Ömür: 
Ali Nihat Gökyi¤it
Türkiye’de sürdürülebilirlik üzerine proje üreten ilk 
ifladamlar›ndan biri olan Ali Nihat Gökyi¤it sürdürülebilir 
a¤aç tar›m›, botanik bahçeleri ve k›rsal kalk›nmaya yönelik
benzer projeler üretmeye devam ediyor.

38 GREENPEACE’in 40.Y›l›
Her fley küçük bir bal›kç› teknesinin 15 Eylül 1971’de 
Kanada’n›n Vancouver Liman›’ndan denize aç›lmas›yla 
bafllad›. Geminin içindeki ekip dünyan›n en güçlü STK’s› 
olan Greenpeace’i kurarak çevre düflmanlar›n›n korkulu 
rüyas› olacakt›.

44 “Organik Giysi Vücutta Yeflil Çay 
Etkisi Yap›yor”
Türkiye’de ekomoda denince akla ilk gelen isim olan 
Nejla Güvenç’le markas› Nej’den balkonunda yetifltirdi¤i 
domateslere kadar pek çok konuya temas ettik. 

48 Shotton’da S›f›r At›¤a Do¤ru
‹ngiltere Shotton’daki UPM tak›m› yine ifl bafl›nda! Bu kez 
hedef; ka¤›d› dönüfltürürken ortaya ç›kan at›klar›n do¤aya 
zarar vermesini engellemek.

50 “Sürdürülebilir Olmayan Bir ‹fl mi? 
Art›k Mümkün De¤il”
TNT Ekspres Türkiye Genel Müdürü Turgut Y›ld›z yeflil 
tafl›mac›l›ktan açl›kla mücadeleye, yenilenebilir enerjiden 
müflterilerine verdikleri karbon hesaplama hizmetine 
kadar her alandan sorular›m›z› yan›tlad›.

56 Sürdürülebilir Bir Gelecek için Diyalog ve 
Eylem Ça¤r›s›: V‹ZYON 2050
Dünya çap›nda birçok sektör ve küresel flirketin kat›ld›¤› 
Vizyon 2050 Projesi gezegenin gelece¤ini bugünkü 
seçimlerimizin belirleyece¤ine dair s›k› bir uyar› niteli¤inde. 

66 Ray Anderson’un Ard›ndan…
Yeflil ‹fl’in pratik anlamda ilk öncülerinden biri olan ve 
8 A¤ustos 2011’de hayat›n› kaybeden Ray Anderson’a, 
Paul Hawken’›n,  Anderson’u anmak için yazd›¤›, greenbiz
sitesinde de yay›nlanan yaz›s›yla veda ediyoruz.

70 T‹M Baflkan› Mehmet Büyükekfli: “fiirketler 
De¤er Yaratmal› ve Gelece¤e Odaklanmal›”
Siyasiler 2023’e kadar ihracat› 500 milyar dolara 
ç›karmak gibi bir hedef koydu. Biz de T‹M Baflkan› 
Mehmet  Büyükekfli’ye sorduk: “ ‹hracatç›lar›m›z bu 
sürece haz›r m›?”
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72 Sürdürülebilir Geliflme için: Kamu, 
Özel Sektör ve Sivil Toplum Ortakl›lar›
Kamu, Özel Sektör, Sivil Toplum… Üç ayr› yap› birlikte 
çal›flabilir mi? Tüm dünyan›n gelece¤i ve sürdürülebilirlik 
sözkonusuysa, neden olmas›n?

76 Jody Turner: “Ben Kültüründen 
Biz Kültürüne Geçiyoruz”
Yeflil ‹fl Konferans›’n›n en önemli konuflmac›lar›ndan biri 
olan Jody Turner’la sürdürülebilirlik e¤iliminin hayatlar›m›z 
üzerindeki olas› etkilerini konufltuk.

78 Alan AtKisson: “Bize De¤iflim Temsilcileri 
Gerekiyor”
Alan AtKisson uzun y›llard›r sürdürülebilirlik üzerine mesai 
harc›yor; flirketlere bu konuda dan›flmanl›k hizmeti veriyor.  
Böyle önemli bir ismi Yeflil ‹fl Konferans›’nda yakalam›flken 
b›rakmak olmazd›. 

80 Madencilik Nereye Kadar? 
Madencilikte kaynaklar s›n›rl› ama ihtiyaç s›n›r tan›m›yor. 
Peki, sürdürülebilir madencilik mümkün mü?

88 Vodafone: Yeflile Sayg›l› K›rm›z›
K›sa bir süre önce Sürdürülebilirlik Raporu’nu yay›nlayan 
Vodafone Türkiye’nin ‹cra Kurulu Baflkan Yard›mc›s› 
Hasan Süel, EKOIQ’nun sorular›n› yan›tlad›. 

94 Büyük Pasifik Çöp Y›¤›n›
1997 y›l›nda Charles Moore isimli bilim adam›n›n Kuzey 
Pasifik’te keflfetti¤i, Teksas Eyaleti’nin iki kat› 
büyüklü¤ündeki çöp y›¤›n›, tehlikenin boyutlar› hakk›nda 
ciddi bir uyar›.

00 “Felaketler 39 Sene Sonra Bafllamayacak”
myclimate Türkiye Genel Müdürü Bahar fien, kurum ve 
flirketlerin ayakizlerini h›zla küçültmeleri gerekti¤ini söylüyor.

102 ‹klim Pazarl›klar›nda Nereden Nereye II
Geçen say›m›zda ilk bölümünü yay›nlad›¤›m›z, BM 
Vakf› uzmanlar›ndan Yasemin Biro’nun iklim 
pazarl›klar›yla ilgili yaz›s›n›n ikinci k›sm›n› okurlar›m›zla 
paylafl›yoruz.

108 Sinek Sekiz, Kartlar›n› Tek Tek Aç›yor
Kitaplar›n›n her bir parças›n› gönüllülerin kotard›¤› 
Sinek Sekiz Yay›nevi, dünya çevre literatürünün temel
eserlerini ülkemiz okuruna aç›yor.

112 “Yeflil Yurdun Can›d›r”
1950-51 y›llar›nda yay›nlanan Yeflil Türkiye dergisi, 
ülkemiz çevre yay›nc›l›¤›n›n ilk duraklar›ndan biri.

120 Formula 1’e KERS’ten Bir Bak›fl
Motor sporlar›n›n kutsal arenas›ndaki savaflç›lar›n 
zay›flamas›n› engelleyecek ekstra güç, frenlerden 
gelen gücü depolayan KERS birimlerinden ödünç 
al›nacak.

6 Haberler Küçük Kurba¤a, Kuyru¤un Nerede? 
Avustralya’da Karbon Vergisine K›lpay› Onay... 

118 Balkan Talu Fransa ya da Nükleerin Hakk› 
Kaçt›r?

124 Gözümüzden Kaçmayanlar Ajanslardan 
akan yüzlerce haberin aras›nda kaybolan çevre 
haberlerini kurtarma görevini bizim için Aç›k Radyo 
haber ekibinden Gözde ‹vgin üstlendi. 

128 Kitap Green Metropolis ve Slow Food Devrimi

Her say›da...

80

1

NEREYE KADAR?
MADENC‹L‹K 
NEREYE KADAR?
MADENC‹L‹K 
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YYooll  ayd›nlatmalar›, büyük oranda
enerji sarfiyat›na neden oldu¤u
için, bu alanda sa¤lanacak
tasarruf çevre aç›s›ndan büyük
önem tafl›yor. Philips’in piyasaya
sundu¤u Iridium2 yol ayd›nlatma
armatürü de bu önemli ihtiyaca iyi
bir cevap gibi görünüyor. Iridium2

kurulum ve bak›m kolayl›¤›, düflük
maliyeti ve HPL kurulumuna
oranla yüzde 80’e varan enerji
tasarrufu sa¤lamas› bak›m›ndan
oldukça ideal. Ürünün en önemli
özelli¤i yüzde 100 geri
dönüflümlü olmas›. Armatür,
içinde hiç yap›flkan kullan›lmad›¤›
için tüm parçalar› ç›kar›labiliyor ve
geri dönüfltürülebiliyor. Buna ek
olarak Iridium2 üretiminin neden
oldu¤u sera gaz› etkisi de
nötrlefltiriliyor. 

Philips’ten
Geridönüflümlü 
Yol Ayd›nlatmas› 

ÖÖzzeelliikkllee  Yeflil Ekran’›yla çevre
konusuna önem veren medya
kurulufllar›ndan biri say›lan
NTV’nin yeni hizmete giren
stüdyolar›n›n tamam›nda LED
teknolojili ›fl›klar kullan›larak enerji
ve so¤utma giderlerinin tam befl
kat düflürüldü¤ü duyuruldu.
Türkiye’de tüm stüdyosu LED
›fl›klarla ayd›nlanan ilk televizyon
kanal› olan NTV’nin bu
duyarl›l›¤›n›n di¤er televizyon
kanallar›na da s›çramas› dile¤iyle,
Yeflil Yay›nlar dileriz…

NTV Yeflil Stüdyo

6 KASIM 2011 / EKOIQ

Haberler

KKeennddii alanlar›nda dünya devi iki marka; Sie-
mens ve Volvo çevre için güçlerini birlefltiri-
yor! Elektrikli otomobillerin gelifltirilmesi
konusunda birlikte çal›flma karar› ald›¤›n›
duyuran teknoloji devlerinin iflbirli¤i kapsa-
m›nda elektrikli sürüfl teknolojisi, güç elek-
troni¤i ve flarj teknolojisinin birlikte geliflti-
rilmesi ve bu sistemlerin Volvo’nun C30 Elek-
trikli Otomobili’ne entegre edilmesi planla-
n›yor. Bu yeflil otomobil modelinin Siemens
elektrikli motorlar›na sahip ilk örnekleri, bu
y›l içinde test pistine inmifl olacak. 
‹flbirli¤i hakk›nda görüfllerini bildiren Volvo
Car Corporation’›n Baflkan ve CEO’su Stefan
Jacoby, “Siemens ile ortak oldu¤umuz için
son derece mutluyuz. Onlar›n bilgi ve deneyi-
mi, elektrikli otomobillerimizdeki teknolojiyi

yepyeni bir düzeye tafl›yacak” derken, Sie-
mens Yönetim Kurulu Üyesi ve Siemens En-
düstri Sektörü CEO’su Siegfried Russwurm,
“Volvo ile yapt›¤›m›z iflbirli¤i, ileride seri üre-
timini yapmay› düflündü¤ümüz elektrikli
otomobiller için üstün kaliteli parça ve sis-
temlerin gelifltirilmesinde önemli bir kilo-
metre tafl› oluflturuyor” fleklinde konufltu. 

Siemens’ten Olma Volvo’dan Do¤ma
Elektrikli Otomobil

PPeeuuggeeoott,,  dünyan›n ilk dizel “Full Hibrit” arac›
3008 HYbrid4’ü kamuoyuna tan›tt›. HYbrid4
sayesinde 3008 Crossover modelinde 4 tek-
erlekten çekifl, 200 beygirlik güç, ZEV (S›f›r
sal›ml› araç) modu ve 100 km’de 3,8 l yak›t
tüketimi ile 99 g/km’den bafllayan CO2 sal›m›
elde ediliyor. Çevre dostu araç, 2011 sonba-
har›nda Bat› Avrupa’da sat›fla sunulacak.
Türkiye’ye ne zaman u¤rayaca¤› ise flimdilik
muallâkta…

TORIUM’da 
FORM ‹mzas›
BBuuggüünnee dek birçok AVM projesine cihaz temin
eden ve 15 bin’den fazla çal›flan ›s› pompas›, 3
bin’den fazla paket klima cihaz›yla AVM iklim-
lendirmesinde Türkiye’nin en büyük klima fir-
mas› olan Form, Türkiye’nin ilk ve tek LEED
Gold sertifikal› AVM’si unvan›na sahip TORI-
UM projesine de klima cihazlar› sa¤lad›.
Form’un 1980’lerin sonundan itibaren Türki-
ye’ye tan›tt›¤› LENNOX Paket Klimalar ›s› geri
kazan›ml› uygulamalar›n›n yan› s›ra toprak
kaynakl› veya deniz, göl, nehir kaynakl› uygu-
lamalar›yla enerji verimlili¤i aç›s›ndan müflte-
rilerine çok genifl imkanlar yaratmas› nede-
niyle özellikle al›flverifl merkezlerinde çok ge-
nifl bir müflteri grubuna yay›lm›fl durumda.

Dünyan›n ‹lk Hibrid
Dizel Modeli
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22000044 senesinde çevre bilincini
artt›rma ve kad›n haklar› ey-
lemleriyle 2004’te Nobel Bar›fl
Ödülü alan ve tarihe bu ödüle
sahip ilk Afrikal› kad›n olarak
geçen, çevre savunucusu Prof.
Wangari Maathai, 25 Eylül’de
hayat›n› kaybetti. 71 yafl›ndaki
Maathai bir süredir kanser te-
davisi görüyordu. Maathai’nin
uluslararas› alanda tan›nmas›
1977’de kurdu¤u ve Kenya çev-
resinde yaklafl›k 45 milyon
a¤aç dikilmesini sa¤layan Yeflil
Kuflak Hareketi sayesinde oldu. 1980’li ve
90’l› y›llarda da a¤açs›zland›rma karfl›t› ey-

lemlere devam eden Maathai
2002’de milletvekili olarak
Kenya meclisine girdi ve hü-
kümette Çevre Bakan› Yar-
d›mc›s› olarak hizmet verdi.
Hükümette yapt›¤› önemli ve
s›rad›fl› ifllerden sonra “ç›lg›n
kad›n” olarak an›lmaya baflla-
d›. Çevreye ve insanl›¤a du-
yarl› yaklafl›m›yla bar›fl ödü-
lüne lay›k görülen Maatha-
i’nin, “adalet istedi¤i gerekçe-
siyle” birkaç kez gözalt›na
al›nmas› ve göz yaflart›c› spre-

ye maruz kalmas› da kula¤a oldukça tan›d›k
ve bir o kadar da ironik geliyor.

SSeekkttöörrlleerriinniinn öncü isimlerinden,
kimya flirketi BASF ve otomobil
üreticisi Daimler güçlerini
birlefltirerek gelece¤in elektrikli
otomobilini tasarlad›. Smart
forvision ad› verilen konsept, flirin
d›fl tasar›m›n›n yan› s›ra çevre
dostu özellikleriyle de dikkat
çekiyor. Araçta bulunan fleffaf
organik günefl pilleri, fleffaf organik
›fl›k yay›c› diyotlar, tümüyle plastik
jantlar, yeni düflük a¤›rl›kl› gövde
parçalar› ile k›z›lötesi yans›t›c›
filmler ve boyalar; arac›n enerji
tüketiminin düflürülmesine ve
dolay›s›yla menzilinin ve kullan›m
kolayl›¤›n›n artt›r›lmas›na katk›
sa¤l›yor. 

BASF ve Daimler
‹ftiharla Sunar:
Smart Forvision

Swegon’dan 
Dev Projeye ‹mza
DDüünnyyaa iklimlendirme devi
Swegon, ‹stanbul Bayrampafla’da
yer alan çok kapsaml› Ora
Yaflam Merkezi’ndeki
havaland›rma sistemi ihtiyaçlar›n›
karfl›layarak yüksek derecede
enerji tasarrufu sa¤l›yor. Swegon,
bu proje için toplam 58 tane
GOLD hava tedarik ünitesi, 320
tane kompakt komfor modülü ve
475 tane konfor modülü
kullanm›fl. Projede kullan›lan
havaland›rma sistemleri, s›cakl›k
vermenin yan› s›ra yüksek nem
verimiyle enerji geri kazan›m›
sa¤l›yor. 

Wangari; A¤açlar Art›k Öksüz

““AAyy››  sald›r›s›na u¤rad›,
kula¤› parçaland›”, “Ay›
sald›r›s› can ald›”, “Ay›ya
yaklaflt›, sol kolundan ol-
du”… Son zamanlarda bu
minvalde haberlere ne
kadar s›k rastlad›¤›m›z›
düflündünüz mü? Peki, bu
haberlerin neden bu ka-
dar artt›¤›n›? Olay örgüsü
polisiye roman gibi kar-
mafl›k de¤il asl›nda, se-
bep son derece basit: ‹n-
sano¤lunun, hayvanlar›n
do¤al yaflam alanlar›n›
pervas›zca tahrip etmesi ve onlara, yerleflim
bölgelerine yaklaflmaktan baflka çare b›rak-
mamas›. Do¤ay› tamamen göz ard› eden yat›-
r›mlar hayvanlar›n yaflam alanlar›n› parçala-
yarak insan-ay› aras›nda yaflanan sorunlar›n
artmas›na neden oluyor ve ne yaz›k ki, ay›larla
insan aras›ndaki çat›flma, do¤an›n dengesi gö-
zetmeksizin yürütülen çal›flmalar durdurul-
mad›¤› ve gerekli önlemler al›nmad›¤› takdir-
de artarak devam edecek gibi görünüyor.
Do¤a Derne¤i ‹nsan-Ay› Çat›flmas› Projesi

“Ay› Meselesinin Çözümü Avc›l›k De¤il”

Koordinatörü Eray Ça¤layan, ‹spir ve Çoruh
vadisinde HES ve baraj gibi habitatlar› parça-
layan yat›r›mlar nedeniyle ay›lar›n yaflam
alanlar›n›n parçalanarak ay›lar›n daha küçük
alanlarda yaflamaya mecbur edilmesinin so-
runun temel kayna¤› oldu¤unu söylüyor:
“Özellikle ‹spir gibi habitat›n zay›f ve do¤al
yaflam alanlar›n›n küçüldü¤ü alanlarda boz
ay›lar›n ba¤, bahçe gibi insanlar›n yaflam
alanlar›na gelerek besin aramalar› kaç›n›l-
mazd›r.”
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TTeettrraa Pak, 2005’ten beri her iki
y›lda bir tüketicilerin çevre ve
geridönüflüme yönelik al›flkan-
l›klar›yla ilgili araflt›rmalar
yapt›r›yor. 6 bin 600 tüketici ve
sektörü etkileyen 200 kifliyle
görüflerek haz›rlanan “2011
Çevre Araflt›rmas›”n›n sonuçla-
r›ysa oldukça umut verici. Zira
rapora göre tüketicilerin özel-
likle evlerde geri dönüflüme yö-
nelik al›flkanl›klar› ve çevre bi-
linci davran›fllar›nda bilinç düzeyi katlana-
rak art›yor. Ayr›ca çevreyle ilgili konularda
bilgilenmeye çal›flan tüketici say›s›nda da

10 KASIM 2011 / EKOIQ
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GGlloobbaall  Enerji Derne¤i taraf›ndan
14-16 Eylül 2011 tarihlerinde
düzenlenen “EIF 2011”
Uluslararas› Elektrik Zirvesi’nde,
“Dünyada ve Türkiye’de At›ktan
Enerji Üretimi ve At›ktan Enerjiye
Verilen Finansal Destekler” konusu
da tart›fl›ld›. Oturumda konuflan
Ekolojik Enerji Yönetim Kurulu
Baflkan Ömer Salman, Türkiye’nin
çevreye yap›lan yat›r›mlar
konusunda fakir bir ülke oldu¤unu
belirtti ve ekledi: “Yak›n geçmifle
kadar at›klar rastgele flehir
yak›nlar›na dökülüyordu.
Bakanl›¤›n son yedi senede
getirdi¤i uygulamayla düzenli
depolamaya geçildi. Ancak hala
ciddi sorunlar var. Son verilere
göre 20 milyon ton endüstriyel at›k
var ve bunun 2,5 milyon tonunun
tehlikeli oldu¤u varsay›l›yor. Bu
at›klar› en iyi yöntemlerle bertaraf
etmek ve bunu yaparken de
çöpten enerji elde etmek
mümkün.”

“At›k, Dünyan›n 
Yeni Enerji 
Kayna¤› Olabilir”

OOKKII  Data Corporation (ODC), 1
Ekim 2009’da bafllat›lan “S›f›r
Karbon Emisyonlu Tesisler Global
Karbon Dengeleme Giriflimi”
kapsam›nda, 2011 mali y›l›n›n ilk
yar›s›n›n karbondioksit
emisyonlar›n› dengeleme ifllemini
bitirdi¤ini ve emisyon kredileri
konusunda taahhüdünü yerine
getirdi¤ini duyurdu. OKI Data,
Ekim 2009-Mart 2013 periyodu
kapsam›nda, emisyon azalt›c›
giriflimleri devam ettirmenin yan›
s›ra, S›f›r Karbon Emisyonlu
Tesisler girifliminde de ad›mlar
atmaya devam ediyor. 

Tüketicinin Çevre Bilinci Art›yormufl

Sak›z A¤açlar›na
Sevgi Afl›s› 
““SSaakk››zz  A¤açlar›na Sevgi Afl›l›yoruz” Projesi,
yok olma tehdidiyle karfl› karfl›ya olan sak›z
a¤açlar›n›, anavatan› olan Türkiye’ye yeni-
den kazand›rmak amac›yla 2008 y›l›nda Fa-
l›m ve TEMA Vakf› iflbirli¤iyle bafllat›lm›flt›.
Bugüne kadar 3 bin’e yak›n fidan dikiminin
yan› s›ra çok say›da canland›rma ve afl›lama-
n›n gerçeklefltirildi¤i projenin 2016 y›l›na ka-
dar sürdürülmesi karar›n› alan Fal›m ve TE-
MA Vakf›, önümüzdeki dört y›lda uygulaya-
ca¤› klonlama yöntemiyle sak›z a¤açlar›n›
yok olma tehlikesine karfl› güvence alt›na
alarak, verimliliklerini artt›racak.

h›zl› bir art›fl yaflan›yor; çevre
koruma bilinciyle hareket edip
belirli ambalajlar› almaktan
kaç›nan tüketici say›s› 2005’te
yüzde 30 düzeyindeyken bu
oran 2011’de yüzde 50’ye var-
m›fl. Yine araflt›rmaya göre, en
s›k rastlanan “yeflil” davran›fl,
g›da ve içecek ambalajlar›n›n
geridönüflüm amac›yla birikti-
rilmesi. Araflt›rman›n ilk kez
yap›ld›¤› 2005’te kat›l›mc› sa-

y›s› yüzde 40’›n alt›ndayken 2011’de bu ora-
n›n yüzde 70’lere yükselmesi bile çevre bilin-
cinin artt›¤›n›n en önemli göstergesi. 

Bu Bisikletler
Elektrikli Dostum!
GGeeççttii¤¤iimmiizz aylarda ABD’de ilginç bir etkinlik
düzenlendi: Oregon Manifest, Türkçe mealiyle
Oregon Manifestosu. K›saca bahsedelim; ya-
r›flmac›lar elektrikli bisiklet tasarl›yor ve dün-
yaya önemli bir vas›ta vakfetmifl oluyor. Yar›fl-
may› düzenleyenler, hem gelece¤in çevreci
yaklafl›m›na uygun hem de günlük hayatta
kullan›fll› olabilecek bisiklet arad›klar›n› söy-
lüyor. Dan›flmanlar aras›nda Jody Turner ve
Ron Sutphin gibi isimlerin olmas› da iflin ciddi-
yetini artt›r›yor tabii. Sponsor, tafllama iflle-
miyle y›llarca çevreye ve iflçilere hat›r› say›l›r
bir zarar verdikten sonra ekolojik kot üreterek
herkesi flafl›rtan Levis. Yar›flmada birinci ola-
rak, 3 bin Dolar para ödülünü kazanan isimse
pembe bisikletiyle 
Tony Pereira oldu. 

OKI Karbon Sal›m›n›
Dengeliyor
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BBuu¤¤ddaayy  Ekolojik Yaflam Derne¤i uzun süre-
dir, ekolojik tar›m konusunda dünyan›n en
etkin kurulufllar›ndan biri olan IFOAM’nin
(Uluslararas› Organik Tar›m Hareketleri Fe-
derasyonu) genel kongresinin ülkemizde ya-
p›lmas›n› talep ediyordu. Sonunda beklenen
oldu; IFOAM, Güney Kore’de yap›lan genel
kurulunda, 2014 Genel Kurul ve Kongresi’nin
Bu¤day Ekolojik Yaflam› Destekleme Derne-
¤i’nin evsahipli¤inde ‹stanbul’da gerçekleflti-
rilece¤ini aç›klad›. Kuruldu¤u 1972 y›l›ndan
beri organik tar›m hareketini bir çat› alt›nda
toplamay› ve geliflimini sa¤l›kl› bir flekilde
yönlendirmeyi amaçlayan IFOAM’nin genel
kongresini ‹stanbul’da düzenlemesinin Tür-
kiye ekoloji hareketine de ivme kazand›rma-
s› bekleniyor.

DDoo¤¤aall  kaynaklar›n azalmas› tüm
dünyay› tehdit ederken, Ortado-
¤u’dan da sesler yükselmeye
bafllad›. Hava kirlili¤i ve su k›tl›-
¤› tehdidinin h›zla artt›¤› bölge-
de sanatç›lar çevreye duyarl› ey-
lemleriyle dikkat çekiyorlar.
Bölgedeki en iyi örneklerden biri
de ‹ran. Can çekiflen Urmiye Gö-
lü için düzenlenen protesto eyle-
minde protestocular fliddetle
bast›r›ld› hatta iflkenceye maruz
kald› ama ‹ranl› sanatç›lar inatla di¤er çevre
olaylar›na da dikkati çekmek için canh›rafl
çal›flmaya devam ediyor. Bu eylemlerin en
çok dikkat çekenlerinden biri, sanatç›lar›n
ormans›zlaflt›rmaya karfl›, Kerman flehrinin
en ifllek caddesine odunlar koyarak trafi¤i
engellemeleri oldu. Dünya Çevre Örgütü’nün

BBiirrlleeflflmmiiflfl Milletler Hükümetleraras›
‹klim De¤iflikli¤i Paneli (IPCC),
küresel ›s›nman›n do¤al felaketler
üzerindeki etkilerini araflt›racak
özel bir birim kurulaca¤›n› bildirdi.
Bu kapsamda Amerikan New
Scientist dergisi bir dosya
haz›rlayarak risk nedenlerini
detaylar›yla aç›klad›. Dosyaya göre,
“Küresel ›s›nma yeni deprem ve
volkanlar oluflmas›na neden
olmuyor. Ancak küresel ›s›nma
nedeniyle eriyen buz kütleleri,
yaflanmas› beklenen sars›nt› ve
volkanlar›n tarihini öne al›yor.
Eriyen buz kütleleri nedeniyle
yükselen deniz seviyesi faylarda ve
yerkürenin katmanlar›nda stresi
artt›rarak deprem zaman›n› erkene
çekiyor. Uzmanlara göre bu tezin
en önemli kan›t›, Alaska’da
yaflanan buz kayb› nedeniyle
2003 ile 2006 aras›nda, bölgede
yaflanan küçük çapta depremlerin
say›s›n›n artmas›. Bu durumun
tehdit etti¤i bölgeler aras›nda
Türkiye de gösteriliyor. 

Küre Is›n›yor, Ya
Deprem Olursa?

‹ran ‹flkenceye Ra¤men “Çevre” Diyor

dünyan›n en “kirli” flehri olarak tan›mlad›¤›
Tahran’da da bir grup sanatç›n›n düzenledi-
¤i, 18 Ekim’e kadar Karad Okulu’nda yer alan
“Tahran Monoksit” isimli sergi, flehir ve kirli-
li¤in ayr›lmaz bir bütün oldu¤u ve bu duru-
mun çocuklar›n sa¤l›¤›n› bozdu¤unu gözler
önüne serdi.

IFOAM Gelecek, Ekoloji
Hareketlenecek

EEKKOOIIQQ Dergisi, Ekim ay›nda merkezi Stock-
holm’de bulunan Uluslararas› Global Action
Plan (GAP) a¤›na üye oldu. GAP Internatio-
nal, ba¤›ms›z üyelerden oluflan ve amac›, in-
sanlar› sürdürülebilirlik temelinde yaflamaya
ve üretmeye teflvik etmek olan bir uluslara-
ras› iletiflim ve paylafl›m a¤›. GAP Internatio-
nal, üyeleri aras›nda deneyim al›flverifli sa¤l›-
yor ve özellikle de sürdürülebilir yaflam ve
sürdürülebilir üretim için özendirme teknik-
leri konusunda genifl bir bilgi havuzu olufl-
turmaya çal›fl›yor. 

EKOIQ, GAP
International
Üyesi Oldu

Videokonferansla
Karbondan Tasarruf
ÇÇeevvrree  dostu uygulamalar›yla
dünyay› koruma hassasiyetini ortaya
koyan Türk Telekom, aralar›nda
mesafe olan lokasyonlar›nda etkin
bir biçimde kulland›¤›
videokonferans sistemiyle karbon
sal›m›n›n azalt›lmas›na önemli bir
katk› sa¤l›yor. Türk Telekom dokuz
ayl›k dönemde bin 905 saatlik
görüflmeyi 150 lokasyonunda
kulland›¤› videokonferans sistemiyle
gerçeklefltirmifl. Yine dokuz ay
boyunca yap›lan 6 bin 37
toplant›ya, 6 bin’i aflk›n çal›flan›
kat›lan Türk Telekom bu sayede 14
bin 490 uçufltan ve 1,82 milyon kg
karbonun sal›m›ndan tasarruf etmifl.
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AAvvuussttrraallyyaa  bir süredir karbon
sal›m›n› azaltmak amac›yla
yürürlü¤e girmesi planlanan
karbon vergisini tart›fl›yordu.
Planlanan karbon vergisi
yürürlü¤e girerse ülkede çevreyi
en çok kirleten 500 flirket, çevreye
yayd›klar› her ton karbondioksit
için vergi ödeyecek. Tar›m ve
ormanc›l›k sektörleriyse vergiden
muaf tutulacak. Düzenleme,
Temsilciler Meclisi taraf›ndan 72
ret oyuna karfl›l›k 74 kabul oyuyla,
deyim yerindeyse, k›l pay› farkla
onayland›. Peki, flimdi ne olacak?
Öncelikle düzenlemenin gelecek
ay parlamentonun üst kanad›nda
yap›lacak oylamada da kabul
görmesi gerekiyor. Oradan da
“evet” ç›karsa, 1 Temmuz 2012’de
yürürlü¤e girece¤i öngörülen yeni
vergi düzenlemesiyle çevreyi en
fazla kirletenlere ceza getirilirken
2020 y›l›na dek ülkenin üretti¤i
karbondioksit miktar›n›n 159
milyon ton azalt›lmas› hedefleniyor.
Dünyan›n en büyük kömür
ihracatç›s› ve kifli bafl›na düflen
sera gaz› sal›mlar› oran›nda bafl›
çeken Avustralya’da, son genel
seçimde tek bafl›na hükümet
kuracak ço¤unlu¤u kazanamayan
Julia Gillard’›n, Yefliller’in
deste¤iyle baflbakan oldu¤unu da
not düflmekte yarar var. 
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‹‹kklliimm de¤iflikli¤i sadece hava durumunu etki-
liyor san›yorsan›z yan›l›yorsunuz. Singapur
Üniversitesi’nde yap›lan bir araflt›rma, hava
s›cakl›klar›n›n artmas› nedeniyle mikrosko-
bik deniz canl›lar›ndan kara y›rt›c›lar›na ka-
dar bütün hayvanlar›n küçüldü¤ünü hatta

“çekti¤ini” söylüyor. Araflt›rmay› yürüten
isimlerden biri olan David Bickford, kurba¤a,
kaplumba¤a ve y›lan gibi so¤ukkanl› hayvan-
lar›n boyutlar›n›n flimdiden gözle görülür öl-
çüde küçüldü¤ünü belirtiyor. Fosiller incele-
nerek ve karfl›laflt›rmal› çal›flmalarla yap›lan
araflt›rmaya göre s›cakl›klardaki bir derece
art›fl, deniz omurgas›zlar›n›n boyutunda yüz-
de 4’e, semenderlerde yüzde 14’e, bal›klarda
ise yüzde 22’ye kadar küçülmeye neden ola-
cak. Araflt›rman›n en çarp›c› verilerinden bi-
ri de böcek, ar› ve kar›nca gibi omurgas›zla-
r›n boyutunda yüzde 75’e kadar küçülme gö-
rülebilece¤i. Bu küçülmeden insano¤lu nasi-
bini alacak m›? ‹flte araflt›rmada bu konuya
de¤inilmemifl maalesef…

Küçük Kurba¤a, Kuyru¤un Nerede?

AAllssttoomm, dünyan›n tüm düflük rüzgârl› bölge-
lerindeki enerji verimini artt›rmak için kolla-
r› s›vad›, 2.7MW’l›k ECO 122 kara tipi rüzgar
türbinini piyasaya sundu. ‹lki, 2012 ortala-
r›nda kurulacak ve ilk ticari teslimatlar› 2013
bafllar›nda yap›lacak olan ECO 122, yüksek
üretim sayesinde düflük rüzgarl› bölgeler için
yeni bir ölçüt belirleyecek. Türbin, 7,5 m/s’lik
rüzgâr h›z›nda, y›lda 3 bin 600 tam yük saate
eflit, yüzde 42’ye varan oranda net bir rüzgâr
santral› kapasite faktörü sa¤larken, 2 MW ila
3 MW’l›k türbin segmentinin en büyü¤ü olan
122 metrelik kanat çap› ve 11 bin 700 m2’lik
süpürme alan›yla, düflük rüzgârl› sahalarda,
enerji verimini ve yat›r›m getirisini en üst
düzeye ç›kartarak müflteriler için yeni yat›-
r›m f›rsatlar› da yarat›yor.

Alstom, ECO 122
Rüzgâr› Estiriyor

BBlluuee’’SSaaffee Mavi
Kale markas›,
ekolojik sürdü-
rülebilirlik için
yap› sektörüne
liderlik ederek,
“Yal›t›m›n Mavi
Yüzü” projesi ile
farkl› hedef kit-
lelere “yal›t›m”›
anlat›yor. Özel-
likle son y›llar-
da sürdürülebi-
lirli¤in anlaml›
hale gelmesi ve buna ba¤l› yap›lan yasal dü-
zenlemelerle, yap› sektöründe büyük önem
kazanan yal›t›m konusu, foto¤rafç› Bennu
Gerede’nin objektifine de yans›yor. Gerede,
markan›n enerji tasarrufuna dikkat çekmek
için hayata geçirdi¤i “Yal›t›m›n Mavi Yüzü”
projesi için foto¤raf çekerek, yal›t›m›n haya-
t›m›zdaki yerine dair kareleri gözler önüne
serecek. 

Gerede’nin 
Objektifinden

“Yal›t›m›n Mavi Yüzü”

Avustralya: Karbon
Vergisine “K›l Pay›”
Onay
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YYuukkaarr››ddaakkii  bafll›k her ne kadar
bir pop flark›s› güftesi gibi gö-
rünse de, bizi çok yak›ndan il-
gilendiren bir konuyla ilgili so-
rulmufl, ciddi bir soru. Bu soru-
nun yan›t›n› aramak için dün-
yan›n iklim de¤iflikli¤ine en
haz›rl›kl› kentleri ve bu kentle-
rin belediye baflkanlar› Bölge-
sel Çevre Merkezi (REC) Türki-
ye ile Frans›z Kalk›nma Ajan-
s›’n›n (AFD) ortaklafla düzenle-
di¤i  “Türkiye’de Sürdürülebilir
Kentler: Düflük Karbonlu Sürece Geçifl Nas›l
Yönetilir?”  bafll›kl› konferansta biraraya ge-
liyor. 15 Kas›m 2011’de Hilton Otel’de gerçek-
leflecek konferansta “Gelece¤in Kentlerine
Do¤ru”, “Sürdürülebilir Kentsel Kalk›nma”,
“Söylemden Eyleme”, “Sürdürülebilir Kentle-

rin Finanse Edilmesi” bafll›kl›
paneller kapsam›nda iklim
de¤iflikli¤ine dirençli kentler
oluflturmak için farkl› yakla-
fl›mlar tart›fl›lacak. Birleflmifl
Milletler ‹skân Program›
(UN-HABITAT) “2030 y›l›nda
dünya nüfusunun yaklafl›k
yüzde 70’i kentlerde yaflaya-
cak” aç›klamas› ve kentlerin,
dünyadaki enerji tüketiminin
yüzde 75’inden, küresel sera
gaz› sal›m›n›nsa yüzde

80’ininden sorumlu olmas› iklim de¤iflikli-
¤iyle mücadelede kentlerle ve yerel yönetim-
lerle ilgili uygulamalar›n önemini ortaya
koymas› bak›m›ndan önemliydi. Konferans
bu kapsamda at›lacak ad›mlar için de önemli
bir zemin oluflturacak gibi görünüyor.

22001100  senesinde okyanuslardaki plastik kirli-
li¤ine dikkat çekmek için Vac From The Sea
(Denizden Süpürge) kampanyas›n› hayata
geçiren Electrolux, kampanya kapsam›nda
girdi¤i Algalita ve 5 Gyres iflbirli¤ini sürdürü-
yor; hatta bu derneklere ne kadar bütçe akta-
raca¤›n› tüketicilere sorarak onlar›n da çor-
bada tuzunun bulunmas›n› sa¤l›yor. 1 Eylül-
30 Ekim 2011 tarihleri aras›nda Facebook’tan
Electrolux sayfas›n›n (http://www.facebo-
ok.com/ElectroluxAppliances) alaca¤› her
“Like” (Be¤en), Algalita ve 5 Gyres araflt›rma-
lar› için 1 euro ba¤›fllanmas›n› sa¤l›yor. Face-
book’taki takipçi say›s› 20 bin’e yaklaflm›fl
durumda. Electrolux ma-
¤azalar›nda sat›lan her
Electrolux Green Se-
risi elektrikli süpür-
ge gelirinin yüzde
1,5’iyse yine deniz
araflt›rmalar›na ak-
tar›l›yor. 

‹‹ssttaannbbuull  özellikle son senelerde tarihi güzel-
liklerinin yan› s›ra kültür sanat organizas-
yonlar› ve tasar›m etkinlikleriyle de uluslara-
ras› platformlarda konuflulur hale geldi. fiim-
di de dünyan›n en prestijli ve kapsaml› “yeni-
likçi malzemeler merkezi” Material ConneXi-
on New York, Bangkok, Köln, Daegu, Milano,
Pekin ve Seul’den sonra ‹stanbul’da. 
4 Ekim gecesi YEM binas›nda yap›lan aç›l›fla
Material Connexion’›n kurucusu George M.
Beylerian ile flöhretli tasar›mc› Sami Hayek de
kat›ld›. Bu projeyle birlikte iç mimari, ürün,
grafik ve moda tasar›mc›lar›n›n yan› s›ra am-
balaj, tasar›m ve mimariyle ilgilenen herkes
için önemli bir kaynak niteli¤indeki YEM Ful-
ya Merkez Kütüphanesi’nde 500’den fazla, on-
line olarak da 5 bin’in üzerinde malzemeye
an›nda eriflim sa¤lanacak. 

‹klim De¤iflti; Peki Kentler de De¤iflecek mi? 
GGrreeeennppeeaaccee’’iinn  sürdürülebilir
bal›kç›l›k ad›na büyük önem tafl›yan,
aylard›r yürüttü¤ü “Seninki Kaç
Santim?” kampanyas› ilk meyvelerini
verdi. G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k
Bakan› Mehdi Eker, 1 Eylül’de aç›lan
av sezonundan itibaren geçerli
olacak flekilde, orfoz ve lagosun
avlanma boylar›n› 45 cm’e ç›kard›.
Lüferin avlanma boyu 14 cm’den 20
cm’e ç›kar›ld›. Hem online, hem
offline aktivitelerle yarat›lan kamuoyu
bask›s› sonucunda Tar›m
Bakanl›¤›’n›n aç›klama yapmas›
STK’lar›n ve kamuoyunun
politikalara nas›l yön verebilece¤inin
güzel bir göstergesi oldu ancak
Greenpeace bu konudaki son
bilimsel çal›flmalar ›fl›¤›nda, lüferin
25 cm’den önce yumurta
b›rakmad›¤›n›, dolay›s›yla yasal
avlanma boyu olarak belirlenen 20
cm’in yeterli olmad›¤›n› vurgulamaya
devam ediyor.  

TTüürrkkiiyyee hangi köfleye buca¤a
nükleer santral yaparsak do¤ay›
daha k›sa yoldan katlederiz diye
düflünedursun, dünya bu
tesislerden kurtulmak için büyük
çaba harc›yor. Hat›rlatma yapmak
gerekirse, Fukuflima’daki nükleer
felaketin ard›ndan Almanya
2022’ye kadar nükleer santrallar›
kapataca¤›n› aç›klam›flt›. fiimdi de
‹sviçre Senatosu 2034 y›l›na kadar
ülkedeki tüm nükleer santrallar›
kapatma karar› ald›. Hem de bu
karar›n maliyetinin tam 3,1 milyar
euro olaca¤› öngörülmesine
ra¤men… Ülkede nükleer enerji
yerine hidroelektrik ve di¤er
yenilenebilir enerji kaynaklar›na
daha fazla yat›r›m yap›laca¤›
aç›klanm›fl. Enerji Bakan› Taner
Y›ld›z’›n “nükleer istemeyen
elektriksiz kals›n” demecinden
sonra ‹sviçre’nin nükleere karfl›
ald›¤› tavr› yad›rgamamak elde
de¤il. Sahi, elektriksiz nas›l
yaflayacaklar flimdi?

Yaflas›n Materyal
Kardeflli¤i!

Bal›¤›n Zaferi

‹sviçre Elektriksiz
Kalacak! 

Electrolux “Denizden
Süpürge” Ç›kar›yor
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HHeennkkeell  Dayan›ks›z Ev Bak›m
Ürünleri Kategorisi’nde arka
arkaya beflinci kez, Dow Jones
Sürdürülebilirlik Dünya ve Avrupa
Endeksleri’nde lider olma
baflar›s›n› gösterdi. Firma ayn›
zamanda kendi sektöründe her
iki endekste de yer almay›
baflaran tek kurulufl oldu.
2002’den beri yay›nlanan endeks
için, Dow Jones ve ‹sviçreli
Sürdürülebilir Varl›k Yönetimi
Ajans› (Sustainable Asset
Management) taraf›ndan
gerçeklefltirilen de¤erlendirmede
kurumsal ekonomik, çevresel ve
sosyal performans ile kurumsal
yönetiflim, risk yönetimi,
markalaflma, iklim de¤iflikli¤inin
hafifletilmesi, tedarik zinciri
standartlar› ve ifl uygulamalar›
analiz ediliyor. 

GGrreeeennppeeaaccee’’iinn APP’ye karfl›
bafllatt›¤› kampanya sonunda
ses getirdi; Barbie 
oyuncaklar›n›n üreticisi Mattel,
kampanyaya kat›lan 300 bin
insan›n talebini geri çeviremeyip
ya¤mur ormanlar›n› katleden
Asia Pulp and Paper (APP)
flirketini tedarik zincirinden
ç›karmaya karar verdi.
Hat›rlarsan›z, Greenpeace
ya¤mur ormanlar›n› ve canl›lar›n
yaflam alanlar›n› katleden
ambalaj flirketine karfl› bafllatt›¤›
kampanyay› Mattel’in en ünlü
oyuncaklar› Ken ve Barbie’yi
ay›rarak duyurmufltu. Elbette ifl
Mattel’le bitmiyor.  Hasbro ve
Disney gibi daha birçok büyük
flirket bu katliama neden olmaya
devam ediyor. 

Henkel’e “Befl”i 
Bir Yerde 

Barbie, Ken için
Ucuz Ambalajdan
Vazgeçti 
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22001111  y›l›nda elektrikli araç projesiyle dünya-
daki öncü otomobil üreticileri aras›na girme-
yi baflaran Proton, 2012’de Hindistan pazar›-
na ilk elektrikli araç sevkiyatlar›na bafllama-
y› planl›yor. LOTUS ve Samsung, Proton’un
EXORA ve SAGA modellerine ileri düzey mü-
hendislik uygulamalar› ekleyerek elektrikli
araç pazar›nda en uzun menzile sahip iki ara-
c› yaratt›. EXORA REEV ve SAGA EV ad› veri-
len bu iki yeni elektrikli otomobilde al›fl›la-
gelmifl hibrid araçlardan farkl› olarak 400 cc
gücünde lityum iyon pilleri besleyen bir jene-
ratör var. Otomobil hareket halindeyken bile

mevcut pilleri flarj eden jeneratör, arac›n da-
ha uzun menzile ulaflmas›n› sa¤l›yor. EXORA
REEV’in en önemli özelli¤iyse, s›n›f›nda full
flarjla 1000 km menzile sahip tek araç olma-
s›. Arac›n Türkiye pazar›na da 2012’de girme-
si hedefleniyor.

Proton EV: Tek fiarjda  1000 Km 

büyük 2 bin 500 firmas› üzerinden yap›lan
de¤erlendirmelerde firmalar›n ekonomik,
çevresel ve sürdürülebilirlik performanslar›
kriter al›n›yor ve nihayetinde 19 süper sek-
tör lideri seçiliyor. Endeksin bugün 16 ülke-
de finansal ürünlerle ba¤lant›l› olmas› ise,
yat›r›mc›lar›n portföylerinde sürdürülebilir-
lik olmas› konusunda ne kadar ifltahl› olduk-
lar›n›n göstergesi olarak yorumlan›yor. 

11999999 y›l›ndan bu yana düzenlenen Dow Jones
Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI) tüm dünya-
da, flirketlerin sürdürülebilirlik performans-
lar›n› de¤erlendiren en önemli kaynaklardan
biri olarak kabul ediliyor. Dow Jones ve
SAM’nin ortaklafla aç›klad›klar› objektif de-
¤erlendirmeler flirketlerin sürdürülebilirlik
konusundaki tüm profillerini ortaya aç›k bir
flekilde koyuyor. 57 sektörden, dünyan›n en

Dow Jones Sürdürülebilirlik 2011 Aç›kland›

fiirket Sektör Ülke
Air France-KLM Seyahat Fransa
Bayerische Motoren Werke AG BMW AG Otomobil Almanya
Enagas S.A. Elektrikli Eflya Portekiz
Hyundai Engineering & Construction Yap› Malzemeleri Güney Kore
Itausa-Investimentos Itau S/A Mali Hizmetler Brezilya
Koninklijke DSM N.V. Kimyasal Hollanda
Koninklijke Philips Electronics N.V. Kiflisel Eflya&Ev Eflyalar› Hollanda
KT Corp. Telekomünikasyon Güney Kore
Lotte Shopping Co. Ltd. Perakende Güney Kore
Pearson PLC Medya ‹ngiltere
Pepsi CO Yiyecek&‹çecek ABD
PostNL N.V. Sanayi Ürünleri&Servisleri Hollanda
Repsol YPF SA Petrol&Gaz ‹spanya
Roche Holding AG Sa¤l›k Hizmeti ‹sviçre
Samsung Electronics Co. Ltd. Teknoloji Güney Kore
Stockland Emlak Avustralya 
Swiss Re Sigorta ‹sviçre
Westpac Banking Corp. Banka Avustralya
Xstrata PLC Temel Kaynaklar ‹ngiltere

2011-2012 süper sektör liderleri (Alfabetik s›raya göre):  
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WWWWFF--TTüürrkkiiyyee taraf›ndan hayata
geçirilen “Türkiye’nin Can›”
kampanyas›, ülke çap›nda
yürütülen do¤a koruma
çal›flmalar›n› yayg›nlaflt›rmay›,
Anadolu’da geleneksel yaflam
biçimleriyle iç içe geçen, ancak
kaybolmaya yüz tutan do¤al
de¤erlerin korunmas› ve
özellikle k›rsal bölgelerde
yaflayanlar›n do¤adan
sürdürülebilir yararlanma
biçimlerini benimsemelerini
amaçl›yor. Türkiye’nin Can›
Hibe Program› için yerel sivil
inisiyatiflere önemli bir f›rsat
veren WWF-Türkiye, proje
kapsam›nda Anadolu’daki sivil
toplum kurulufllar›n›n projelerini
desteklemeye 26 Eylül 2011’de
yapt›¤› hibe ça¤r›s›yla bafllad›.
Hibe Rehberi’nde belirtilen ön
koflullar› sa¤layan projeler kamu
kurum, sivil toplum ve üniversite
temsilcilerinden oluflan Seçici
Kurul taraf›ndan, öncelikli
ihtiyaç, kat›l›mc›l›k,
uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik
ve kal›c›l›k gibi kriterler
do¤rultusunda
de¤erlendirilecek.
De¤erlendirmelerin ard›ndan
hibe verilecek projeler kesinlik
kazanacak ve seçilen projeler
için proje uygulama e¤itimi
gerçeklefltirilecek. Türkiye’nin
Can› Hibe Program›’na baflvuru
için son tarih 18 Kas›m 2011.

Türkiye’nin Can›
Hibe Program›
Bafll›yor

20 KASIM 2011 / EKOIQ
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EEKKOOIIQQ’’nnuunn ekolojik okuryazarl›¤a ve çevre
e¤itimine ne kadar büyük bir önem verdi¤ini
anlatmaya gerek yok. ‹flte tam da bu nedenle,
TEMA ve Mili E¤itim Bakanl›¤›’n›n (MEB) ö¤-
retmenlere yönelik bir ekolojik okuryazarl›k
e¤itim kursu açt›¤›n› duyunca büyük bir
mutluluk yaflad›k.
TEMA’n›n 19 Eylül’de Yalova’daki Karaca Ar-
boretumu’nda yap›lan küçük bir aç›l›fl etkin-
li¤iyle start veren e¤itimi kapsam›nda, ilk
planda 85 ö¤retmen iki haftal›k bir e¤itime
tabi tutuldu. Ekolojik Okuryazarl›k Ö¤ret-
men E¤itimi bafll›kl› çal›flman›n sorumlula-
r›ndan Burcu Ar›k Akyüz’den ald›¤›m›z bilgi-
lere göre, ilkö¤retim ve lise ö¤retmenlerin-
den oluflan 75 kiflilik e¤itimci grubun, bu e¤i-
tim seferberli¤inin çekirdek kadrosunu olufl-
turmas› bekleniyor. Bu program için iki y›ld›r
haz›rland›klar›n› belirten Akyüz, e¤itimin
MEB Hizmet ‹çi E¤itim Dairesi taraf›ndan
desteklenmesinin de önemini vurguluyor. Bu
ö¤retmenler, okullar›na, e¤itim sonunda al-
d›klar› ekolojik okuryazarl›k e¤itim sertifika-
s›yla dönecekler ve edindikleri bilgi birikimi
ve deneyimi kendi bölgelerine uygulamaya
çal›flacaklar. Akyüz bu illere ve co¤rafyaya
özel e¤itim programlar› oluflturman›n öne-

MEB ve TEMA Elele
Ö¤retmenler Ekolojik Okuryazarl›k E¤itimine

mini ›srarla vurguluyor. 
Evet, flimdilik okullar›n e¤itim müfredat›na
bir ekoloji dersi eklenmedi; ama ö¤retmenle-
rin e¤itimi bu iflin kilit tafllar›ndan biri. Bil-
meyen, hissetmeyen ö¤retebilir mi? Program
için TEMA ve MEB’nin süresiz bir anlaflma
için el s›k›flmalar› da önemli. Yani büyük bir
kaza gerçekleflmezse, her y›l kaç ö¤retmen 
-belki artan say›larda- ö¤retmen “ekolojik
okur yazar” olacak. Bu kim bilir kaç çocu¤un
e¤itimi demek?
Son olarak ö¤retmenlerin ald›¤› derslerden
baz›lar›n› da belirtelim: Ekolojinin Temel ‹l-
keleri, Toprak Eti¤i, Türkiye Biyoco¤rafyas›,
Ekolojik Zekâ, Permakültür ‹lkeleri, Eleflti-
rel Düflünce. Kim böyle bir e¤itim almaz is-
temez ki! 
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Dünyan›n en büyük elmas
üreticilerinden biri olan De Beers,
2010 y›l› için haz›rlad›¤›
sürdürülebilirlik raporuyla ACCA
Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde
birincilik kazand›. Sürdürülebilirlik
raporlamas› konusunda yaklafl›k
20 senedir öncü kurulufllardan
biri olan ACCA’n›n (Lisansl›
Muhasebeciler Birli¤i) Güney
Afrika’daki merkezi, De Beers’in
Toplum Raporu’nu “Kaynak”
kategorisi ve “Genel” kategoride
birincilik ödülüne lay›k gördü.
2009 raporu da ayn›
kategorilerde ödüle lay›k görülen
De Beers’in Halkla ‹liflkiler
Müdürü James Suzman, farkl›
paydafllardan onay alm›fl olman›n
flirket için gurur verici oldu¤unu
belirtti. 

De Beers’ten
P›rlanta Gibi Rapor

Haberler

LLoonnddrraa Ulusal Tarih Müzesi’nde
gerçeklefltirilen Veolia Environ-
nement Wildlife foto¤raf yar›fl-
mas›n›n 2011 y›l› birincisi, ‹s-
panyol foto¤rafç› Daniel Beltra
seçildi. Greenpeace foto¤rafç›-
lar›ndan Beltra’n›n ödülü ka-
zanma s›na neden olan fo-
to¤raf›, EKOIQ okurlar› he-
men hat›rlayacak. 6. Say›-
m›z›n kapa¤›na tafl›d›¤›-
m›z ve bir hayli de yank›
ald›¤›m›z foto¤raf, 2010
y›l›nda Meksika Körfezi’nde-
ki Deepwater Horizon isimli BP petrol plat-
formunda gerçekleflen felaketten kurtar›lan
sekiz kahverengi pelikan›n görüntüsüyle in-

sanl›¤a s›k› bir ders veriyordu. 
Greenpeace Türkiye’den ar-

kadafllar foto¤raf› bizle
paylaflt›ktan sonra fazla da
seçene¤imiz olmad›¤›n›
düflünmüfl ve alt›na “Peki
bu kimin eseri?” yaz›p ka-
pa¤›m›za yerlefltirmifltik.
Foto¤raf› görünce çarp›lan
tek biz de¤ilmifliz ki, dünya-
n›n önemli çevre foto¤raf›
yar›flmalar›ndan biri de “y›l›n
en iyisi ödülünü” bu görüntü-
ye verdi.  Herkes için buruk
bir ödül asl›nda; gönül ister ki

ne böyle felaketler olsun, ne de
böyle ödüller… 

EKOIQ
Korusu 2067
Fidana Ulaflt›

Bu Say› ‹çin 
175 Fidan...

Kapak Foto¤raf›m›za Ödül

Cambridge Üniversitesi ta-
raf›ndan oluflturulan ve
dünyan›n birçok kentinde
duyurulan “2°C Bildirisi”,
Türk flirketlerini de hare-
kete geçirdi. 29 ülkeden
toplam 204 flirketin yer ald›¤› bildiriye Ak-
bank, Arçelik, Bilim ‹laç, Borusan Holding, Co-
ca-Cola, Teknosa, Türk Telekom ve Zorlu Ener-
ji Grubu’nun CEO’lar› da imza att›. Bildiri, Ara-

l›k ay›nda Güney Afrika’n›n Dur-
ban kentinde düzenlenecek olan
‹klim Zirvesi (‹klim De¤iflikli¤i
Çerçeve Sözleflmesi 17’inci Taraf-
lar Konferans›) öncesinde hükü-
metlere “Kyoto Protokolü’nün ilk

döneminin sona erece¤i 2012 y›l› sonras›nda
güçlü, adil ve etkin bir uluslararas› iklim de¤i-
flikli¤i anlaflmas›n›n kabul edilmesi yönünde”
bir mesaj niteli¤i tafl›yor. 

2°C Bildirisine Türk fiirketlerden de ‹mza
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Haberler

2299 EEyyllüüll 2001 günü sabah›n erken sa-
atlerinden itibaren Akçansa At›k Is›
Geri Kazan›m Tesisi’nin aç›l›fl töreni
için Çanakkale’deydik. Akçansa’n›n
sürdürülebilirlik konusunu Türkiye’de
en fazla ciddiye alan firmalardan biri
oldu¤unu görmemek için kör ve sa¤›r
olmak laz›m. Normalde herhangi biri-
ne çimento ve sürdürülebilirlik keli-
melerinin yan yana geçti¤i bir cümle
kurmaya kalkt›¤›n›zda her an flüpheci
bak›fllarla karfl›laflabilirsiniz ama çi-
mento sektörünün ilk sürdürülebilir-
lik raporu da Akçansa taraf›ndan ya-
y›nland›. Üstelik bu rapor uluslararas›
raporlama standard› kurumu Global
Reporting Initiative (GRI) taraf›ndan
B derecesiyle de¤erlendirildi. Çanak-
kale’deki At›k Is› Geri Kazan›m Tesisi
de raporda 2012-2020 dilimi için belir-
lenen hedefler aras›nda yer al›yordu. 
24 milyon dolarl›k yat›r›m yap›lan
At›k Is› Geri Kazan›m Tesisi, çimento-
nun ana bileflenlerinden biri olan klin-
ker üretim sürecinde proses fazlas›
olarak aç›¤a ç›kan ›s›dan y›ll›k 105 mil-
yon kWh enerji üretiyor. Daha aç›k ko-
nuflal›m: Akçansa Çanakkale Çimento
Fabrikas›, y›l boyu üretim yaparken,
bugüne kadar -hemen tüm tesislerin
yapt›¤› gibi- bacalar›ndan d›fla sald›¤›
yüksek ›s›y› geri toplayacak bir tesis
kurmaya karar vermifl. ‹flin flafl›rt›c› ve
dikkat çekici taraf›, bu tesisin toplam
ihtiyac›n›n yüzde 30’una denk geliyor;
bu enerjiyi üretmek için normalde 60
bin tonluk karbon sal›m› yap›lmas› ge-
rekiyor. 
Üretilen enerji miktar›n›n ayn› za-
manda Çanakkale flehir merkezinin
bir y›lda tüketti¤i evsel elektrik enerji-
sine denk oldu¤unu hat›rlat›rsak iflin
ciddiyeti daha iyi ortaya ç›kar herhal-
de. Muhtemelen bu yüzden Akçansa

Biz de AKÇANSA’n›n Elini S›k›yoruz

Genel Müdürü Hakan Gürdal aç›l›fl tö-
reninde yapt›¤› konuflmada bu proje-
nin yak›n co¤rafyam›zdaki ilk, Avru-
pa’daki en büyük kapasiteli tesis olma
özelli¤ini vurgulad›. Akçansa Yöneti-
mi, At›k Is› Geri Kazan›m Tesisi ile Gö-
nüllü Karbon Piyasas›’nda (VER) ken-
dini tescil ettirmek için baflvurdu. AK-
ÇANSA bu proje ile VER’den Gold Stan-
dart sertifikas› almay› hedefliyor. Sa-
banc› Holding Çimento Grubu Baflkan›
Mehmet Göçmen’in bas›n toplant›s›n-
da da hat›rlatt›¤› üzere, bu sertifika
genellikle günefl, rüzgar gibi yenilene-
bilir kaynaklara yat›r›m yapan firma-
lara veriliyor. Bir At›k Is› Geri Kazan›m
Tesisi’nin bu sertifika adayl›¤› bir ilk

olma özelli¤i tafl›yor. Günün yavafl ya-
vafl sonlar›na geliyoruz. Dönüfl yolcu-
lu¤unda Akçansa Genel Müdürü Ha-
kan Gürdal uçaktaki herkesin tek tek
elini s›k›yor ve diyor ki: “Bir fabrika
yöneticiyseniz böyle bir al›flkanl›k ka-
zan›yorsunuz, çünkü bir fabrikada gü-
ne bafllarken insanlar›n elini s›km›-
yorsan›z bunun iki anlam› vard›r; ya
iflinizi ciddiye alm›yorsunuz demektir
ya da beraber çal›flt›¤›n›z insanlar›.”
2020 y›l›nda yeflil bina projelerinin
yüzde 30’unda çözüm orta¤› olmay›
hedefleyen Akçansa’n›n iflini epey cid-
diye ald›¤›n› biliyoruz. Bu yüzden biz
de Hakan Gürdal’›n elini s›k›yoruz.

Balkan TALU, EKOIQ Editörü
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›flar›da ya¤mur ya¤›yor. Siz
evinizde oturmufl, s›cak kah-
venizi yudumluyorsunuz. Di-

züstü bilgisayar›n›z da hemen üzeri-
nizde toplanm›fl olan yumuflac›k bat-
taniyeye gömülmüfl; bir fleyler yaz›-
yorsunuz. Yanl›fl anlamay›n, internet-
te sohbet etmiyor, çal›fl›yorsunuz.
Böyle huzurlu bir ifl modeli hayal gibi
görünüyor ama son y›llarda “evden ça-
l›flma” tüm dünyada h›zla yay›lan ifl
e¤ilimlerinden biri oldu. Bu “evcil” ifl
modelinin y›ld›z› son y›llarda parlasa
da, k›sa bir araflt›rma 1970’lerden beri,
özellikle ekonomik dalgalanmalara
ba¤l› olarak kurumlar›n çal›flanlar›yla
aralar›ndaki ipleri gevfleterek, onlara
evden çal›flma imkân› sundu¤unu gös-
teriyor. Ancak bu e¤ilimin özellikle
son y›llarda bu denli h›zl› yay›lmas›n›n
bafl müsebbibi internet teknolojisinin
geliflmesi. Telekonferans, anl›k mesaj-
laflma, e-devlet, internet bankac›l›¤›
gibi uygulamalar bütün ifllemleri ev-
den tek bir t›kla halletme olana¤› sun-
du¤u için çal›flmak için ofise gitme ih-
tiyac› da büyük oranda ortadan kalk-
m›fl oldu. Önce Microsoft gibi teknolo-
ji flirketleri, ard›ndan özel flirketlerin
ça¤r› merkezleri çal›flanlar›n› eve çek-
ti. Ard›ndan Yalova Belediyesi, “2012’ -
den itibaren çal›flanlar›m›z›n bir k›sm›
ifllerini evden yürütecek” aç›klamas›y-
la uygulamay› kamuya s›çratt›. Yalova
Belediye Baflkan› Yakup Koçal, tekno-
lojinin evden çal›flmaya elverdi¤i, bu
uygulama sayesinde hem çal›flanlar›n
yolda vakit kaybetmeyece¤i hem de
bireysel inisiyatif ortadan kalkaca¤›
için kamudaki torpil ve rüflvetin önü-
ne geçilece¤i görüflünde. 

“Verimli Olmak ‹çin 
Ofise ‹htiyaç Yok”
Yap›lan araflt›rmalar ve istatistikler
de insanlar›n evden çal›flmaya ne ka-
dar hevesli olduklar›n› gözler önüne
seriyor. Dünyan›n en önemli teknoloji

firmalar›ndan CISCO, Amerikal› ba-
¤›ms›z pazar araflt›rma ve analiz flirke-
ti InsightExpress’le birlikte, tüm dün-
yada giderek yayg›nlaflan bu ifl mode-
liyle ilgili 13 ülkeden (ABD, Meksika,
Brezilya, ‹ngiltere, Fransa, ‹spanya,
Almanya, ‹talya, Rusya, Hindistan,
Çin, Japonya ve Avustralya) 2 bin 600
çal›flan ve BT (bilgi teknolojisi) pro-
fesyoneli üzerinde “Connected World
Report” isimli bir araflt›rma yapm›fl.
2010 senesinde aç›klanan raporun so-
nuçlar›na göz atmak, ofis d›fl›nda ça-
l›flman›n dünyan›n farkl› bölgelerinde
ne boyutlara ulaflt›¤›n› ve ulaflabilece-
¤ini idrak edebilmek aç›s›ndan faydal›
olabilir. Araflt›rmaya göre, dünyada
her befl çal›flandan üçü iflte verimli ol-
mak için ofise ihtiyaç olmad›¤›n› dü-
flünüyor. Bu oran Hindistan’da yüzde
93’le zirve yaparken, Çin’de yüzde 81
ve Brezilya’da yüzde 76. Hatta mobili-
te ve kurumsal bilgiye eriflimde esnek-
lik sunan flirketlerde çal›flma iste¤i o
kadar yüksek ki, çal›flanlar daha düflük
ücret alacak olsalar bile ev-ofis iflleri-
ni, yüksek ücretli ancak esnek olma-
yan ifllere tercih ediyor. Her üç çal›-
flandan ikisi çal›flt›klar› kurumun ken-
dilerine istedikleri an, istedikleri yer-
den her türlü kurumsal a¤ ve uygula-
maya bir cihaz arac›l›¤›yla eriflebilme
imkân› sa¤lamas›n› istiyor. Araflt›r-
man›n en çarp›c› sonuçlar›ndan biri de
yine her üç çal›flandan birinin yani
yüzde 66’l›k bir oran›n evden yapacak-
lar› bir ifli, kendilerine ifl güvencesi ve
daha iyi bir maafl sa¤layacak ofis ifline
tercih ediyor olmalar›; ofiste çal›flan-
lara göre günde dört saat ve üzeri daha
fazla mesai yapacak olsalar bile… Bu
sonucu duyunca insan›n “evine bu ka-
dar m› hasret kald›n?” diye soras› da
gelmiyor de¤il hani. 

fiimdi geldik mevzunun iflveren gö-
zünden nas›l göründü¤üne… Sorular›
yan›tlayan iflverenlerin yar›ya yak›n›
(yüzde 45) ofis d›fl› çal›flma için uygun

Evden çal›flma, 21. yüzy›l
ifl hayat›n›n emin
ad›mlarla geliflen
trendlerinden biri. Nas›l
olmas›n? Ulafl›m
ihtiyac›n› yok ederek
karbon sal›mlar›n›
azalt›yor; trafikte
kaybedilen iflgücü ve
“ak›l sa¤l›¤›n›” geri
getiriyor; iflverenin ofis
giderlerini düflürüyor;
çal›flana ilgi alanlar›n› ve
gereksinimlerini
düzenlemek için esneklik
sa¤l›yor. Peki, hiç mi
dezavantaj› yok?
Asosyallik, disiplin
yoksunlu¤u, zamanlama
sorunlar›… Ama bunlar
afl›lmaz sorunlar
olmamal› ki sadece
çokuluslu flirketler de¤il,
Yalova Belediyesi bile
k›smen bu uygulamaya
geçmifl durumda. Yani
haz›rlan›n: Yak›nda eve
dönüyoruz.

Yaz›: Duygu ERTÜRK

D
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teknolojik ve yasal altyap›y› henüz
oluflturamad›klar›n› düflünüyor. En
çok endifle duyduklar› konular; güven-
lik (yüzde 57), bütçe (yüzde 34) ve çal›-
flanlar›n uzmanl›¤› (yüzde 17). Çal›flan-
larsa iflverenle ayn› fikirde de¤il. On-
lar, kendilerine daha esnek bir ifl haya-
t›n›n kap›lar›n› açacak olan bu “eflsiz”
sistemin önündeki en büyük engelin
bilgi teknolojileri ve yasal düzenleme-
ler oldu¤u inanc›ndalar.  

50 ülkede faaliyet gösteren kariyer
sitesi careerjet.net’in 2011 y›l› verileri-
ne göre dünyada 40 bin 280 freelance
(proje bazl›) ve 554 home office (ev
ofis) ifl ilan› verilmifl. En fazla freelan-
ce ilan Avrupa’dan (17 bin 554 ilan), en
az Karayipler’den (54) verilmifl. Home
office ilanda bafl› 284 ilanla yine Avru-
pa çekerken, en az talep, üç ilanla Orta
Amerika’dan gelmifl. Dünya genelinde
“freelance” ve “ev ofis” ifl ilan› veril-
meyen tek k›tan›n Antarktika olmas›
da flafl›rt›c› bir sonuç olmasa gerek. Yi-
ne sitenin verilerine göre, ofis d›fl› en
çok aranan meslekler çevirmenlik, fo-
to¤rafç›l›k, internet editörlü¤ü, yaz›-

l›m, insan kaynaklar›, dergi editörlü-
¤ü, stilistlik ve mimarl›k.

Ya Asosyallik ve Disiplinsizlik?
Bu yeni ifl modeline s›cak bakanlar ol-
du¤u gibi evden çal›flman›n insanlar›
asosyallefltirece¤i ve tembelli¤e itece-
¤ini düflünenler de var. Mesela konufl-
tu¤umuz baz› “ev iflçileri”, ofise gitme-
menin pek çok avantaj›n› s›ralad›ktan
sonra, tek olumsuz yan›n›n bazen “iki
laf edecek” birilerini bulamamak oldu-
¤unu söylüyorlar. Konuyla ilgili görüfl-
lerine baflvurdu¤umuz, KRM Dan›fl-
manl›k Genel Müdürü Kerim Paker de
evden çal›flman›n baz› dezavantajlar›
oldu¤u görüflünde. “Evden çal›flmak
insanlar›n biraraya gelip kültürlerini
paylaflmalar›n› ve fikir üretmelerini
engelleyebilir. Teknoloji ne kadar iler-
lese de fiziksel olarak birarada olmak
hâlâ farkl›. Ayr›ca insanlar ifle gitti¤in-
de baflka bir dünyaya giriyorlar ve bu
ister istemez bir disiplin getiriyor. Ev-
de ilk bafllarda bu disiplini sa¤lamak
zor olabilir ama çok önemli de¤il, özdi-
siplin zamanla ö¤renilebilen bir fley”

Trend

Yalova Belediye Baflkan› Yakup Koçal:

“Bütün kamu kurulufllar› evden çal›flma düzenine geçecek”
EEvvddeenn  ççaall››flflmmaa  uuyygguullaammaass››yyllaa  nnee
aammaaççll››yyoorrssuunnuuzz??
Bilgi toplumuna gerçek anlamda
geçebilmeyi. Tar›mdan sanayiye
geçerken üretimde ve yönetimde
mekânsal ve kavramsal de¤iflimler
yafland›. Tar›m toplumunda üretim
büyük fabrikalarda yap›lmazd›. fiimdi
de bilgi toplumunda iflin büyük
iflyerlerinden yürümesi gerekmiyor.
fiöyle düflünün, bir ifllem hem hizmet
veren hem hizmet alan için evden
halledilebiliyorsa, binaya gitmeye ne
gerek var? Göreceksiniz, Türkiye’de
bütün kamu kurulufllar› bu düzene
geçecek. Geçmesi de iyi olur, çünkü
esnek çal›flma düzeniyle kamuda
hizmetin h›z› ve kalitesi artacak.

Vatandafl, personelin dönüflümlü
çal›flmas›yla 24 saat hizmet
alabilecek. Çal›flanlar aç›s›ndan
bak›nca da yolda bofl yere vakit
kaybedip yorulmad›¤› için daha mutlu
ve verimli çal›flaca¤›n› düflünüyoruz. 

BBuu  ssiisstteemmii  nnaass››ll  hhaayyaattaa  ggeeççiirrddiinniizz
ppeekkii??
Buradaki en önemli nokta,
personelin bugüne kadar yapt›¤›
bütün hizmetleri dijital ortama
geçirmek ve arflivlemekti. Arflivleme
s›ras›nda personelden olumsuz
tepkiler alsak da sonucun iyi
olaca¤›n› anlatt›¤›m›z için fazla sorun
yaflamad›k. En önemlisi personelin
irade ve inisiyatifi kalmad›. Böylece

rüflvet ve suiistimali önleyece¤iz. Bir
ifllemi yapmak veya de¤ifltirmek art›k
personelin iki duda¤›n›n aras›nda
de¤il. 

BBüüttüünn  ppeerrssoonneell  eevvddeenn  mmii  ççaall››flflaaccaakk??
Hay›r. Müflteriyle bire bir görüflmesi
gerekenler yine iflyerine gidecek. 

ÇÇaall››flflaannllaarr››nn  ppeerrffoorrmmaannss››nn››  nnaass››ll
kkoonnttrrooll  eeddeecceekkssiinniizz??
Vatandafl hizmet istedi¤ini belirtti¤i
anda ilgili personelin çal›flma
saniyesi bafll›yor ve ifllem devam
ediyor. Bilgisayar›n bafl›nda olmazsa
zaten ifli yapamayacak. Takipten
sonra personele ekstra performans
ücreti de verilecek. 

KRM Dan›flmanl›k Genel
Müdürü Kerim Paker,

disiplinsizlik ve asosyallik
gibi sorunlar›na karfl›n, 

evden çal›flma düzeninin
gelecek y›llarda 

daha da yayg›nlaflaca¤›n›
öngörüyor.
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2001’den beri büyük, küçük birçok
reklam ajans›nda çal›flt›m. Geçen
sene evden çal›flma fikriyle iflten
ayr›ld›m ve Gonzo’yu kurdum.
Yapmay› planlad›¤›m›z fley, fikir ajans›
olmak. Her türlü mecrada, herhangi
bir kampanya için fikir bulup,
uygulamaya koyuyoruz. Evden
çal›flmam›n en önemli nedeni eve
duydu¤um özlemdi.  Reklam
sektöründe uzun saatler ofiste
çal›flt›¤›n için eve hasret kal›yorsun;
efline, kendine, hatta hayata vakit
ay›ram›yorsun. E¤er bir tane hayat›m
varsa bu flekilde olmamal› dedim. Bir
senedir evden kendi iflimi yap›yorum,
çok mutluyum. Büyük bir reklam
kampanyas› fikri yaratmak gerçekten
çok heyecan verici ama evde yemek
yap›p arkadafllar›mla yedi¤im zaman
ve içlerinden biri “bu çok güzel
olmufl” dedi¤inde hemen hemen ayn›
tatmini yafl›yorum. Herkes bunu fark
etti¤inde, bir gün eve dönecek bence.
Bunu erken fark etti¤im için rahatl›kla
eve döndüm. Ve bu dönüflün
faydalar›n› da gördüm. Evde

çal›flman›n en büyük avantaj›; saat
beflte pirinç ›slatabiliyorum. Sonra
günefli fark ettim, güneflin
hareketlerini. ‹stedi¤im an kafam›
kald›r›p günefle bakabiliyorum.
‹flyerindeyseniz kendi iradenizi
kullanamayabiliyorsunuz, çünkü
aniden toplant› olabiliyor, ya da
zamans›z bir ifl gelebiliyor. Evde de
ayn› ajansta çal›flt›¤›m yo¤unlukta
çal›fl›yorum ama bu beni o kadar
y›pratm›yor. Çünkü evdeki sistem
iyisiyle, kötüsüyle bana ait. Sabah
saat 10’da ifl bafl›nda olmak ya da
12’yle 14 aras›nda flirkette ç›kan
yeme¤i yemek zorunda de¤ilim.
Bunlar insan›n üzerindeki bask›y›
azalt›yor. Bence ifl insan›n kafas›nda
bafll›yor ve bitiyor. Nerede
oldu¤unun asl›nda önemi yok.
Disiplinli çal›fl›yorsan bafl›nda biri
olmas› gerekmez. Disiplinin yoksa
istedi¤in flirkette çal›fl, o ifl yine
ç›kmaz. Kafas› rahat elemanla
çal›flan patronlar da iflin daha verimli
oldu¤unu görecek. O yüzden,
yaflas›n freelance!

Ajans Sahibi Ebru Ayaz (Gonzo Works) 

“Bir Gün Herkes Eve Dönecek”
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diyen Paker bu dezavantajlara ra¤men
evden çal›flma düzeninin gelecek y›l-
larda yayg›nlaflaca¤›n› öngörüyor:
“fiirketler maliyetleri azaltmak için el-
lerinden geleni yap›yor. Maliyetlerin
önemli bir k›sm›n› da çal›flanlar›n gelifl
gidiflleri ve oturacaklar› fiziksel alan›n
sa¤lanmas› oluflturuyor. Dolay›s›yla
elemanlar› evden çal›flt›rmak iflveren
aç›s›ndan daha avantajl›.” Paker kali-
fiye eleman say›s›n›n tüm dünyada
h›zla azalmas› nedeniyle gelecek dö-
nemlerde çal›flanlar›n daha fazla pa-
zarl›k pay› olaca¤›n› da belirtiyor ve
ekliyor: “Araflt›rmalar dünyada istih-
dam piyasas›n›n daralaca¤› yönünde.
Bu durumda çal›flanlar›n pazarl›k gücü
artacak ve iflyerlerinden kendilerine
özel baz› fleyler istemeye bafllayacak-
lar. Evden çal›flma bunlardan biri. fiu-
nu kabul etmek gerekiyor ki, insanlar
art›k bir yerden bir yere gitmek, trafi-
¤e girmek istemiyorlar.” Paker’e göre
Türkiye’de konuya hâlâ hakim olama-
yan iflverenler, eleman evde çal›fl›rsa
onu yeteri kadar iyi kullanamayacak-
lar›n› düflünüyorlar. Türkiye’deki ço¤u
iflveren çal›flanlar›n ifli kaytarmamas›
için üzerlerinde bask› kurmaya çal›fl›-
yor ve evinde oturan insan› kontrol
edemeyece¤ini düflünüyor. 

Gelece¤in ‹fl Modeli Olmas›n!
‹statistiki veriler gösteriyor ki, evden
çal›flman›n insanl›¤a en önemli fayda-
lar›ndan biri, çevreye verilen zarar› en
aza indirmesi. fiöyle ki, çal›flanlar, her
gün ifle gitmek için kilometrelerce yol
katederek devasa karbon sal›mlar›na
neden olmuyor (ulafl›m›n, karbon
emisyonlar›n›n en büyük nedenlerin-
den biri oldu¤unu unutmayal›m); ifl-
yerleri ise çal›flanlar›n›n lojisti¤i için
yollara servis araçlar› ç›karmayarak,
elektrik, su, ›s›nma ve yemekten ta-
sarruf ederek hem hem maliyeti
düflürüyor hem de çevreye verilen za-
rar› olabildi¤ince azaltm›fl oluyor. ‹n-
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sanl›k evden çal›flman›n “kiflisel ra-
hatl›¤a katk›”dan ziyade dünyam›z›n
sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan gerekli ol-
du¤unun idrakine henüz varamam›fl
olsa da, ABD baflta olmak üzere çevre
tahribat›n› önlemek isteyen geliflmifl
ülkeler bu amaçla evden çal›flmay›
yayg›nlaflt›rmaya bafllad›. Bu say›m›z-
da röportaj›na yer verdi¤imiz trend
stratejisti Jody Turner da ABD’de çev-
reye daha az zarar vermek için flirket-
lerin evden çal›flmaya yöneldi¤ini be-
lirterek, evden çal›flman›n gelece¤in ifl
modeli oldu¤unu öngörüyor. 

Ülkemizde, tam zamanl› bir çal›fla-
n›n bir y›lda ortalama 295 kWh elek-
trik, 4533 kWh do¤algaz, 132 kg kâ¤›t,
50 kg bas›l› malzeme (kart, broflür vb)
tüketti¤ini varsayal›m. Yine bir çal›fla-
n›n y›ll›k toplam at›k miktar›n›n da or-
talama 264 kg’ye tekabül etti¤ini ka-
bul edelim. Üstelik bu rakamlara daha
flirkette tüketilen yiyecek, içecek ve
ekstra masraflar da eklenecek. ‹sviçre
kökenli My Climate Türkiye, sözkonu-
su çal›flan›n bir y›l boyunca do¤aya
tam 20 ton karbon salaca¤›n› hesapl›-
yor; bu da 300 euro+KDV’ye denk geli-
yor. Zayiata bak›ld›¤›nda “ev ofis” ça-
l›flman›n bir çevre faaliyeti olarak yay-
g›nlaflt›r›lmaya çal›flmas› da oldukça
anlafl›l›r görünüyor. 

‹sviçre’de, üretkenlik ve yaflam ka-
litesinin artmas› için esnek çal›flma
modellerinin uygulanmas› gerekti¤i-
ni savunan flirket ve ifl ortaklar›n›n
düzenledi¤i, Home Office Day (Evden
Çal›flma Günü) evden çal›flman›n bir-
çok avantaj›n›n yan› s›ra çevreye ve
sürdürülebilirli¤e katk›lar›na da de-
¤inmesi bak›m›ndan önemli bir örnek
olarak kabul edilebilir. Bu anlaml› gü-
nün ilki 18 May›s 2010’da yaklafl›k 9
bin 800 kat›l›mc›yla yap›ld›, 606 ifl-
günü kazan›ld› ve bu sayede y›ll›k
karbondioksit tüketimi 1240 ton
azalt›ld›. ‹kincisi 19 May›s 2011’de ya-
p›lan etkinlikte 40 bin 790 kiflinin ka-

t›l›m›yla 908 gün kazan›larak bir y›l-
daki karbon sal›m› tam 9 bin 198 ton
azalt›ld›. Home Office Day’in resmi
internet sitesinde evden çal›flman›n
avantajlar› flöyle anlat›l›yor: “Trafik
azalaca¤› için karbondioksit tüketimi
de yar›ya iner ve bu sayede çevremizi
korumufl oluruz. Bu sayede, flirket ça-
l›flanlar›n›n memnuniyetleri ve dola-
y›s›yla verimlilikleri de artar. Di¤er
masraflar›n azalmas›, hatta yok ol-
mas› da cabas›.”

Uzman görüflleri ve yap›lan araflt›r-

malar, evden çal›flman›n hem çal›flan
hem iflveren aç›s›ndan avantajlar› ol-
du¤u gibi dezavantajlar› da oldu¤unu,
bu dezavantajlar›n da bilhassa iflvere-
ni tedirgin etti¤ini gösteriyor. Di¤er
bir ortak kanaat de flu: “‹flverenler
çevresel ve ekonomik nedenlerle bu ifl
modelini benimsemek zorunda kala-
cak.” Velhas›l ev-ofis çal›flman›n, gele-
ce¤in ifl modeli oldu¤u aflikâr. Peki,
yayg›nlaflmas› ne kadar zaman al›r?
‹flte onun istatisti¤ini bulamad›k. Hep
beraber bekleyip görece¤iz. m

Trend

Çokuluslu bir flirket olan Social Eyez
Medya Araflt›rma fiirketi için evden
çal›fl›yorum. Belli bir siyasi konu
üzerine sosyal medyada ç›kan haber
ve yorumlar› toparl›yoruz. Bundan önce
de Eurosport.com, bwin.com ve
goal.com sitelerinde editörlük yapt›m.
Hepsine evden çal›flt›m. Goal dergisine
de evden yazd›m. O dergi evden
ç›k›yordu zaten. Bence evden çal›flmak
çok daha mant›kl›. ‹flyerine gidip
geldi¤iniz zaman ‹stanbul gibi bir
yerde, en az iki saatinizi yolda
kaybediyorsunuz. Bu çok verimsiz bir
zaman. Bir de yoruyor, verimi
düflürüyor. 
Daha önce Türkiye’nin en önemli
dergilerinden birinde tam zamanl›
olarak çal›fl›rken evimdeki bilgisayar ve
kütüphane iflyerindekinden daha iyiydi.
E, iflyeri bana ne sunacak o zaman?
Bütün iflyerlerinde kötü donan›m ve
yetersiz arfliv var. Neden ifle
gidiyorum? ‹fl ve hayat kalitemi
düflürmek için mi? ‹flyerine gidince
günde dokuz saat mesai var. Bu vakti
asla tam olarak kullanmaman›za
ra¤men iflyerinde oturmak
zorundas›n›z. Evde ise program›n›
kendin ayarl›yorsun. Bir de ifl hayat›nda
çok gereksiz bask›lar kuruluyor. ‘Ben
buraday›m’ demek için fevri hareketler
yap›yorsunuz, böyle hareketlerle

karfl›lafl›yorsunuz. Bu da
motivasyonunuzu düflürüyor.
Yöneticinizle internet üzerinden
iletiflim sa¤lad›¤›n›zda ise sadece
gerekli olan fleyleri konuflup gereksiz
detaylara tak›lm›yorsunuz. Her fleyi
geçin, en rahat etti¤iniz yerde,
evinizde çal›fl›yorsunuz. 
Konuya çevre aç›s›ndan bak›nca da
evden çal›flmak mant›kl›. Benim için
ayr›ca elektrik, su, harcamas›, yol ve
yemek masraf› yap›lmayacak. Trafik
sorunu da büyük ölçüde çözülür.
‹stanbul’un yar›s›n›n evden çal›flt›¤›n›
düflünsenize, nas›l sakin ve huzurlu
bir flehir olurdu.

Sosyal Medya Araflt›rmac›s› Onur Yaz›c›o¤lu (Social Eyez) 

“Keflke ‹stanbul’un Yar›s› Evden Çal›flsa”
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Portre

Ateflböceklerinin
Peflinde Bir Ömür

Ali Nihat
Gökyi¤it
Ali Nihat Gökyi¤it Türkiye’de
sürdürülebilirlik üzerine proje üreten
ilk ifladamlar›ndan biri. 
TEKFEN’i kurdu¤u y›llarda
Türkiye’nin yollar›n›, evlerini,
sokaklar›n› ayd›nlatmay› koymufltu
kafas›na. Sonradan Hayrettin
Karaca’yla birlikte kurduklar›
TEMA’yla Türkiye’nin do¤as›n›
ayd›nlatmaya koyuldu. Ayn› zamanda
ÇEDB‹K kurucusu da olan Gökyi¤it,
sürdürülebilir a¤aç tar›m›, botanik
bahçeleri ve k›rsal kalk›nmaya
yönelik di¤er pratik projeleriyle yeni
nesillerin de yolunu ayd›nlatmaya
devam ediyor hâlâ. 

Yaz›: Balkan TALU 
Foto¤raflar: Özgür GÜVENÇ
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EKFEN’de yapt›klar›n›, TEMA’y›
kurarken nas›l didindi¤ini elbet-
te biliyorduk ama birkaç ay önce

KAG‹DER toplant›s›nda yapt›¤› sunum
sayesinde karfl› karfl›ya geldim Ali Nihat
Gökyi¤it’le. fiu anda 86 yafl›nda olan
Gökyi¤it, do¤ayla savafl›m›z›n neden 3.
Dünya Savafl›’ndan daha tehlikeli oldu-
¤unu anlat›yor; ormanlar› ve biyoçeflitli-
li¤i, olufltuklar› zaman diliminden nas›l
çok daha h›zl› tüketti¤imizi… Her y›l
Portekiz’in yüzölçümü kadar orman
kaybetti¤imizi, tropikal ormanlar›n üç-
te birinin yok oldu¤unu, son 50 y›l için-
de karbon emisyonunun dört kat artar-
ken yutak vazifesi görecek olan orman-
lar›n nas›l yok edildi¤ini anlat›yor.

Eskiden dedelerimiz bizlere masal
anlat›rken uzak ülkelerden, devler-
den, ejderhalardan, tuhaf mahlûkat-
lardan söz ederlerdi. Ali Nihat Gökyi-
¤it ise biyoçeflitlili¤in önemini anla-
t›rken örnek olarak konik salyangoz-
dan ve onun sald›¤› enzimlerin a¤r›-
lara nas›l iyi geldi¤inden bahsediyor.
1925 do¤umlu olan Gökyi¤it’in çocuk-
luk ve gençlik y›llar›n›n geçti¤i Artvin
ise bir masal ülkesi kadar uzak bir
yerde art›k.

“Bakü’de petrol bulundu¤u zaman
ilk boru hatlar›ndan biri Batum’a çe-
kildi. Bu yüzden Batum flehir olarak
çok geliflti. Artvin ise Batumlular›n
sayfiye yeri haline geldi. Evlerde oda-
lar›n birleflti¤i yerlerde peçka ad› veri-
len silindir fleklinde sobalar olurdu. Bu
sobalar evlerin her yerini muntaza-
man ›s›t›rd›. Artvin’de çok güzel ceviz
a¤açlar› vard›. Cevizlerin kabuklar› so-
baya at›l›r, ›s›nmak için yak›t olarak
kullan›l›rd›. Zaman›nda yeflillikler
içindeki ahflap evlerden piyano sesleri
yükselirdi. Gündüzleri çiçeklerin ara-
s›nda kelebekleri, geceleri de ateflbö-
ceklerini kovalard›k. fiimdi çocuklar
ateflböceklerini tan›m›yorlar bile.”

Peki, flimdiki Artvin? Gökyi¤it: “Ben
40-50 y›l boyunca ›srarla Artvin’e git-

medim. Artvin Valisi bir aç›l›fl için beni
ça¤›rd›¤›nda da söyledim bunu. O ha-
yal k›r›kl›¤›n› yaflamak istemiyordum.
Israr ettiler, gittim, maalesef hakl›
ç›kt›m” diyor.

Ali Nihat Gökyi¤it hem Bay›nd›rl›k
Bakanl›¤›’na ifl yapt›¤› dönemlerde
hem de TEKFEN’i kurdu¤u y›llarda in-
flaatlarda çal›fl›rken, Anadolu’yu ka-
r›fl kar›fl dolaflarak do¤an›n nas›l tah-
rip edildi¤ini gözleriyle gördü. Türki-
ye’nin ilk ampul fabrikalar›ndan biri-
ni kuran, çevre dostu binalara öncü-
lük edip ÇEDB‹K’in kuruculu¤unu ya-
pan, 2009 y›l›nda Ekonomist dergisi
taraf›ndan “Y›l›n Sivil Toplum Önde-
ri” seçilen Ali Nihat Gökyi¤it hep ile-
riye bakan biri elbette ama gene de
çocuk denecek yaflta terk etti¤i Art-
vin de dahil olmak üzere Anadolu’nun
do¤al dokusunun sürekli bozuldu¤u-
na, tahrip edildi¤ine flahit olmak yü-
re¤ini hep s›zlatt› Ali Nihat Gökyi-
¤it’in…

Tehlikeli Sularda Tek Bafl›na
Ali Nihat Gökyi¤it, ceviz a¤açlar›n›,
ateflböceklerini, piyano seslerini ar-
d›nda b›rak›p tehlikeli sulara yelken
açt›¤›nda henüz 15 yafl›ndayd›. Babas›,
onun ayaklar› yere basan bir birey ol-

Otobanlar›n aras›nda bir
cennet kurmak kimin akl›na
gelir ki? Ali Nihat Gökyi¤it’in

gelmifl ve merhum efli
Nezahat Gökyi¤it’in ad›n›
verdi¤i botanik bahçesini

yoktan varetmifl. 

T
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mas›n› istedi¤i için Robert Koleji’ne
sokmaya azmetti. Bu yüzden de Ho-
pa’dan ‹stanbul’a gidecek olan gemiye
tek bafl›na bindirdi onu (Çakt›rmadan
birilerine göz kulak olmas› için tembih
etti¤ini sonradan ö¤renmifl Ali Nihat
Gökyi¤it). 

Vapur da öyle s›radan bir vapur de-
¤il. ‹skele yok, kay›kç› gelip yolcular›
al›yor. Yanl›fl yere atlarsan›z an›nda
kendinizi denizde bulabilirsiniz. Bu
yüzden kay›kç›n›n iflaretini beklemek
önemli. Gökyi¤it, uzun bir gemi yol-
culu¤undan sonra ‹stanbul’a, dedesi-
nin evine var›yor. Ancak benzer bir
takti¤i de dedesi uyguluyor ve Emi-
nönü’nden tramvayla Bebek’e nas›l
gidilece¤ini anlat›yor torununa. Ro-
bert Koleji’nde ise hocalar› sürekli
okul içi etkinliklere ve kulüp aktivite-
lerine kat›lmas› için teflvik ediyorlar
genç Ali Nihat’›.

Robert Koleji’nden sonra da ABD
Michigan Üniversitesi’ne gidiyor Ali
Nihat Gökyi¤it. Günler süren vapur
yolculuklar›, aylar süren flilep yolcu-
luklar›ndan sonra New York’ta topra-
¤› öpüp aya¤a kalk›nca dikkatini çe-
ken ilk fley ayd›nl›k oluyor. Türki-
ye’nin yollar›n›, evlerini, sokaklar›n›
ve hatta insanlar›n› ayd›nlatmay› da
o zamanlar koyuyor kafas›na. Evlerin

ancak gazya¤›yla ayd›nlanabildi¤i,
hatta meflhur karne zamanlar›na
denk geldi¤i için pek de ayd›nlana-
mad›¤› ‹kinci Dünya Savafl› y›llar›nda
Ali Nihat Gökyi¤it’in en büyük haya-
linin ayd›nl›k olmas› do¤al. Öyle ya,
Hopa’dan Artvin’e, Artvin’den ‹stan-
bul’a bütün o yollar› karanl›kta tek
bafl›na katetmek zorunda kalm›flt›. 

Gökyi¤it, ABD’de bir fley daha ö¤-
renmiflti. Ne ifl olursa olsun, bütün
amaç ifli daha kolay ve çabuk bitir-
mekti. Bütün ifl felsefesi verimlilik
üzerine kurulmufltu. Di¤er bir önemli
k›stas da sorun çözüp çözemedi¤iniz-
dir. ‹fl hayat›n› daha yak›ndan tan›mak
için gitti¤i Pennysilvanya’da ö¤ren-
miflti bu dersi. Gannett Fleming
Corddry and Carpenter, Inc. firmas›n-
da mülakata girdi¤inde görüflmeyi ya-
pan müdürler ne özgeçmifline bakm›fl-
t›, ne de mezun oldu¤u üniversiteye.
Kendisine örnek bir problem vermifl-
lerdi sadece. “Yöntemlerimiz farkl›yd›
ama ben ve bir aday daha problemi
çözdük ve flirket ikimizi ald› ifle” diyor
Gökyi¤it. 

Alet yapmak, bir ifli pratik ve çabuk
yapmak ve problem çözmek…  Ali Ni-
hat Gökyi¤it TEKFEN’i kurdu¤u y›llar-
da bu üç özelli¤i birlefltirmeye gayret
ediyor. 

Portre

Ali Nihat Gökyi¤it Artvin’de köylülerle
bölgenin zengin biyoçeflitlili¤i üzerine
konufltu¤unda ona sorulan soru “Peki
biz neden dizboyu fakirlik içindeyiz?”
oluyor. Bu noktadan hareketle,
“Bölgenin sürdürülebilir k›rsal
kalk›nmas›n›n lokomotifi neden Saf
Kafkas Ar›s› olmas›n” diyor Gökyi¤it. Saf
Kafkas ar›lar› her havada ifle ç›k›p bal
toplayabiliyor. Uzun bir dili var, di¤er
ar›lardan iki üç kat daha fazla bal
topluyor. Ayr›ca uysal bir ar›, bu yüzden
ar›c›lar taraf›ndan sevilen bir ›rk. Baz›
kovanlardan bir defada seksen kilo bal

al›nabiliyor. Gökyi¤it’in önayak oldu¤u
proje sayesinde flu anda senede 30
bin kadar ana ar› üretiliyor ve ülkenin
de¤iflik yerlerine da¤›t›l›yor. 

Saf Kafkas Ar›s› ve Biyoçeflitlili¤in Zenginli¤i
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TEMA’y› Nas›l Kurduk?
Y›llar y›llar› kovalar. Ali Nihat Gökyi-
¤it, TEKFEN’le büyük ifl baflar›lar›na
imza atar. Bir yandan da ifl gere¤i kar›fl
kar›fl dolaflt›¤› Anadolu’nun do¤as›n›n
u¤rad›¤› felaketlere ve zorbal›¤a tan›k
olur. Yapacak bir fley olmal›d›r. Bun-
dan sonras› güzel bir tesadüfün eseri-
dir. Ayn› dönemlerde Karaca Tekstil
firmas›yla baflar›l› bir ifl hayat›n› nok-
talamaya karar veren ve Yalova’da
kurdu¤u Arboretum’da kendini emek-
lili¤e ay›ran Hayrettin Karaca ile kap›
komflusu olurlar. Karaca’n›n akl›nda
“Sivas’ta mola verdikleri yerdeki ku-
rumufl p›nar” vard›r; Gökyi¤it’in de,
Artvin’in gecelerini ayd›nlatan ateflbö-
ceklerini günümüzün çocuklar›n›n ne-
den göremedi¤i belki de. Sonunda
Hayrettin Karaca koluna takar, Yalo-
va’ya götürür Ali Nihat Gökyi¤it’i. Ya-
lova’da a¤açlar›n, çiçeklerin gölgesin-
de erozyon hakk›nda hasb›hal ederken
bulurlar kendilerini. TEMA fikri de bu-
radan do¤ar. Ali Nihat Gökyi¤it y›llar-
d›r çal›flt›¤› inflaatlar s›ras›nda Anado-
lu’daki yok olufla, çölleflmeye flahit ol-
mufltur. Karanl›¤a gidiflin baflka türlü-
südür yaflanan ve çocuklu¤undan beri
en büyük kayg›s›d›r karanl›k. 

Bu yüzden acil olarak 30 kiflilik bir
ifladamlar› listesi haz›rlay›p, ilk olarak

Vehbi Koç’a giderler. Kendisine göste-
rilen ilk on diadan sonra Vehbi Koç
“Tamam, kurun vakf›” der ve sadece
bir flart koflar. Nihat Gökyi¤it de ken-
disi kadar sermaye koyacakt›r vakf›n
kurulufluna. fiartlar yerine getirilir ve
TEMA Türkiye’de hiçbir sivil toplum
kurulufluna gösterilmeyen ilgi ve des-
te¤e mazhar olur. Ali Nihat Gökyi¤it ve

Hayrettin Karaca daha bu jargon
yokken, Nejat Eczac›bafl› ve Ali Koç-
man gibi ifladamlar›n›n da deste¤iyle,
Türkiye’nin sürdürülebilirlik üzerine
ilk sivil toplum kuruluflunun temelle-
rini atarlar. Bu noktada TEMA’n›n bir
özelli¤ini daha hat›rlat›yor Gökyi¤it ve
diyor ki: “TEMA, ilgili bütün bakanl›k
müsteflarlar›n›n do¤al mütevelli heye-
ti üyesi oldu¤u tek vak›ft›r.” Tabii bu-
radaki ana amaç devletin erozyonla
mücadeleye ciddi olarak sahip ç›kma-
s›n› sa¤lamakt›r.

Ali Nihat Gökyi¤it, sosyal sorumlu-
luk konusunda da sivil toplumculuk
konusunda da öncü kimli¤ini her za-
man korur. Yurtd›fl› e¤itim ve staj a¤›
AIESEC’in Türkiye aya¤›n›n kurulaca¤›
s›rada, Nejat Eczac›bafl› ve Osman
Behçet A¤ao¤lu’nun akl›na ilk gelen
isim Ali Nihat Gökyi¤it’tir. Hâlâ büyük
bir heyecanla TEMA gibi ÇEDB‹K’in de
kendi çal›flma odas›nda kuruldu¤unu

A¤aç Tar›m› da Yolda

Ali Nihat Gökyi¤it  bundan alt› y›l
önce endüstriyel ormanc›l›k ifline de
girmifl. Her y›l 200 hektarl›k alan
eklenerek büyüyen a¤aç tar›m›
arazileri bugün 300 bin a¤açl›k bir
kapasiteye eriflmifl durumda.
Karacabey’den Çanakkale ve
Bal›kesir’e kadar olan bölgede
de¤iflik alanlarda faaliyete geçen
endüstriyel ormanc›l›k büyük karbon
yutak alanlar› yarat›yor. Endüstriyel
amaçla kullan›lacak fidanlar› önce
birbirine yak›n dikmek gerekiyor.
Mesafeyi pek sevmiyorlar. ‹ki sene
sonra ilk aralaman›n yap›lmas›
bekleniyor. Dikilen k›z›lçamlar hem
bir karbon yuta¤› ifllevi görüyor hem
de sürdürülebilir yap›larda ahflap
olarak kullan›labiliyor. fiili, Yeni
Zelanda ve Finlandiya gibi ahflap
kullan›m› ve ihracat›nda dünyada
önemli bir yere sahip birçok ülke,
a¤aç tar›m›n› y›llard›r uyguluyor. 

Y›llarca çal›flt›¤› inflaatlar
s›ras›nda Anadolu’daki yok

olufla, çölleflmeye flahit olan
Ali Nihat Gökyi¤it, Hayrettin

Karaca’n›n “bir vak›f kural›m”
önerisine dört elle sar›lm›fl. 
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anlat›yor. Sonra derin bir nefes al›p bi-
nalar›n do¤al varl›klar›n tüketilmesin-
deki pay›n›n yüzde 25 ila 40 aras›nda
oldu¤unu, elektrik sarfiyat›n›n da yüz-
de 70’inin binalar taraf›ndan yap›ld›-
¤›n› anlatmaya bafll›yor tane tane. On-
dan sonra da enerji tasarrufu yapan ›s›
pompalar›ndan, yeflil çat›lardan dem
vuruyor… Öyle ya gençli¤inden beri
kendini ayd›nl›¤› yaratmaya vakfet-
mifl bir insan var karfl›m›zda.

Hem Üretip Hem de Do¤ay›
Koruyabiliriz
EKOIQ’yu yay›nlamaya bafllamam›z›n
en temel gerekçelerinden biri ayn› an-
da hem üretim yap›p hem de do¤ay›
koruman›n mümkün oldu¤unu örnek-
lerle ortaya koyabilmekti. Ali Nihat
Gökyi¤it bu konuda belki de Türki-
ye’deki ilk öncülerden biri. “Sizin pro-
jeleriniz çevreyle dost yat›r›m yap›la-
bilece¤ini gösteriyor, örne¤in Kafkas
ar›s›” diye bafllay›nca hemen al›yor la-
f› a¤z›m›zdan ve diyor ki: “Do¤a dostu
üretim... Bu hiçbir zaman ç›kmad› ak-
l›mdan”. Sonra Türkiye’nin biyoçeflit-
lilik aç›s›ndan en önemli dört bölgesi-
ni say›yor bir nefeste: Köprülü Kan-
yon, Kayseri Sultan Sazl›¤›, ‹¤neada ve
tabii ki Artvin Camili (Macahel). ‹lk
olarak kelebekleri ve ateflböceklerini
kovalad›¤› Artvin’e gidiyor akl› Ali Ni-
hat Gökyi¤it’in. Kafkas ar›s›n›n hikâ-
yesi de böyle bafll›yor. 

Artvin’in Camili köyünde ciddi bir
biyoçeflitlilik zenginli¤i var. O kadar
ki, ormanda tilkiler taraf›ndan yaka-
lanan baflka bir hayvan›n ne oldu¤u bir
türlü tespit edilemiyor. Köylüler de di-
yor ki madem bu kadar zenginli¤imiz
var, biz neden bu kadar yoksuluz? Kaf-
kas ar›s› projesi tam da bu noktada
bölge halk›n›n imdad›na yetifliyor ve
“koyu sosyalist” olarak tan›mlad›¤›
Yücel Ça¤lar’a do¤a dostu bir üretim
tarz›n›n nas›l yarat›labilece¤ini arafl-
t›rmas›n› söylüyor. Yücel Ça¤lar Kaf-

kas ar›s›n›n izini böyle buluyor. 
Ali Nihat Gökyi¤it’in önem verdi¤i

di¤er bir proje de Harran Ovas›’nda
safran yetifltirilmesi. Harran Ova-
s›’nda y›llard›r monokültür tar›m uy-
gulanmas›na çare olarak safran yetifl-
tirmeyi düflünmüfl Gökyi¤it. Harran
Üniversitesi’yle iflbirli¤i de yaparak
bölgede safran yetifltirilebilece¤ini
keflfetmifller. Harran’da sadece pa-
muk üretildi¤inde yaflanan sorunlar›
gördü¤ü için tektipçili¤in her türlüsü-
ne karfl› Gökyi¤it. Bu yüzden Rize’de

çay yerine süs bitkileri yetifltirmek
üzerine de kafa yoruyor; Sakarya’da
f›nd›¤›n d›fl›nda meyve a¤açlar› da ye-
tifltirmeye çal›fl›yor. 

Ali Nihat Gökyi¤it’le iki saatten faz-
la sohbet ettik. O, bir yandan kendi
ayaklar› üzerinde durmak için okya-
nuslar› aflm›fl bir delikanl›, bir yandan
da çocuklu¤unun ateflböceklerini, ye-
flil derya içindeki evini özleyen tecrü-
beli bir ifladam›. Zaten muhtemelen bu
yüzden biz sürdürülebilir, do¤a dostu
ifl falan deyince “‹flte ben y›llarca bunu
anlatmaya çal›flt›m” deyip bafll›yor
Kafkas ar›lar›n›, safran› anlatmaya.
Biz de onu, arka fonda çocuk sesleri,
Nezahat Gökyi¤it Botanik Park›’ndaki
(NGBB) bir çarda¤›n alt›nda dikkatle
dinliyoruz. 

“Dünyan›n Bafl› Dertte”
Sonra, 86 yafl›ndaki Ali Nihat Gökyi¤it
önde, biz arkada bir a¤aç ve çiçek der-
yas›n› katediyoruz. Türkiye’nin en bü-
yük so¤anl› bitkiler koleksiyonu bu
bahçede. Otoban›n tozun topra¤›n›n
yan›nda huzur verici bir vaha olan
NGBB, flimdiden ‹stanbul’un yeflil
alan pastas›nda yüzde 12’lik bir paya
sahip. Bu arada Ali Nihat Gökyi¤it ol-

Portre

TEKFEN’in Yeflil Binas›’n›n
LEED Sertifikas›’n› ald›¤›
törende görüyoruz onu

tekrar. Bitmeyen enerjisiyle
bir nefes al›p, bafll›yor
konuflmaya: “Dünyan›n 

bafl› dertte…”
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dukça s›cak bir havada hiçbir yorgun-
luk belirtisi göstermeden Konya’da
ezelden kavgal› iki köylünün bar›flma-
s›na vesile olan Tülüflah bitkisini an-
latmaya bafll›yor. Türü tehlike alt›nda
olan bu bitkinin özelli¤i ait oldu¤u
baklagiller familyas›ndaki 18 bin tür
içinde sadece onun bir çiçekte üç, ba-
zen dört meyve açabilmesi. Bu yüzden
Tülüflah’›n di¤er baklagillerin verimi-
ni art›rmak için kullan›lmas› düflünü-
lüyor. E¤er baflar›l› olunabilirse fasul-
ye ve mercimek gibi baklagillerin ve-
riminin üç-dört kat daha artmas› söz
konusu. Bu arada, park›n Ertu¤rul
adas›nda bulunan iki an›t zeytin a¤a-
c›na tak›l›yor gözümüz. Bu a¤açlar
Gemlik’teki bir zeytinlikte fabrika
alan› aç›lmas› için kesilecekken
Gökyi¤it taraf›ndan kurtar›l›yorlar
Onun için biz gene ona b›rak›yoruz sö-
zü: “‹htiyar zeytin a¤ac› diyor ki be-
nim sonum geldi. Genç a¤aç diyor ki
ben seni b›rakmam. Kuflaklar aras›
dayan›flma böyle bir fley. Biri ölmüfl,
biri canl› iki an›t a¤aç, birbirine sar›l›p
ayn› topraklar› paylafl›yor”.

Ataflehir’de TEM’in hemen yan›nda
eflinin ad›n› yaflatmak için oluflturdu-
¤u vahan›n ç›k›fl kap›s›nda vedalafl›yo-
ruz Ali Nihat Gökyi¤it’le. TEKFEN Le-
vent Ofis’inin LEED Gold Sertifikas›’n›
ald›¤› törende görüyoruz onu tekrar.
Hiç bitmeyen enerjisiyle bir nefes al›p,
bafll›yor konuflmaya: “Dünyan›n bafl›
dertte…”

Törenden sonra Levent’teki anayo-
la ç›k›p o keflmekeflin içine tekrar dal-
d›¤›nda, o gürültü ve kaostan ötürü
kendini yorgun hissedip sonra da uta-
n›yor insan. Evet, dünyan›n bafl› dert-
te. Bizim de bafl›m›z dertte asl›nda. Ali
Nihat Gökyi¤it uzaktan bir el feneriy-
le ayd›nlat›yor yolumuzu. Ne de olsa
imza att›¤› çok örnek proje var. O ka-
ranl›k sularda bo¤ulmamay› baflarm›fl
ve flimdi de bize yol gösteriyor. Anla-
yana… m

1995 y›l›nda Ali Nihat Gökyi¤it efli
öldü¤ünde an›s›n› nas›l yaflat›r›m diye
düflünürken TEM’in kenar›na yay›lm›fl
yaklafl›k k›rk dönümlük bir tafl y›¤›n›
çarpar gözüne. Kendi tabiriyle “bir
diken bile yoktur” arazide. Gökyi¤it
hemen karayollar›na gider ve projesini
anlat›r; izinleri al›r. Park›n bulundu¤u
alan ilk önce büyük makinelerle
eflelendikten sonra ya¤murun ve kar›n
güvenli ellerine teslim edilir. Toprak
›slah edildikten sonra bu alana yaklafl›k
50 bin a¤aç ekilir. Bugün bu alan
‹stanbul’daki yeflil alan örtüsünün
yüzde 12’sini oluflturuyor. NGBB ayn›
zamanda Türkiye’nin en büyük so¤anl›
bitkiler koleksiyonuna sahip. Son anda
kesilmekten kurtulmufl an›t a¤açlardan
kurakl›¤a dayan›kl› bitkilere, eski
‹stanbul’un canland›r›ld›¤› bahçelerden
yenilenebilir yabani otlara kadar her
fley var bu bahçede. Ali Nihat Gökyi¤it,

yenilenebilir yabani otlar meselesini
çok ciddiye al›yor. O kadar ki hem bu
otlar›n yetiflti¤i alanlardaki köylülerle
konufluyor hem de lokantac›larla
anlafl›p bu otlarla yemekler
piflirttiriyor ki ileride g›da krizi
ç›kt›¤›nda alternatiflerimiz olsun. 
NGBB ayn› anda bir e¤itim ve
araflt›rma merkezi. Park›n içinde hem
çocuklara hem de yetiflkinlere
yönelik bahç›vanl›k e¤itimleri var.
Çocuklar›n do¤ayla empati
yapabilmesi için anaokulu
seviyesinden bafllayarak çeflitli yafl
gruplar› için e¤itim atölyeleri
oluflturulmufl. Çocuklar küçük
yafllar›ndan itibaren a¤açlar›, çiçekleri
dokunarak, koklayarak, yetifltirerek
ö¤reniyorlar. Çocuklar için
tasarlanm›fl alanlarda ipekböcekleri
de bulunuyor. Büyüdüklerinde
kelebekleri kovalayabilsinler diye…

Otobanlar›n Ortas›nda Bir Cennet
Nezahat Gökyi¤it Botanik Bahçesi
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Sivil Toplum

Gökkufla¤›n› Asla Bat›ramazs›n›z!

“Ola¤an ‹nsanlardan
Ola¤anüstü Bir Öykü”
okumak ister misiniz? O
halde 15 Eylül 1971 günü,
Kanada’n›n Vancouver
Liman›’ndan denize aç›lan
küçük bal›kç› teknesine
kadar uzanman›z
gerekecek. Geminin içindeki
küçük ekip, bugün dünyan›n
en güçlü uluslararas› çevre
STK’s› olan Greenpeace’i
kuracak ve çevre
düflmanlar›n›n korkulu
rüyas› haline gelecekti. 

Yaz›: Deniz SÖZÜDO⁄RU
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endini dünyay› de¤ifltirmeye
adayan bir grup insan, 40 y›l
önce 15 Eylül 1971’de, ABD’nin

nükleer testlerine son vermesini sa¤-
layacak bir mücadele için Kanada’n›n
Vancouver Liman›’ndan gemiyle deni-
ze aç›ld›. Phyllis Cormack adl› eski ve
küçük bir bal›kç› teknesi kiralayan
Greenpeace kurucular›, Amchitka
Adas›’na do¤ru yola ç›kt›. Onlar›n
misyonu, cesur bir meydan okuma ey-
lemiyle ABD’nin Alaska k›y›lar›nda
yapaca¤› nükleer testi protesto et-
mekti. Yolculuklar› ABD Sahil Güven-
lik güçleri taraf›ndan kesilmifl olsa da,
bu cesur eylemciler, nükleer test teh-
likelerine dünya çap›nda dikkat çeke-
rek tarihe geçtiler.

1972’de ABD hükümeti Amchit-
ka’daki nükleer testleri durdurdu. Za-
ferden ilham alan Greenpeace, Güney
Pasifik’teki Mururoa mercanadas›n-
daki nükleer denemeleri durdurmak
için çal›flmaya karar verdi. Nükleer
karfl›t› Kanadal› ifladam› David
McTaggart, bu yolculuk için kendi yel-
kenlisi Vega’y› Greenpeace’e ba¤›flla-
d›. Ertesi y›l Vega mürettebat› Moru-
roa’ya ikinci gezisinde, Frans›z do-
nanmas› komandolar› taraf›ndan sal-
d›r›ya u¤rad›. Ekibin çekti¤i foto¤raf-
lar sayesinde dünyaya duyurulan sal-
d›r›yla, Fransa’n›n nükleer testlerine
yönelik zaten yayg›n olan uluslarara-
s› muhalefet daha da güçlendi. 

‹flte Eylül 1971’e denk gelen bu tari-

hi gemi yolculu¤u sayesinde, hareket
bir k›v›lc›m gibi, tüm dünyaya yay›la-
rak büyüdü ve dünyan›n en büyük
uluslararas› çevre organizasyonunun
temelleri at›ld›. Greenpeace’in öykü-
sü, s›radan insanlar›n nas›l ola¤anüs-
tü fleyler yapabilece¤ini herkese ka-
n›tlad›.

Y›llar içerisinde Greenpeace, çev-
reyi koruyan ve bar›fl› destekleyen
modern, küresel bir örgüt haline gel-
di; ayn› bugünün çevre sorunlar› gibi.
Do¤u Asya, Latin Amerika, Avrupa,
Kuzey Amerika, Avustralya ve Afri-
ka’da olmak üzere toplam 40 ülkede
ofisi bulunan Greenpeace bu 40 y›ll›k
zaman dilimine bir sürü zaferi s›¤d›r-
may› baflard›. Tüm bunlar› yaparken

K
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en temel prensiplerinden de ödün
vermedi: Bar›flç›l do¤rudan eylemler
gerçeklefltirmek ve finansal olarak
ba¤›ms›zl›¤›n› korumak. 

Dünyan›n el de¤memifl son yeri
olan Antarktika, flu anda uluslararas›
anlaflmalarla maden araflt›rmalar›na
karfl› çok iyi bir flekilde korunuyorsa,
bunun, yedi y›l boyunca devam eden
ve ayn› zamanda bölgede kal›c› bir
oluflumu da kapsayan Greenpeace
kampanyas›n›n sonucunda gerçek-
leflti¤ini unutmamak gerekiyor.

Bir Gökkufla¤›n› Asla Bat›ramazs›n!
Greenpeace’in en çok bilinen gemisi
olan Rainbow Warrior’un güvertesi
bu 40 y›lda kimleri a¤›rlamad› ki? Di-
ni liderler, kraliyet ailesi üyeleri ve
rock y›ld›zlar›... Rainbow Warrior ta-
rihi boyunca çeflitli çevre suçlar›na
meydan okudu; 2004’te Tsunami kur-
banlar›na destek verdi, balina avc›l›-
¤›na, nükleere, savafla, küresel ›s›n-
ma ve okyanuslarda yaflanan çevre
katliamlar›na karfl› yelken açt›.

‹lk Rainbow Warrior, 1955 y›l›nda

yap›lm›fl bir bal›kç› teknesiydi. Gre-
enpeace taraf›ndan 1978 y›l›nda bir-
çok gönüllünün çal›flmalar›yla onar›l-
d› ve yeniden suya indirildi. Gemi
1985 y›l›n›n 10 Temmuz günü Fran-
sa’n›n yapaca¤› nükleer denemeleri
protesto amac›yla, Yeni Zelanda’n›n
Auckland liman›ndan hareket etme-
den birkaç gün önce, Frans›z gizli ser-
visinin ajanlar› taraf›ndan alt›na pat-
lay›c›lar yerlefltirilerek bat›r›ld›. Bu

Sivil Toplum

Çevre Zaferleriyle Dolu 40 Y›l
1971 ‹lk Greenpeace

eyleminin ard›ndan,
ABD, Alaska’da nükleer denemeleri
durdurdu.

1975 Fransa, atmosferdeki
atom bombas›

denemelerinden vazgeçti.

1982 Kanada’da yap›lan
eylemler sonucunda,

Avrupa Komisyonu yavru fok kürkü
ithalat›n› yasaklad›.

1989 Okyanuslarda ak›nt›
a¤lar›yla avlanmaya

karfl› Birleflmifl Milletler yasa¤› ilan
edildi.

1994 Endüstrileflmifl ülkelerden
geliflmekte olan ülkelere

toksik at›k ticareti yasakland›.

1996 Atom bombas› denemeleri
dünya çap›nda yasakland›.

1998 Shell, aç›k denizdeki
petrol platformunun geri

dönüflüm için karaya al›nmas›na raz› oldu.
Greenpeace, kullan›lmayan platformlar›n
denize bat›r›lmamas› için 1995’ten beri
kampanya yürütüyordu.

2004 Disney’in çocuk
giysilerindeki zararl›

kimyasallarla ilgili Greenpeace raporu
ve benzer bilimsel çal›flmalar sonucu

Puma, Adidas, Chicco ve Nokia gibi
küresel markalar, baz› ürünlerindeki
tehlikeli kimyasallar› üretimlerinden
kald›rmay› taahhüt ettiler.

2004 Coca-Cola, McDonald’s
ve Algida,

hidroflorokarbon içeren so¤utucular›n›
de¤ifltirece¤ini aç›klad›.

2005 LG, tüm elektronik
serisini toksik

maddelerden ar›nd›rmay› taahhüt etti.

2005 ‹sviçre’de befl y›l
boyunca sürdürülen

kampanya sonucunda GDO’lu
ürünlerin ülkede yetifltirilip

Don´t Make A Wave Toplulu¤u- 01/05/1971
Jim Bohlen, Paul Cote, Irving Stowe.
© Greenpeace / Robert Keziere

Organik pirinç tarlas›nda hasat kutlamas›
15/10/2009, Tayland

© Greenpeace / Athit Perawongmetha
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olay sonucu Greenpeace foto¤rafç›s›
Fernando Pereira bo¤ularak öldü. Ye-
ni Zelanda polisinin araflt›rmalar› ve
kamuoyu bask›s› sonucu, dönemin
Fransa Baflbakan› Laurent Fabius,
“ajanlar›n emirler do¤rultusunda ha-
reket ettiklerini” kabul etti, Frans›z
ajanlar› uluslararas› mahkemede
suçlu bulundu.

Muhtemelen, geminin tarihindeki
en unutulmaz anlar, Pasifik’teki nük-
leer denemeleri durdurmak için girifl-
ti¤i uzun mücadele dönemiydi. Bom-
balanmas›na ra¤men RW, nükleersiz
bir Pasifik için mücadeleye devam et-
ti. Geçti¤imiz y›l Türkiye’ye de gele-
rek, “Nükleersiz bir Türkiye” için ye-
rel halk›n ve nükleer karfl›t› herkesin
mücadelesine destek verdi. Uluslara-
ras› mürettebat› Sinop Gerze’de dü-
zenlenen termik ve nükleer santral-
lara karfl› mitingde halkla omuz omu-
za yürüdü.

Greenpeace’in simgelerinden biri
olan, bayrak gemisi Rainbow Warrior
(Gökkufla¤› Savaflç›s›) A¤ustos ay›n-
da Singapur’da düzenlenen bir tören-

le, Bangladefl merkezli sivil toplum
kuruluflu Friendship’e devredildi. Ra-
inbow Warrior art›k bir hastane ge-
misi olarak hizmet verecek. 22 y›l bo-
yunca çevreyi korumak ad›na Türkiye
de dahil tüm dünyay› dolaflan Rain-
bow Warrior gemisinin yeni ad›, Ben-
gal dilinde gökkufla¤› anlam›na gelen
Rongdhonu. Gemi bundan böyle sa¤-
l›k hizmetlerine eriflimi hiç olmayan,

yetifltirilmeyece¤ine iliflkin referandumda
hay›r oyu ç›kt›.

2008Yeni Zelanda hükümeti,
planlanan kömür santral›n›

iptal etti¤ini duyurdu. Greenpeace ve
yerel eylemciler, bu konuda dört y›l
boyunca verdikleri mücadelede bölgeyi
iflgal etmifl, mahkemeye gitmifl, protesto
yürüyüflleri düzenlemifl ve rekor say›da
imza toplam›flt›.

2008 Arjantin’deki Greenpeace
kampanyas› sonucu,

hükümet fazla enerji tüketen akkor
ampullerin kullan›m›n› yasaklad›.

2009 Greenpeace’in,
‹ngiltere’de son yirmi y›l›n

ilk kömür santral› inflas›n› durdurmak için

gerçeklefltirdi¤i üç y›ll›k kampanya
sonucu Kingsnorth kömür santral› planlar›
rafa kald›r›ld›.

2009 Apple, Greenpeace’in
“Green My Apple”

kampanyas› sonucunda yeni Macbook ve
iMac’lerin üretiminde toksik PVC plastik
kullan›m›n› durdurarak, ürünlerini daha
güvenli, geri dönüfltürülmesi daha kolay
ve çevreye daha az zarar verir hale getirdi.

2010 ‹ngiltere’de Heathrow
Havaalan› için infla

edilmesi planlanan 3. pist planlar› ‹ngiltere
hükümeti taraf›ndan durduruldu.
Greenpeace, ‹ngiltere’deki karbon
sal›m›n› azaltma planlar›na ters düfltü¤ü
için plana karfl› ç›km›fl ve pistin inflas›n›
imkâns›z hale getirecek flekilde 91 bin

destekçisiyle birlikte bir miktar arazi
sat›n alm›flt›.

2010 Nestlé, Endonezya
ya¤mur ormanlar›n› yok

eden kaynaklardan palmiye ya¤› sat›n
almay› durduraca¤›n› aç›klad›.
Tüketicilerin sekiz hafta boyunca sosyal
medya arac›l›¤›yla gerçeklefltirdi¤i bask›
ve Greenpeace’in fliddet içermeyen
do¤rudan eylemleri sonucu firma, Kit
Kat markas›na karfl› yürütülen küresel
kampanyaya boyun e¤di.

2011Greenpeace’in APP’ye
karfl› bafllatt›¤› kampanya

sonunda ses getirdi; Barbie
oyuncaklar›n›n üreticisi Mattel, Asia Pulp
and Paper (APP) flirketini tedarik
zincirinden ç›karmaya karar verdi.

‹sa heykeli’ne t›rmanan eylemcilerden
biyoçeflitlilik mesaj›
Brezilya - 16/03/2006
© Greenpeace / Ana Cecilia Brignol

Taç Mahal'de Nükleer
karfl›t› eylem
12/06/1998
© Greenpeace 
Steve Morgan
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ya da çok az olan Bangladefl sahil fle-
ridi ve Bengal Körfezi’nde sa¤l›k hiz-
metleri sunacak. 

Öte yandan Rainbow Warrior ismi-
ni tafl›yacak yeni geminin yap›m› ta-
mamlanmak üzere. Yeni gemi, Green-
peace’in 40. y›l›n› kutlad›¤› 2011 içe-
risinde kuruluflun di¤er gemilerine
kat›lacak. 

Gelece¤i Güvence Alt›na Alma
Bugünün birbirleriyle ba¤›nt›l› çevre-
sel sorunlar›, iklim de¤iflikli¤iyle bir-
leflti¤inde acil ve radikal ad›mlar at›l-
mas›n› zorunlu k›l›yor. Greenpeace
tam da bu yolda ilerliyor; dünya üze-
rinde çevresel sorunlar› saptama, or-
taya ç›karma ve onunla mücadele et-
me, bunlara neden olan güçlerle sa-
vaflma konusunda çabas›n› giderek
art›r›yor. 

Greenpeace kurucular›, kendini
dünyan›n korunmas›na adam›fl bir
grup insan›n, bar›flç›l protestolarla ve
çevre suçlar›na tan›kl›k ederek dün-
yay› nas›l de¤ifltirebilece¤ini kan›tla-
d›. Bu, sivil toplumun hep birlikte ha-
reket ederek daha iyi bir gelecek iste-
diklerinde, neleri baflarabileceklerine
örnek olmal›. 

Yeflil ve bar›fl dolu bir dünya için
Greenpeace, arkas›ndaki destekçile-
rin ve gönüllülerin gücüyle çal›flmala-
r›na ilk günkü heyecan ve tutkuyla
devam ediyor. m

Sivil Toplum

Greenpeace gemileri 1986’dan beri
çevre sorunlar›n› araflt›rmak, halkla ve
yerel yetkililerle buluflmak, çevre
bilincini art›rmak ve seçilmifl hedefler
üzerinde do¤rudan eylemlerde
bulunmak için Akdeniz’de dolafl›yor. Bu
çal›flmalar sonunda, Greenpeace’in
Akdeniz’de sürekli varl›¤›n›n önemi
görüldü ve bu yönde ad›mlar at›ld›.
Politik gerilimler ve çat›flmalarla tan›nan
bir bölge olan Akdeniz’de faaliyet
gösteren Greenpeace Akdeniz, Türkiye
ofisi 1995 Aral›k ay›nda kuruldu ve flu
an ‹srail, Lübnan, Türkiye’de aktif olarak
çal›flmalar yürütüyor.
Greenpeace’in Türkiye’de düzenledi¤i
ilk kampanya toksik at›klarla ilgiliydi ve
önemli kazan›mlar sa¤lad›. Yine 1995
y›l›nda, Greenpeace’in kampanyas›
sonucunda, ‹zmir Körfezi’ni zehirleyen
Vizon Deri Fabrikas› kapat›ld›. 1997
y›l›nda, Petrol-‹fl’in de deste¤iyle
gerçeklefltirilen kampanya sonucunda,
Petkim’in klor üretim sürecinde
kulland›¤› c›val› yöntem yerine alternatif
yönteme geçildi. Ard›ndan iklim ve
enerji kampanyas› kapsam›nda fosil
yak›tlara olan ba¤›ml›l›¤› azaltmay›

amaçlayan kampanyalar yürütüldü.
“Akdeniz’i Koruyoruz” kampanyas›yla
türü tehlike alt›nda olan mavi yüzgeçli
orkinos için mücadeleler verildi.
Akkuyu’da y›llard›r devam eden
nükleer planlar›n iptal edilmesi için
nükleer karfl›tlar› ve yerel halkla omuz
omuza eylemler gerçeklefltirildi. 2000
y›l›nda Nükleer Karfl›t› Platform’la
birlikte yap›lan etkinlikler sayesinde,
Türkiye’deki nükleer enerji ihalesi iptal
edildi. Nükleer silahs›zlanma
konusunda da çal›flmalar yürüten ofis,
2005’te Greenpeace, ‹ncirlik NATO
Üssü’nde tahmini 90 adet nükleer
bomban›n depolanmas›na dikkat
çekmek amac›yla ‹ncirlik’te bir “Bar›fl
Elçili¤i” kurdu.
fiu anda Türkiye Ofisi aktif olarak iklim
de¤iflikli¤iyle mücadelede yenilenebilir
enerji kaynaklar›n›n benimsenmesini
sa¤lamak, “Denizler” kampanyas›yla
Akdeniz’de bir deniz rezervleri a¤›
oluflturarak türü tehlike alt›nda olan
mavi yüzgeçli orkinoslar› korumak;
yavru bal›k av›n› durdurmak ve nükleer
santrallar›n kurulmas›n› engellemek
konular›nda çal›fl›yor.

Greenpeace Akdeniz 

Orkinos eylemi - ‹zmir Türkiye - 11/09/2009  © Greenpeace / Aytunc Akad

Colosseum'da nükleer referandumu öncesi
eylem- Roma - 10/06/2011
© Francesco Alesi / Greenpeace
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Moda

“Organik Giysi Vücutta 
Yeflil Çay Etkisi Yap›yor”

Moda denince akl›n›za sadece tüketim ç›lg›nl›¤› m› geliyor? Haks›z say›lmazs›n›z ancak
son y›llarda dünyada h›zla yayg›nlaflan, organik kumafllar kullanarak çevreye zarar
vermemeyi esas alan “ekolojik moda” ak›m› bu alg›y› yavafl yavafl de¤ifltirmeye bafllad›.
Ak›m›n Türkiye’deki öncülerinden biri de “Nej” markas›yla yeflil tasar›mlara imza atan
modac› Nejla Güvenç. “Neden çevreye duyarl› tasar›mlar yapmaya bafllad›n›z?”
sorusuna flöyle cevap veriyor Güvenç: “Benim baflka türlü bir hayat›m hiç olmad›. 
Bir insan nas›l çevre için endiflelenmez, ben as›l onu anlam›yorum.” 

Söylefli: Duygu Ertürk Foto¤raflar: Özgür GÜVENÇ
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TTüürrkk moda sektöründe çevreci yakla-
fl›m›yla dikkat çeken bir isim Nejla Gü-
venç. Asl›nda uzun y›llard›r moda dün-
yas›n›n içinde; önce More&More, De-
rishow ve Beymen gibi kalburüstü
markalara tasar›mc›l›k yapt›. Ard›n-
dan “çevreye sayg›l›” tasar›mlara im-
zas›n› att›¤› atölyesini ve “Nej” marka-
s›n› kurdu. Atölye 11 senedir faaliyette
ancak tüm gözlerin Güvenç’e çevril-
mesi sadece birkaç sene öncesine ta-
kabül ediyor. Zira modada sürdürüle-
bilirli¤i esas alan “ekomoda” ak›m›
dünyada gittikçe yayg›nlafl›rken Nej
de Türk moda sektöründeki “yeflil
ak›m”›n öncülerinden biri oldu. Geçen
sene, ABD’de yürütülen “Dünyada On
Bin Kad›n Giriflimci” projesinde Türki-
ye’den seçilen iki kad›ndan biri olan,
Garanti Bankas›’ndan da “Gelecek Va-
at Eden Kad›n Giriflimci” ödülünü alan
Güvenç’le çevre dostu markas›
Nej’den Türkiye’de ekolojik modan›n
durumuna kadar pek çok konuya te-
mas ettik.

MMooddaa  ddüünnyyaass››nnddaa  ““ççeevvrreeyyee  dduuyyaarrll››””
yyöönnüünnüüzzllee  ffaarrkk  yyaarraatttt››nn››zz..  EEkkoolloojjiikk  ttaa--
ssaarr››mmllaarr  yyaappmmaa  ffiikkrrii  nnaass››ll  vvee  nneeddeenn
oorrttaayyaa  çç››kktt››??
Bence bu, insan›n kendi do¤as›nda ge-
liflen bir durum. Tabii ki e¤itim ve ö¤-
retimle herkese çevre duyarl›l›¤›n› ö¤-
retebilirsiniz ama maalesef ülkemizde
o anlamda bir bilinç yok. Bilinçlenme
son zamanlarda bafllad›. Benimse bafl-
ka türlü bir hayat›m hiç olmad›. Benim
ailemde çevreye sayg› önemli. Koru-
maktan ziyade sayg›… Çocukken de
soka¤a çöp at›lmayaca¤›n›, elektri¤i,
suyu bofla harcamamak gerekti¤ini bi-
liyordum zaten. Bireyin kendi gelifltir-
di¤i hassasiyet önemli yani ama aile-
den al›nan kültür de önemli. Gelece¤e
bir dünya b›rakaca¤›z ama b›rakam›-
yor duruma geliyoruz. “Su kalmaya-
cak” diyorlar. Önlem alarak bu duru-
mu nispeten engelleyebilir, süreci ya-

vafllatabiliriz. Elimizde f›rsat varken
neden yapmayal›m? 

MMooddaa  hheepp  ddaahhaa  ffaazzllaa  ttüükkeettmmeeyyee  yyöönn--
lleennddiirriirr..  OO  nneeddeennllee  mmooddaa  vvee  ssüürrddüürrüüllee--
bbiilliirrlliikk  kkeelliimmeelleerrii  yyaann  yyaannaa  bbiirraazz  tteezzaatt
oolluuflflttuurruuyyoorr  ggiibbii……
Asl›nda do¤ru ama haz›rlad›¤›m›z ko-
leksiyonlarda organik kumafl kullan›-
yoruz. Burada çok bencil bir yaklafl›-
m›m var. Ben do¤al olmayan bir fleyi
giyemiyorum. Kendini seven bir insan
giymemeli zaten. Polyester bir ürün
giydi¤inizde vücutta kötü bir koku
oluyor. Ayr›ca polyester vücutta enerji
ak›m›n› sa¤layamad›¤› için strese ne-
den oluyor. O sebeple giyemiyorum.
Önce do¤al elyafla bafllad›m sonra he-
men organi¤e geçtim.

BBiirr  kkuummaaflfl››nn  oorrggaanniikk  oollmmaa  kkrriitteerrlleerrii  nnee
ppeekkii??  NNaass››ll  eellddee  eeddiilliirr  oorrggaanniikk  kkuummaaflfl??
Organik kumafl olabilmesi için bir sürü
etmen var. Üretiminde kimyasal ilaç
kullan›lmamas›ndan tutun, nadas zo-
runlulu¤una, belirli bir mesafede sa-

“Abart›ya Kaçmadan 
Kürk ve Deri Giyilebilir”

Çevreciler giysi ve aksesuvar yap›m›
için hayvanlar›n katledilmesine;
orijinal kürk ve deri kullan›lmas›na da
tepkili. Asl›nda ihtiyaç nedeniyle
kullan›l›yor. K›fl›n ›s›nmak için ne
giyeceksiniz? Ya kürk giyeceksiniz ya
da teknolojinin gelifltirdi¤i yapay
ürünleri. Çevreci yaklafl›m olarak
teknolojinin gelifltirdi¤i ürünleri
giymeniz laz›m tamam ama benim
gibi polyestere alerjisi olan birini
düflünün. Ben k›fl›n ne giyece¤im?
Bir önceki koleksiyonumda tamam›
kumafl olan paltonun içinin bir
k›sm›na kürk koydum. “Hani do¤al
giysiler yap›yordun, bu ne?” dediler.
Do¤an›n kanunu bu zaten. ‹lk insan
da kürkü ve eti için hayvanlar›
öldürdü. Öyle düflünürseniz et de
yememeniz laz›m. Ben do¤ayla iç içe
yaflamak istiyorum ve do¤al olan›
tercih ediyorum ama abart›ya
kaçmamak flart›yla. Gösterifl ve lüks
amaçl› kullan›m›na tabii ki karfl›y›m.”
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nayi tesisinin bulunmamas›na kadar
bir dizi standart kurala uyman›z gere-
kiyor. Ürünün topraktan toplanma
flartlar›, ar›tma tesisleri, hepsi çevreye
duyarl› olmak zorunda. Bununla ilgili
uluslararas› “Global Organik Tekstil
Standard›” var. Sertifikay› alabilmek
için bütün bu koflullar› yerine getirme-
niz gerekiyor. 

Do¤al olan her fley organik demek
de¤ildir. Organik pazarlar mesela,
hepsinin sertifikal› oldu¤undan emin
miyiz? Adam›n köyden ald›¤› ürünü
sat›yor olmas› organik satt›¤› anlam›-
na gelmez. Belki o köylü de mahsulde
böcek ilac› kullan›yor. Kulland›¤› to-
humu da bilemezsiniz. Kar›flt›r›lma-
mas› gerekir bu iki kavram›n. Bir yan-
l›fl daha var. Organik kumafl için kök
boyas› kullan›l›yor diyorlar. Kök boya-
s› de¤il, bitki boyas› kullan›yoruz. Ay-
r›ca organik bir kumafl tam beyaz ya
da simsiyah olamaz. Beyaz› k›r›k, siya-
h› da güneflten solmufl olmal›. Bu da ek
bilgi olsun.

TTüürrkkiiyyee  oorrggaanniikk  kkuummaaflfl  üürreettiimmiinnddee  nnee
dduurruummddaa  ppeekkii??
Dünyada birinci s›raday›z biliyor mu-
sunuz? Ama tamamen ihracat yap›yo-
ruz. Türk markalar› henüz organi¤i ta-
lep etmiyor çünkü. Ben de bu üretici-
lerle konta¤a geçtim ve bu konudaki
duyarl›l›¤›m› anlatt›m. “Dünya moda

haftalar›na kat›l›yorum, buna ekolojik
hareket diyelim, ben de sizin kumaflla-
r›n›z› kullan›p koleksiyon yapay›m”
dedim. Kumafllar›n hepsini iç piyasa-
dan sa¤lad›m. 

TTüürrkkiiyyee’’ddee  eekkoolloojjiikk  mmooddaa  nnee  dduurruummddaa
ssiizzccee??  KKaadd››nnllaarr  ttaalleepp  ggöösstteerriiyyoorr  mmuu??
Moda Tasar›mc›lar› Derne¤i’nin yöneti-
mine geçti¤imden beri Türk kad›nlar›-
n›n giyim al›flkanl›klar›n› gözlemleme
flans›m oldu. Kumafl›n organik oldu¤u-
nu bilmeyenler dahi bizim elbiselerimi-
ze dokunduktan sonra kumafltaki yu-

muflakl›¤› ve fark› anl›yorlar. Biz mese-
la kumafl›n organik olmas›n›n koleksi-
yonun önüne geçmesini tercih etmedik. 

NNeeddeenn??  ÖÖnnyyaarrgg››ll››  yyaakkllaaflfl››mmllaarrddaann  mm››
ççeekkiinnddiinniizz??
Hay›r, ama sadece organik diye ürün-
lerimizi almak yerine, önce koleksi-
yonu be¤ensinler, sonra organik ol-
mas› müflteriyi fazladan mutlu etsin
istedik. Gerçekten de öyle oldu. Eko-
nomik durumu yeterli olan kad›nlar
organik kumafl giymeyi tercih ediyor-
lar. Benim flu anda iletiflim halinde
oldu¤um kitle seviyor en az›ndan.
Onlar›n s›k›nt›s›, ayn› kalitede orga-
nik giysileri efllerine bulamamalar›.
Ben flu an daha çok kad›n markas›n›
oturtmak istiyorum ama ileride er-
kekler için de bir koleksiyon haz›rla-
may› düflünüyorum. Kozmetik de dü-
flünüyorum. Bir sonraki hedefimse
organik çamafl›r.

EEkkoolloojjiikk  üürrüünnlleerr  ddii¤¤eerrlleerriinnee  oorraannllaa
ççookk  ddaahhaa  ppaahhaall››..  PPaarraass››  oollmmaayyaannllaarr
iiççiinn  uuyygguunn  sseeççeenneekklleerr  vvaarr  mm››??
Tabii organik bir fley alacaksan›z, bu
meyve sebze de olabilir k›yafet de, di-
¤er ürünlerden daha fazla para veri-
yorsunuz. Ancak organik bir k›yafet
ald›¤›n›zda kimyasallarla y›kamazsa-
n›z, y›llarca giyebiliyorsunuz. Benim
bir arkadafl›m›n babas›, “ucuz mal ala-
cak kadar zengin de¤ilim” derdi. Dola-
y›s›yla verdi¤iniz para size geri döne-
cekse, biraz fazla ödeme yapmak as-
l›nda sizi zarara u¤ratmaz.

OOrrggaanniikk  kkuummaaflfl››nn  vvüüccuutt  ssaa¤¤ll››¤¤››mm››zzaa  nnee
ggiibbii  yyaarraarrllaarr››  vvaarr??  
Bir kere stresi engelliyor. Araflt›rmala-
ra göre, organik kumaflla yap›lan bir
k›yafet giymek bir fincan yeflil çay iç-
mekle ayn› etkiye sahip. Vücut ›s›s›n›
dengeliyor ve kad›nlar için çok önemli
bir nokta; antibakteriyel özelli¤i oldu-
¤u için mantar› önlüyor. m

Moda

E¤er gerçekten çevreye sayg›l›ysan›z,
bu hayat›n›z›n her alan›na yay›l›r. Yani
‘organik’lik tek bir alanla s›n›rl› kalmaz.
Mesela ben Niflantafl›’nda oturuyorum.
Balkonumda domates, biber, nane,
so¤an yetifltiriyorum. Yeme¤e
arkadafllar›m geliyor. 
Ben yemek piflirirken, ‘bir dakika’
diyorum, balkona ç›k›yorum. 
Biberimi, domatesimi topluyorum ve
çok e¤leniyorum. Yazl›¤›mda da çok

büyük bir alanda tar›m yap›yoruz.
Gelen müflterilere flurada do¤al
zeytinya¤› var, burada organik 
yemek var diye önerilerde de
bulunuyorum. 
Hayvanlar üzerinde test edilmeyen
kozmetik ürünlerini tercih ediyorum.
Bunu twitter’den duyurdu¤umda,
‘yüzün bilmem neye dönsün de gör’
gibi tepkiler ald›m. Ülkenin çevre
bilinci iflte bu düzeyde maalesef!”

“Organik”lik Tek Bir Alanla S›n›rl› Kalmaz

nej  10/26/11  1:12 PM  Page 46



nej  10/26/11  1:12 PM  Page 47



48 KASIM 2011 / EKOIQ

‹novasyon

PM tak›m›n›n çabalar›na karfl›l›k
gelecek çözüm, hiç de kolay olma-
yan bir çal›flma sürecini gerektiri-

yordu. Ekibin y›llar süren kararl›l›¤› sonra-
s›nda, “S›f›r At›¤a Do¤ru” projesi bu yaz
neredeyse gerçek oldu.

UPM’in ‹ngiltere’deki Shotton Tesisi
Enerji ve Yan Hizmetler Birimi Baflkan› An-
drew Bronnert ile Yan Hizmetler Birim Mü-
dürü Kevin Smith’in liderli¤inde gerçeklefl-
tirilen projede, süreç at›¤›n›n yönetimi için
özel bir çözüm üretildi. Eski bir binay› “geri
dönüfltüren” ve Fibrefuel (elyaf-yak›t) ad›
verilen yeni bir ürün yaratan PHS Special
Contracts isimli at›k yönetimi flirketiyle

Shotton’da S›f›r At›¤a Do¤ru! 

Çal›flma alanlar›nda ç›kan her tür at›¤›n azalt›lmas›,
yeniden kullan›lmas› ve geri dönüfltürülmesine
yönelik inovatif yaklafl›mlar›yla tan›nan ‹ngiltere
Shotton’daki UPM (United Paper Mills) tak›m›; geri
kazan›lm›fl kâ¤›d›n dönüfltürülme süreçlerinde her
y›l ortaya ç›kan 20 bin ton ›slak ve yo¤un at›k
maddenin do¤aya zarar vermesini engellemek için
yeni çözümler peflinde. 

Bilgi notu: Bu yaz› UPM’in Kurumsal Dergisi Griffin’den al›nm›flt›r.

U
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Shotton’daki UPM tesisi, 
s›f›r at›k çal›flmas›n›n 
sadece bir ütopya de¤il,
uygulanabilir bir gelecek
hayali oldu¤unu göstermesi
aç›s›ndan ayr› bir önem
tafl›yor. 

kurulan ortakl›k sonucunda, UPM ekibinin
ihtiyaç duydu¤u çözümün ortaya ç›kar›l-
mas› sa¤land›. 

Bronnert, s›f›r at›¤›n matematiksel ola-
rak imkâns›zl›¤›n› kabul ediyor ve ekliyor:
“Eski boya kutular›, art›k borular ve baz›
teneke at›klar› gibi maddelerin geri dönüfl-
türülemeyece¤ini ya da yeniden kullan›la-
mayaca¤›n› kabul etmek gerekiyor. Ancak
bizim buradaki amac›m›z, sene sonunda
kat› at›k sahalar›na gömülecek olan 20 bin
tonluk at›¤› bin tona kadar azaltabilmek.”

At›k Maddelerden Üretilen Yeni Ürünler
Shotton’daki UPM tesisi, halihaz›rda her y›l
640 bin ton kuru ve geri kazan›lm›fl kâ¤›d›
iflliyor. Tesisin, ‹ngiltere’nin yurt çap›ndaki
geri dönüflüm sistemlerinden toplanan
plastik, teneke ve di¤er geri dönüfltürülebi-
lir ev at›klar›n› iflleme amac›yla oluflturu-
lan yeni Materyal Geri Kazan›m Ünitesi ise
fiubat ay›nda hizmete girdi. 

Shotton’daki kâ¤›t geri kazan›m süreçle-
rinin sonucunda elyaf, plastik ve teneke
kutulardan oluflan ›slak bir at›k madde or-
taya ç›k›yor. Bronnert’e göre, Shotton fab-
rikas›n›n do¤al yap›s› nedeniyle, geri dönü-
flüm süreçlerinin sonunda aç›¤a ç›kan bu
maddenin enerji üretimi için yak›lmas› bir
seçenek olarak görülmüyor. Bronnert, ayr›-
ca, tüm bu süreç zarf›nda kendilerini as›l
zorlayan konunun, at›k gömme ifline alter-
natif olabilecek kullan›fll› ve katma de¤erli
bir çözüm üretmek oldu¤unu belirtiyor. 

Y›llar süren çözüm aray›fllar› ve sonuçsuz
kalan birçok giriflimden sonra nihayet PHS
ile UPM iflbirli¤inde, fabrikadan birkaç mil
uzakl›ktaki bir tersane binas›, yeni tesis
olarak yeniden kullan›ma aç›ld›. 

Bronnert, yeni tesisle ilgili duygular›n›
gururla aktar›yor: “PHS, baz› geleneksel
teknoloji, filtre ve m›knat›slar› burada da
kullanacak. Ancak sadece ‹ngiltere’de olan
ve farkl› materyalleri ayr›flt›rmak için uy-
gulanan yüzdürme teknolojisini de devreye
sokacak. Plastikler h›zl› bir biçimde kuru-
tulacak, ö¤ütülecek ve mobilya ya da de-

miryolu traversi gibi sat›labilir bir ürün
olarak paketlenecek. UPM ve PHS ayr›ca,
›slak at›ktan elde edilen ve kâ¤›t elyaf›ndan
oluflan pelet, yani Fibrefuel üretimini de
gerçeklefltirdi. Bu sayede, Shotton yeni bir
yak›t kayna¤› kazanm›fl oldu.”

Sadece Temel Üretime Odaklanmay›n 
Bronnert’e göre, bu proje Shotton’un gün-
delik rutinlerin ötesine bakma al›flkanl›¤›
edindi¤ini gösteren bir kan›t olarak ciddi
önem tafl›yor. Bronnert’in kendi sözleriyle:
“Bir üreticinin, sadece temel üretim süreç-
lerine de¤il, iflletmenin tümüne odaklan-
mas› gereken günleri yafl›yoruz. ‘S›f›r At›¤a
Do¤ru’ projesi, sadece sürdürülebilir geli-
flimle de¤il, ayn› zamanda maliyet yöneti-
mi, beceri kullan›m›, yarat›c›l›k, üçüncü
partilerle çal›flarak problem çözme, de¤er
katma ve gelir elde etmeyle de yak›ndan il-
gili.”

Shotton’un inovatif yöntemleri, fabrika-
n›n ‹ngiltere’nin di¤er bölgelerindeki fabri-
kalar taraf›ndan g›ptayla izlenmesine yol
açan genifl kapsaml› UPM yat›r›mlar›yla
destekleniyor. 

Bronnert, “Kendimizi de¤er yaratmada
öncü olarak görüyoruz” diyerek sözlerini
sonland›r›yor. m
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Söylefli

Turgut Y›ld›z:

“Sürdürülebilir 
Olmayan Bir ‹fl mi?
Art›k Mümkün De¤il!”

Sürdürülebilirlik
alan›nda her ayr›nt›y›
tek tek düflünmüfl bir
kurum ve yöneticiyle
karfl›laflmak insan›n
yar›na dair umutlar›n›
gerçekten
güçlendiriyor. 23 y›ld›r
TNT Ekspres Türkiye’de
çal›flan Genel Müdür
Turgut Y›ld›z, elektrikli
araçlardan yeflil
tafl›mac›l›¤a, açl›¤a
karfl› mücadeleden
yenilenebilir enerjiye,
müflterilerine verdikleri
karbon hesaplama
hizmetlerine kadar her
alandaki sorular›m›z›
yan›tlad›¤› gibi, yeni
sorular sormam›z› da
sa¤lad›. 

TTNNTT  oollaarraakk  ssüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  ççaall››flflmmaallaarr››nn››zz››  gglloobbaall  ööllççeekkttee  ““PPllaanneett  MMee--GGeezzeeggeenn  BBee--
nniimm”” bbaaflflll››¤¤››  aalltt››nnddaa  ssüürrddüürrüüyyoorrssuunnuuzz..  NNee  zzaammaann  bbaaflflllaadd››  bbuu  pprrooggrraamm??
Operasyonlar›m›z, tedarikçilerimiz ve müflterilerimiz baz›nda, küresel ölçekte
çevre konusunda verdi¤imiz tüm sözlerimizi kapsayan “Planet Me-Gezegen Be-
nim” projemiz 2007’de bafllad›. Ad› üstünde, “Dünya bizimdir; onu nas›l koruya-
l›m ve çocuklar›m›za yaflanabilir bir dünya b›rakal›m” sorusu üzerine kurulu bir
çal›flma. Ancak TNT’nin bu konudaki çal›flmalar› çok daha önceye dayan›yor. Pla-
net Me projesiyle birlikte bunlar bir bafll›k alt›nda birleflmifl oldu sadece. Bu konu-
daki ilk çal›flmalar›m›zdan biri de, Birleflmifl Milletler’e ba¤l› Dünya G›da Progra-
m›’yla (World Food Programme) yapt›¤›m›z iflbirli¤idir. Dünyada açl›k konusunda
yaflanan tüm sorun alanlar›n›, mesela Somali’ye yard›mlar› bu organizasyon ör-
gütlüyor. Biz de bildi¤iniz gibi TNT olarak 49 ton yiyecek götürdük Somali’ye. An-
cak bununla yetinmemeye karar verdik. Kendi uzmanl›k alan›m›z olan lojistik
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deste¤i vermeyi teklif ettik. Kabul et-
tiler. Roma’daki 50 bin metrekarelik
merkez depolama alanlar›na, onlar›n
s›¤d›rd›¤›n›n tam befl kat› malzemeyi
stoklamay› sa¤layacak bir depo yöne-
timi sistemi gelifltirdik. Biz mümkün
oldu¤unca tek at›ml›k yard›mlar yeri-
ne, tüm süreci de¤ifltirebilecek etkin
müdahaleler yapmay› tercih ediyoruz.

Projenin bir baflka aya¤› da, TNT
çal›flanlar›n›n gönüllü destekleriydi.
Bu kapsamda dünyan›n birçok yerin-
den oldu¤u gibi Türkiye’den de bir
arkadafl›m›z bu program kapsam›n-
da üç ay Tanzanya’ya gitti ve bölge-
deki insanlarla bilfiil yaflad›. E¤itim-
ler verdi; çocuklar›n ö¤retimlerine
katk›da bulundu. Üç ay sonra döndü-
¤ünde flunu söyledi bize: “Türkiye’de
de açl›k çeken insan var ama oradaki
durumun fliddeti çok yüksek. Ben su
bulamad›klar› için yerdeki çamurlu
ya¤mur suyunu içmeye çal›flan ço-
cuklar gördüm, çünkü en yak›n su 15
km uzakta.” 

Bu bizi çok etkiledi. Oraya su götür-
mekle, tafl›makla çözülebilecek bir
durum yok. Biz de bu soruna nas›l da-
ha kesin bir çözüm getirebilece¤imiz

üzerine düflündük. Okulun etraf›na
ya¤mur sular›n›n biriktirilebilece¤i
iki tane büyük tank yapt›rd›k. Böylece
bu sorun çözülmüfl oldu. Bu arkadafl›-
m›z gerçekten önemli bir sorumluluk
ald›. Burada kalite müdürüydü; ama ifl
tulumunu giydi ve bilfiil çal›flt› Tan-
zanya’da…

BBiizziimm  ddiikkkkaattiimmiizzii  ççeekkeenn  uuyygguullaammaallaa--
rr››nn››zzddaann  bbiirrii  ddee  mmüüflfltteerriilleerriinniizziinn  ggöönn--
ddeerriilleerriinniinn  kkaarrbboonn  ssaall››mmllaarr››nnaa  yyöönnee--
lliikk  ççaall››flflmmaann››zz..  
Evet, bu çal›flmaya yeni bafllad›k.
Müflterilerimize gönderilerinin neden
oldu¤u karbon sal›m›n› raporlayabili-
yoruz. Bunun birinci nedeni, dikkatle-
rini o yöne çekmek. Zaten birçok ulus-
lararas› firma lojistik nedeniyle olu-
flan karbon sal›mlar› üzerinde durma-
ya bafllad›. Tabii ikinci neden de bu sa-
l›mlar› afla¤› çekmenin yollar› üzerine
düflünmeye teflvik etmek. 

Maliyetlerinden dolay› bu hizmeti
flimdilik belirli bir hacmin üstündeki
müflterilere teklif ediyoruz. Ama ta-
bii ki bu yayg›nlaflacak ve ucuzlaya-
cak. Bu hizmetin nihai olarak gelme-
sini planlad›¤›m›z nokta flu: Müflteri-
nin gönderi hizmetlerinin karbon sa-
l›m›n› ölçmek; y›ll›k gönderi trafi¤in-
de, ne kadar karbon sal›m›na neden
oldu¤unu ortaya koymak. Ve sonra-
s›nda müflterimize karbon sal›ms›z
ve düflük karbonlu gönderi seçenek-
lerini, Yeflil Tafl›ma f›rsatlar›n› sun-
mak. E¤er isterse müflteri, gönderi
bafl›na belli bir ücret ödeyerek bunu
yapabilir. 

PPeekkii,,  YYeeflfliill  TTaaflfl››mmaa  nnaass››ll  oollaaccaakk??
Gönderilerinizi tamamen ayr› bir sis-
temle, ayr› bir rotayla ulaflt›raca¤›z
gidece¤i yere. Bunu flu anda bir bilgi-
sayar yaz›l›m›yla fiilen gösterebiliyo-
ruz. Yani, çok büyük karbon sal›m›na
neden olan hava ulafl›m› yerine, h›zl›
trenlerin ve elektrikli araçlar›n kulla-

Söylefli

“En önemli konulardan bir
tanesi flirketlerin karar

almas›. Bireylerin tek tek çok
fazla etkisi olmayabilir ama

kurumlar›n kararlar› çok
büyük dönüflümlere yol açar,
çünkü flirketlerin elinde çok

büyük güç var”
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n›ld›¤› alternatif bir rota önerebiliyo-
ruz. Sözgelimi, Stockholm’den Ro-
ma’ya 30 kiloluk bir gönderiniz var.
Ekspres olarak gönderdi¤inizde 87,2
kiloluk bir karbondioksit sal›m›na ne-
den oluyorsunuz ama biz size alterna-
tif bir rota önerebiliyoruz. Bu rotay›
uygulad›¤›n›zda karbon sal›m›n›z 11,9
kiloya kadar düflüyor. Karbon emis-
yonlar›n› belirli bir düzeyin alt›na
çekmeye çal›flan flirketler için ne ka-
dar önemli bir proje oldu¤unun far-
k›nda m›s›n›z?

Ayr›ca flirketimizin nihai hedefle-
rinden biri, 2020 y›l›nda karbondi-
oksit sal›mlar›n› yüzde 45 azaltmak.
Bunun çok zor oldu¤unu söyleyenler
oldu. Oysa hiç de zor de¤il. Biz kar-
bon emisyonlar›m›z›, araçlar›m›z›n
verimini art›ran uygulamalarla Tür-
kiye’de yüzde 10 azaltt›k bile.
TNT’nin sonraki hedefi de 0 emisyon.
Yine birçok kifli bunun mümkün ol-
mad›¤›n› söylüyor ama mümkün.
Çünkü elektrikli araçlar s›f›r emis-
yon üretiyor. Diyeceksiniz uçak ne
olacak? Uçak da s›f›r olacak, çünkü
uçaklarda da biyoyak›t kullan›lmaya
bafllayacak. Biyoyak›t› Boeing’lerde
test ettiler. fiu anda kargo uçaklar›n-
da kullananlar var, çok yak›nda yolcu
uçaklar›nda da bu yak›ta geçecekler.
Çünkü gerçekten uçaklar araçlar›n
yüz kat› daha fazla karbondioksit sa-

l›yor. Ayr›ca yeni nesil uçaklar›n ala-
fl›mlar› o kadar hafif ki, neredeyse
plastik. Büyük firmalar bunun haz›r-
l›¤›n› yap›yor flimdiden. 

TTüürrkkiiyyee’’ddeenn  bbuu  ttaalleepplleerr  ggeellmmeeyyee  bbaaflfl--
llaadd››  mm››??
Türkiye’den henüz isteyen olmad›!
Ama dünya çap›nda Sony, Volvo gibi
15-20 firma bunu talep ediyor bizden.
Volvo Belçika ve ‹sveç birimleri iste-
mifl mesela ama onlar sadece Türki-
ye’ye gideni ölçüyor. Ben Türkiye Vol-
vo’dan da bekliyorum bu talebi. Onla-
r›n da, “‹ngiltere’ye veya Fransa’ya
gönderilerimizin karbondioksit ölçü-
münü istiyorum” demesi laz›m. Ama

bu tür çal›flmalar Türkiye’de hep erte-
leniyor, ikinci plana al›n›yor. Ticareti
daha çok düflünüyorlar, halbuki tica-
ret tam da buradan bafll›yor. Ticaret
art›k çok de¤iflti.

EElleekkttrriikkllii  aarraaççllaarrllaa  iillggiillii  ssoommuutt  bbiirr  ggii--
rriiflfliimmiinniizz  vvaarr  ddee¤¤iill  mmii??
Evet, elektrikli araçlar› yavafl yavafl
devreye sokmaya bafll›yoruz. ‹lk ola-
rak deneme mahiyetinde üç elektrikli
araç sat›n ald›k. Bu araçlar elektrikli
oldu¤u için biraz daha pahal› tabii . Bi-
ze maliyeti, ayn› tür Ducato, Renault
Cangoo gibi Van tipi araçlar›n dizelin-
den yüzde 14-15 daha fazla. Ancak
arac›n kazanc› yak›t›nda. Yak›ta gel-

TNT’nin dünya çap›nda açl›¤a dikkat
çekmek için sürdürdü¤ü bir kampanya
var. Bizim bu yürüyüflümüz her y›l
haziran ay›n›n sonunda ya da
temmuzun bafl›nda bir pazar günü,
sabah 10’da, güneflin dünyada ilk
do¤du¤u kara parças› olan Yeni
Zelanda’da bafll›yor. Belli bir süre onlar
yürüdükten sonra bu sefer
Avustralya’dakiler yürümeye bafll›yor ve
böyle böyle ilerliyor. Biz de kendi
saatimiz gelince bütün Türkiye TNT
çal›flanlar›, aileleri, çocuklar› ve hatta
hayvanlar›yla birlikte, Ba¤dat
Caddesi’nde saat 10’da yürüyoruz.
Açl›k ve savafllara dikkat çekmek için
sekiz y›ld›r yürüyoruz ve bizimle birlikte
yürümek için de herkesi davet
ediyoruz. Maalesef bu konuda fazla
destek göremedik. Biz hep kendimiz,
700 ya da 1000 kiflilik bir grup olarak,
TNT aileleri ve elemanlar› olarak
yürüdük. 
Bunu her yere duyurduk ama 
maalesef insanlar pazar günü
yataklar›ndan kalk›p sabah 10’da oraya
gelmek istemiyor. Halbuki o gün 24
saat boyunca yüz binlerce kifli açl›¤a
karfl› yürümüfl oluyor. Portekiz’de 30

bin kifli yürüyor. ‹spanya’da ‹spanya
prensi yürüyor. ‹spanya’n›n en 
önemli aktristi Penelope Cruz
yürüyor. Güney Afrika’da Nelson
Mandela yürüyor. Dünya çap›nda
madalya kazanm›fl ünlü atletler
yürüyor. K›z›ldeniz’de TNT elemanlar›
dalg›ç k›yafetiyle K›z›ldeniz’in 
dibinde yürüyorlar! Himalayalar’a
ç›k›yorlar, TNT Açl›kla Savafl bayra¤›
dikiyorlar. Ayn› günde bütün bu
hareketler oluyor. O kadar güzel ki…
Bu konuda CNN International ile
TNT’nin bir iflbirli¤i var. CNN de bunu
24 saat canl› olarak veriyor. Bu
konuda bir geliflme kaydedene,
kamuoyunda gerekli duyarl›l›k
oluflana kadar yürümeye devam
edece¤iz.

TNT Açl›¤a Karfl› Yürüyor

TNT Türkiye Genel Müdürü Turgut Y›ld›z,
filolar›ndaki 400 arac› en k›sa zamanda
elektrikli hale getirme konusunda son
derece kararl› olduklar›n› söylüyor.  
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di¤imizde bir elektrikli araç bir y›lda
ortalama 1400 lira; bir dizel araçsa 10
bin lira yak›yor. Yani arada neredeyse
10 kat fark var. Bu hesaba göre elek-
trikli araç bir y›l içinde kendisini faz-
las›yla amorti ediyor. 

BBuu  ssööyylleeddiikklleerriinniizzddeenn,,  eelleekkttrriikkllii  aarraaçç--
llaarr››nn  ssiizziinn  iiççiinn  bbiirr  PPRR  mmaallzzeemmeessii  oollmmaa--
dd››¤¤››nn››,,  ddüüflflüükk  kkaarrbboonnlluu  iiflfl  mmooddeelliinniizziinn
ppaarrççaass››  oolldduu¤¤uunnuu  aannll››yyoorruumm..  YYaannii
rreekkllaamm  yyaappmm››yyoorrssuunnuuzz......
Hay›r, filomuzda 400 araç var ve hep-
sini elektrikliye geçirmek istiyoruz,
çünkü geçirmemiz gerekiyor. ‹ki ne-
denle: Bir, flirketin politikas› karbon-
dioksit sal›mlar›n› yüzde 45 azaltmak.
O bizim hedefimiz, ona uymak zorun-
day›z. ‹kincisi, bu araçlar bize son de-
rece uygun bir maliyet azalt›m› getiri-
yor. Yani hem karbon salm›yoruz,
hem de 10 kat daha ucuz yak›t kullan-
m›fl oluyoruz. 

BBuu  hheessaabb››  iillkk  ddeeffaa  bbuu  kkaaddaarr  nneett  bbiirr  flflee--
kkiillddee  dduuyyuuyyoorruumm..  
Biz hepsinin hesab›n› ayr›nt›l› olarak
yapt›k. Hedefimiz en geç befl y›l içinde
Türkiye’de tüm araçlar›m›z› elektrikli
hale geçirmek. 

PPeekkii,,  flflaarrjj  ssoorruunnuunnuu  nnaass››ll  hhaalllleeddeecceekk--
ssiinniizz??
fiarj istasyonlar›m›z kuruldu bile. Ata-
türk ve Sabiha Gökçen havalima-
nlar›ndaki merkezlerimizde, Ümrani-
ye’deki genel müdürlü¤ümüzde ve bir
de Çekmeköy’deki tesisimizde olmak
üzere dört ana merkez. Birkaç tane de
küçük istasyon kurduk. 160 kilometre
menzili var araçlar›m›z›n. Yani gün
içinde rahat rahat istedikleri kadar
yol alabilecek durumdalar. Peki, elek-
tri¤imizin de, rüzgâr enerjisinden el-
de edilen yeflil enerji oldu¤unu biliyor
musunuz?

KKiimmddeenn  aall››yyoorrssuunnuuzz  eelleekkttrrii¤¤ii??
Biz Sanko’dan al›yoruz. Y›ll›k olarak
tüketimi 100 bin kilovat/saati geçen
flirketler, yeflil enerji sat›n alabiliyor-
lar. Biz de tam üç y›ld›r tüm tesisleri-
mizde yeflil enerjiyi kullan›yoruz. Ve
biliyor musunuz yeflil enerji, flu anki
normal elektrik tarifesinden yüzde 14
daha ucuz. Herkese tavsiye ediyorum.
fiimdi tüm elektrikli araçlar›m›z da bu
temiz ve ucuz elektrikle çal›flacak. 

SSiizzddee  ssüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  pprroojjee  vvee  hhaayyaall--
lleerrii bbiitteecceekk  ggiibbii  ddee¤¤iill……
Bir baflka düflüncemiz daha var asl›n-
da. Genel müdürlü¤ümüzün çat›s›na
bir rüzgâr türbini kurmay› planl›yo-
ruz. Biraz pahal› ama araflt›r›yoruz.
Günefl enerjisine de bakt›k ama rüz-
gâr daha uygun görünüyor. Bu rüzgâr
türbinini, herkesin böyle bir fley oldu-
¤unu görmesi için de istiyoruz. 

ZZaatteenn  bbiirriilleerriinniinn  bbaazz››  flfleeyylleerrii  ttoopplluummaa
ffiiiilleenn  ggöösstteerrmmeessii  llaazz››mm..
Birçok f›rsat var ama insanlar bunlar›
kullanm›yor. Hakikaten çok f›rsat var
ama nedense yap›lm›yor. Biraz bu ko-
nulara e¤ilmeleri laz›m. Sadece tica-
rete odaklan›nca baz› fleyleri kaç›r›-
yorlar. Oysa bu, ticaretin ta kendisi.
Esas ifle buradan bafllamak laz›m… m

Söylefli

“Mr. Toyota’dan 
Sürdürülebilirlik Dersi Ald›k”

Biliyorsunuz, Türkiye ‹fl Dünyas› ve
Sürdürülebilir Kalk›nma Derne¤i’ni
2005 y›l›nda WBCSD’nin (World
Business Council for Sustainable
Development) Türkiye temsilcili¤i
olarak kurduk. Oraya Türkiye’nin
imza töreni için gittik ve ilk kez bir
ülkeyi bütün delege ve üyelerin
bulundu¤u bir Genel Kurul toplant›s›
s›ras›nda üyeli¤e ald›lar. Türkiye’nin
bu kat›l›m›n› gerçekten çok
önemsiyorlard›. Genel Kurul 
toplant›s› s›ras›nda “Mr. Toyota da
burada” dediler. Ben Toyota’n›n,
kurucusunun ad›n› tafl›d›¤›n›
bilmiyordum. 95 yafl›ndaki Mr.
Toyota, iki sekreteri kolunda gelip,
kürsüye ç›kt› ve sürdürülebilir
kalk›nma konusunda bir konuflma
yapt› Genel Kurul’a. Toyota orada
bize 50 y›l sonras›n› anlatt›. 2005
y›l›ndayd›k, bize 2055 y›l›nda Toyota
araçlar›n›n ne olaca¤›n› ekranda
gösterdi. Bütün projeleri elektrikli
araçlar üzerineydi. Adam 95 yafl›nda,
kendisi görmeyecek. ‹flte
sürdürülebilirlik böyle uzun vadeli bir
vizyon gerektiriyor…
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elecekte nas›l bir dünyada ya-
flayaca¤›z? Bu soru insanl›¤›n
her zaman ilgisini çekti ama

gelece¤e dair öngörüler, kayg› ve viz-
yonlar, hiçbir zaman günümüz dünya-
s›nda oldu¤u kadar çok tart›fl›lmad›.
Bunda insanl›¤›n, kendisinin ve üze-
rinde yaflad›¤› gezegenin gelece¤i ko-
nusunda son derece kritik bir evrede
oluflunun önemli bir pay› var. Çünkü
gelecek, hiçbir zaman bu kadar çok so-
ru ve bu kadar ciddi sonuçlar› olan ya-
n›tlar bar›nd›rmam›flt›. 

Birleflmifl Milletler tahminlerine gö-
re, 2050 y›l›na kadar küresel nüfusun
9 milyara ç›kmas› bekleniyor ve bu ar-
t›fl›n yüzde 98’inin de geliflmekte olan
dünyada olaca¤› öngörülüyor. Küresel
kentsel nüfusun ise iki kat›na ç›kaca¤›

tahmin ediliyor. Azalan kaynaklar ve
de¤iflen iklimin, dokuz milyar insan›n
hepsini, günümüzün tüketim odakl›
yaflam tarz›nda yaflatmaya yetmeye-
ce¤i aç›k. Apaç›k olan bir gerçek de,
al›fl›lm›fl ifl yaflam›n›n bizi sürdürüle-
bilirli¤e götüremeyece¤i, ekonomik ve
sosyal refah› güvence alt›na alamaya-
ca¤›. Bunlara ancak radikal bir dönü-
flümle ve flimdi harekete geçerek ula-
flabiliriz. 

WBCSD’nin (Dünya Sürdürülebilir
Kalk›nma ‹fl Konseyi) Vizyon 2050
Projesi’nde 14 sektörden 29 küresel
flirket iflte bu sorunu ele ald›. 20 ülke-
den yüzlerce flirketle ve uzmanla yürü-
tülen diyaloglar ›fl›¤›nda, 2050 y›l›nda
sürdürülebilirlik hedefine yönelen bir
dünya vizyonu gelifltirildi. Bu vizyonda

küresel nüfusun, gezegenin s›n›rlar›
içinde iyi yaflamas› öngörülüyor. “‹yi
yaflamak” ifadesiyle insanlar›n e¤itim,
sa¤l›k hizmetleri, mobilite, temel g›da,
su, enerji ve bar›nma ihtiyaçlar›na, tü-
ketim ürünlerine eriflebildi¤i bir ya-
flam standard› kastediliyor. “Gezege-
nin s›n›rlar› içinde yaflamak” ifadesiy-
le de bu yaflam standard›n›n, mevcut
do¤al kaynaklar eflli¤inde biyoçeflitli-
li¤e, iklime ve di¤er ekosistemlere da-
ha fazla zarar vermeden sa¤lanmas›
vurgulan›yor.

Sürdürülebilir bir gelece¤in bugünle
ba¤lant›s›n› kurmak amac›yla geliflti-
rilen yol haritas› ve bunun dokuz un-
suru ayr›nt›land›r›lm›fl durumda. Ele
al›nan bu dokuz alan; de¤er ve davra-
n›fllar, insani geliflim, ekonomi, tar›m,
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Dünyan›n en önemli ifl STK’lar›ndan biri olarak kabul edilen WBCSD (Dünya
Sürdürülebilir Kalk›nma ‹fl Konseyi) geçti¤imiz dönemde son derece önemli bir
çal›flmaya imza att›. 14 sektörden 29 küresel flirketin elini tafl›n alt›na koydu¤u,
20 ülkeden yüzlerce flirketle ve uzmanla yürütülen diyaloglar ›fl›¤›nda,
birbirinden önemli uzman ve araflt›rmac›lar›n nihayetlendirdi¤i Vizyon 2050
Projesi, gezegenin gelece¤ini, bugünkü seçimlerimizin belirleyece¤ini hat›rlatan
s›k› bir uyar› niteli¤indeydi. Ancak Türkiye ‹fl Dünyas› ve Sürdürülebilir Kalk›nma
Derne¤i taraf›ndan Türkiye’de de yay›nlanan Vizyon 2050’yi bitmifl bir çal›flma
olarak de¤il, kendi yaflam alanlar›m›za, sektörlerimize ve ülkemize uyarlanacak
önemli bir rehber olarak görmekte fayda var.

G

Derleyen: Erdal TALU

V‹ZYON 2050
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ormanlar, enerji, binalar, mobilite ve
malzemeler olarak s›ralan›yor.

Yol haritas›na bakt›¤›m›zdaysa,
2010’dan 2020’ye kadar olan “Çalkan-
t›l› Y›llar” ve 2020’den 2050’ye kadar
olan “Dönüflüm Zaman›” olmak üzere
iki zaman çerçevesi görüyoruz: Çal-
kant›l› Y›llar, küresel sürdürülebilirlik
vizyonu için bir enerji ve dinamizm
dönemi olarak tan›mlan›yor. Bu dö-
nem, sonraki otuz y›l içinde gerçekle-
flecek fikir ve iliflkilerin biçimlenece¤i
zaman dilimi. 2020’den 2050’ye ka-
darki dönem ise toplumda kapsaml›
de¤iflikliklerin (iklim, ekonomik güç,
nüfus) gerçekleflti¤i ve piyasalarda de-
¤erlerin, kâr›n ve baflar›n›n yeniden
tan›mland›¤› köklü de¤iflim dönemi
olarak kabul ediliyor.

De¤erler Sisteminde Köklü De¤iflim 
2050 vizyonunun dikkat çeken en
önemli yönlerinden biri, insani de¤er-
ler ve davran›fllar alan›nda radikal bir
de¤iflimi öngörmesi. Tüm dünyada,
baflar›y› tan›mlama ve ölçme kriterle-
rinin de¤iflmesi, yenilikçi e¤itim ve
ba¤lant› biçimlerinin esinlendirme-
siyle, yeni yaflam tarzlar›n›n kök sal-
mas› amaçlan›yor. Tüm insanlar ara-
s›nda karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤› ve yeryüzü-
ne olan ba¤›ml›l›¤› vurgulayan “Tek
Dünya – ‹nsanlar ve Gezegen” ideali-
nin tüm dünyada benimsenmesi ve
uygulanmas› hedefleniyor. Karfl›l›kl›
ba¤›ml›l›¤›n, kendi eylemlerimizden,
birbirimize, gezegene ve gelecek ku-
flaklara karfl› sorumlu olman›n ne an-
lama geldi¤inin daha derinden kav-

rand›¤› bir dünyaya ulaflmak is-
teniyor.

Bu kapsamda, Çalkant›l› On Y›l bo-
yunca gerçekleflmesi zorunlu görülen-
ler raporda flöyle özetleniyor:
l Uluslararas›, ulusal ve kiflisel düzey-
lerde baflar› ve refah›n yeni ölçülerinin
belirlenmesi.
l Dünyan›n çevresel gerçekliklerine
dair daha derin bir anlay›fl arac›l›¤›yla
insanlar›n, gezegenle ve birbirleriyle
iliflki kurma, baflar›l› ve arzu edilir ya-
flam tarzlar›n› tan›mlamalar›nda de¤i-
flimler sa¤lanmas›.
l Sürdürülebilirli¤i kolaylaflt›ran ve
toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçla-
r›n› karfl›layan ürün ve hizmetlerin ya-
n› s›ra politikalar, altyap›lar ve ku-
rumsal liderli¤in gelifltirilmesi.
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Birçok araflt›rman›n sonuçlar› gös-
teriyor ki, ekonomik refah ve gelir ar-
t›fl› tek bafl›na insanlar›n mutlulu¤unu
ve yaflamdan memnuniyetini art›rma-
ya yetmiyor. Günümüzde GSY‹H’da bir
azalma, hükümetin baflar›s›zl›¤›n›n
iflareti olarak görülüyor. Ancak gele-
cekte yaflam kalitesini art›r›rken
GSY‹H’da azalma sa¤lanmas› baflar›
olarak görülebilir. 

‹nsani geliflim alan›nda, Çalkant›l›
On Y›l içinde gerçekleflmesi zorunlu
olarak öne ç›kar›lan yaklafl›mlarsa
flöyle: 
l Yat›r›mc›lar›, giriflimcileri ve ifllet-
meleri teflvik edecek daha iyi yasal,
düzenleyici ve fikri mülkiyet sistemle-
rinin gelifltirilmesi
l Daha adil ticaret koflullar› getirilme-
si ve adil olmayan sübvansiyonlar›n
kald›r›lmas›
l Özellikle yoksul ekonomilerde altya-
p›y› iyilefltirecek yat›r›mlar yap›lmas›
l Su, sa¤l›kl› yaflam flartlar›, enerji,
e¤itim, ifl olanaklar›, sa¤l›k hizmetleri
ve mobiliteye daha iyi eriflim sa¤lan-
mas›
l Yafllanan nüfusa f›rsatlar ve bak›m
olana¤› sunan ifl modelleri gelifltirilmesi
l Fonlara ve karfl›lanabilir finansma-
na eriflim sa¤lanmas›

Gerçek De¤er ve Yeni Ekonomi 
2050’de, ekonomik büyümenin çevre-
sel ve maddi tüketimden koparak ye-
niden sürdürülebilir ekonomik kalk›n-
mayla ve ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›yla
ba¤lanmas› amaçlan›yor. Kâr ve zarar,
ilerlemenin ve de¤er yarat›m›n›n te-
melleri daha uzun vadeli çevre etkile-
riyle, kiflisel ve sosyal refah› dikkate
alacak flekilde yeniden tan›mlan›yor.
Fiyatlar da bu anlamda, maliyetler ve
faydalar dahil olmak üzere, tüm d›fl-
sall›klar› yans›tacak flekilde belirlen-
mek zorunda. Tabii tüm bunlar flirket-
lerin ifl yap›fl tarzlar›nda köklü bir de-
¤iflikli¤i gerekli k›l›yor.

2020 y›l›na kadar on y›l boyunca
gerçekleflmesi temel al›nan hedefler:
l ‹lerlemeyi geleneksel GSY‹H’dan da-
ha do¤ru yans›tan yeni ilerleme ölçü-
leri belirlenmesi.
l Sürdürülebilir ifli ve davran›fllar› tefl-
vik etmek için gerçek de¤er fiyatlan-
d›rmas›, sübvansiyonlar›n kald›r›lma-
s› ve vergi de¤iflikliklerine gidilmesi.
l Sürdürülebilir projelere daha uzun
vadeli yat›r›mlar› mümkün k›lan ve ris-
ki çeflitlendiren inovatif finansman
model ve mekanizmalar› gelifltirilmesi.
l Teknolojileri yayg›nlaflt›rman›n et-
kin yollar›n›n bulunmas›.

Ekonomideki bu dönüflümün sonu-
cu olarak, GSY‹H ölçüsünün, yerini
sürdürülebilirli¤i izleyen baflka ölçüle-
re b›rakmas› ve gerçek de¤er fiyatlan-
d›rmas›n›n (yani d›flsal maliyetleri ve
faydalar› yans›tan fiyatland›rman›n)
küresel olarak kabul gören yeni muha-
sebe standartlar›n›n temeli olarak or-

taya ç›kmas› amaçlan›yor. Vergi re-
jimlerininse, çal›flma yerleri yarat›l-
mas› gibi olumlu d›flsall›klar›n teflvik
edilmesine, kirlilik ve at›klar gibi
olumsuz d›flsall›klar›n cayd›r›lmas›na
yönelmesi gerçek bir zorunluluk. Yeni
muhasebe standartlar›n›n da Küresel
Raporlama Giriflimi (GRI) gibi ulusla-
raras› raporlama standartlar›na, Eko-
sistemlerin ve Biyolojik Çeflitlili¤in
Ekonomisi (TEEB) gibi gruplar taraf›n-
dan haz›rlanan raporlama modelleri-
ne uyum sa¤layarak geliflmesi gereki-
yor. ‹lerleme kavram› art›k sadece
ekonomik veriler arac›l›¤›yla de¤il, ay-
n› zamanda çevresel ve toplumsal et-
kiler aç›s›ndan da izlenip ölçülmeli.

Yeflil Devrim 2.0
Tar›m alan›nda Yeflil Devrimin 21. yüz-
y›l versiyonunun, daha da büyüyen
2050 nüfusunun beslenme ihtiyaçlar›-
n› karfl›lamas› gerekiyor. Bunun için,
daha iyi tar›m uygulamalar›, su tasar-
rufu, yeni mahsul çeflitleri ve biyotek-
nolojiler sayesinde kullan›lan toprak
ya da su miktar›nda art›fllara yol aç-
maks›z›n, tar›m üretiminin ikiye kat-
lanmas› gerekiyor.

Raporda verimlilik kazan›mlar›n›n,
tar›m›n g›da kaynaklar›na ya da biyo-

Ürünlerin yüzde 80’den
fazlas›n›n sürülmeyen tarlalarda
yetifltirilmesi ve ya¤mur suyuyla

beslenen tar›m seviyesinin
art›r›l›p sulama ihtiyac›n›n

azalt›lmas› da hedefler aras›nda.
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çeflitlili¤e zarar vermeden enerji arz›-
na katk›da bulunmas› ve biyoyak›tla-
r›n ulafl›mda enerji ihtiyac›n›n yüzde
30’unu karfl›lamas› öngörülüyor. Bitki
köklerinin daha fazla azot emecek fle-
kilde gelifltirilmesi konusunda yürütü-
len çal›flmalarda ilerleme kaydedili-
yor. Böylece ayn› hasad›n en az yüzde
50 daha az gübreyle al›nmas› mümkün
olacak. Ürünlerin yüzde 80’den fazla-
s›n›n sürülmeyen tarlalarda yetifltiril-
mesi, at›k su ve ya¤mur suyu yöneti-
minin iyilefltirilerek ya¤mur suyuyla
beslenen tar›m seviyesinin art›r›l›p
sulama ihtiyac›n›n azalt›lmas› da he-
defler aras›nda.

Bu geliflmelerin birçok ülkede ve k›-
tada, özellikle de ilk Yeflil Devrimi ka-
ç›ran ve tar›m üretkenli¤inin çok geri-
lerde kald›¤› Afrika’da ciddi etkileri-
nin olmas› öngörülüyor.

Orman Alanlar›n›n ‹yilefltirilmesi 
2050 y›l›nda ormanlar›n, iklim de¤i-
flikli¤ine ve biyoçeflitlilik kayb›na kar-
fl› korunmas›, toplumun kaynak ihti-

yaçlar›n› karfl›lama
kapasiteleri-
nin geri ka-
z a n › l m a s ›
önemli amaç-
lar› aras›nda.
Bakir ormanla-
r›n art›k odun,
odun ürünleri, yeni tar›m
arazileri ya da biyokütle için kul-
lan›lmamas›, dikilmifl ormanlardan
al›nan mahsulün üç kat art›r›larak
odun, kâ¤›t ve biyokütle ihtiyac›n› kar-
fl›lar duruma gelmesi öngörülüyor.

Çalkant›l› On Y›l boyunca karbon
teflviklerinin bu dönüflüme öncülük
etmesi gerekiyor. Gerçekleflmesi zo-
runlu görülen yaklafl›mlar:
l Ormanlar›n iklim korumas› ve do¤al
kaynak üretimindeki rolüne dair küre-
sel çapta daha derin bir anlay›fl›n yer-
leflmesi
l Kurumlar›n ve piyasalar›n daha ge-
lifltirilmifl orman koruma ve yönetimi-
ne destek vermesi
l Sanayileflmifl ülkeler taraf›ndan

REDD+ (Geliflmekte Olan Ülkelerde
Ormans›zlaflma ve Orman Bozulma-
s›ndan Kaynaklanan Sal››mlar›n Azal-
t›lmas› + Koruma ve Sürdürülebilir
Yönetim) karbon kredilerine talep ya-
ratacak büyük karbon azalt›mlar› ta-
ahhüt etmesi.
l REDD+ eylemlerinin uygulanmaya
bafllanmas›:

n Yerel halka bakir ve ›slah edilmifl
do¤al ormanlar›n ekosistemi koruma
ve geniflletme hizmetlerine yönelik fi-
nansal teflvikler verilmesi.

n Sal›m seviyelerini belirleyecek
prosedürler getirilmesi

n ‹zleme, raporlama ve kontrol yön-
temleri gelifltirilmesi

n Yerli halklar›n ve yerel toplulukla-
r›n kat›l›m›n› teflvik edecek süreçler
gelifltirilmesi
l Üretimde ›slah edilmifl do¤al orman

yerine verimi art›r›lan dikilmifl or-
manlar›n kullan›lmas›.

Düflük Karbonlu
Enerji Tedariki
2050 Vizyonu,

küresel enerji ta-
lebi artm›fl olmas›-

na ra¤men güvenli, ye-
terli ve düflük karbonlu

bir enerji tedariki öngörüyor.
Enerji ve güç sektöründen kaynakla-
nan küresel karbon sal›mlar›n›n, al›-
fl›lm›fl ifl yaflam› tahminlerine k›yasla
kabaca yüzde 80 azalt›lmas› amaçla-
n›yor. Bunun gerçekleflmesi için
enerji karmas›n›n, yüzde 50 yenile-
nebilir yak›tlar ile her biri yüzde 25
olmak üzere 2030’dan itibaren kar-
bon yakalama ve depolama (CCS)
özelliklerine kavuflan nükleer ve fosil
yak›tlardan oluflmas› öngörülüyor.
Enerji flebekesinin, yenilenebilir güç
kaynaklar›n›n kesintili ç›kt› sorunu-
nu çözecek flekilde gerçek zamanl›,
uyarlanabilir ve genellikle k›talarara-
s› yetkinliklere sahip olmas› önemli

Vizyon 2050’ye göre önümüzdeki çalkant›l› 10 y›l boyunca
kurumlar›n ve piyasalar›n daha gelifltirilmifl orman koruma

ve yönetimine destek vermesi, karbon konsantrasyonu
aç›s›ndan son derece önemli.
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hedeflerden biri. 2020’ye kadarki sü-
reç içinde:
l Sera gaz› sal›mlar›n›n etkin yöneti-
mi konusunda uluslararas› fikir birli¤i
sa¤lanmas›
l Karbon için küresel bir fiyat belir-
lenmesi
l Yenilenebilir enerji üretiminin mali-
yetlerini düflürecek ve di¤er üretim bi-
çimlerinin verimlili¤ini art›racak et-
kin politikalar gelifltirilmesi
l Enerji verimlili¤i kazan›mlar› sa¤la-
yacak teflviklerin ve bilgiyle ilgili ön-
lemlerin getirilmesi zorunlu görülü-
yor.

2050 vizyonunda, üçüncü kuflak
nükleer reaktörlerin konuflland›r›lma-
s›na, iklim de¤iflimini hafifletme çaba-
lar›nda kullan›lan kilit teknoloji rolü
verildi¤i görülüyor. Yak›n zamanda Ja-
ponya’da yaflanan Fukuflima felake-
tinden sonra baflta Almanya ve Japon-
ya olmak üzere birçok ülke hükümet-
lerinin, kamuoyunda yükselen bask›-
lar nedeniyle nükleer enerji politikala-
r›na iliflkin ald›klar› yeni kararlar, viz-
yonun bu perspektifinin daha etrafl›ca
tart›fl›lmas›n› gerekli k›lacak gibi…

S›f›ra Yak›n Net Enerjili Binalar 
Araflt›rmalar, enerji tasarrufu sa¤lan-
mas›n›n ve CO2 sal›m›n›n azalt›lmas›-
n›n en ekonomik yollar›n› binalar›n
sundu¤unu ortaya koyuyor. Enerji me-
seleleri mülk sahipleri ve kirac›lar için
büyük önem tafl›yor ve onlar›n karar-
lar›n› da büyük ölçüde maliyetler ve
teflvikler flekillendiriyor. 

2050 Vizyon’unda yeni binalar›n s›-
f›r net enerjili olarak tasarlanmas›,
mevcut binalar›nsa ayn› hedef do¤rul-
tusunda tadil edilmesi öngörülüyor.
Bu noktaya, bütünleflik bina tasar›m›,
ekonomik, yüksek performansl› mal-
zeme ve donan›mlar ile yeni finans-
man çözümleri sayesinde ulafl›lmas›
amaçlan›yor. Bu inovasyonlar›n bina
tasar›m›nda kullan›lmas› ileri görüfllü

politikalar, teflvikler ve yeni yap› ku-
rallar› arac›l›¤›yla uygulanmas› hedef-
leniyor. Müteahhitlerin yap› kurallar›-
na uyabilmek ve al›c›lar nezdinde de-
¤erlerini art›rmak için projelerine
yüksek enerji verimlili¤i hedefleri ek-
lemeleri bekleniyor. Binalarda yap›lan
bütünleflik tadilatlar›n enerji maliyet-
lerini düflürmesi, verimlilik ve opti-
mum kullan›m sayesinde cihazlar›n
enerji israf›n›n en az düzeye indirilme-
si öngörülüyor.

“Çalkant›l› On Y›l” boyunca piyasa-
n›n, enerji verimlili¤ine odaklanmas›
temel amaç olarak belirlenmifl durum-
da. Bu kapsamda gerçekleflmesi zo-
runlu yaklafl›mlar flöyle tan›mlan›yor: 
l Yap› kurallar›na daha sert ve ulusla-
raras› düzeyde kabul gören enerji ve-
rimlili¤i koflullar› getirilmesi ve bunla-
r›n uygulanmas›n›n teflvik edilmesi ve
izlenmesi
l Geri ödeme dönemi daha uzun ener-
ji verimlili¤i yat›r›mlar›na yeni vergi
teflvikleri ve sübvansiyonlar sa¤lan-
mas›
l Tasar›mc›lar›, müteahhitleri, kamu
hizmeti kurulufllar›n› ve son kullan›c›-
lar› bütünleflik bir tak›m›n parças› ola-
rak erken aflamalarda sürece dahil
eden ifl ve sözleflme flartlar› gelifltiril-
mesi

2050 Vizyon’unda yeni
binalar›n s›f›r net enerjili

olarak tasarlanmas›, mevcut
binalar›nsa ayn› hedef

do¤rultusunda tadil edilmesi
öngörülüyor. 
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Dünyada baz› kaynaklar tükenmek üzere olabilir
Geleneksel petrol kaynaklar›n›n temel iyilefltirmelerine, tepe üretim verilerine ve
tepe sonras› toplam düflüfl h›z›na göre küresel arz öngörüleri
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l Enerji performans› üzerinde düzenli
devlet denetimiyle birlikte daha s›k›
disiplin ve iyilefltirmeler uygulanmas›
l Binalarda enerji kullan›m› konusun-
daki fark›ndal›¤› art›racak ve davran›fl
de¤iflikli¤ini teflvik edecek sürekli
kampanyalar düzenlenmesi.

Güvenli ve Çevre Etkisi Düflük
Mobilite
Ulafl›m hacmi, yolcu ve ton/kilometre
aç›s›ndan iki kattan daha fazla arta-
cak olmas›na karfl›l›k, biliflim ve ileti-
flim teknolojilerinin (ICT) bunun etki-
sini hafifletece¤i öngörülüyor. Tüm
aktörleri sürece katan bütünsel mobi-
lite yönetiminin, ulafl›mdaki ölümleri
s›f›ra yaklaflt›rmas› ve olumsuz çevre
etkilerini ciddi ölçüde azaltmas› da
beklentiler dahilinde. Uluslararas›
Enerji Ajans› (IEA) senaryolar›na uy-
gun olarak, CO2 sal›mlar›n›n yüzde 30-
40 aras›nda düflmesi ve araç verimlili-
¤inin iyileflmesi de öngörüler aras›n-
da. Yolcu ve yük tafl›mac›l›¤›ndaki tek-
nolojik potansiyele ba¤l› olarak, kü-
çültme, daha düflük a¤›rl›k, daha ve-
rimli aktarma organlar› ve düflük kar-
bonlu yak›tlar sayesinde hafif hizmet
tipi araç yo¤unlu¤unun yüzde 80 azal-
t›lmas› bekleniyor. Ayr›ca karayolu ta-
fl›mac›l›¤›, havac›l›k ve gemicilik gibi
di¤er seçeneklerdeki yo¤unlu¤un en
az yüzde 50 düflürülmesi de öngörülü-
yor. Kentlerin ak›ll› ulafl›m sistemleri

kullanmaya bafllamas›yla toplu tafl›-
man›n daha cazip ve bütünleflik bir dü-
zeye eriflmesi ve pay›n› art›rmas›
amaçlan›yor. Çalkant›l› On Y›ll›k süreç
içinde yap›lmas› zorunlu görülenlerse
flöyle: 
l Altyap› yat›r›mlar›n›n yolcu ve yük
tafl›mac›l›¤›na yönelik artan talebi

karfl›layacak seviyede tutulmas›
l Özellikle h›zla büyüyen kentlerde
bütünleflik kentsel planlama yap›lma-
s›
l Ak›ll› ulafl›m sistemlerinin araçlar›
birbirine ve altyap›ya ba¤lamas›
l Daha iyi politikalar ve yak›tlar saye-
sinde verimli içten yanmal› araçlar›n
gelifltirilmesi ve konuflland›r›lmas›yla
araç karbon yo¤unlu¤unun yüzde 30-
40’a kadar azalt›lmas›
l Bütünleflik demiryolu a¤lar›n›n yay-
g›nlaflmas›.

S›f›r At›¤a Do¤ru
2050 Vizyon’unda, tek bir parça bile
at›¤›n olmad›¤› bir düzen öngörüldü¤ü
aç›k. Bu anlamda, artan malzeme tale-
binin, tüketimi ve üretimi yenilenebi-
lir olmayan kaynaklar›n s›n›rlar›na
uyum sa¤layacak flekilde dönüfltürül-
mesi amaçlan›yor. At›k kavram›n› ta-
mamen geçersiz k›lan kapal› devre ge-
ri dönüflümün art›k normal bir ifl uy-
gulamas› olarak görülmesi ve toplum-
lar›n kaynaklara yönelik dairesel bir
yaklafl›m› benimsemeleri öngörülü-
yor. Kaynak ve malzeme kullan›m›nda
dört ila on katl›k bir iyilefltirmenin
gerçeklefltirilmesi temel hedefler ara-
s›nda. 2020’ye kadar gerçekleflmesi
zorunlu olarak flunlar belirtiliyor:
l Karbon fiyat› ve gerçek de¤er fiyat-
land›rmas›n›n di¤er biçimlerinin ar-
tan ölçüde kullan›lmas›.

Uluslararas› Enerji Ajans›
(IEA) senaryolar›na uygun

olarak, CO2 sal›mlar›n›n 
yüzde 30-40 aras›nda

düflmesi ve araç verimlili¤inin
iyileflmesi de öngörüler

aras›nda. 
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l Mevzuat›n s›k›laflt›r›lmas›yla kat›
at›k sahalar›n›n kullan›m›na son veril-
mesi ya da aflamal› olarak devre d›fl›
b›rak›lmas›
l Çelik, çimento, alüminyum vb. üreti-
minde enerji verimlili¤inin art›r›lmas›
l Kapal› devre dairesel sistemler için
gerekli tasar›m ilkeleri ve üretim sü-
reçleri gelifltirilmesi
l Üreticiler ve tüketiciler aras›nda
malzeme tüketimini azaltmak ama-
c›yla birlikte inovasyona gidilmesi
l Yasal ve düzenleyici çerçeveyle
CCS’nin (karbon yakalama ve depola-
ma) mümkün k›l›nmas›
l At›k suyun kaynak olarak de¤erlen-
dirilmesi.

Ve Riskler… 
Vizyon 2050’nin temelinde hepimizin
sürdürülebilirlik sorunlar›n› çözme ar-
zusunda büyük ölçüde birleflti¤imiz,
tek bir küresel toplum yaratmak iste-
di¤imiz ve hatta bunu yapabilece¤imiz
fikri yat›yor. Vizyon 2050, çevreyi ve
yapt›¤›m›z tercihlerimizi de¤erlendir-
me fleklimizde temel bir de¤iflim talep
ediyor. Bununla birlikte, büyüme gü-
dümlü ekonominin mevcut yolu ve
ana ak›m ekonomik varsay›mlar›n sü-
regiden egemenli¤i nedeniyle bu
de¤iflim h›zl› bir flekilde  gerçekleflme-
yebilir. 

Vizyon 2050 küresel sorunlar›n ele
al›nmas› için yeterli düzeyde küresel
yönetiflimin var oldu¤unu varsay›yor.
Bununla birlikte, dünya gittikçe bölü-
nerek ve de¤iflim üzerinde uzlaflama-
yarak, süreci yönetemeyecek bir nok-
taya da gelebilir.

Vizyon 2050’nin tafl›d›¤› risklerin
birço¤u büyük ihtimalle yönetilebilir
risklerdir; ancak daha afl›r› bir durum-
da bu mümkün olmayabilir. Son yüzy›-
l›n büyük bölümü, iki ideolojik güç blo-
¤u aras›ndaki rekabetle geçti. Ortak
küresel sorunlar›m›z›n baz›lar›n› çöz-
mek için gereken iflbirli¤i ve güvenin

boyutu düflünüldü¤ünde, bu yüzy›lda
benzer bir düflmanca rekabet, felaket-
le sonuçlanabilir. 

Baz› ülkelerdeki h›zl› nüfus art›fl›,
zay›f ekonomiler, çat›flma ve çevresel
bozulma daha varl›kl› bölgelere do¤ru
kitlesel göçe yol açarak kültürel ger-
ginlikleri, kaynak bask›s›n› ve ekono-
mik zorluklar› fliddetlendirebilir. Su ve
ham petrol gibi temel gereksinimlerde
ve di¤er kaynaklarda kendini göster-
mesi muhtemel k›tl›klarla birlikte ba-
z›lar›n›n kaynaklar› güvence alt›na al-
mak için sald›rgan davran›fllar sergile-
me ihtimali de mevcut. 

Yeni teknolojilerin beklenmedik so-
nuçlar›, sürdürülebilirlik sorunlar›na
acil çözüm bulma ihtiyac›, bilimi h›zl›
gelifltirme ve erken uygulama aç›s›n-
dan muazzam bask›lara maruz b›ra-
k›rken birçok riski de beraberinde ge-
tiriyor.

Küresel ekonominin uzun vadeli
analizi her 60 y›lda bir büyük bir eko-
nomik depreme iflaret ediyor. fiu anda
böyle bir noktaday›z. 2008’de baflla-
yan finansal ve ekonomik krizin y›k›c›
sonuçlar›n›n giderek a¤›rlaflarak ciddi

flekilde uzayabilece¤ine dair iflaretler
de az de¤il.

Ve F›rsatlar…
Proje çal›flmas›na kat›lanlar, dünyan›n
flu anda Vizyon 2050’ye ulaflmak için
gerekli bilgiye, bilime, teknolojiye, be-
cerilere ve finansal kaynaklara sahip
oldu¤u fikrinde. Ayr›ca gereken birçok
fleyin temellerinin h›zl› ve kapsaml› bir
flekilde önümüzdeki on y›l içinde at›la-
ca¤›na da kuvvetle inan›yorlar.

Tahminler, sürdürülebilirlikle ilgili
küresel ifl f›rsatlar›n›n do¤al kaynak-
larda (enerji, ormanlar, tar›m ve g›-
da, su ve metaller dahil) ve sa¤l›k ile
e¤itimde (sosyal sürdürülebilirlik
bak›m›ndan) 2050’ye kadar düzenli
bir flekilde 2008 sabit fiyatlar›yla y›l-
da 3-10 trilyon dolar dolaylar›na ya
da o tarihteki dünya GSY‹H’s›n›n
yüzde 1,5-4,5’ine kadar ç›kabilece¤i-
ni ileri sürüyor. Bu ayr›ca, çok ciddi
ve büyük ifl f›rsatlar› anlam›na da ge-
liyor.

Vizyon, 2050’deki dünyan›n ekolo-
jik ayak izini de ayr›nt›s›yla hesapla-
m›fl durumda. Nüfustaki art›fla ra¤-
men, temel de¤ifliklikleri benimse-
memiz halinde 2050’de bir gezege-
nin ya da biraz fazlas›n›n kullan›l›yor
olaca¤› saptanm›fl. Oysa bugünkü
al›fl›lm›fl ifl yaflam›n›n flartlar›yla de-
vam edilecek olursa 2,3 gezegene efl-
de¤er tüketim söz konusu olacak.
Vizyon 2050 karbon sal›m› düzeyle-
rinde 2005’e k›yasla yüzde 50 azalt-
ma (Uluslararas› Enerji Ajans› Enerji
Teknolojisi Perspektifleri, IEA ETP –
2008, Mavi Harita Senaryosu) öngö-
rüyor.

Baz› tahminlere göre 2030’da dünya
çap›nda kentsel altyap›ya 40 trilyon
dolar yat›r›m yap›lmas› gerekecek.
WBCSD, karbon ayak izini Hükümetle-
raras› ‹klim De¤iflikli¤i Paneli’nin
2050’ye kadar iklim dengelemesine
dair tavsiyeleri do¤rultusunda azalt-

2050 Vizyon, tek bir parça bile
at›¤›n olmad›¤› bir düzen

öngörüyor. Bu anlamda, artan
malzeme talebinin, tüketimi ve
üretimi yenilenebilir olmayan
kaynaklar›n s›n›rlar›na uyum

sa¤lamas› gerekiyor.
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mak için, küresel bina stokunun geçir-
mesi gereken dönüflümün net maliye-
tinin, y›ll›k bina yap› maliyetlerinin
yaklafl›k yüzde 7’si kadar oldu¤unu
tahmin ediyor. OECD/Küresel ‹çgörü
ise, gerekli enerji altyap› yat›r›mlar›-
n›n 2015’e kadar 10,3 trilyon dolar ola-
ca¤›n› öngörüyor.

Yak›n gelecekte su talebinin de ar-
z› aflaca¤› çok aç›k. Uçurumu kapat-
mak için h›zla harekete geçilmesi ge-
rekiyor. Tüm bölgelerde suyun temi-
ni ve kullan›m›ndaki yap›sal de¤iflik-
lik f›rsatlar› ciddi boyutlarda. Örne-
¤in, içme suyu ve sa¤l›¤›n korunma-
s›nda BM Milenyum Kalk›nma He-
defleri’ne ulafl›lmas› için y›lda 11,3
milyar dolar yat›r›m gerekiyor (bu
durumda bile 1,8 milyar insan yeter-
siz sa¤l›k koflullar›nda yaflamaya de-
vam edecek). 

Sa¤l›¤› korumadaki eksikliklerin
dünyadaki en büyük enfeksiyon kay-
na¤› ve ayn› zamanda hastal›k yüzün-
den ifl ve okul günü kayb›n›n en önem-
li nedeni oldu¤u biliniyor. ‹statistikler
ayr›ca ortalamada suya ve temizli¤e
yat›r›lan her bir dolar›n sekiz dolarl›k
bir ekonomik getiri sa¤lad›¤›n› da gös-
teriyor

At›k toplama ve at›ktan de¤er elde

etmeye yönelik yeni ve daha geliflmifl
sistemlere talebin de artmas› bekleni-
yor. S›f›r at›k anlay›fl›, “ömür sonu”
zihniyetinin yerini ald›kça, tasfiye edi-
len at›klar›n kullan›labilir bileflenleri-
nin elden geçirilmesi ve toplanmas› ya
da malzeme talebine göre ayr›lmas›
için uzman sistemler de dahil olmak
üzere çok say›da geri dönüflüm f›rsat›
ortaya ç›kacak.

Ya E¤itim?
Gelece¤in düflük karbonlu, hizmet mer-
kezli ekonomisi aç›s›ndan e¤itimin, kri-
tik öneme sahip olaca¤›n› tahmin et-
mek için kâhin olmaya gerek yok. Sür-
dürülebilirlik, e¤itimin içeri¤iyle bü-
tünleflecek; okuman›n ve yazman›n ya-
n› s›ra çevresel ve sosyal faydalar sa¤la-
yacak ek okuryazarl›k türleri de ö¤reti-
min parças› haline gelecek. Bugünkü
MBA müfredat›n›n ahlak, siyaset bili-
mi, uluslararas› geliflim ve antropoloji-
ye iliflkin daha fazla içerikle dengelene-
ce¤ini de söyleyebiliriz.

Kad›nlar›n e¤itilmesine yönelik ya-
t›r›mlar›n özellikle olumlu etkiler ya-
ratt›¤› çok iyi biliniyor. Dünya Banka-
s›’na göre, k›zlar›n e¤itimine bir y›l da-
ha eklenmesi kötü beslenme vakalar›-
n› azaltabilir ve bebek ölüm oranlar›n-
da yüzde 5-10 düflüfl sa¤layabilir. Orta
ö¤retim görmüfl kad›n oran›n›n iki ka-
t›na ç›kar›lmas›, do¤urganl›k oran›n›
kad›n bafl›na 5,3’ten 3,9’a düflürebilir.

Özellikle geliflmekte olan bölgelerde
düflük maliyetli teflhis, ilaç ve afl›lar›n
yan› s›ra ek sa¤l›k tesislerine duyulan

2050 Vizyon’unda, üçüncü kuflak nükleer reaktörlerin
konuflland›r›lmas›na kilit teknoloji rolü verildi¤i görülüyor. Ancak

Fukifluma’dan sonra bu rolün gelece¤i de sorgulanacak gibi...
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Alternatif bir malzeme yaflam döngüsü
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ihtiyaç do¤rultusunda hastal›klarla
savaflmak ve hastalar› tedavi etmek
için devasa yat›r›mlar yap›lmas› gere-
kiyor. Dahas›, tedaviden önlemeye ge-
çifl en büyük öncelik olacak ve hem
t›bbi hem de t›bbi olmayan ürün ve
hizmetlerde yeni ifl f›rsatlar› yarata-
cak. Sa¤l›¤› ve beslenmeyi iyilefltiren
g›da ve içeceklerin gelifltirilmesiyle,
g›da sanayii, organik g›da ve bu ürün-
leri sunan restoran zincirleri ile yiye-
cek-içecek firmalar› için muazzam f›r-
satlar do¤acak. Ayr›ca yayg›n spor alt-
yap›s›, koçluk hizmetleri ve yüksek
teknoloji spor donan›mlar›na olan ta-
lep de artacak.

G›da ve Tar›m Örgütü, geliflmekte
olan ülkelerde 2050’ye kadar küresel
tar›m üretiminin yüzde 100’e varan öl-
çüde art›r›lmas› ve net tar›m yat›r›m-
lar›n›n, mevcut seviyelerden yaklafl›k
yüzde 50 artarak y›lda 83 milyar dola-
ra ç›kmas› gerekti¤ini öngörüyor. S›-
n›rl› toprak ve su kaynaklar› düflünü-
lürse, tar›m, su yönetimi, orman yöne-
timi ve di¤er sektörlerde ürün verim-
lerini art›ran, topra¤› ve suyu koruyan,
besleyici girdiyi yöneten yeni teknolo-
jiler ve en iyi uygulamalar› gelifltirmek
aç›s›ndan yeni f›rsatlar do¤mas› bü-
yük olas›l›k. 

Vizyon 2050’de tan›mlanan acil ve
radikal dönüflümler büyük miktarda fi-
nansman gerektirecek. Ancak
geleneksel finansman

modelleri yeterli olmayacak ve ihtiyaç
koflullar›na h›zla uyarlanacak kadar
sa¤lam; yani ölçeklendirilebilir, pratik,
düflük maliyetli, kolay uygulanabilir ve
kitlesel ço¤alt›ma uygun enstrümanlar
yaratmak için daha çok inovasyona ge-
rek olacak. Çal›flma yeri yarat›m›,
2050’de dokuz milyar insan›n iyi yafla-
mas›n› sa¤laman›n kritik bir parças›.
Mikro, küçük ve orta büyüklükteki ifl-
letmelerin çal›flma yeri yarat›m›ndaki
kan›tlanm›fl rolü düflünüldü¤ünde, kü-
çük kurulufllar› desteklemek için gide-
rek daha güvenilir ve düflük maliyetli
sermaye kaynaklar›na ihtiyaç duyula-
ca¤›n› öngörebiliriz.

Sürdürülebilir Bir Dünyaya 
Uzanan Yol
Konut, mobilite, enerji, su ve at›k yöne-
timi dahil olmak üzere, insan ve ekosis-
tem refah›n› destekleyen sistem ve ya-
p›lar birbirinden yal›t›lm›fl biçimde ifl-
leyemez. Bu unsurlar›n birbiriyle ba¤-
lant›l› ve karfl›l›kl› ba¤›ml› niteli¤i, önü-
müzdeki dönemde giderek daha çok
önem kazanacak ve zorluklar›n anlafl›l-
mas›, çözümlerin gelifltirilmesi ve ta-
sarlanmas›na temel olacak.
Benzer flekilde, sürdü-

rülebilir bir gelece¤e geçifl s›ras›nda
karfl›lafl›lacak meseleler yelpazesi, s›-
n›rlar›, sektörleri ve endüstrileri aflan
bir nitelik tafl›yacak. Birçok etki, bilgi,
varl›k ve yetkinlik kayna¤› gerekecek
ve bunlar kamu, özel, sivil ve akademik
sektörün bireysel ve kurumsal üyeleri
gibi çok say›da farkl› aktör ve uzmanl›k
alan› aras›nda kurulan karmafl›k koa-
lisyonlar arac›l›¤›yla temin edilecek.

Vizyon 2050 olsa da olmasa da, bun-
dan 40 y›l sonra yaflam›n hepimiz için
bir flekilde tamamen farkl› olaca¤› aç›k
bir gerçek. Bu gelece¤in niteli¤ini, bu-
gün yapaca¤›m›z tercihler belirleye-
cek. Vizyon 2050’yi, kesin saptanm›fl
bir tavsiyeler manzumesi de¤il de, ya-
paca¤›m›z tercihlerin belirlenmesi için
daha fazla diyalog ve eylem ça¤r›s› ola-
rak kabul etmek gerekiyor. ‹htiyaç du-
yulan radikal de¤iflimleri hayal etmek
ve gerçeklefltirmek için üç temel unsu-
ru unutmamal›y›z: ‹flbirli¤i, inanç ve
cesaret… Gerisi kendili¤inden
gelecektir. m
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Vizyon 2050

DOSYA
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Ray Anderson’un Ard›ndan

Dünyay› Bir Sorumluluk
Alan› Olarak Yeniden

Düflünmek
Yeflil iflin pratik anlamda ilk

öncülerinden biri olan Ray Anderson
8 A¤ustos 2011’de hayata gözlerini

yumdu¤unda 77 yafl›ndayd›.
Anderson, bundan 17 sene önce bir

kitap okumufl ve hayat› de¤iflmiflti.
O kitap Paul Hawken’›n “Ticaretin

Ekolojisi” idi. Bu ayd›nlanma sonras›
Anderson, sahibi oldu¤u hal›

fabrikas› Interface’de “s›f›r at›k”
slogan›yla yeni bir ifl yapma biçiminin
öncülü¤ünü üstlendi. Y›llar sonra Ray

Anderson için veda konuflmas›
yapmak da Paul Hawken’a düfltü.

Hawken’›n Atlanta merkezli greenbiz
sitesinde yay›nlanan yaz›s›yla Ray
Anderson’a biz de veda ediyoruz.

ay Anderson’la tan›flma flans›na eriflmifl olanlar her
zaman ona karfl› korkuyla kar›fl›k bir sayg› duymufl-
lard›r. Ayn› anda tafl›d›¤› birçok flapka herhangi bir

insan›n bafl›n› döndürebilir. Baba, yönetici, meslektafl, hatip,
öncü… Ray Anderson ayn› anda bunlar›n hepsi olabilirdi.
Ben gene de herhangi birimizin onu tam olarak anlayabildi-
¤inden emin de¤ilim. Ray Anderson yan›lt›c› bir flekilde ga-
yet s›radan, taflral›, geleneksel bir Amerikal› olarak gözüke-
bilirdi. Gene de, son derece normal bir flekilde, öyle bir anda
öyle bir fley söylerdi ki siz daha duyduklar›n›za inanamam›fl-
ken o ortadan s›v›fl›verirdi. Bir konferansta onu dinleyen in-
sanlar efsunlan›r ve birdenbire kendilerini hiç hesaba kat-
mad›klar› bir duyarl›l›k içinde bulabilirlerdi. Anlatt›klar›
karfl›s›nda savunmaya da geçemezlerdi çünkü söyledikleri-
ne yönelik bir çerçeve de oluflturulamazd›. 

O bir ifladam› m›yd›? Evet. Sözcükleri yaya yaya konuflma-
y› seven muhafazakâr, güneyli Georgia’l› bir beyefendi miy-
di? Evet. Baflar›l› m›yd›? Kesinlikle. 

Peki, bu radikal ç›k›fllar›n›n sebeb-i hikmeti neydi? ‹ronik
bir flekilde tam da insanlar noktalar› birlefltiremedi¤i için
güvenilir biriydi. Ayn› zamanda da cesurdu. Aya¤a kalkt›¤›n-
da insanlar›n bildi¤i, yapt›¤›, ö¤rendi¤i her fleyin dünyay›
yok etti¤ini anlat›rd› insanlara. Söyledi¤i her sözün arkas›n-
da oldu¤u için o anlatt›klar› öylece havada as›l› kalmaz, hitap
etti¤i yüz binlerce insan›n yüre¤ine konuverirdi. Ray Ander-
son’un bu anlamda bir efli benzeri daha yoktu. Hiçbir zaman
da olmayacak. 

‹nsanlar Ray Anderson’u bir hayalperest olarak tan›mlar-
d› ama yanl›fl anlafl›lma olmas›n, o ayn› zamanda bir mühen-
disti. Da¤›n zirvesini görmüfltü belki ama bir yandan da ista-
tistikler, kaynak ak›fl› teorileri ve termodinamik hesaplar›
aras›nda hayal kurard›. Anderson’un tahayyül etti¤i gelecek,
bu yak›n gelece¤i belirleyen bankac›lar›n, medyan›n ya da
politikac›lar›n elinden olmayacak bir fley.

R

Yaz›: Paul HAWKEN
Çeviri: Balkan TALU
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Ray Anderson için
dünya,
çocuklar›m›z›n
çocuklar›na
b›rakt›¤›m›z bir
mirast›. Ve bu
gezegen, bencillik
yerine vizyon sahibi
olmam›z için
yalvar›yordu bizlere. 
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Ray Anderson’u
sürdürülebilirlik yolculu¤una
ç›karan, okudu¤unuz bu
yaz›y› kaleme alan Paul
Hawken’›n flimdiden bir klasik
halini alan “The Ecology of
Commerce” (Ticaretin
Ekolojisi)  kitab› olmufl. 

Ray Anderson için dünya çocuklar›m›z›n
çocuklar›na b›rakt›¤›m›z bir mirast›. Ve bu
gezegen, bencillik yerine vizyon sahibi olma-
m›z için yalvar›yordu bizlere. 

Atasözleri bize der ki: Bütün iyi insanlar öl-
se de iyilik yok olmaz. Ray Anderson’un kal-
binin tam ortas›na yedi¤i o z›pk›n Ander-
son’u yaralamad›, uyand›rd›. Bu uyan›fl An-
derson’u dünyan›n her yerinde sesini yük-
seltmeye, bildiklerini anlatmaya zorlad›. Bu
onu çok iyi bir ö¤retmen yapt›. ‹nsanlar› e¤it-
mek ve dönüfltürmek için iflini kulland› ama
Anderson asla para ve hal›lardan ibaret de-
¤ildi. Ray’in yaflam› tamamen hay›rla ilgiliy-
di. Tanr›yla bir akit imzalam›flt›. Mesaisini
harcad›¤› pazaryeri ise zahmetli bir aland›.
Sonunda bir pazartesi sabah› o z›pk›n› gö¤-
sünden ç›kard›, usulca yere koydu, mesaisi
bitti ama ö¤retileri nesilden nesle yaflayacak.

Biz artakalanlar için Ray’in ölümü bir ça¤-
r›, bir bafllang›ç, belki de bir provokasyon. Öl-
meden önce yaflaman›n ne kadar eflsiz ve de-
¤erli bir fley oldu¤unu anlayabilir miyiz aca-
ba? 

Bu kaç›n›lmaz gerçe¤in, varolufllar›m›zla,
mevcudiyetimizle asl›nda bir oldu¤umuz ve
asla yaln›z olmad›¤›m›z gerçe¤inin fark›na
var›p de¤erini bildi¤imiz andan itibaren, ha-
yat bizim için ›fl›lt›l› bir yol olacakt›r. Birbiri-
mize ba¤›ml› oldu¤umuz gerçe¤i ve buna efl-

lik eden, zarar vermemeye dair sorumluluk
duygusu. Ray Anderson’un d›fl dünyadaki te-
zahürü buydu. 

Ray Anderson, bundan 17 sene önce bir
fleylerin fark›na vard›. Eve döndü ve bütün
kutsiyeti ve karmafl›kl›¤›yla, gizem ve güzel-
li¤iyle dünyay› yeniden keflfetti. fiu ya da bu
ideolojinin k›s›tlar›ndan azade olarak at göz-
lüklerinden s›yr›larak insan ve do¤a aras›n-
daki ba¤› tekrar düflünebilmek için kendini
özgür b›rakt›. Interface flirketini ise bu ifl için
bir araç olarak kulland›. ‹nsan sistemleri ve
ekosistemler diye bir fley yoktu. ‹ki sistem bir
bütündü ve Ray Anderson biyoloji ve fizi¤in
kanunlar›na da biat etmiflti. Emerson’un do-
¤a yasalar›n›n kal›t›msal bir ahlak anlay›fl›na
sahip oldu¤unu söyledi¤i flu sözlerine de
yürekten inanm›flt›: “Hem do¤a, hem de ah-
lak yasalar›na can-› gönülden inan›r›m. Her
haziran ay›nda bahçeme mutlaka m›s›r eke-
rim. Onlar›n sonunda zehre dönüflebilece¤ini
asla bilemezdim. Turplar›m›n, mefle pala-
mutlar›m›n, pancarlar›m›n da. ‹nan›yorum ki
adalet adalet getirir. Adaletsizlik de adalet-
sizlik.”

Ray’in ifli de sürdürülebilirlik falan de¤ildi.
Mesele tamamen etik, adalet ve yarat›c›l›¤›
ödüllendirme ifliydi. “S›f›r at›k” slogan› nefes
alan varl›klara yüzde yüz sayg›ya ç›kan bir
yoldu. 

Ray gibi, yaratman›n verdi¤i küçük hazine-
lerin fark›na vard›¤›m›zda ortaya ç›kan fley
onun varolufluna yönelik bir minnet ve huflu
duygusu oluyor. Geçen y›l Ekim ay›nda fiili’de
göçükten kurtar›lan madencilerin asansör-
den ç›k›fl›n› hat›rl›yor musunuz? 69 gün son-
ra yüzeye ç›kt›klar›nda dans edip flark›lar
söylediler. Önce yeri, sonra kar›lar›n›, sevgi-
lilerini (bazen ikisini de) ve çocuklar›n› öptü-
ler. Adeta kendilerinden geçmifllerdi, çünkü
neredeyse neyi kaybetmek üzere olduklar›n›
kesinlikle anlam›fllard›. Günefl, ay, hava, çi-
çekler, topraktan gelen g›da, a¤açtan gelen
yemifller, çocuklar›n sesleri... Bu yüzden
mest olmufl bir halde, nefle ve minnet doluy-
dular. Her ne kadar San Jose madencilerinin
gerçek olay›n› metafor olarak kulland›ysak
da hayatta bize verilenleri kan›ksad›¤›m›z ve
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Ticaretin ac› çektirmek
yerine hayat› yeniden
canland›rmas›, üreticili¤in
anlam›n› tekrar kurarak
biyoloji ve endüstriyi tek
bafll›k alt›nda toplamas›…
Onun içinde yanan atefl
buydu...

geri kalan›n› es geçti¤imiz hayata geri dönü-
flümüzü anlatan iyi bir örnek olma özellikle-
rini koruyorlar. Ray Anderson da bir sabah
uyand› ve de¤iflmezsek neleri kaybedece¤i-
mizi gördü. 

1994 y›l›nda Ray’e ne oldu¤unu asl›nda
tam olarak bilmiyoruz. Evet, bir kitap okudu
ama içindeki o takdire flayan öz hep vard›.
Tek bildi¤imiz, Ray Anderson bundan 17 sene
önce bir fleyleri gördü. Uzun yaprakl› çam or-
man› örgüsünün, dalgal› ›rmaklar›n, ot ve çi-
çeklerin yaratt›¤› umut ›fl›¤›n›n verdi¤i ihsa-
n› ve güzelli¤i gördü. Ne de olsa yarad›l›fl›n
büyüklü¤üne gözünüzü bir kere açt›¤›n›zda
buna bir daha kay›ts›z kalamazs›n›z. 

Ray Anderson hiçbir zaman arkas›na bak-
mad›. Öyle oturup kukumav kuflu gibi düflü-
nen biri olmad›. ‹fline gitti. Gördükleriyle hiç-
bir zaman yetinmedi, sadece hayat›n kendi-
sine hizmet etmekle ilgileniyordu. Dünyayla
birbirinize nas›l ola¤anüstü bir flekilde ba¤l›
oldu¤unuzu fark ettikten sonra daha ne ya-
pabilirsiniz ki?

Ray Anderson, kâinat› hiçbir zaman kut-
sal ve soyut bir varl›k olarak görmedi. Ona
göre dünya ›slahat›n temeli, ruhumuzun
mimar›, iyili¤in kayna¤›yd›. Do¤an›n gele-
ce¤i, ifl yapman›n hizmet vermek ve hayat›
onurland›rmaktan baflka bir fley olmad›¤›-
n› bilen insanlar taraf›ndan flekillendirile-

cekti. Hayatlar›m›z da yabanc›lar›n neza-
keti, ormanlar›n nemli topra¤›, kükreyen
çimenler ve en sonunda Ray Anderson’u
seven, ona hayran olan bize ba¤l› olacakt›.
Zaten bizim onu sevdi¤imiz gibi o da bizi
çok sevdi. 

Anderson’un hayat› bu sevginin inciliydi
adeta. Anderson, bir pazartesi sabah› bu dün-
yadan göçtü ama onun ölüp ölmeyece¤i bize
ba¤l›. Asl›nda bu bir soru bile de¤il. Biliyorum
ki o yaflayacak. Vücudu aflina oldu¤umuz
ama bilemedi¤imiz bir muamman›n içine ka-
r›flm›fl olabilir ama rüyas› hep ayakta kala-
cak. Ticaretin ac› çektirmek yerine hayat› ye-
niden canland›rmas›, üreticili¤in anlam›n›
tekrar kurarak biyoloji ve endüstriyi tek bafl-
l›k alt›nda toplamas›… Onun içinde yanan
atefl buydu. Bu atefl hiçbir zaman sönmedi.
Ve hem onun flirketinde hem de binlerce di-
¤er iflletmede hep yanacak. 

Ray, flimdi bambaflka bir ormana do¤ru yol
almaya bafllad›. Biz, burada toplananlar bili-
yoruz ki yüzy›llardan sonra hayat›m›z› bu fle-
kilde devam ettirdi¤imizde ticaretin neye
benzeyece¤ini, ekolojik endüstrinin en bü-
yük adam› olan bu ifladam› anlatt› bizlere. Bu
insan bizim dostumuz, ö¤retmenimiz ve ayn›
zamanda hamimizdi. Bizler de dünyada Ray
Anderson’u yak›ndan tan›ma flans›na eriflmifl
k›smetli insanlard›k sadece. m
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GGeeççttii¤¤iimmiizz  aayyllaarrddaa  TT‹‹MM  oollaarraakk  MMiicchhaaeell  PPoorr--
tteerr’’››nn  ““RReekkaabbeett  ÜÜzzeerriinnee””  aaddll››  kkiittaabb››nn››  yyaa--
yy››nnllaadd››nn››zz..  PPoorrtteerr  bbuu  ssoonn  kkiittaabb››nn››nn  nneerreeddeeyy--
ssee  üüççttee  bbiirriinnii  ““ssüürrddüürrüülleebbiilliirr  rreekkaabbeett””  kkoo--
nnuussuunnaa  aayy››rrmm››flfl..  BBuu  bbaa¤¤llaammddaa,,  ““kküürreesseelllleeflfl--
mmeenniinn  kkaarrflfl››llaaflfltt››rrmmaall››  üüssttüünnllüükk  kkaavvrraamm››nn››
ggeeççeerrssiizz  kk››lldd››¤¤››nnaa””  iiflflaarreett  eeddiiyyoorr  vvee  rreekkaabbeett
ggüüccüü  iillee  ççeevvrree  aarraass››nnddaakkii  iilliiflflkkiiyyee  ddaaiirr  yyeennii
bbiirr  aannllaayy››flfl  flfleekkiilllleennddiirrmmeemmiizz  ggeerreekkttii¤¤iinnii
vvuurrgguulluuyyoorr..  22002233  yy››ll››nnaa  kkaaddaarr  iihhrraaccaatt››mm››zz››
550000  mmiillyyaarr  ddoollaarraa  çç››kkaarrmmaakk  ggiibbii  bbiirr  hheeddeeffiinn
kkoonndduu¤¤uu  kkooflfluullllaarrddaa  bbuu  ssaappttaammaa  TTüürrkkiiyyee
aaçç››ss››nnddaann  ssiizzccee  nnee  aannllaammaa  ggeelliiyyoorr??
Bizim hedefimiz, Türkiye’nin, dünyan›n en
büyük 10 ekonomisi içinde yer alabilmesini
desteklemek üzere teknolojik dönüflümü

Söylefli

T‹M Baflkan› Mehmet Büyükekfli:

“fiirketler, De¤er Yaratmal› 
ve Gelece¤e Odaklanmal›”

Türkiye’nin büyüme h›z›
üçüncü çeyrekte rekor k›rd›.
Bu h›zl› büyümenin önemli
unsurlar›ndan biri de
ihracattaki büyük geliflme.
Siyasilerin, ihracat› 2023 y›l›na
kadar 500 milyar dolara
ç›karmak gibi bir hedef
koydu¤unu da düflününce,
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi
(T‹M) Baflkan› Mehmet
Büyükekfli ile ihracat ve
sürdürülebilirlik sorunlar›n›
konuflmak farz oldu. 
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KKiittaabb››nn››zz››nn  yyaazzaarr››  MMiicchhaaeell  PPoorrtteerr,,  bbuu
yy››ll››nn  bbaaflfl››nnddaa  HHaarrvvaarrdd  BBuussiinneessss  RReevvii--
eeww  ddeerrggiissiinnddee,,  ““OOrrttaakk  DDee¤¤eerr  YYaarraatt--
mmaakk  --  KKaappiittaalliizzmmii  nnaass››ll  oonnaarraabbiilliirr  vvee
yyeennii  bbiirr  bbüüyyüümmee  ddaallggaass››  bbaaflflllaattaabbiillii--
rriizz??””  bbaaflflll››kkll››  çç››¤¤››rr  aaçç››cc››  bbiirr  mmaakkaallee  yyaa--
yy››nnllaadd››..  BBuu  mmaakkaalleenniinn  aannaa  ffiikkrrii,,  ppiiyyaa--
ssaallaarr››  ssaaddeeccee  aall››flfl››llmm››flfl  eekkoonnoommiikk  iihhttii--
yyaaççllaarr››nn  ddee¤¤iill,,  aayynn››  zzaammaannddaa  ssoossyyaall  iihh--
ttiiyyaaççllaarr››nn  ttaann››mmllaadd››¤¤››,,  ddoollaayy››ss››yyllaa  flfliirr--
kkeettlleerriinn  ttoopplluummssaall  aakkttöörrlleerrllee  bbiirrlliikkttee
oorrttaakk  ddee¤¤eerr  yyaarraattmmaann››nn  yyoollllaarr››nn››  aarraa--
mmaass››  ggeerreekkttii¤¤ii..  BBuu  kkoonnuullaarrddaa  nnee  ddüüflflüü--
nnüüyyoorrssuunnuuzz??
Dünya geneline bakt›¤›m›zda flirketle-
rin sadece kendi gelirlerini maksimize
etmeye odaklanmak yerine sosyal
projelere de daha fazla destek verdi¤i-
ni görüyoruz. Dünyada gözlemlenen
bu trend Türkiye’de de kendisine ta-
raftar buluyor. 

Bu bak›fl aç›s› yeni Türk Ticaret
Kanunu’nda da kendine yer buldu.
fiirketler toplumsal de¤erdir. Hisse-
darlar var, çal›flanlar var, paydafllar
var. fiirketlerin içinde yer ald›klar›
ekosistemle beraber de¤er yaratma-
lar› ve gelece¤e odaklanmalar› gere-
kiyor. 

Türk flirketlerinin sosyal sorumlu-
luk anlay›fl› son y›llarda h›zla de¤iflim
gösteriyor. Eskiden flirketlerimizin
sosyal projelere olan ilgisi çok k›s›tl›
seviyede kal›rken, flimdi flirketlerimiz
sosyal sorumluluk aç›s›ndan öncü rol
oynuyorlar. 

Biz bunu son derece sevindirici bir
geliflme olarak görüyoruz. Çünkü her
fleye kâr maksimizasyonu olarak
bakmak çok do¤ru de¤il. Çevreye
karfl›, topluma karfl› bir tak›m so-
rumluluklar›m›z var. Bu konularda
firmalar›m›z›n kendi imkânlar›n›
kullanarak aktif bir flekilde rol alma-
lar›, ülkemizi ve çevremizi daha ya-
flanabilir, sosyal eflitsizliklerin daha
da azald›¤› bir yer haline getirmek
için önemli bir f›rsatt›r. m

Çevreci ürünlerin
yat›r›mlar›n›n

desteklenmesiyle
ülkemiz bu

konuda tüm
dünyada bir

ad›m öne ç›kma
f›rsat›n›

yakalayabilir.

tamamlam›fl, üretim teknolojilerine
hâkim, belirlenmifl alanlarda lider po-
zisyonuna gelerek, 2023 y›l›nda ihra-
cat gelirini 500 milyar dolara ç›kar-
makt›r. Mevcut pazarlar›m›zda pay›-
m›z› art›rarak, hedef pazarlarda yeri-
mizi alaca¤›z ve ihracatç› say›s›n› art›-
raca¤›z. 

Ar-Ge, katma de¤er art›fl› sa¤lamak
için kullanaca¤›m›z en önemli araç
olacak. ‹novasyona, tasar›ma ve mar-
ka bilincinin yerleflmesine özel önem
veriyoruz. Bununla birlikte çevreci ve
yeflil ürünlere yönelmenin büyük f›r-
satlar› bar›nd›rd›¤›n›n bilincindeyiz.
Bu ürünlerde ciddi anlamda katma de-
¤er üretmek mümkündür. Bu yüzden
firmalar›m›z çevreci ürünlerin üreti-
mine, gelifltirilmesine ve ihracat›na
a¤›rl›k vermeliler. Çevreci ürünlerin
yat›r›mlar›n›n desteklenmesi ile ülke-
miz hem çevreci ürünler konusunda
tüm dünyada bir ad›m öne ç›kma f›r-
sat›n› yakalayacakt›r, hem de çevre-
nin korunmas›na önem vererek bu ko-
nuda dünyaya örnek olacakt›r.

TTüürrkkiiyyee’’ddeenn  iitthhaallaatt  yyaappaann  yyaabbaanncc››
ffiirrmmaallaarr  ssaatt››nn  aalldd››kkllaarr››  üürrüünnlleerriinn
iimmaallaatt  ssüürreecciinniinn  ssüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk
kkrriitteerrlleerriinnee  uuyygguunnlluu¤¤uunnuu  ggiiddeerreekk  ddaa--
hhaa  ççookk  öönneemmssiiyyoorrllaarr..  BBuu  kkoonnuuddaa,,  öörr--
nnee¤¤iinn  ddüünnyyaann››nn  eenn  bbüüyyüükk  ppeerraakkeennddee--

cciissii  oollaann  WWaall--MMaarrtt  ççookk  kkeessiinn  ttaann››mm--
llaannmm››flfl  kkrriitteerrlleerree  ssaahhiipp..  BBuu  ttüürr  kkrriitteerr--
lleerree  uuyyuumm  ssaa¤¤llaayyaabbiillmmeekk  iiççiinn  iihhrraa--
ccaattçç››llaarr››mm››zz››nn  cciiddddii  ddöönnüüflflüümmlleerr  ggee--
ççiirrmmeessii  ggeerreekkiiyyoorr  mmuu??  
Büyük markalar›n sat›n alma kriterle-
rinde sosyal uygunluk çok önemli ol-
maya bafllad›. Bizim de çok önemsedi-
¤imiz ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, çevrenin
korunmas›, çocuk iflçi çal›flt›r›lmamas›
ve fazla mesai s›n›rlar›na uyulmas› gi-
bi konularda flirketler kendilerini h›zla
adapte ediyorlar. 

fiirketlerin bu dönüflümü yaparken,
özellikle çevre yat›r›mlar› konusunda
uzun vadeli finansmana eriflmelerinin
çok önemli oldu¤unu düflünüyoruz.
Devlet flirketlere bu kayna¤› uzun va-
deli kulland›rmada destek olabilir. 
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ünyam›z›n bugününe ve gele-
ce¤ine dair birçok endiflemiz
mevcut. Küresel ölçekte yok-

sulluk ve açl›¤›n bitirilmesi, sa¤l›k ve
e¤itimin tüm insanl›k için temel bir
hak olarak ulafl›l›r olmas›, bulafl›c›
hastal›klarla mücadelede ilerleme
sa¤lanmas›, küresel ›s›nma ve çevre-
sel yokolma ile bafla ç›kabilme, yolsuz-
lukla mücadele gibi birçok alanda iler-
leme ya çok yavafl ya da hiç yok. 

Özel sektör, kamu kurumlar› ve sivil
inisiyatiflerin biraraya gelmesi ve ye-
rel ya da küresel ölçekte baz› problem-
lere çözüm bulmaya çal›flmalar› yeni
bir geliflme de¤il. 1992’de Birleflmifl
Milletler’in Çevre ve Kalk›nma konulu
Rio’daki konferans›nda kamu, özel
sektör ve sivil toplum aras›nda olufltu-
rulacak ortakl›klar›n sürdürülebilir
geliflmenin merkezinde yer almas› ge-
rekti¤i deklare edildi.  Uzun y›llard›r
bu tarz ortakl›klar›n örneklerini pra-

tikte de görüyoruz. Aralar›nda çok ba-
flar›l› sonuçlara ulaflanlar oldu¤u ka-
dar, maalesef beklentileri karfl›laya-
mayan ve hayatta kalamayan birçok
iyi niyetli giriflim de mevcut. 

Elbette farkl› öncelikleri olan, bam-
baflka çal›flma kültürlerinden gelen
kurumlar›n ortak bir amaç için birara-
ya gelip h›zl›ca sonuca ulaflmalar› çok
da kolay bir fley de¤il. Bu ortakl›klarda
yer almalar› beklenen kurumlar›n
kendilerinden beklenen temel görev-
lerini ve önceliklerini Tablo 1’de göre-
bilirsiniz.

Birbirlerinden çok farkl› karakter
özellikleri gösteren bu kurumlar› bira-
raya getirerek bir ortakl›k kurmaya
neden zorluyoruz? Çünkü bu zahmetli
yolun sonunda her bir sektörün kendi
bafl›na ulaflamayaca¤› yarat›c› yakla-
fl›mlara, her bir sektörün kendi güçlü
yanlar›n› uyumlu bir flekilde sergileye-
bilece¤i mekanizmalara; parasal, be-

Makale

Sürdürülebilir Geliflme için…

Kamu, özel sektör ve
sivil toplum... Üç ayr› dil,
üç ayr› karakter ve üç
ayr› yap› birlikte
çal›flabilir mi? E¤er tüm
dünyan›n gelece¤i ve
sürdürülebilirlik
sözkonusuysa neden
olmas›n? Ancak Aykan
Gülten’in de dikkat
çekti¤i gibi, ortakl›¤›
kurarken üç temel
prensibi hiç unutmamak
kayd›yla: Adil Temsil,
fieffafl›k ve Ortak Fayda.

D

Kamu, Özel Sektör ve 
Sivil Toplum Ortakl›klar›

Yaz›: Aykan GÜLTEN
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fleri, teknolojik ve bilgi olarak daha
fazla kayna¤a, kamuoyu oluflturacak
daha fazla ba¤lant›ya sahip olabiliriz. 

International Business Leaders Fo-
rum’un küresel bir program› olan The
Partnering Initiative’in gelifltirdi¤i bir
metodolojiyi izleyerek, sürdürülebilir
kalk›nma için oluflturulan ortakl›klar›
analiz etmek mümkün. Sözkonusu
metodolojiye göre bu sa¤lam temel üç
önemli prensipten oluflur;

• Adil Temsil
• fieffafl›k
• Ortak Fayda
Unutmamak gerekir ki farkl› sek-

törlerden gelen kurumlar› belli bir
amaç için bir masa etraf›nda toplaya-
bilmek çok ciddi zaman ve kaynak ge-
rektirebilir. Zaman zaman bu ortakl›k-
lar› kurmak ve yaflatmak için o kadar

fazla çaba gösteririz ki ortakl›kla ulafl-
maya çal›flt›¤›m›z hedefe do¤ru an-
laml› bir ilerleme gerçeklefltiremeyiz.
Bu gibi durumlarda ortakl›k için ›srar-
c› olmamak gerekir çünkü ortakl›k bir
sosyal fayda yaratmak amac›yla kuru-
lur, kurulmufl olmak için de¤il.

Yine The Partnering Initiative meto-
dolojisine göre farkl› sektörlerden ge-
len kurumlar›n oluflturaca¤› ortakl›k-
larda dört temel aflama mevcut. Bu afla-
malar› afla¤›daki gibi gruplayabiliriz:

• Kapsam belirleme ve kurulufl
• Yönetme ve koruma
• De¤erlendirme ve düzeltme
• Sonland›rma ya da sürdürme

Kapsam Belirleme ve Kurulufl 
Bu noktada üzerinde çal›fl›lmak iste-
nen problemin detayl› anlafl›lmas›, bu

alanda flimdiye kadar hangi projelerin
yap›ld›¤›, bu problemle ilgili di¤er ku-
rulufllar›n kimler oldu¤una dair bir
masa bafl› ve saha çal›flmas› yap›l›r. El-
bette bu aflamada ortakl›¤› bafllatmak
isteyen kurum, ortakl›¤›n sonunda na-
s›l bir sonuca ulafl›lmas› gerekti¤ine
dair vizyonunu belirler. Projeyi bafllat-
mak isteyen kurum, ortakl›¤›n vizyo-
nunun yan›nda kendi hedeflerini de
net olarak ortaya koyar.

Örne¤in, yeni bir bölgede maden ç›-
karma çal›flmas›na bafllamak üzere
olan bir madencilik flirketi bölgede var
olan bulafl›c› hastal›klar› yok edip ye-
rel halk›n ald›¤› sa¤l›k hizmetlerinin
seviyesini yükseltmeyi hedeflerken
ayn› zamanda maden arama operas-
yonuna karfl› bölgede bir halk hareke-
ti yaflanmas›n›n önüne geçmeyi de
mutlaka kendi amaçlar› aras›nda sa-
yacakt›r. Ayn› zamanda operasyon
bölgesindeki halk›n daha sa¤l›kl› ol-
mas›, maden flirketi için daha sa¤l›kl›
ve verimli bir iflgücü demektir. 

Ortak bir sürdürülebilir kalk›nma
hedefi üzerinde anlaflabilece¤iniz,
kendinizde olmayan bir tak›m temel
becerilere ve kaynaklara sahip olan ve
bu ortakl›¤a girmek için stratejik bir
motivasyonu olan kurumlar ortak ola-
rak düflünülmelidir. Ortakl›k için so-
mut ad›m› atmadan önce maliyet-ka-
zanç analizi detayl› olarak yap›lmal› ve
ortakl›k somut kazanç vaat ediyorsa
bafllanmal›d›r.

Ortak hedef ve amaçlar›n ve ortak-
l›k prensiplerinin belirlendi¤i bu afla-
ma farkl› kurumlar›n sadece kendi
organizasyonlar›n›n de¤il beraberce
oluflturulmufl vizyonun ç›karlar›n› da
düflünmeye bafllad›klar› aflamad›r.
Ortakl›¤›n en temel parametreleri ve
konsepti belirlenir. Bunu yapabilmek
için her bir kurumun ne gibi kaynak-
lar› sa¤layabilece¤i konuflulur. Her-
kesin akl›na en baflta “parasal kay-
naklar” gelmekle beraber belli alan-

Sektör
Kamu

Özel Sektör

Sivil Toplum

Kalk›nma ile ilgili temel görev
• Ekonomik, politik ve sosyal alanda kanun

ve kurallar koyarak kalk›nmay› hedefler
• Kamu hizmetleri vererek temel ihtiyaçlar›

karfl›lar
• Mal ve hizmet üretir
• ‹novasyon ve ekonomik büyüme yoluyla

istihdam yarat›r
• Kâr› art›rarak yeni yat›r›mlar›n yap›lmas›n›

sa¤lar
• Toplumun geliflmesi için f›rsatlar yarat›r
• Temel ihtiyaç sahiplerine destek olur
• Toplumun iyili¤i için denetim görevi yapar

Öncelik
‹stikrar, yasalara
uygunluk,
meflruluk

Kâr, verimlilik, h›z
ve yüksek
konsantrasyon

Etik de¤erler,
yarat›c›,
kucaklay›c›, 

TABLO 1
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larda uzmanlaflm›fl insan kayna¤›,
ürünler (ilaç, yiyecek, teknik ekip-
man vb.), kurum ve kiflilerle iliflkiler
de çok de¤erlidir. 

Yönetme ve Koruma
Üzerinde anlafl›lan ortak hedeflere
ulaflmak için gerekli aksiyonlar›n
planland›¤› aflamad›r. Bu aflamada or-
taklar birbirleriyle “pazarl›k” ederler.
Bu kelime olumsuz bir ça¤r›fl›m yapsa
da sürecin çok do¤al bir parças›d›r. Bu
pazarl›k sürecinin olumlu bitmesi baz›
koflullara ba¤l›d›r; kurumlar›n birbir-
lerine güven duymalar›, birbirlerinin
görünen pozisyonlar›ndan çok daha
derinde yatan ortak ç›karlara odak-
lanmalar›, yarat›c› fikirlere aç›k olma-
lar› ve sonunda bütün ortaklar› tatmin
edecek bir anlaflmay› hedefliyor olma-
lar› gibi.

Belli bir program ve aksiyonlar
planlanmaya ve hayata geçirilmeye
bafllad›¤›nda, ortakl›¤›n nas›l yöneti-
lece¤ine dair bir model üzerinde an-
laflma ihtiyac› do¤ar. fiartlara ba¤l›
olarak ortaklar›n tamamen d›fl›nda,

ba¤›ms›z bir yönetici bu rolü alabilece-
¤i gibi, kurumlar›n içinden bireylerin
oluflturaca¤› bir yönetim organ› da bu
ifli üstlenebilir. Her bir modelin avan-
tajlar› ve dezavantajlar› mevcuttur.
Baz› durumlarda oldukça uzun sürebi-
lecek uygulama döneminde ortaklar›n
ilgisini s›cak tutmak uzun dönemli ba-
flar› aç›s›ndan önemlidir. 

De¤erlendirme ve Düzeltme
Belirlenmifl olan amaç ve hedeflere
karfl›l›k katedilen mesafenin belli bir
yöntemle ölçülmesi, ortakl›¤›n do¤ru
yönde ilerlemesi ve her bir kurumun
yapt›¤› yat›r›m›n karfl›l›¤›n› alabilmesi
için atlanmamas› gereken bir ad›md›r.

Ölçüm metriklerinin oluflturulmas›,
periyodik de¤erlendirme toplant›lar›-
n›n düzenlenmesi gibi mekanizmalar
arac›l›¤›yla ortakl›¤›n de¤erlendirme-
si yap›labilir. Ortaklar bu aflamada
afla¤›daki sorulara cevap ararlar:

• Belirlenen hedeflere ulaflmada
mesafe al›n›yor mu?

• Ortakl›¤›n gerçek potansiyeli orta-
ya ç›kar›labildi mi?

• Bütün ortaklar belli bir fayda elde
ettiler mi?

• Üzerinde çal›fl›lan problemle mü-
cadele etmek için en iyi yol bu muydu?

Bu sorular›n cevaplar›na göre be-
lirlenen aktivite takviminde, hedef-
lerde ve hatta ortakl›k prensiplerinde
de¤iflikliklerin yap›lmas› gerekecek-
tir. Bütün bu sürecin sa¤l›kl› ifllemesi
için önceden iyi dizayn edilmifl per-
formans kriterlerinin ve ölçüm met-
riklerinin oluflturulmas› gereklidir.
Birçok sürdürülebilir geliflme ortakl›-
¤›, sürecin bafl›nda baflar› kriterleri-
nin mu¤lak b›rak›lmas› ve buna ba¤l›
olarak farkl› çal›flma kültürlerinden
gelen özel sektör, kamu ve sivil top-

Makale

Belli bir program ve
aksiyonlar planlanmaya ve

hayata geçirilmeye
bafllad›¤›nda, ortakl›¤›n 
nas›l yönetilece¤ine dair 

bir model üzerinde 
anlaflma ihtiyac› do¤ar. 
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lum temsilcilerinin ortakl›ktan ken-
dilerine göre farkl› beklentiler olufl-
turmalar› nedeniyle baflar›s›zl›kla so-
nuçlanmaktad›r. 

Sonland›rma ya da Sürdürme
Sürdürülebilir kalk›nma için farkl›
sektör temsilcilerinin kurduklar› or-
takl›klar›n kendilerinin sürdürülebi-
lir olmas› ve çarpan etkisi yaratarak
sistemsel bir pozitif de¤iflimi tetikle-
mesi istenen bir sonuçtur. Bu vizyon,
ortakl›¤›n en bafl›ndan itibaren iflle-
yifl prensiplerine entegre edilirse da-
ha ulafl›labilir bir hedef haline gelir.
Her bir orta¤›n projeye farkl› kurum-
lar› dahil etmek konusunda aç›k gö-
rüfllü davranmalar›, projenin kendini
finanse edebilecek flekilde kendi kay-
naklar›n› yaratabilmesi bu hedefe
ulaflabilmek konusunda kritik öneme
sahip olacakt›r.

Öte yandan hiçbir ortakl›k sonsuza
dek sürmek zorunda de¤ildir. Kendi
kendine koydu¤u amaçlara ulaflan
-veya belli durumlarda ulaflamayan-
ortakl›klarda, bütün kat›l›mc›lar›n an-
laflmas›yla ortakl›k sonland›r›labilece-
¤i gibi bir ya da birden çok orta¤›n
kendi r›zalar› veya di¤er ortaklar›n is-
te¤iyle ayr›lmalar› da mümkündür. Ni-
tekim özellikle özel sektörden birçok
kat›l›mc› henüz bu tarz ortaklar›n ba-
fl›nda, 3-5 y›l sonras› için kendi “ç›k›fl
planlar›n›” haz›rlamaktad›r.  Özel sek-
törün dinamik ve esnek yap›s› bu süre-
den daha uzun taahhütler vermeye el-

veriflli de¤ildir. Bu “ç›k›fl plan›” kimi
zaman ortakl›¤›n sonland›r›lmas› ola-
bilece¤i gibi kimi zaman da ortakl›¤›n
baflka kaynak sa¤lay›c›lar› kendi içine
dahil etmesi olabilir. 

Farkl› kültürlere, al›flkanl›klara, ön-
celiklere ve hedeflere sahip sektörler-
den gelen kurumlar›n ortak bir vizyon
ve amaç için birlikte çal›flmalar› ol-
dukça zor, emek ve sab›r isteyen bir
süreçtir. Bu tarz ortakl›klar›n örnekle-
rine giderek daha fazla tan›k oluyoruz.
Bilinçli olarak izlensin veya izlenme-
sin, bu ortakl›klar›n kurulma ve iflleyifl
sürecinde yukar›da anlatmaya çal›flt›-
¤›m metodolojinin ad›mlar› yer al-
maktad›r. The Partnering Initiative’in
metodolojisi hakk›nda detayl› bilgi al-
mak için web sitesini ziyaret edebilir-
siniz: www.thepartneringinitiati-
ve.org. m

Vodafone Vakf›’n›n
‹ngiltere’de hepsi 16-25
yafl aras›ndaki gençlere
destek olmak amac›
güden üç de¤iflik sivil toplum
kuruluflunu biraraya getirdi¤i proje
ortakl›k sürecinin ne kadar sanc›l›
olabilece¤inin iyi bir örne¤i. ‹ntihar
e¤ilimi olan gençlere gönüllü destek
sa¤layan “Samaritans”, bar›nma sorunu
olan gençlere yard›m etmeyi amaçlayan
“Shelter” ve zor durumdaki gençlere
online destek veren “YouthNet”,
Vodafone Vakf›’n›n ana projesi için bir
araya geldiklerinde yaflanan süreç
oldukça ö¤retici olmufl. Hepsi zor
durumda bulunan gençlere yard›m
etmeyi amaçlayan sivil toplum örgütleri
olmalar›na ra¤men bafllarda iflbirli¤i
içinde hareket edememifller. Bunun en
temel sebebiyse, yard›m paralar›ndan
daha büyük pay almak için girdikleri
rekabetmifl. Bu al›flkanl›k projenin
bafllar›nda bilgi al›flveriflinin minimum
düzeyde kalmas›na neden olmufl.
Sonras›nda ortaklardan biri (YouthNet)
karfl›l›k beklemeden geçmiflteki
tecrübeleri ve veritabanlar› hakk›nda
bilgi paylafl›m›na bafllam›fl. Bu ilk
hareket di¤er iki orta¤› da paylafl›ma

girmeye teflvik etmifl
ve ortaklar h›zl› geliflen
bir süreç sonunda
ortakl›¤›n baflar›

kriterlerini ve ölçüm metriklerini
tart›flmaya bafllam›fllar. 
Bu sürecin olumlu ilerlemesinde
Vodefone Vakf›’n›n d›flar›dan gelerek
“kolaylaflt›r›c›” (partnership broker)
rolünü oynamas›n›n büyük pay› olmufl.
Vak›f bu noktada hem ortak diyalo¤un
moderasyonunu üstlenmifl, hem de
flirket çal›flanlar›n›n profesyonel
birikimlerini (özelikle teknoloji ve
pazarlama alan›ndaki) ortakl›¤›n
hizmetine sunmufl. 
Üç y›ll›k program›n sonucunda,
belirlenen hedeflerin ötesinde bir
baflar› elde edilmifl. Bunun yan›nda
ortakl›¤a kat›lan organizasyonlar kendi
kapasitelerini ve ulaflt›klar› kitleyi
büyütmeyi baflarm›fllar. Ortakl›¤a
kat›lan sivil toplum örgütleri iflbirli¤i
sürecinin ve deneyiminin en az elde
edilen sonuçlar kadar de¤erli oldu¤u
noktas›nda hemfikirler. Sürecin
sonucunda gelinen noktada stratejik
ortakl›klar kurarak daha büyük
hedeflere ulaflmay› bir kültür olarak
benimsediklerini belirtiyorlar.

Bir Deneyim: Nas›l Baflard›k?

Farkl› dinamiklere sahip üç
ayr› duruflun ortak hareket
edebilmesi için en temel

unsurlardan biri de 
fleffafl›k tabii ki...
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Söylefli

Jody Turner:

“Ben 
Kültüründen 
Biz Kültürüne 
Geçiyoruz”
6-7 Ekim’de gerçeklefltirilen Yeflil ‹fl
Konferans›’n›n en önemli
konuflmac›lar›ndan biri, düflük karbon
ekonomilerinin müflteri davran›fllar›n› nas›l
de¤ifltirdi¤ine dair öngörüleriyle dikkat
çeken Jody Turner’d›. Dünya çap›nda
tan›nan bir trend stratejisti olan Turner,
flirketi Culture of Future (Gelece¤in
Kültürü) arac›l›¤›yla trend araflt›rmalar›
yap›yor, bu araflt›rmalar sonucunda
yaflam tarzlar›n›n ve müflteri
davran›fllar›n›n ne yönde de¤iflti¤iyle ilgili
raporlar haz›rl›yor. Yo¤un kofluflturmas›
aras›nda yakalad›¤›m›z Turner’la
sürdürülebilirlik e¤iliminin hayatlar›m›z
üzerindeki olas› etkilerini konufltuk.

Söylefli: Duygu ERTÜRK
Foto¤raflar: Özgür GÜVENÇ
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TTrreennddlleerrii  nnaass››ll  ttaahhmmiinn  eeddiiyyoorrssuunnuuzz??
AArraaflfltt››rrmmaa  mmeettoottllaarr››nn››zz  nneelleerr??
Neye odakland›¤›n› bilmek çok önem-
li. Böylece araflt›rma yapmaya bafllad›-
¤›n›zda ve size bilgiler, veriler akt›¤›n-
da hangi yönde ilerleyece¤inizi de ko-
layca tayin edebilirsiniz. Ben kendi
s›rr›m› da vereyim size; iç sesimi dinli-
yorum. Duyduklar›m aras›ndan bana
mant›kl› gelenleri de¤erlendiriyorum.
Bu aralar en çok trendwatching.com
ve ecopop.com’u takip ediyorum. 

SSoonn  yy››llllaarrddaa  hh››zzllaa  yyaayy››llaann  ssüürrddüürrüülleebbiilliirr--
lliikk  ee¤¤iilliimmiiyyllee  iillggiillii  nnee  ddüüflflüünnüüyyoorrssuunnuuzz??
Yeni bir dönem bafll›yor. Önemli olan
flu, biz bu de¤iflime ayak uydurabile-
cek miyiz? Sürdürülebilirli¤in son y›l-
larda çok popüler bir e¤ilim haline gel-
mesinde, y›llarca hüküm süren ve in-
sanlar›n sadece kendilerinden sorum-
lu olduklar› “ben” kültürünün yerini
bütün bireyleri ba¤layan ortak nokta-
lar oldu¤unu farkeden “biz” kültürü-
nün almas› oldukça etkili. Bu kültür
herkesi içine ald›¤› için, herkes kendi-
ne bir yer bulabiliyor ve o yerde fayda-
l› olmak istiyor. 

““BBiizz””  kküüllttüürrüünnüünn  oorrttaayyaa  çç››kk››flfl  ddiinnaa--
mmiikklleerrii  nneelleerr??
Biz kültürü, bundan önceki nesillere

oranla daha adil ve daha az yarg›lay›c›
olan gençli¤in ürünü. Gençler kendile-
rini çevreden ayr› hissetmiyorlar. fiöy-
le düflünüyorlar: “Sen yapman gereke-
ni yap›yorsun, biz yapmam›z gerekeni
yap›yoruz. Bunu yaparken birbirimize
engel olmuyoruz.”  Bu bak›fl aç›s›, bü-
yük bir sosyal de¤iflim asl›nda. Herke-
sin bir rolü var. Bu bak›fl, sürdürülebi-
lirlik konusuna hassasiyeti de berabe-

rinde getiriyor. Dünyan›n tüm canl›la-
ra ait oldu¤unu ve onu korumak, hatta
kurtarmak için herkesin bireysel de
olsa bir fleyler yapmas› gerekti¤ini id-
rak etmek çok önemli. Bireysel önlem-
ler biraraya geldi¤inde dünyay› kurta-
racak büyük ad›mlar olur çünkü. 

ÇÇeevvrree  hhaassssaassiiyyeettii  vvee  ssüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk,,
oorrttaa  vvee  uuzzuunn  vvaaddeeddee  ddee¤¤iiflfliikk  sseekkttöörrlleerree
nnee  flfleekkiillddee  yyaannss››yyaaccaakk??
Bütün sektörlerde enerji verimlili¤i
esas mesele olacak. Çünkü herkes iyi
ve ak›ll› çocuk olmak istiyor. Baz› sek-
törleri özel olarak de¤erlendirmek ge-
rekirse, moda endüstrisinin h›zla eko-
lojik materyallere yöneldi¤ini söyle-
mem mümkün. Tasar›mc›lar art›k or-
ganik kumafllar, geridönüfltürülmüfl
malzemeler kullan›yorlar. Hollywood
y›ld›zlar› aras›nda da yeflil ürün giy-
mek çok moda. Bu isimler trend belir-
ledikleri için dünyada h›zla yay›l›yor.
Amerika’da flu anda Linda Louder-
milk’in ekolojik tasar›mlar› çok mefl-
hur mesela. David Letterman ve Jane
Fonda sürekli onun tasar›mlar›n› giyi-
yor. Hatta Fonda bir röportaj›nda,
“Süt giyiyorum, tiflörtümü içebilirim”
demiflti. Çevreye duyarl› olmak hem
tasar›mc› hem de kullan›c› için iyi bir
itibar sa¤l›yor; bu yüzden bundan vaz-
geçmeleri mümkün de¤il. ‹fl hayat›nda
ne olaca¤› çok belli. Dünya yavafl yavafl
evden çal›flma düzenine geçmeye bafl-
lad›. Amerika’da birçok flirket, çevreye
verilen zarar azalt›ld›¤› için iflleri ev-
den yürütüyor. Amerika’da flu anda
flirketlerin en önemli meselesi “sürdü-
rülebilirlik”. Bu nedenle flirketler bile
ofis mobilyalar›n› ekolojik ürünlerden

tercih ediyorlar. En popüler marka
ise Steel Case. Ulafl›m büyük oran-

da bisikletle sa¤lanacak. ABD’de dü-
zenlenen Oregon Manifestosu’nda
(oregonmanifest.com) elektrikli bi-
siklet modelleri tasarl›yorlar. Bu ko-

nuda o kadar iyi fikirler var ki! m

3Amerika’n›n sürdürülebilir ofis mobilyas› alan›ndaki
en popüler markas› Steel Case.

3 Dünya yavafl yavafl “evden çal›flma” düzenine
geçiyor.

3Jane Fonda, Linda Loudermilk’in ekolojik
tasar›mlar›n› giyiyor.

3 Bisiklet en önemli
ulafl›m arac› haline gelecek.

3 Enerji verimlili¤i tüm sektörlerde esas mesele olacak.

Turner’dan eko-inciler

Jody Turner’un 57 yafl›nda oldu¤una inanmak 
-kendisi söylemese- imkâns›z. ‹flin s›rr›n›,
“tamamen organik ürün ve g›dalar kullanmak
ve yoga” fleklinde özetliyor Turner...
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Söylefli

Alan AtKisson:

“Bize De¤iflim 
Temsilcileri 
Gerekiyor”

Alan AtKisson’un ismini ilk
olarak “Kassandra’ya
‹nanmak” kitab›yla duyduk.
Yoluna “Sürdürülebilirlik
Dönüflümü” isimli eserle
devam eden AtKisson, 1988
y›l›ndan beri sürdürülebilirlik
konusunda mesai harc›yor;
flirketlere, kurumlara
dan›flmanl›k hizmeti veriyor.
Böyle önemli bir ismi, Yeflil ‹fl
Konferans›’nda yakalam›flken
konuflmamak olmazd›. 

Söylefli: Balkan TALU   Foto¤raflar: Özgür GÜVENÇ
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11998888  yy››ll››nnddaann  bbeerrii  ssüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  kkoo--
nnuussuunnddaa  mmeessaaii  hhaarrcc››yyoorrssuunnuuzz..  BBuu
aallaannddaa  ççaall››flflmmaayyaa ssiizzii  iitteenn  nnee  oolldduu??
1970’lerin sonunda “Büyümenin S›n›r-
lar›” (Limits to Growth) kitab›n› oku-
dum. Zihnimde ilk ›fl›k o zaman yand›.
Daha sonra da sürdürülebilirlik konu-
sunda yay›n yapan bir dergide çal›fl-
maya bafllad›m. Derginin di¤er editör-
leri benim ö¤retmenlerim oldular.
‹yimser olmay› da onlardan ö¤rendim.
Steve Jobs ve Bill Gates gibi öncüler
de¤iflimin gelmekte oldu¤unu öngö-
rüp ona göre yat›r›m yapt›lar ve zen-
gin oldular. Bizler de¤iflimin gelece-
¤inden emin de¤ildik tabii ama müm-
kün oldu¤una dair inanc›m›z› her za-
man koruduk. 

‹‹yyiimmsseerrllii¤¤ee  öönneemm  vveerrddii¤¤iinniizzii  bbiilliiyyoorruuzz..
SSiizzii  bbuu  kkaaddaarr  iiyyiimmsseerr  kk››llaann  nnee  oolldduu??  
Borsa gibi iniflli ç›k›fll› bir ruh halim
var asl›nda. Kuzey kutbuna yak›n ül-
kelerin, kutuplardan petrol ç›karabil-
mek için askeri üslerini oralara tafl›d›-
¤›n› ö¤renince hafiften karamsarl›¤a
kap›lm›yor de¤ilim mesela. Di¤er ta-
raftan Liberya’da ve Çin’de çal›flan ar-
kadafllarla Tayland Çevre Bakanl›-
¤›’n›n yapt›¤› ifllere bakt›¤›mda çok sa-
y›da kiflinin sürdürülebilirli¤i ciddiye
ald›¤›n› görüyorum, motivasyonum
tekrar yükseliyor. 

GGeennee  eerrkkeenn  bbiirr  ttaarriihh  ssaayy››llaabbiilleecceekk  11999922
yy››ll››nnddaa  ddaa  iillkk  ddaann››flflmmaannll››kk  ooffiissiinniizzii  kkuurr--
dduunnuuzz..  ‹‹llkk  mmüüflfltteerriilleerriinniizzii  nnaass››ll  kkaazzaann--
dd››nn››zz??
O dönem hiç müflterim yoktu. Bol bol
gönüllü ifli yapt›m. Özellikle Seattle’da
kurdu¤um ekiple epey fazla gönüllü
proje yapt›m. Bu flekilde var olan bir
pazara girmeye çal›flmad›m ama ta-
mamen yeni bir pazar yaratmaya ça-
l›flt›m.   

YYaazz››llaarr››nn››zzddaa  iikkii  ffaarrkkll››  yyeerrddeenn  ss››kk  ss››kk
bbaahhsseeddiiyyoorrssuunnuuzz::  KKoolloommbbiiyyaa’’ddaakkii  GGaa--

vviioottaa  KKööyyüü  vvee  BBrreezziillyyaa’’ddaakkii  CCuurriittiibbaa
flfleehhrrii..  NNeeddiirr  bbuu  iikkii  yyeerrii  öözzeell  kk››llaann??
Gaviota hakk›ndaki bilgilerim daha çok
ikincil kaynaklardan oldu. Hatta biraz
gazetecilik reflekslerimi çal›flt›r›p baz›
hikâyeleri do¤rulatmak için u¤raflmam
gerekti. Bu konuda Alan Weisman’›n
“The World Without Us” kitab› iyi bir
kaynak olabilir. Gaviota’y› özel k›lan
sürdürülebilirli¤e yönelik yaklafl›mlar›.
Sürdürülebilir ahflaptan ürünler yap›-
yorlar. Ancak, iyi bir prototip olmas›na
ra¤men, sürdürülebilirli¤i ilk defa anla-
taca¤›m birini Gaviota’ya götürmem.
Gaviota henüz geliflmemifl bir örnek ol-
du¤u için insanlar böyle bir köy üzerin-
den sürdürülebilirli¤i kafalar›nda can-
land›ramayabilirler. 

Öte yandan Brezilya’daki Curitiba
çok daha ideal bir örnek. Sürdürülebi-
lirlik konusunda uluslararas› ödüller
kazand›lar. Bu ifle 15-20 senedir mesai
harc›yorlar ve inovatif kimliklerini ko-
rumaya devam ediyorlar. Sürekli yeni,
yarat›c› projeler üreten liderlere sahip-
ler. Bir de sürekli yeni projeleri tamam-

lay›p baflar›ya ulaflt›¤›n›z vakit bu sizin
için de bir motivasyon kayna¤› olur. Cu-
ritiba’n›n s›rr› da bu.  

KKiittaabb››nn››zzddaa  bbiirr  ttüürr  iinnoovvaattöörr,,  ddee¤¤iiflfliimm    vvee
ddöönnüüflflüümm  eelleemmaannllaarr››nnaa  iihhttiiyyaaçç  oolldduu¤¤uu--
nnuu  ssööyyllüüyyoorrssuunnuuzz..  BBuuggüünn  bbuu  kkoonnuuddaa
nnaass››ll  bbiirr  nnookkttaaddaayy››zz  ssiizzccee??  fifiiirrkkeettlleerrddee
bbuu  iiflfllleerriinn  llookkoommoottiiffii  oollaabbiilleecceekk  lliiddeerrlleerr
vvaarr  mm››??
Bütüncül anlamda de¤iflimi s›rtlayan
flirketler var. Bu flirketler hem pazar-
lar›, hem de ifl yap›fl flekillerini de¤iflti-
rip, dönüfltürebiliyorlar. Bu tür sürdü-
rülebilirlik bölümleri oluflturup baflla-
r›na yönetici müdürleri atayan flirket-
lerin d›fl›nda ara birimlerde çal›flan ta-
sar›mc›lar, pazarlamac›lar da var. Esas
birimlerde çal›fl›p sürdürülebilirlik ko-
nusuna kafa yoran bireyleri ben de¤i-
flim temsilcileri (change agent) olarak
tan›ml›yorum. Bu insanlar çal›flt›klar›
flirketlerde çok özgün projeler geliflti-
rebiliyorlar.

BBaazzeenn  ddee  üüsstt  kkaattllaarraa  llaaff  aannllaattmmaakkttaa
eeppeeyy  bbiirr  zzoorrllaann››yyoorrllaarr……
Evet tabii. Öyle müflterilerim de oldu.
Örne¤in böyle biri, çal›flt›¤› flirkette bu
anlamda ürün gelifltirmeye u¤raflt›ktan
ve bir dizi e¤itim program›n› geçtikten
sonra sonunda kendi flirketini kurmufl-
tu. Bu yüzden pes etmemek önemli. Za-
ten de¤iflim temsilcilerinde arad›¤›m›z
özelliklerden biri de bu. Hedefe ba¤l›
kalmaya devam etmeleri gerekiyor. 

BBaaflflkkaa  kkiittaapp  pprroojjeelleerriinniizz  vvaarr  mm››??
“Kassandra’ya ‹nanmak” kitab›m geç-
mifli irdeliyordu. Bilim insanlar›n›n bizi
nas›l uyarmaya çal›flt›¤›n› ve bizim on-
lar› nas›l dinlemedi¤imizi anlat›yordu.
“Sürdürülebilirlik Dönüflümü” (Susta-
inability Transformation) çal›flmamsa
flimdiki zaman› anlat›yor. fiu andaysa,
gelecek zamanda sürdürülebilirli¤in
alaca¤› hal üzerine bir kitap üzerinde
çal›fl›yorum. m

Yeflil ‹fl Konferans›’nda bir konuflma yapan
AtKisson, sürdürülebilirlik alan› üzerine çok
uzun zamand›r kafa yoran insanlardan biri.
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NEREYE KADAR?
MADENC‹L‹K 
NEREYE KADAR?
MADENC‹L‹K 

Madencilik

DOSYA
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Sanayinin itici gücü olan
madencilikte kaynaklar s›n›rl›
ama ihtiyaç s›n›r tan›m›yor. Bu
sektör ekolojik dengeyi yok
sayarak iflledi¤inde hem
madenlerin hem dünyan›n ömrü
k›sal›yor. Peki, ne yapmal›?
Madencili¤i durdurmak hayalse,
madencili¤i ekonomik ve
çevresel olarak sürdürülebilir
hale getirmek için nas›l bir
yaklafl›m gelifltirmeli?
Madencilik ve çevre kelimelerini
gönül rahatl›¤›yla yan yana
kullanaca¤›m›z günlere nas›l
ulaflaca¤›z? EKOIQ olarak bu
sorular›n yan›tlar›n›n pefline
düfltük…

Yaz›: Yonca C‹NGÖZ
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ir varm›fl, bir yokmufl. Evvel za-
man içinde, kalbur saman için-
de… Böyle bafllayan nice masal-

la büyüdük. Dünyan›n dört bir köfle-
sinde anlat›lan, kuflaklar boyunca ak-
tar›larak günümüze ulaflan en mefl-
hur masallardan biri de Pamuk Pren-
ses ve Yedi Cüceler. Güzel prensesin
maceras› hepimizin akl›na kaz›nm›fl-
t›r. Peki ya yedi cüceler? Sabah ç›k›p
akflam eve yorgun arg›n dönen bu kü-
çük isimsiz adamlar›n kim olduklar›n›
pek de merak etmedik. Oysa onlar
dünyan›n en eski ifllerinden birinin
emektar›yd›lar: Ekmeklerini “tafltan”
ç›kar›yorlard›. Evvel zaman içinde
dünyada çok fley de¤iflti ama bir mes-
lek vard› ki, flekli flemali de¤iflse de
önemi baki kald›: Madencilik. 

‹nsanlar Yontma Tafl Devri’nden bu
yana tafl, seramik, metal ve mineralle-
ri topraktan ç›kard›lar; araç, süs eflya-
s›, silah ve para yap›m›nda kulland›lar.
Ortaça¤’da kayalar› balyozla delerek o
küçük deliklerden geçip cevheri yuka-
r› tafl›yanlar, cüceler ve çocuklard›.
1600’lerde madencilikte patlay›c› kul-
lan›lmaya, 1700’lerde makineler ifl
görmeye bafllad›. 

Sanayi Devrimi, modern madencili-
¤in milad› oldu. Metale karfl› büyüyen
ihtiyaç, teknolojik geliflim ve üretimin
artan h›z› madencilerin hayat›nda çok
fley de¤ifltirdi. Kas gücüne ihtiyaç
azald›, mekanik sistemlerden müte-
flekkil teknolojilere geçildi; art›k daha
derine, daha h›zl› inmek mümkündü.
‹flletmelerin ölçe¤i ve çal›flma alanlar›
giderek büyüdü, sanayinin ihtiyac›
olan maden miktarlar› artt›kça ma-
dencilik faaliyetleri de göz al›c› bir iv-
meyle h›zland›. Bu h›z elbette do¤aya
daha fazla müdahale, daha fazla do¤al
kaynak tüketimi ve at›k demekti. 

Madencilik, dün oldu¤u gibi bugün
de sanayinin tüm kollar›n›n hammad-
de için muhtaç oldu¤u bir sektör ve
müthifl bir istihdam kayna¤›. Bugüne

B
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kadar hem yat›r›mc›lar›n hem de çal›-
flanlar›n koflullar› zor oldu¤undan,
madencilik devletler taraf›ndan des-
teklenmifl, kusurlar› hoflgörülmüfl. Bu-
nun bir nedeni hem iflletmeci, hem iflçi
için çok zor bir ifl olmas›. Ön araflt›rma
ve iflletme maliyeti çok yüksek, yat›r›-
m›n geri kazan›lmas› riskli, sistematik
yat›r›ma uygun de¤il; çal›flanlar ise ha-
yati tehlike alt›nda, çeflitli sa¤l›k so-
runlar›yla burun buruna y›llar›n› yer
alt›nda geçiriyor. 

Madencili¤in ekonomideki bu özel
konumu ve eski iflletmelerin küçük
çapl› çevresel etkileri nispeten az ol-
mas›ndan dolay›, 20. yüzy›l›n ortalar›-
na kadar madencilik-çevre iliflkisi pek
konuflulmad›. Ancak 1960’larda çevre-
ci hareketlerin etkisiyle ortaya ç›kan
bu gündem, artan yasal engellemeleri
beraberinde getirdi ve endüstriyi
olumsuz etkilemeye bafllad›. 

Günümüzde madencilik, geleneksel
tan›m›n›n s›n›rlar›n› aflarak, yeni tek-
niklerle metal ve minerallerin ç›kar›l-
mas›n›n yan› s›ra cevherin ifllenmesi,
zenginlefltirilmesi ve metalurji aflama-
lar›n› da kapsar hale geldi. Çevreye
olumsuz etkileri çeflitlendiren ve kat-
layarak art›ran bu durum, özellikle de
cevher zenginlefltirme ve metalurji ifl-
lemlerinde kullan›lan zehirli kimya-
sallar›n do¤ay› ve sa¤l›¤› tehdit etme-
si, madencili¤i tüm çevreci hareketle-
rin hedef tahtas› haline getirdi. 

Dünyan›n pek çok geliflmekte olan
ülkesinde oldu¤u gibi Türkiye’de de
son y›llarda artan devlet teflvikleriyle
h›zla yayg›nlaflan, alt›n, gümüfl ve mo-
libden gibi baz› metallerin aç›k alanda,
zehirli kimyasal maddeler kullan›la-
rak ç›kar›lmas› endifle veriyor. Topra-
¤a ve suya kar›flan kimyasallara do¤a-
n›n uzun vadede nas›l tepki verece¤ini
tahmin etmek de güç. 

Maden arama tekni¤inin yaln›zca
madeni en ucuza, en h›zl› bulma hede-
fiyle seçilmesi, iflletmenin aç›k m› ka-

pal› m› olaca¤›na, kimyasal kullan›l›p
kullan›lmayaca¤›na yaln›zca ekono-
mik kayg›larla karar verilmesi, maden
ç›karma ifli bitti¤inde bölgede yap›lan
rehabilitasyon çal›flmas›n›n ihmal
edilmesi y›llard›r k›yas›ya elefltiriliyor. 

1970’lerden beri uluslararas› flirket-
lerin hücumuna u¤rayan, do¤al kay-
nak zengini, geliflmekte olan ülkeler-
de, madencili¤e yap›lan yabanc› yat›-
r›mlar cazip bir gelir kayna¤› gibi gö-
rünüyor. Oysa do¤al kaynak kayb›n›n
da büyük bir maliyeti var. Art›k zengin
madenler tükenmek üzere. Bu da fakir
madenlerin hedef al›nmas› sonucunu
do¤uruyor. Bu küçük madenlerin en
verimli yerleri yüksek teknolojiyle,
h›zla çekilip al›n›yor, kald›r›lm›fl ton-
larca toprak veya yeralt›ndaki oyuk
kendini yenileyemez bir at›k halinde
kal›yor. Büyük enerji ve su kayb›n›n da
ekonominin sürdürülebilirli¤iyle uyu-
mu oldukça flüpheli.

Tüm bu aç›klar ve elefltiriler gösteri-
yor ki, madencilikte bir devir daha er
ya da geç kapanacak. Zira dünyada do-
¤al kaynaklar›n tüketimi öyle h›zl› ve
mekanik biçimde ilerliyor ki, yaln›zca
ekonomik kayg›larla ifl yap›ld›¤›nda
madencilik hem dünyan›n hem de
kendi gelece¤inin kuyusunu kaz›yor.
Bugün bir flirketin kâr etmek için yap-
mas› gereken günlük üretim, 1500’lü
y›llarda ‹ngiltere’nin y›ll›k maden üre-
timinden daha yüksek. 

1990’larda dünya ekonomik tarihi-
nin önemli bir dönüm noktas› olan
“sürdürülebilir kalk›nma” kavram›n›n
benimsenifli, madencilikte de sürdü-
rülebilirlik olanaklar›n› tart›flmaya aç-
t›, ifl sahiplerine yeni sorumluluk alan-
lar›n› iflaret etti. Bugünün “madencilik
ve çevre” sorunsal› flöyle sorulara
odaklan›yor: Madencili¤i durdurmay›
hayal etmek hazin bir vakit kayb›ysa,
çevreye verilen zarar› durdurmak, ma-
dencili¤i ekonomik ve çevresel olarak
sürdürülebilir hale getirmek için nas›l
bir yaklafl›m gelifltirmeli? Madencilik
ve çevre kelimelerini gönül rahatl›¤›y-
la yan yana kullanaca¤›m›z günlere
nas›l gelece¤iz? Dünyada ve Türki-
ye’de bulunan yan›tlar› konunun uz-
manlar›na dan›flt›k.

Günümüzde madencilik, 
yeni tekniklerle metal ve

minerallerin ç›kar›lmas›n›n
yan› s›ra cevherin ifllenmesi,

zenginlefltirilmesi ve metalurji
aflamalar›n› da kapsar 

hale geldi. 
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TTüümm  mmaaddeenncciilliikk  ffaaaalliiyyeettlleerriinniinn  ççeevvrree--
sseell  eettkkiilleerrii  aayynn››  mm››??
Bugün madencilik, sürdürülebilirlik
anlay›fl›n› da yönlendirecek iki ana
yolda ilerliyor. Cumhuriyet dönemin-
de madencilik demire, kroma ve alu-
minyuma dayal›yd›. Bugün de var olan
bu tür madencili¤in çevreye etkileri s›-
n›rl›; yaflam›n sürdürülebilirli¤ini teh-
dit etmiyor. Türkiye’nin zengin oldu¤u
endüstriyel seramik ve cam gibi ham-
maddelerin madencili¤i de öyle. 

Madencilik ad› alt›nda son dönemde
yap›lan baz› metal madeni iflleme fa-
aliyetlerinin durumuysa farkl›. Alt›n,
gümüfl, nikel, kobalt, molibden gibi ifl-
letilebilir zenginlikte yataklar› azal-
m›fl, teknolojiyle aç›k havada ya da ka-
pal› tanklarda çok büyük ölçüde kim-
yasal ifllemle zenginlefltirilebilen ma-
denler, büyük ifl makineleriyle kaz›l›p,
büyük aç›k veya kapal› tesislerde kim-
yasal süreçten geçirilip götürülüyor-
lar. Bu, klasik madencilikten çok fark-
l›, çok büyük çapl› iflletmelerin ve cid-
di miktarlarda kimyasal madde kulla-
n›m›n›n söz konusu oldu¤u bir tür.
1960’lardan sonra geliflen bu teknolo-
jiye madencilik de¤il, metal zenginlefl-
tirme, metalurji sanayii veya kimyasal
iflletme demek çok daha do¤ru. 

MMaaddeenn  iiflfllleemmee  ffaaaalliiyyeettlleerriinniinn  ççeevvrreeyyee
ggeettiirrddii¤¤ii  zzaarraarr››nn  bbooyyuuttllaarr››nnaa  ddaaiirr  nnee
ggiibbii  vveerriilleerr  vvaarr??  
Çevresel zarar normal madencilik öl-
çeklerinden çok farkl›. Uflak’ta aktif
olan bir alt›n iflletmesi iflini tamamla-

yana kadar 150 milyon tona yak›n top-
rak kaz›lacak, 130 milyon ton toprak
kimyasal ifllem görecek. Kaz Da¤la-
r›’ndaki alt›n iflletmelerinde 200 mil-
yon ton kaya kaz›lacak. Parçalanm›fl
toprak, reaksiyon yüzeyi yüzlerce kez
artm›fl bir kükürtlü mineral halinde
kal›yor. Hava ve suyla temas ederek
kükürtlü asitlere dönüflüyor, tozlafla-
rak havaya kar›fl›yor, yeralt› sular›na
süzüldükçe a¤›r metalleri tafl›yor. Ay-
r›ca, ç›kar›lan metale göre sülfürik
asit, siyanür gibi farkl› kimyasallar s›-
v›, gaz halde veya parçalanarak do¤a-
ya kar›fl›yor. Ve art›k yeralt›ndaki gibi
uslu durmuyorlar, yeni bileflenler
oluflturup yeni kirlilikler yarat›yorlar. 

Çok yüksek miktarda su tüketiliyor.
Örne¤in Ege’de aç›lacak iki nikel ko-
balt iflletmesinden bir tanesi 100, di-
¤eri 60 litre/saniye sürekli su tükete-
cek, 25 y›l boyunca. Bu yaklafl›k 70-80
bin kiflilik bir kentin evsel su tüketimi-
ne denk. Karadeniz’deki HES’ler 3-4
megavat elektrik üretirken bunlar 20-
30 megavat tüketecekler. Üstelik bu
enerjiyi elde etmek için baz› madenci-
lik firmalar› kömür yakmay› tasarl›-
yor. Peki, sera gazlar› ne olacak? 

SSoonn  yy››llllaarrddaa  TTüürrkkiiyyee’’ddee  mmaaddeenncciilliikk  ffaa--
aalliiyyeettlleerrii  hh››zz  kkaazzaanndd››..  PPeekk  ççookk  yyaabbaanncc››
flfliirrkkeett  rruuhhssaatt  aallmmaa  ssüürreecciinnddee..  BBuu  ffaaaallii--
yyeettlleerriinn  ggeettiirrddii¤¤ii  kkâârr››nn  nnee  kkaaddaarr››  yyuurr--
ttiiççiinnddee  kkaall››yyoorr??  
Dünyada son birkaç y›ld›r maden ara-
ma ve gelifltirmede kaynaklar›n yüzde
65’i alt›n ve gümüfle ayr›l›yor. Bu ifllet-

melerin yaklafl›k üçte ikisi Kanadal› ve
tamam› yurtd›fl›nda, azgeliflmifl ülke-
lerde yap›l›yor. Türkiye’de madencili¤e
yönelik yabanc› yat›r›mlar›n›n çok bü-
yük k›sm› alt›n ve gümüfltü; son 5-6 y›l-
d›r nikel, kobalt ve molibden de eklen-
di. Yaln›zca flirket aç›s›ndan bak›p bi-
lanço ç›kar›rsan›z, son derece kârl› bir
ifl. 300 milyon yat›r›m yap›p 10-15 y›lda
900 milyar dolarl›k ürün elde ediliyor. 

Yabanc› flirketler Türkiye’de Türk
Ticaret Yasas›’na göre bir flirket kurup
onunla ifl yap›yorlar. Yabanc› yat›r›m
oldu¤u için çok önemli teflviklerden
yararlan›yorlar. Getirdikleri yat›r›m
mallar›na gümrük yok, burada yapt›r-
mak yerine çelik tanklar› bile yurtd›-
fl›ndan getiriyorlar. Vergide, sigortada
indirimler var, Kurumlar Vergisi’nden
muaflar. Yüzde 100 yabanc› serma-
yeyle kurulan bu yerli flirket, ham-
maddeyi çok düflük fiyata yurtd›fl›nda-
ki ana flirkete sat›yor, kâr›n ço¤u d›fla-
r›da gerçeklefliyor. Dolay›s›yla flirket

Jeoloji Yüksek Mühendisi Tahir Öngür: 

“Temiz Madencilik Araflt›rmalar› 
için Fon Bile Yok”
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ülkemizde kâr ederse ülke ekonomisi-
ne katk›da bulunur diye düflünmek
do¤ru de¤il.

ÇÇeevvrreeyyee  zzaarraarr  vveerreenn  flfliirrkkeettlleerree  nnaass››ll
bbiirr  yyaapptt››rr››mm  uuyygguullaann››yyoorr??
ABD’de 70’lerden beri bir maden ifllet-
mecisi ifle bafllamadan önce EPA’n›n
belirleyece¤i bir teminat› yat›rmak zo-
runda. Türkiye’de bu yok; en son “te-
minat taahhüdü” diye bir uygulama
geldi. Hiçbir para verilmiyor ancak
“20 milyon dolar teminat vermeyi ta-
ahhüt ediyorum” diye bir kâ¤›t al›n›-
yor. Sermayesinin yüzde 100 yabanc›
bir flirketin verdi¤i bu taahhüdün, Tür-
kiye’de iflas etmifl göründü¤ü anda
dayana¤› kalm›yor. fiirketler Çevresel
Etki De¤erlendirme raporlar› haz›rla-
t›yorlar. Kapan›fl ve rehabilitasyonla
ilgili programlar› da var ancak uygula-
malar›n›n güvencesi yok. Çevresel za-
rarlar›n bir hesab›, bütçesi, giderilme
yöntemi de yok. 

TTeekknnoolloojjiinniinn,,  mmaaddeenncciillii¤¤iinn  ddaahhaa  ssüürrddüü--
rrüülleebbiilliirr  oollmmaass››nnddaa  rroollüü  nneeddiirr??  TTüürrkkii--
yyee’’ddee  vvee  ddüünnyyaaddaa  kkuullllaann››llaann  tteekknnoolloojjii--
lleerr  ssüürrddüürrüülleebbiilliirrllii¤¤ii  nnaass››ll  bbeelliirrlliiyyoorr??  
Türkiye’de kullan›lan da dünyadaki
yayg›n teknoloji ama dünyan›n her ye-
rinde ayn› sorunu yarat›yor. Zira ma-
dencilikte teknoloji gelifltirme çal›flma-
lar›, yaflam›n sürdürülebilirli¤ini sa¤la-
maya yönelik araflt›rmalara de¤il, o ifl-
lemlerin en ucuza ve en h›zl› nas›l yap›-
labilece¤ini bulmaya yönelik olarak ya-
p›l›yor. Örne¤in alt›n ve gümüflü zen-
ginlefltirmek için, siyanür yerine üre
veya bakteri kullanmak gibi baflka yön-
temler önerilse de bunlar laboratuvar
düzeyinde kal›yor. Teknolojisini geliflti-
recek araflt›rmalar herhalde fon bula-
mad›¤›ndan test edilemiyor; baflar›l›
olup olmayacaklar› belli de¤il. 

‹‹yyiilleeflflttiirrmmee  vvee  yyeenniiddeenn  kkaazzaannmmaa  aaçç››--
ss››nnddaann  ggeerreekkllii  uuyygguullaammaallaarr  yyaapp››ll››yyoorr

mmuu??  TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  dduurruumm  nneeddiirr??
Alt›n, gümüfl, nikel, molibden gibi baz›
metallerin madencili¤i, zengin ma-
denler tükendi¤i için fakir madenler-
de çevreye çok daha büyük zarar vere-
cek flekilde yap›l›yor. Türkiye bu döne-
min bafl›nda. Örne¤in kükürtlü ma-
denlerin havayla kar›fl›nca asit olufl-
turmas› sorununu önlemek için kü-
kürdü etkisizlefltirici baz› tedbirler var
ama bunlar çok maliyetli. Bu tedbiri
ald›¤›n› iddia eden Türkiye’deki bir al-
t›n iflletmesinin bilirkifli incelemesi s›-
ras›nda oradayd›k. Normalde bitkisel
toprak s›yr›l›p kenarda depolanmal›,
ifl bittikten sonra alan›n üzerine yay›l-
mal›. Oysa o verimli toprak bir yere y›-
¤›lm›fl, mefle fidanlar› bile içine gö-
mülmüfltü. Süreç bafllad›¤› zaman bu-
nu denetleyecek kamu örgütlenmesi
yok; koruyucu önlemler daha etkili. 

DDeevvlleett  mmaaddeenncciilliikk  aallaann››nnddaa  ssüürrddüürrüüllee--
bbiilliirrlliikk  iiççiinn  nnaass››ll  bbiirr  ttuuttuumm  ggöösstteerrmmeellii??
Türkiye yeralt› kaynaklar›ndan ekono-
misine daha fazla katk›y› öne ç›kard›¤›
takdirde yap›lacak fley alt›n, gümüfl ye-
rine, ekonomisine en fazla katk› sa¤la-
yabilecek sektörleri teflvik etmek. Bü-
yük istihdam sa¤layan, ihracat› kadar iç
pazar› da umut verici sektörler var. Ör-
ne¤in, do¤al tafl iflletmeleri. Alt›n ifllet-
melerinin yüz kat› insan çal›flt›r›l›yor,
makineleri Türkiye’de yap›l›p ihraç edi-
liyor. Bu alanda dünyada ilk s›ralarda-
y›z. Buna ra¤men çok az destekleniyor,
üretim ve ihracat› zorlaflt›r›c› kurallar
var. Seramik sektöründe de Türkiye

dünyada ikinci. Buna ra¤men, serami-
¤in cilas›nda kullan›lan hammaddeler
serbestçe ihraç edildi¤i için seramikçi-
ler bu maddeleri d›flar›dan pahal›ya al-
mak zorunda kal›yor. Krom madencili¤i
neredeyse öldü. Bak›r madenlerinin yal-
n›zca zengin k›s›mlar› ç›kar›l›yor, yüzde
50 zenginlefltirilmifl olarak sat›l›yor. D›-
flar›da ifllenen metal ürünler Türkiye’ye
pahal› biçimde geri geliyor. 

TTüürrkkiiyyee’’ddee  mmaaddeenncciilliikk  sseekkttöörrüünnüünn
cceevvhheerr  iihhrraaccaatt››nnaa  yyoo¤¤uunnllaaflflmm››flfl  oollmmaass››
uuzzuunn  vvaaddeeddee  kkaallkk››nnmmaayy››  nnaass››ll  eettkkiilleerr??  
ABD’de ekonomistler do¤al kaynaklar-
la ilgili “do¤al sermaye” sözünü kullan›-
yorlar. Do¤al sermaye, insan sermayesi
veya kurumsal sermayeden farkl› ola-
rak hava temizli¤i, suyun bollu¤u ve
yeralt› kaynaklar› gibi unsurlar› da içe-
riyor. ‹ngiltere ve ABD’de, dünyada do-
¤al kaynaklar›n› ham olarak ç›kar›p sa-
tan ülkelerin sürekli olarak yoksullaflt›-
¤›, insani de¤er endeksinin her y›l biraz
daha geriledi¤i, iç savafllara daha fazla
maruz kald›¤›, e¤itim düzeyinin düfltü-
¤ü, do¤al kaynaklar›n›z› ham olarak
satman›n kalk›nmaya katk›s› de¤il za-
rar› oldu¤unu gösteren araflt›rmalar
mevcut. ABD Muhasebe Bürosu’nun
hesaplar›na göre, maden ç›kar›p tüket-
mek de, bunu ham olarak d›flar› sat›yor-
san›z, üstelik bunu yapan flirketin kâr›
da d›flar›da gerçeklefliyorsa ülkenin do-
¤al sermayesini azalt›yor. Petrolünü
ucuza satan ve do¤al sermayesi her y›l
yüzde 30 kadar düflen Azerbaycan tipik
bir örnek. 

madencilik  10/26/11  1:35 PM  Page 85



86 KASIM 2011 / EKOIQ

AAlltt››nn  mmaaddeennlleerriinniinn  ççeevvrreeyyee  eettkkiilleerrii
ççookk  ttaarrtt››flfl››ll››yyoorr..  BBuu  iiflflttee  hhaannggii  hhaattaallaarr
yyaapp››ll››yyoorr??
Alt›n madenlerindeki temel sorun, alt›n
üretiminin madencilik olmay›fl›ndan
kaynaklan›yor. Bu, madenden metali
ç›karma ifli, metalurjidir. Cevheri meta-
le dönüfltürmek için sanayi tesisi kuru-
lur. Metalurjinin denetleme ve çevre
yasalar› madencilikten farkl› ve son de-
rece kat›d›r; emisyon, deflarj, gürültü
kirlili¤i vb. çok say›da denetim yap›l›r. 

“Alt›n madencili¤i” denen metalurji
faaliyetini madencilikten ay›ran bir
yasal ayr›m henüz yok. Türkiye’de flu
anda maalesef madencilik deyince ak-
la gelen ilk fley, alt›n. Üstelik bu üre-
timler hemen her yerde yap›labiliyor.
Türkiye’de 60 tane çokuluslu maden-
cilik firmas› ve ellerinde yüzlerce alt›n
madeni ruhsat› var. Bu ifle yeni giren
yerli flirketler de kurulmufl sistemi ha-
z›r al›yorlar ve ayn› üretim anlay›fl›n›
devam ettiriyorlar. 

Madencilik

DOSYA

MMaaddeenncciilliikk  aallaann››nnddaa  ÇÇEEDD  ssiisstteemmiinniinn
ssüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  aaçç››ss››nnddaann  öönneemmiinnii
aannllaatt››rr  mm››ss››nn››zz??  
Madencilik son y›llarda, özellikle
geliflmekte olan ülkelerde, sosyal-
ekonomik-çevresel fayda ve etkileri
en fazla sorgulanan sanayi
sektörlerinden. Sürdürülebilirlik
kavram›n›n, do¤al kaynaklar›n zarar
görme ve/veya etkilenebilme ihtimali
nedeniyle madencilik uygulamalar›na
rehberlik etmesi gerekiyor. 
Çevreye verilecek zararlara karfl›
yap›m ve iflletme aflamas›nda
koruyucu önlemler al›nmas›, do¤aya
yeniden kazand›rma uygulamalar›
belirlenirken, arazinin sa¤l›k ve
verimlilik yönünden iyilefltirilebilirli¤i
sorgulan›rken Çevresel Etki

De¤erlendirmesi (ÇED) sistemi de en
önemli hukuksal araçlardan biri. 
ÇED, çevreye önemli etkileri
olabilecek herhangi bir faaliyetin,
kat›l›mc› biçimde ve bilimsel
yöntemlerle incelenmesi, tedbirlerin
al›nmas›, izleme ve denetlemenin
yap›lmas›n› öngörür. Çevre
hukukunun “önleme ilkesi”nin
somutlaflm›fl hali olan ÇED, do¤al
kaynaklar› koruma-kullanma
dengesini sa¤lamada sorun yaflayan
Türkiye için özel önemde. 

MMaaddeenncciilliikk  aallaann››nnddaa  ÇÇEEDD’’ee  ttaabbii
kk››ll››nnaann  pprroojjee  ttüürrlleerriinniinn  kkaappssaamm››
yyeetteerriinnccee  ggeenniiflfl  mmii??  
Türkiye’de ilk ÇED Yönetmeli¤i’nin
yürürlü¤e girdi¤i 1993’ten 2010 y›l›na

kadar yap›lm›fl 1602 adet ÇED
baflvurusunun 400’den fazlas›
madencilik alan›nda. Yani, madencilik
faaliyetleri önemli ölçüde ÇED
denetimine tabi. Projenin türü
belirlenirken çevreye olas› etkilerinin
ne kadar ele al›nd›¤› noktas›nda ise
kayg›l›y›m. Salt proje büyüklü¤üne
endekslenerek s›n›fland›rma yapmak
gerçe¤i yans›tmayabiliyor. Anayasa
Mahkemesi, 2009’da maden arama
faaliyetlerini ÇED’den muaf tutan
düzenlemeyi Anayasa’ya ayk›r›
bularak iptal etmiflti. Ancak bu tür
düzenlemeler de¤iflik hukuk
usulleriyle tekrar mevzuata dahil
edildi. En yak›n örnek, Haziran
2011’de ÇED Yönetmeli¤i’nde
yap›lan de¤ifliklikle, maden arama

Prof. ‹smail Duman:
“Bu Yap›lan, Madencilik 
De¤il, Metalurji”

Prof. Aynur Ayd›n Coflkun:

“ÇED, Türkiye için Özel Öneme Sahip”

madencilik  10/26/11  1:35 PM  Page 86



87EKOIQ / KASIM 2011

Cevheri da¤›n yamac›na taraçalar
halinde y›¤›p üzerine siyanürlü çözel-
tiyi döküyorsunuz. Çözelti birkaç ay
sonra alttan ç›kmaya bafll›yor. Onu bir
havuzda topluyorsunuz, asit veya baz-
la içindeki alt›n› ç›kar›yorsunuz, geri-
ye siyanürlü cevher y›¤›nlar› kal›yor.
Y›¤›n kurudu¤unda siyanür atmosfere
kar›fl›yor. Atmosferdeki yar›lanma
ömrü 276 gün ve aç›kta kullan›ld›¤›
için atmosferde her gün bir miktar bi-
rikiyor, yüzlerce kilometre öteye ya¤›fl
olarak düflüyor. Yolculu¤unun seyrini
ise bilemiyoruz. 

Siyanürün bir tehlikesi de arseni¤i
mobilize etmesi. Çeflitli kanserlere yol
açabilen bu zehirli mineral toprakta
dururken kolay kolay çözünmüyor an-
cak siyanürle temas etti¤inde, ya¤mur
suyunda çözünüp beslenme zinciriyle
insana tafl›n›yor. Bu yüzden siyanürün
aç›kta kullan›lmas›na izin vermek ci-
nayet. Hiçbir Avrupa ülkesinde buna
izin verilmez. 

Alt›n üretiminde ortaya ç›kan at›k
miktar›, di¤er metallere göre çok bü-
yük. 1 gram demir üretirken 2-25
gram, 1 gram bak›r için 100-200
gram toprak kaz›l›r. 1 gram alt›n
içinse 1-5 milyon gram (1-5 ton) top-
rak kald›rmak gerekir. Bu 1 gram al-
t›n elde edildi¤inde, geriye 3,5 ton si-
yanürlü çamur kal›yor. Üstelik bu
at›k fiziksel de¤il, kimyasal zengin-
lefltirme at›¤›d›r. 

AAlltt››nn  mmaaddeenncciillii¤¤iinnddee  ççeevvrreesseell  zzaarraarr››
aazzaallttmmaakk  iiççiinn  aall››nnaabbiilleecceekk  öönnlleemmlleerr
vvaarr  mm››??  
Aç›k iflletmelerde, kaz›yla oluflan
krater içinde kalan bütün sülfür mi-
neralleri havaya ve suya aç›k. Zen-
ginlefltirme at›klar›n›z› o çukura dol-
durabilirsiniz ama e¤er toprakta kü-
kürt varsa veya ç›kard›¤›n›z mineral
kükürtlüyse, biriken suyla sülfürik
asit oluflur. Bu ancak aç›ktaki tüm
yüzeyi geçirimsiz hale getirerek ön-

lenebilir. Bunu yap›p zenginlefltirme
at›klar›n›z› buraya doldurabilir, ka-
lan topra¤› üzerine serip çim veya
çal› yapabilirsiniz. Yüzey çok genifl.
Çukurun derinli¤i 400-500 metre,
bir da¤›n tepesinden deniz seviyesi-
ne, bazen daha alt›na kadar ve tara-
çal›. Tamam›n›n geçirimsiz olmas›
için birkaç milyon ton s›v› beton püs-
kürtmek gerekiyor ki çok büyük bir
maliyeti var. fiirketin 30 y›lda ad›m
ad›m açt›¤› bir çukuru bir kerede ge-
çirimsiz harçla örtecek kadar harç
tafl›y›p püskürtmesi ve kazand›¤› pa-
ran›n yar›s›n› yat›rmas›n› gerektirir
ki bu gerçekçi de¤il. Kapal› iflletme-
lerde geçirimsizlefltirip doldurmak
daha mümkün, çünkü kaplanacak
yüzey alan› çok daha dar, tünellerin
yüzeyini kapatmak daha kolay. An-
cak her koflulda maliyetli. 

* ‹TÜ Kimya Metalurji Fakültesi Metalurji ve

Malzeme Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi 

faaliyetlerinin ÇED’den ayr›lmas› ve
rapor gerektirmeyen bir prosedüre
ba¤lanmas›. 
Konunun iki taraf›ndan da bakmak,
mevzuattaki de¤ifliklikleri mutlaka
koruma-kullanma dengesini bozucu
olarak nitelendirmemek gerekir.
Madencilik sektörünün zor koflullar›n›
ve ülkemizin ihtiyaçlar›n› göz önünde
bulundurarak konunun

de¤erlendirilmesi, uzlafl› zemini
aç›s›ndan zorunlu. ÇED raporlar›
bilimsel titizlikle ve sürdürülebilirlik
ilke edinilerek haz›rlanmal› ancak
yat›r›m› imkans›z k›lacak biçimde de
iflletilmemeli. 
Ancak bu olumlu yaklafl›m›
desteklemeyen baz› verileri
görmezden gelemeyiz. 
Bakanl›¤a sunulan ÇED raporlar›n›n
neredeyse tamam› onayland›. Bu
raporlar›n içeri¤i ve tarafs›zl›¤›
tart›flmal›, kamuoyunda ihtilaflar var.
Yarg›, büyük oranda yürütmenin
durdurulmas› ve iptal yönünde
kararlar veriyor. 

ÇÇEEDD  ggeerreekkttiirreenn  vvee  ggeerreekkttiirrmmeeyyeenn
mmaaddeenncciilliikk  pprroojjeelleerriinnddee  kkaarraarrllaarraa
hhaallkk››nn  ddaahhaa  eettkkiinn  kkaatt››llaabbiillmmeessii  iiççiinn  iillkk
eellddeenn  hhaannggii  hhuukkuukkii  ddüüzzeennlleemmeelleerr
yyaapp››llaabbiilliirr??
Halk›n kararlara etkin kat›labilmesi,

yani anayasal bir hak olan çevre
hakk›n› kullanabilmesinin yolu,
öncelikle çevresel bilgiye
eriflebilmesinden geçiyor. Madencilik
faaliyetine iliflkin kulaktan dolma
de¤il, bilimsel gerçeklere dayanan,
konunun tüm boyutlar›n› ele alan
resmi bilgilere kolayl›kla ulafl›labilmeli.
Mevzuat›m›zda kat›l›m› engelleyen bir
hükme rastlanmamas› olumlu. ÇED
sürecinde halk›n kat›l›m›na özel önem
veriliyor ancak bu hükümlerin
yeterlili¤i ve halk›n görüfllerinin nihai
karara etkisi hep tart›flma konusu.
Öncelikle ÇED sisteminde çevresel
veri taban›, farkl› paydafllar›n
paylafl›m›na aç›lmal›. Bu konudaki
projeler tamamland›¤›nda bilgiye
eriflim kolaylaflacak.

*‹stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dal›

Ö¤retim Üyesi
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YYaakk››nn  zzaammaannddaa  yyaayy››nnllaadd››¤¤››nn››zz  SSüürrddüü--
rrüülleebbiilliirrlliikk  RRaappoorruu  hhaakkkk››nnddaa  bbiizzee  bbii--
rraazz  bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??
‹çinde bulundu¤umuz dönemde tüke-
nen dünya kaynaklar›, artan nüfus ve
iklim de¤iflikli¤i gibi faktörlere ra¤-
men toplumsal anlamda büyüme sa¤-
layabilmek için, uzun vadeli ifl planla-
r› yapmak kritik önem arz ediyor. Do-

lay›s›yla biz de ekonomik kalk›nma-
n›n itici güçlerinden telekomünikas-
yon sektörünün lider oyuncular›ndan
biri olarak, sürdürülebilirli¤i temel ifl
stratejilerimizin ayr›lmaz bir parças›
olarak görüyoruz. Bu anlay›fl çerçeve-
sinde, yapt›¤›m›z yat›r›mlarla bir
yandan istihdam›n artmas›na katk›
sa¤layarak ekonomik büyümeyi tefl-

vik ederken, di¤er yandan sosyal ifl
modellerinin geliflmesinde öncü bir
rol oynuyor, tüm ifl süreçlerimizde
enerji verimlili¤ini esas alarak çev-
resel etkimizi en aza indirmeyi he-
defliyoruz.

Resmin bir di¤er yan›nda ise her
gün bir yenisine tan›kl›k etti¤imiz
teknolojik geliflmelerle sürekli yeni-

Söylefli

Vodafone Türkiye ‹cra Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Hasan Süel 

“Düflük Karbon Ekonomisine 
Geçiflte Öncü Olmay› Hedefliyoruz”
‹letiflim, hiç kuflkusuz
21. yüzy›l›n en önemli sektörü
ve her kap›y› açan sihirli
kelimesi olacak. Biraz daha
iddial› bir flekilde söylersek,
“sürdürülebilir bir gelece¤in
inflas›nda” da en büyük yük
yine iletiflimin s›rt›nda. Befl
k›tada 382 milyon kifliye hizmet
veren küresel bir iletiflim flirketi
olan Vodafone da, bu büyük
sorumluluk ve rolün fark›nda.
Yak›n zamanda Türkiye
Sürdürülebilirlik Raporu 2011’i
yay›nlayan Vodafone
Türkiye’nin ‹cra Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Hasan Süel,
“Vodafone Grubu’nun globalde
sürdürülebilirlik konusunda
uygulad›¤› titiz yaklafl›m› biz de
Vodafone Türkiye olarak ayn›
hassasiyetle benimsiyoruz”
diyor. 
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den flekillenen, dinamikleri de¤iflen
“yeni dünya düzeni” yer al›yor. Birey-
lerin birbirleriyle sürekli “ba¤lant›l›”
halde yaflamas›na olanak sa¤layan bu
yeni gerçeklikte, kal›c› baflar›n›n
anahtar›n›n yine sürdürülebilir ifl
yapma biçimlerinden geçti¤ine, için-
de bulundu¤umuz toplumsal gerçekli-
¤in dinamiklerinin sosyal, ekonomik
ve çevresel aç›dan bütünsel bir bak›fl
aç›s›yla ele al›nmas› gerekti¤ine ina-
n›yoruz. 

Tüm bu faktörlerin etkisiyle, faali-
yet gösterdi¤imiz sektörün ve Türki-
ye’nin sa¤l›kl› ve uzun vadeli geliflimi
aç›s›ndan son derece kritik bir nokta-
da konumland›rd›¤›m›z sürdürülebi-
lirlik stratejimizi tüm paydafllar›m›za
sunmak üzere Sürdürülebilirlik Rapo-
ru’muzu yay›nlamaya karar verdik. Bu
karar›m›zda, tüm sektörler için uzun
vadeli kurumsal de¤er ve ifl modelleri
yaratman›n yolunun fleffafl›k ve dü-
rüstlükten geçti¤ine yönelik inanc›m›-
z›n da büyük etkisi oldu. Vodafone
Türkiye olarak bugün tüm kurumlar›n
ifl yapma süreçlerinin temelini olufl-
turmas› gerekti¤ini düflündü¤ümüz
fleffafl›k ilkesini, paydafllar›m›zla
oluflturmufl oldu¤umuz güven ba¤›n›n
sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan son derece
önemli bir gereklilik olarak görüyor ve
uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefle-
rimizi paylaflmak üzere Sürdürülebi-
lirlik Raporu’muzu yay›nl›yoruz. 

Müflterilerimiz, çal›flanlar›m›z, ifl
ortaklar›m›z ve kamu ortaklar›m›z-
dan oluflan paydafl ekosistemimizle
kurdu¤umuz diyalog sonucunda ha-
z›rlad›¤›m›z bu raporu, ülkemize karfl›
sorumlulu¤umuzun bir teminat› ola-
rak görüyor ve Türkiye’nin sürdürüle-
bilir gelece¤inin inflas›na katk›da bu-
lunmaktan memnuniyet duyuyoruz. 

RRaappoorrllaammaa  ssüürreeccii  kkoonnuussuunnddaa  bbiillggii  vvee--
rreebbiilliirr  mmiissiinniizz??  
Sürdürülebilirlik stratejimizin uygu-

lanmas›n› sa¤lamak, öncelikle ‹cra
Kurulu Baflkan›m›z Say›n Serpil Timu-
ray’›n sorumlulu¤unda. Bunun hari-
cinde belirledi¤imiz hedeflere ulafl-
mak konusundaki görev da¤›l›m›, flir-
ketimizin ilgili birimleri aras›nda pay-
lafl›l›yor. Her birim, sürdürülebilirlik
stratejimizin belirli bir alan›n› yöneti-
yor, takip ediyor ve raporluyor. 

RRaappoorrllaammaann››zz  hhaannggii  kküürreesseell  ssttaann--
ddaarrttllaarraa  ggöörree  yyaapp››lldd››??  BBuu  kkoonnuuddaa
bbiirraazz bbiillggii  aallaabbiilliirr  mmiiyyiizz??
Vodafone Türkiye olarak sürdürülebi-
lirlik stratejimizde, Vodafone Gru-
bu’nun globalde uygulad›¤› yaklafl›m›
temel alarak ülkemizin flartlar›na ve
ihtiyaçlar›na uyarl›yor; böylece müfl-

terilerimizin ve paydafllar›m›z›n bek-
lentilerini etkin flekilde karfl›lamaya
odaklan›yoruz. Bu sene ilkini haz›rla-
d›¤›m›z Vodafone Sürdürülebilirlik
Raporu’nu flekillendirirken de tama-
men küresel standartlar› gözeterek
çal›flt›k. 

Vodafone’un Grup baz›nda yürüttü-
¤ü sürdürülebilirlik yönetimi ve ra-
porlama çal›flmalar› kapsam›nda,
enerji tüketimi ile ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤i gibi verileri düzenli olarak takip
edip, küresel standartlarda derliyor
ve gruba iletiyoruz. Grup raporlama-
s›nda ülke seviyesinde detayl› olarak
yer almayan, ancak bu raporda aç›kla-
d›¤›m›z bilgi ve veriler için ise küresel
raporlama standard› olan GRI G3 Sür-
dürülebilirlik Raporlamas› ‹lkeleri’ni
baz ald›k. 

‹çerik olarak bak›ld›¤›nda ise, rapo-
rumuzda bir yandan telekomünikas-
yon sektörü için öncelikli konulara
yer verirken, di¤er yandan Vodafone
Grubu’nun globalde belirledi¤i alan-
lar ile belli bafll› paydafllar›m›z›n, çal›-
flanlar›m›z›n ve ifl ortaklar›m›z›n biz-
den beklentilerini göz önünde bulun-
durduk. 

SSüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  RRaappoorrllaarr››,,  bbiirr  kkuurruu--
lluuflfluunn  ttaamm  bbiirr  ffoottoo¤¤rraaff››nn››  vveerriirr..  SSiizz  bbiirr
yyöönneettiiccii  oollaarraakk,,  VVooddaaffoonnee  TTüürrkkiiyyee’’nniinn
rreessmmiinnddee  nnee  ggöörrüüyyoorrssuunnuuzz??  
Raporumuz hem yaz›m tekni¤i hem
de içerik aç›s›ndan Vodafone Türki-
ye’nin de¤erlerini temsil eden sade
(simplicity) ve güvenilir (trust) bir ra-
por oldu. Raporumuzda detayda bo-
¤ulmadan ayr›nt›lar› paylaflmaya gay-
ret ettik, stratejilerimizi ve sonuçlar›-
m›z› net say›sal verilerle paylaflt›k.
Güvenirli¤ini ise sosyal paydafllar›m›-
z›n görüflleri ile sa¤lamlaflt›rd›k. So-
nuçta, sürdürülebilirli¤i 360 derece
de¤erlendiren ve flirketi içsellefltiren
bir ifl kültürüne sahip oldu¤umuzu
gördük. 

“Sürdürülebilirlik
Raporumuzda detaylara
bo¤ulmadan ayr›nt›lar›

paylaflmaya gayret ettik,
stratejilerimizi ve

sonuçlar›m›z› net say›sal
verilerle paylaflt›k.

Güvenirli¤ini ise sosyal
paydafllar›m›z›n görüflleri ile

sa¤lamlaflt›rd›k”
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KKaarrbboonn  ssaall››mmllaarr››nnddaa  öönneemmllii  ttaaaahhhhüütt--
lleerriinn  aalltt››nnaa  iimmzzaa  aatttt››¤¤››nn››zz››  ggöörrüüyyoorruuzz::
22001155’’ee  kkaaddaarr  yyüüzzddee  2200  ddaahhaa  aazz  CCOO22..  BBii--
zzee  bbuu  kkoonnuuddaa  bbiirraazz  bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissii--
nniizz??  SSaall››mm  aazzaalltt››mm››  kkoonnuussuunnddaa  ggüünnddee--
mmee  ggeettiirrddii¤¤iinniizz  YYeeflfliill  TTeekknnoolloojjii  PPrroogg--
rraamm››’’nn››nn  kkaappssaamm››  vvee  iiççeerrii¤¤ii  nneeddiirr??  
Vodafone Türkiye olarak sürdürülebi-
lirlik stratejimiz kapsam›ndaki en
önemli önceliklerimizden biri, çevre-
sel etkilerimizi en aza indirmek. Bu
anlay›fl çerçevesinde, mobil teleko-
münikasyon flebekelerinde toplam
enerji tüketiminin yaklafl›k yüzde
80’inin baz istasyonlar›nda, geri ka-
lan k›sm›n›n ise santral, veri merkez-
leri ve ofis binalar›nda olufltu¤u bilgi-
sinden hareketle, 2009 y›l›ndan bu
yana Yeflil Teknoloji Program›’n› yü-
rütüyoruz. Küresel iklim de¤iflikli¤i
üzerindeki etkilerimizi azaltmak ve
enerji tasarrufu sa¤lamak amac›yla
hayata geçirdi¤imiz Yeflil Teknoloji
Program› kapsam›nda, odak noktam›-
z›, ‹klim De¤iflikli¤i stratejimizin de
temelini oluflturan baz istasyonlar›
oluflturuyor. 

Bu program ile bugüne kadar faali-
yetlerimizden kaynaklanan sera gaz-
lar›n›n sal›m›n› azaltmaya odaklana-
rak kulland›¤›m›z enerjinin küresel

iklim de¤iflikli¤ine etkisini azalt›r-
ken, y›ll›k yaklafl›k 10 bin apartman
dairesinin elektrik tüketimine eflit
enerji tasarrufu sa¤lad›k; ki bu rakam
10.5 milyon TL’lik tasarruf anlam›na
geliyor. 

2015’e kadar yüzde 20 daha az CO2

hedefimiz de asl›nda ‹klim De¤iflikli¤i
stratejimizin ve Yeflil Teknoloji Prog-
ram› kapsam›nda uygulad›¤›m›z ça-
l›flmalar›n bir yans›mas›. Bu çerçeve-
de artan kapasitemize paralel olarak
yükselen enerji ihtiyac›m›za ra¤men
karbon sal›m›m›z› azaltmak üzere iki
temel stratejiyi hayata geçiriyoruz.
Enerji verimlili¤i yüksek teknoloji ve
uygulamalar ile daha az enerji tüke-
ten telekomünikasyon flebeke ekip-
manlar›, veri merkezleri ve binalar›
kullanarak bu yönde çözümler uygu-

lamaya odaklan›rken, yenilenebilir
enerji ve temiz teknoloji stratejisi
kapsam›nda ise baz istasyonlar› baflta
olmak üzere günefl ve rüzgar enerjisi
gibi yenilenebilir enerji kaynaklar›na
ve yak›t pili gibi temiz teknolojilere
yöneliyoruz. 

Yeflil Teknoloji Program›’n›n teme-
lini oluflturan baz istasyonlar›na yö-
nelik projelerimiz kapsam›nda,
2010/11 mali y›l› içinde befl adet hib-
rid (günefl-rüzgar-yak›t pili) ve 55
adet rüzgar türbinli baz istasyonunu
faaliyete ald›k. Yenilenebilir enerji
uygulamalar› sayesinde, enerji tüketi-
mi ve buna ba¤l› olarak karbondioksit
sal›m› verilerinde yüzde 20 oran›nda
azalma sa¤larken, ayn› zamanda baz
istasyonlar›nda hidrojen ve oksijeni
birlefltirerek enerji üretirken, sera-
gazlar› dahil herhangi bir emisyona
sebep vermeyen yak›t pili (fuel cell)
teknolojisi kullanan ilk telekom ope-
ratörü olduk. 

Bunun haricinde enerji tüketimi-
miz ve buna ba¤l› olarak karbondiok-
sit sal›m› verilerimiz de artan baz is-
tasyonu say›s›na ra¤men düflüfl gös-
terdi. Enerji tüketiminden kaynakla-
nan karbondioksit sal›m› de¤erleri-
miz, 2009/10 mali y›l›nda 136.556 ton
karbon olarak gerçekleflirken,
2010/11 mali y›l›nda, enerji tüketimi-
ne paralel bir düflüfl göstererek
136.173 ton karbon oldu.

Bu çal›flmalar›m›z› bir ad›m daha
ileriye götürmek için WWF ile yürüt-
tü¤ümüz “Do¤adaki Karbon Ayak izi-
miz” çal›flmas›yla derinlefltirmeyi de
hedefliyoruz. Bu çal›flmayla sadece
flebekemizden kaynaklanan karbon
sal›mlar›n› de¤il ayn› zamanda kap-
sam iki ve kapsam üç olarak da genifl-
leterek tüm operasyonlar›m›z› mer-
cek alt›na alaca¤›z. 

WWWWFF  TTüürrkkiiyyee  iillee  bbiirrlliikkttee  YYeeflfliill  OOffiiss  uuyy--
gguullaammaallaarr››  ggeerrççeekklleeflflttiirriiyyoorrssuunnuuzz..  BBuu

Söylefli

Future Agenda ve Future of
Mobile kitaplar›n›n yazar› ve

teorisyeni Tim Jones, Vodafone
Türkiye ‹cra Kurulu Baflkan

Yard›mc›s› Hasan Süel,
Vodafone Kurumsal ‹fl

Bölümünden Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› Phil Patel

birarada (soldan sa¤a).
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ççaall››flflmmaann››nn  nnee  ggiibbii  ssoonnuuççllaarr››  vvaarr  eellii--
nniizzddee??
WWF iflbirli¤iyle hayata geçirdi¤imiz
Yeflil Ofis Program›, iklim de¤iflikli¤i
ile mücadele konusundaki stratejik
yaklafl›m›m›z›n en önemli parçalar›n-
dan birini oluflturuyor. Karbon emis-
yonu baflta olmak üzere enerji tasar-
rufu, yenilenebilir kaynaklar ve do¤al
kaynaklar›n bilinçli kullan›m› gibi ko-
nularda fark›ndal›k yaratmay› hedef-
ledi¤imiz Yeflil Ofis Program›’nda, çe-
flitli tasarruf kriterlerinin belirlenme-
sini ve bu çerçevede ofislerin kendi
çevre yönetim sistemlerini yaratmas›
için bir zemin oluflturmay› hedefliyo-
ruz. Kendi ifl yapma süreçlerimizden
bafllayarak ekosistemimizdeki tüm
tedarikçileri ve müflterileri hedefledi-
¤imiz bu program kapsam›nda, enerji
tasarrufu, yenilenebilir kaynak kulla-
n›m› ve do¤al kaynaklar›n bilinçli kul-
lan›m›na odaklanan süreçler olufltu-
ruyoruz.

Tüm çal›flanlar›m›z›n do¤al kaynak-
lar›n sürdürülebilir kullan›m›na bi-
reysel katk›da bulunmas› amac›yla
hayata geçirdi¤imiz bu projedeki he-
deflerimizden biri, 2011/12 mali y›l›n-
da genel müdürlük binam›za “Yeflil
Ofis” sertifikas› almak ve bu anlay›fl›
di¤er binalar›m›zda da yayg›nlaflt›r-
mak. Bunun haricinde de gerek Yeflil
Ofis program› gerekse WWF ile ger-
çeklefltirdi¤imiz bir di¤er proje olan
“Do¤adaki Karbon Ayak ‹zimiz”le ül-
kemizde düflük karbon ekonomisine
geçiflte yaflanacak de¤iflime öncülük
etmeyi hedefliyoruz. 

TTüürrkkiiyyee’’ddee,,  ssüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  aannllaamm››nn--
ddaa  ggüüççllüü  kkuurruummllaarr››nn  öönnddeerrllii¤¤iinnee  ggeerr--
ççeekktteenn  bbüüyyüükk  bbiirr  iihhttiiyyaaçç vvaarr..  BBuu  aann--
llaammddaa  VVooddaaffoonnee  nnaass››ll  bbiirr  ççaall››flflmmaa  vvee
rreehhbbeerrlliikk  yyaappmmaayy››  ddüüflflüünnüüyyoorr??
Befl k›tada 382 milyon kifliye hizmet
veren küresel bir iletiflim flirketi ola-
rak, ekonomik ve sosyal kalk›nman›n

itici gücü olan telekomünikasyon sek-
töründe önemli bir oyuncu olman›n
bilinciyle, Vodafone’da tüm faaliyet-
lerimizi sürdürülebilir gelece¤e katk›
sa¤lamak üzere yürütüyoruz. 

Bireylerin giderek daha fazla birbi-
rine ba¤l› hale geldi¤i yeni küresel
gerçeklikte, veri iletifliminin de ka-
zanm›fl oldu¤u ivmeye paralel olarak,
mobil iletiflim teknolojileri toplumsal
dönüflüm ad›na kritik rol üstleniyor.
Ekonomi ve güç dengelerinin de¤ifl-
mekte oldu¤u günümüzde, bu dönü-
flümü ve getirece¤i zorluklar› gö¤üs-
lemenin ancak uzun vadeli, sürdürü-
lebilir ifl planlar›yla gerçeklefltirilebi-
lece¤ine ve bu süreçte, liderlerinden
biri oldu¤umuz telekomünikasyon
sektörünün dinamiklerinin kritik
önem tafl›d›¤›na inan›yoruz. Dolay›-
s›yla Vodafone Grubu’nun globalde
sürdürülebilirlik konusunda uygula-
d›¤› titiz yaklafl›m› biz de Vodafone
Türkiye olarak ayn› hassasiyetle be-
nimsiyor, globaldeki sürdürülebilir-
lik stratejisini ülkemizin flartlar›na
ve ihtiyaçlar›na uyarlayarak müflteri-

Karbon Ayakizimizi
Nas›l Hesaplad›k?
Vodafone Türkiye, bu konuda WWF
ile çal›flt›. Karbon ayak izi, kurumun
operasyonlar›ndaki do¤rudan ve
dolayl› enerji kullan›mlar›n›n Türkiye
için belirlenen emisyon faktörü göz
önünde bulundurularak
hesaplanmas›yla elde ediliyor.
Hesaplamalar, Uluslararas› Sera Gaz›
Protokolünün karbon ayakizinin
hesaplama kriterlerine göre, Nisan
2009 – Nisan 2010 takvim y›l›
referans al›narak yap›ld›. Protokol
uyar›nca do¤rudan sal›mlar (kapsam
1) ve dolayl› enerji sal›mlar› (kapsam
2) hesaba kat›ld›. Di¤er dolayl›
sal›mlar (kapsam 3) ek olarak karbon
ayakizi hesaplar›na entegre edildi. Bu
kategoride yaln›zca ifl seyahatleri ve
çal›flanlar›n ifle gelifl gidiflleri
nedeniyle ortaya ç›kan sal›mlar
gözönüne al›nd›. Karbon ayakizi
ölçümlemesi için Demir Enerji ve
Ecofys’den Dr. Baha Kuban, Caner
Demir, Rolph Spaas ve Edgar van de
Brug’un uzmanl›k deste¤i al›nd›. 

“Bireylerin giderek daha fazla birbirine ba¤l› hale geldi¤i
yeni küresel gerçeklikte, mobil iletiflim teknolojileri

toplumsal dönüflüm ad›na kritik rol üstleniyor”
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lerimizin ve paydafllar›m›z›n beklen-
tilerini etkin flekilde karfl›lamaya
odaklan›yoruz. 

BBiizzee  bbiirraazz  ddaa  yyaakk››nn  bbiirr  zzaammaannddaa  ttaann››--
tt››mm››nn››  yyaapptt››¤¤››nn››zz  FFuuttuurree  AAggeennddaa  --
GGüünnddeemm  MMoobbiill  ‹‹lleettiiflfliimm  kkoonnuussuunnddaa
bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??  MMoobbiill  ‹‹lleettiiflfliimm
iinnssaannllaarr››nn  hhaayyaatt››nn››  nnaass››ll  ddee¤¤iiflflttiirriiyyoorr;;
bbuunnddaann  ssoonnrraa  nnaass››ll  ddee¤¤iiflflttiirreecceekk??
Günümüzde ekonomik kalk›nman›n
en büyük itici güçlerinden biri olan
mobil teknolojiler sayesinde, yeryü-
zündeki tüm bireyler birbirleriyle
“ba¤lant›l›” halde yafl›yorlar. Dünya
nüfusunun yüzde 70’inin kulland›¤›
mobil iletiflim teknolojileriyle bir yan-
dan tüm ifl yapma biçimlerimiz ve
al›flkanl›klar›m›z kabuk de¤ifltirirken,
di¤er yandan internet kullan›m›nda
hacimsel anlamda rekor art›fllar mey-
dana geliyor. 

Vodafone Türkiye olarak merkezin-
de mobilitenin yer ald›¤› bu dönüflüm
sürecinde, mobil iletiflim sektörünün
yüzünü ciddi anlamda veri segmenti-
ne döndü¤ünü, dolay›s›yla önümüz-
deki dönemde veri hizmetlerinin mo-
bil iletiflim sektörünün lokomotifi
olaca¤›n› öngörüyoruz. Veri iletiflimi
sayesinde bugün milyarlarca birey,
zamandan ve mekandan ba¤›ms›z
olarak istedi¤i bilgiye eriflebiliyor. Bil-
giye eriflimde sa¤lad›¤› bu f›rsat eflit-
li¤i dolay›s›yla toplumsal ve ekono-
mik kalk›nma üzerinde ciddi etkileri
bulundu¤una inand›¤›m›z mobil ileti-
flim teknolojileri, önümüzdeki dö-
nemde de gerek bireysel gerekse ku-
rumsal bazda ifl süreçlerini, modelle-
rini ve yürütülen operasyonlar› de¤ifl-
tirmeye devam edecek.

Söz konusu dönüflüm sonucu orta-
ya ç›kabilecek sorunlar›, ç›kar›m ve
f›rsatlar› do¤ru flekilde çözümleyebil-
mek ad›na diyalogun hiç olmad›¤› ka-
dar kritik hale geldi¤i günümüzde,
mobil iletiflim teknolojileri, bireylere

etkileflimde bulunma ve böylece iflbir-
li¤i yapma imkan› sa¤l›yor. Bu aç›dan
bakt›¤›m›zda, artan iletiflim ihtiyac›
ve ekonomik büyümeye paralel ola-
rak, mobil iletiflimin önümüzdeki dö-
nemde de¤iflim sürecini kolaylaflt›ra-
ca¤›na inan›yoruz. Kimlik, ticaret,
sa¤l›k, ulafl›m ve ak›ll› makineler gibi
alanlarda yaflanacak de¤iflimi çok da-
ha esnek hale getirecek mobil iletiflim
teknolojileri, tüm bu alanlarda ger-
çeklefltirilecek inovasyonlarda öncü
rol oynayarak genifl verimlilik alanla-
r› yaratacak.

Future Agenda - Gündem Mobil ‹le-
tiflim de, mobil iletiflimin sosyal ya-
flam ve ifl dünyas› üzerindeki etkileri-
ni göz önünde bulundurarak, bahsi
geçen dönüflüm sürecine öncülük et-
mek misyonuyla ortaya koydu¤umuz
bir proje. Önümüzdeki on y›l içinde
insanl›¤› bekleyen ortak sorunlara
yönelik bir tart›flma platformu olufl-
turan Future Agenda Program› kap-

sam›nda ortaya koydu¤umuz Future
Agenda - Gündem Mobil ‹letiflim, mo-
bil iletiflimin dijital ça¤da üstlendi¤i
rolü global bir perspektif içinde tüm
yönleriyle ele al›yor. Mobil teknoloji-
lerin sürdürülebilir bir gelecek infla-
s›nda üstlenece¤i iflleve iliflkin öngö-
rüleri, fikirleri ve çözüm önerilerini
bir araya getiren ve dünyan›n say›l›
inovasyon uzmanlar›ndan Dr. Tim Jo-
nes’un koordinatörlü¤ünde hayata
geçirilen Future Agenda - Gündem
Mobil ‹letiflim, Future Agenda’n›n bil-
gi birikimi ve perspektifine dayana-
rak, mobil teknolojilerin olas› etkile-
rini sa¤l›k, ulafl›m, ticaret ve ak›ll›
makineler gibi ana bafll›klar alt›nda
inceliyor. Mobil iletiflimin sosyal ya-
flam ve ifl dünyas› üzerindeki etkileri-
ni ortak ak›l yaklafl›m›yla tart›flmaya
açan bu proje, kurumlardan bireylere
mobil teknolojileri kullanan herkese,
mobilin oynayaca¤› role iliflkin kap-
saml› bir çerçeve sunuyor. m

Söylefli

Vodafone Sürdürülebilirlik Raporu’nun aç›kland›¤› toplant›da, TÜB‹SAD Yönetim Kurulu
Baflkan› Turgut Gürsoy, WWF Türkiye Yönetim Kurulu Baflkan› U¤ur Bayar, Vodafone Türkiye
‹cra Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Hasan Süel, AÇEV Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Ayla
Göksel ve AKUT Yönetim Kurulu Baflkan› Nasuh Mahruki de birer konuflma yapt›. 
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Denizler

Büyük Pasifik
Çöp Y›¤›n›
Kimilerinin büyük bir rahatl›kla denizlere sallad›¤›
plastik at›klar›n yolculu¤u ço¤u zaman
okyanuslardaki dev plastik çöplüklerinde bitebiliyor.
1997 y›l›nda Charles Moore isimli bilim adam›n›n
Kuzey Pasifik’te keflfetti¤i, Teksas eyaletinin iki kat›
büyüklü¤ünde oldu¤u tahmin edilen Büyük Pasifik
Çöp Y›¤›n›, bunun en “çirkin” kan›t›…

Yaz›: Gülin KUTLUAY

aptan›n seyir defteri: Kuzey Pasifik’te s›radan bir gün. Tarih:
1997. Alguita isimli katamaran tipi teknesiyle seyahat eden
Charles Moore isimli bir bilim adam›, Teksas eyaletinin iki kat›

büyüklü¤ünde oldu¤unu ve gitgide büyümeye devam etti¤ini tahmin et-
ti¤i dev bir plastik çöplü¤ü keflfediyor. Asl›nda 1950’li y›llardan beri bir
flekilde bilinen denizel çöp y›¤›nlar› böylece ilk defa çok daha genifl bir
kamuoyunun ilgisine mazhar oluyor. Hawaii’den Kaliforniya’ya Kuzey
Pasifik Subtropikal Girdab› üzerinden seyreden Kaptan Charles Moo-
re’un buluflu, konuya olan ilgiyi çok h›zl› bir flekilde art›r›yor. Zira bu
çöplükler sadece Pasifik Okyanusu’nu de¤il, hâlihaz›rda Atlantik ve Hint
okyanuslar›n› da ciddi bir flekilde tehdit ediyor. 

Halen bir çözüm oluflturulamad›¤›ndan bu çöplükler çevresel, ekono-
mik ve sa¤l›k problemleri yaratmaya devam ediyor. 2005 y›l›nda
UNEP’in (Birleflmifl Milletler Çevre Program›) haz›rlad›¤› bir rapora göre
okyanuslar›n her bir kilometrekaresinde 13 binden fazla plastik at›k
parças› yüzerken, yine UNEP’in 2006’da haz›rlad›¤› baflka bir rapora gö-
re, bir yandan da kilometrekareye 18 bin parça düflecek kadar plastik
üretiliyor. Okyanuslar›n baz› bölgelerindeyse, plastik madde miktar› fi-
toplanktonlar›n alt› kat›na ulafl›yor.

K
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Kuzey Pasifik
Girdab› 

Güney Pasifik
Girdab› 

Kuzey Atlantik
Girdab›

Güney Atlantik
Girdab›

Hint Okyanusu
Girdab›
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Peki, Bu Çöp Y›¤›n› Neden Pasifik
Okyanusu’nda?
Kaptan Charles Moore taraf›ndan kefl-
fedilen Büyük Pasifik Çöp Y›¤›n› (Gre-
at Pasific Garbage Patch), do¤uda Ha-
waii ile Kaliforniya aras›nda, bat›da
ise Japonya ile Hawaii aras›nda yüzen
iki parçadan olufluyor. Büyük bir k›sm›
su hatt›nda bulundu¤undan ve okya-
nus ak›nt›lar› ile hareket etti¤inden,
standardize edilmifl bir örnekleme
metodu da olmad›¤›ndan Büyük Pasi-
fik Çöp Y›¤›n›’n›n kaplad›¤› alan›n bü-
yülü¤ünden tam olarak emin olunam›-
yor. Kuzey Amerika’dan daha büyük
oldu¤unu iddia eden kaynaklar bile
var. Araflt›rmac›lara göre Kuzey Deni-
zi’nden her y›l 250 ton at›k toplan›yor
ve her befl kilo plastik at›¤›n bir kilog-
ram› okyanuslara b›rak›l›yor. 

Asl›nda mevcut durum için “çöp y›-
¤›n›” oldukça yanl›fl bir ifade. Çünkü
ne okyanuslar›n ortas›nda çöplerden
oluflmufl adalar mevcut, ne de uydu
teknolojisiyle veya kuflbak›fl› görülebi-
len, bofl fliflelerden veya plastik kutu-
lardan oluflmufl çöp y›¤›nlar› sözkonu-
su. Çöp y›¤›n› olarak adland›r›lan bu
at›klar›n ço¤u asl›nda su yüzeyinde
veya su hatt› boyunca yüzen, küçük,
yüzde 90’› plastik oldu¤undan yar›
saydam ve çok yak›n›nda olmad›kça
ç›plak gözle pek de kolay görülemeyen
parçalardan olufluyor. 

‹flin ilginç ve dramatik yan›, okya-
nuslardaki çöp y›¤›nlar›n›n sadece
yüzde 20’si deniz kaynakl›. Geri kalan
yüzde 80’lik k›s›m ise kara parçalar›n-
dan geliyor. Çöp y›¤›nlar›n›n dört ana
kayna¤›n›, turizm kaynakl› k›y›sal çöp
y›¤›nlar›, kanalizasyon kaynakl› at›k-
lar (plastikler, cam, metal malzeme-
ler), bal›kç›l›k faaliyetlerinden kay-
naklanan at›klar (bal›k a¤›, halatlar,
ipler, bal›kç› gemileri vs.) ve tekneler-
den b›rak›lan at›klar olarak s›ralayabi-
liriz. Bu dört ana kaynaktan denizlere
b›rak›lan at›klar Pasifik Okyanusu’nda

bir noktada toplan›yor. Bunun sebe-
biyse Kuzey Pasifik Subtropikal Girda-
b›. Yavafl hareket eden, hava ak›nt›la-
r›n›n yüksek bas›nç sisteminden kay-
naklanan saat yönünde merkeze do¤-
ru spiral ak›nt›lardan oluflan bu girdap
asl›nda bir okyanus çölü. Bu girdab›n
hareketi nedeniyle oluflan do¤u ve ba-
t› çöp y›¤›nlar›, 6000 mil uzunlu¤unda
bir ak›nt› olan Subtropikal Konverjans
Bölgesi’yle birbirine ba¤lan›yor. 

Kimileri Bat›yor, Kimileri Yüzüyor,
Kimileri…
Okyanuslarda yüzen polikarbonat, po-
lisitren ve PETE (polietilen tereftalat-
örne¤in plastik su flifleleri) gibi baz›
plastikler deniz dibine çökerken, LDPE
(az yo¤unluklu polietilen- örne¤in
plastik çantalar), HDPE (yüksek yo-
¤unluklu polietilen), polipropilen (ör-
ne¤in flifle kapa¤›) ve köpüklü plastik-
ler deniz yüzeyinde yüzer halde kal›-

Denizler

Konverjans Bölgesi

Alaska

Kuroshio

Oya
sh

io
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Kaliforniya

Kuzey Ekvatoral

Ekvatoral Karfl› Ak›nt›

Güney Ekvatoral

Kuzey Pasifik

Hawaii
Tak›madalar› 
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yorlar ve günefl ›fl›¤› ile dalga hareket-
leriyle çok küçük parçalara ayr›l›yor-
lar. Bilindi¤i üzere hiçbir zaman tama-
men ortadan kaybolmayan reçine to-
paklar›, mikroskobik plastik parçalar
gibi denizlerdeki bu plastik at›klar po-
liklorlu bifeniller (PCBs), polisiklik
aromatik hidrokarbonlar, petrol hid-
rokarbonlar›, organaklorin pestisitler,
polibromlu difenileterler gibi organik
kirleticiler içeriyorlar. 

Asl›nda plastiklerden kaynaklanan
en büyük problem biyolojik olarak ay-
r›flmamalar›. Hiçbir do¤al proses plas-
tikleri ayr›flt›rm›yor, yani plastikler
hep plastik olarak kal›yor. ‹nsanlar›n
kullan›m› amac›yla ne kadar dayan›kl›
yap›l›rlarsa, çevreye olan etkileri de o
kadar art›yor. Biyolojik olarak ayr›fl-
mayan plastikler yüzlerce y›l› alacak
sürelerde ancak ›fl›n›m ile ayr›fl›yor.
Ifl›n›m ile ayr›flan plastiklerin meyda-
na getirdi¤i minik parçalara ise “nurd-
le” deniyor. Bunlar çaplar› 5 mm’den
küçük olan minik plastik parçalar. 

Bu plastik parçac›klar okyanuslarda
dolaflt›kça, PCB’ler, DDT ve di¤er pes-
tisitler gibi denizel kirleticileri emen
süngerler haline geliyorlar. Yani, de-
nizde genifl bir alana yay›lm›fl olan or-
ganik kirleticileri emerek bir anlamda
tek bir noktada toplanmalar›na sebep
olup yüksek konsantrasyonlarda ken-
di bünyelerinde tutmufl oluyorlar. PVC

ve polipropilen içeren di¤er plastikle-
re k›yasla bu maddelerin içinde en
yüksek oranda kirletici geçifli özelli¤i-
ne sahip olan madde polietilen. Bu du-
ruma önemli etkenlerden biri de ultra-
viyole kaynakl› ayr›flma. Bilim insan-
lar›n› en çok endiflelendiren konu ise
yüksek konsantrasyonlarda plastikle-
rin üzerine tutunan veya bünyesine gi-
ren kal›c› organik kirleticiler (KOK)
olarak adland›r›lan bu kirleticilerin,
ultraviyole ›fl›n›mla çok küçük parça-
lar haline gelen plastikleri besin/zoop-
lankton san›p yanl›fll›kla yutan deniz
organizmalar›n›n bünyelerine geçme-
leri. fiu andaki en önemli soru, deniz
ürünlerini yiyen insanlar›n da bu kir-
leticilere maruz kal›p kalmayacaklar›.
Maalesef yap›lan araflt›rmalarla elde
edilen veriler gösteriyor ki, plastik
parçalar üzerlerine yap›flan veya bün-
yelerine geçen bu kirleticileri farkl›
trofik seviyelerdeki organizmalara
transfer ediyorlar. Çünkü bu parçalar
filtre besleyiciler taraf›ndan yutulu-
yor. Di¤er daha büyük deniz canl›lar›
ise hem filtre besleyicileri yiyerek be-
sin zinciri yoluyla bu geçifli sa¤l›yorlar,
hem de vücutlar›nda ölümle sonuçla-
nan t›kan›kl›klara sebep oluyorlar.
Her ne kadar bilim insanlar› kirletici
geçifli konusunda hemfikir olsalar da,
geçifl mekanizmas› henüz tam olarak
aç›klanm›fl de¤il. 

Kufllar›n Plastik Ö¤ünü
Plastiklerin en çok etkiledi¤i canl›lar
Pasifik Okyanusu’nda genifl bir alanda
dolaflan albatros kufllar›. Büyük Pasi-
fik Çöp Y›¤›n›’n›n do¤u taraf›nda bulu-
nan Midway Mercanadas›’nda y›lda
500 bin adet yavru albatros kuflu dün-
yaya geliyor. Ancak dünyaya gelen
200 bine yak›n yavrunun ço¤u, sadece
plastik parçac›klar› yuttuklar› için ölü-
yor. Toplamda ise her y›l 1 milyon kufl
ve deniz canl›s› plastikleri yiyecek sa-
n›p yediklerinden veya plastiklere ya

Plastik Ördeklerin
Dünya Seyahati

Farkl› plastiklerin ›fl›k ile 
parçalanmas› için geçen süre

500 y›l

400 y›l
450 y›l

Kullan-at 
çocuk bezi

6’l› meflrubat
tafl›ma halkas›

Plastik
flifle

(%38): 1 mm’den
büyük olanlar

(%35): 1 mm
geniflli¤inde 

(%17): 0,5 mm
geniflli¤inde 

(%10): 0,3 mm
geniflli¤inde

Okyanuslardaki at›klar
dünyan›n birçok
yerinde ortaya
ç›kabiliyor. Buna en
güzel örnek 1992’de
Pasifik Okyanusu’nda
Çin k›y›lar› aç›klar›nda
bir kargo gemisinden dökülüp kaybolan
30 bin adet plastik ördek. Bu ördekler
ak›nt›larla önce Avustralya’ya do¤ru
hareket etmifl; 15 y›l sonraysa ‹ngiltere
k›y›lar›na ulaflm›fl. Bu ördekler, gemi
kaynakl› denizel çöp y›¤›nlar›n›n küresel
bir sorun oldu¤unu ortaya koyan önemli
bir hikâye…
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da di¤er at›klara tak›l› kald›klar›ndan
hayatlar›n› kaybediyorlar. Birçok de-
nizkuflu, kaplumba¤a, balina ve çeflitli
bal›k türü ya plastik yutmufl ya da bir
yerlerine plastik parçalar, bal›k a¤lar›
dolanm›fl flekilde defalarca görüntü-
lenmifl durumda. Foto¤rafç› Chris Jor-
dan’›n 2009 y›l›ndan beri Midway Pro-
jesi kapsam›nda çekti¤i foto¤raflar ise
içler ac›s› durumu çok net olarak orta-
ya koyuyor. 

Deniz yüzeyinde yüzer halde bulu-
nan plastikler ayn› zamanda baz› kü-
çük deniz canl›lar› için sal görevi de
görüyor. Su yüzeyinde yüzdüklerinden
plastiklerin yüzeyine tutunan bu can-
l›lar al›fl›k olmad›klar› denizel alanlara
tafl›nabiliyorlar. Plastiklerin okyanus-
lar› aflarken deniz yüzeyinde yavafl ha-
reket etmeleri de organizmalar›n
farkl› deniz ve iklim flartlar›na ayak
uydurmalar› için imkan sa¤l›yor. fiim-
diye kadar yap›lan araflt›rmalarda ok-
yanuslar›n çeflitli bölgelerinde kendi
yaflam alanlar›n›n çok uza¤›na tafl›n-
m›fl birçok canl› tespit edilmifl durum-
da. Peki, bu neden önemli? Önemli,
çünkü bu tafl›n›m dolay›s›yla denizler-
de yeni canl›lar›n oluflmas› muhtemel. 

Temizlenebilir mi?
Plastik çöp y›¤›nlar›n›n fiziksel olarak
temizlenmesi baz› çevreler taraf›ndan
bir alternatif olarak görülmüyor. Hem
at›klar›n karadan çok fazla uzakta ve
çok büyük alanlara yay›lm›fl olmas›,
hem de at›k karakteri buna pek elver-
meyecek durumda. Ayn› zamanda te-
mizlik maliyeti de ak›l almaz boyutla-
ra ulafl›yor. 

Özellikle ABD ve Avrupa Birli¤i’nde
konuyla ilgili hem resmi makamlar ta-
raf›ndan hem de gönüllü olarak yap›-
lan birçok faaliyet sözkonusu. Örne¤in
AB’de 2008 y›l›nda Deniz Stratejisi
Çerçeve Direktifi kabul edildi. Bu Di-
rektif’le 2020 y›l›na kadar tüm AB de-
niz sular›nda iyilefltirme amaçlan›r-

ken, denizel çöplüklerin de k›y› ve de-
niz yaflam›n› olumsuz etkilemeyecek
seviyelere getirilmesi hedefleniyor.
ABD ve AB’de yap›lan çal›flmalarda en
öne ç›kan faaliyet, halk›n, özellikle de
gençlerin, sanayicilerin, k›y› ve deniz-
lerle ilgili ulusal otoritelerin bilincinin
art›r›lmas› yönünde. Ekonomik boyu-
tu oldukça farkl› sektörleri ve kurum-
lar› etkileyen plastik kirlili¤i için böl-
gesel, ulusal ve uluslararas› düzeyde
stratejilerin gelifltirilmesi de gündem-
de olan bafll›klardan biri. 

Bal›kç›l›k faaliyetleri, deniz tafl›-
mac›l›¤› veya gemi kaynakl› at›klar›n
kontrolü için önerilen çözüm ise k›y›-
lardaki at›k kabul tesislerinin ço¤al-
t›lmas›. Böylelikle eskimifl a¤lar›n ve-
ya plastiklerin gemilerden denizlere
at›lmas›n›n azalt›lmas› öngörülüyor.

1998’de gemi kaynakl› ço¤u at›¤›n ve
tüm plastiklerin denizlere boflalt›l-
mas›n› yasaklama amac›yla oluflturu-
lan MARPOL EK-5 ile at›k miktarlar›-
n›n azalt›ld›¤› söylense de baz› arafl-
t›rma sonuçlar› bunun hiçbir pozitif
etkisi olmad›¤›n› ortaya koyuyor. Za-
ten denizlerdeki çöplüklerin yüzde
80’inin kara kaynakl› oldu¤unu bili-
yoruz. Bu nedenle makul bir at›k stra-
tejisi belirleyerek kaynakta azaltma
yapmak, hatta “s›f›r at›k” anlay›fl›n›
hedeflemek, geri dönüflüm ve geri ka-
zan›m faaliyetlerine h›z kazand›rmak
flimdilik en elveriflli çözüm olarak gö-
züküyor.

Özel olarak bu konuyla ilgilenme-
yenlerin d›fl›nda pek ço¤umuz okya-
nuslarda olup bitenden habersiz ola-
rak yaflamlar›m›z› sürdürüyoruz. Gün-
lük hayat›m›z›n bir parças› olan plas-
tik vb. ürünleri de artan bir h›zla kul-
lanmaya devam ediyoruz. Hayat›m›z›n
içine bu denli girmifl bu malzemeye bir
alternatif bulunmad›kça da devam
edece¤iz gibi görünüyor. Peki, ama ne-
reye kadar? Do¤a insano¤luna daha ne
kadar dayanacak? Bu sorunun cevab›
meçhul. m

Denizler

Plastiklerin 
Yüzde70’i Bat›yor

Dur durak bilmeden artan
endüstrileflmenin sonucu, at›klar›n
miktarlar›nda ve son 30-40 y›lda
plastik gibi sentetik maddelerin
ilavesiyle de cinslerinde çok büyük
de¤iflimler meydana geldi. ‹nsan
kaynakl› bu at›klar›n büyük bir
miktar› (yaklafl›k olarak yüzde 10’u)
bir flekilde kendilerini
okyanuslar›m›zda buluyor. Yüzde
70’i er veya geç bat›yor; yüzde 30’u
ise deniz yüzeyinde okyanus
ak›nt›lar›yla tafl›narak tahmin
edilemeyecek boyutta denizel
çöplükler oluflturuyor.
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mmyycclliimmaattee  oollaarraakk  TTüürrkkiiyyee’’ddee  nnee  ggiibbii  hheeddeefflleerrii--
nniizz  vvaarr??
myclimate Türkiye daha çok yeni. Aç›kças› al›-
nacak daha çok yol var. ‹klim de¤iflikli¤i kavra-
m› da Türkiye’de henüz çok iyi bilinmiyor. Ve
aç›kças› k›sa vadede bundan ne kadar etkilene-
ce¤imizi kimse bilmiyor. 2050 y›l›ndan bahse-
diyoruz; çok uzak gibi geliyor ama sadece 39
sene sonras› oldu¤unu tam fark edemiyoruz
galiba. Ayr›ca felaketler aniden 39 sene sonra
bafllamayacak. Gitgide düflen bir hayat kalite-
sinden bahsetti¤imiz konusunda hemfikir ol-
mal›y›z. fiimdi myclimate Türkiye olarak, gitti-
¤imiz her yerde bu gerçe¤i anlatmaya çal›fl›yo-
ruz. Herkes kafa sall›yor ama bu ifl için elini ta-

Söylefli

myclimate Türkiye Genel Müdürü Bahar fien:

“Felaketler 39 Sene Sonra Bafllamayacak”
Ad›n› giderek daha s›k duymaya bafllad›¤›m›z
myclimate kâr amac› gütmeyen, ‹sviçre orijinli,
uluslararas› bir ‹klim Koruma Ortakl›¤›. 2002
y›l›nda kurulmufl, görece yeni bir organizasyon
olmas›na karfl›n, özellikle gönüllü karbon
denklefltirme çözümleri ve çal›flmalar›nda lider
kurulufllar aras›nda say›l›yor. K›sa bir zaman
öncesinde Türkiye’de de faaliyet göstermeye
bafllayan kuruluflun Türkiye Genel Müdürü Bahar
fien, myclimate’in çal›flmalar›n› ve gelecek
hedeflerini EKOIQ’ya anlatt›. 
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fl›n alt›na sokup gerçekten bir fleyler
yapmaya ve para harcamaya gönüllü
çok az insan var aç›kças›. 

KKiimmlleerrllee,,  hhaannggii  kkeessiimmlleerrllee ggöörrüüflflüüyyoorr--
ssuunnuuzz??  BBeelliirrllii  bbiirr  sseekkttöörr  vveeyyaa  kkeessiimmii  hhee--
ddeefflleeddiinniizz  mmii??
fiu anda biraz sektörden ba¤›ms›z ola-
rak, daha büyük ölçekli kurumlarla ile-
tiflim kurmaya çal›fl›yoruz. Holdingler,
sektörlerin lokomotif flirketleri, banka-
lar ve büyük endüstriyel tesisler, flu an-
da iliflki gelifltirmeye çal›flt›¤›m›z ilk ku-
rumlar.

BBuu  ööllççeekkttee  ffiirrmmaallaarrddaa  iikklliimmllee  iillggiillii  bbööyy--
llee  bbiirr  bbiilliinnçç  vvaarr  mm››??
Tabii var. Genellikle kurumsal iletiflim
amaçl› kullanmak istiyorlar bunu. Hep-
si sektörlerinin lideri oldu¤u için bu ko-
nuda da lider olmak istiyorlar. Pek çok
flirket sürdürülebilirlik raporu haz›rl›-
yor. Rapor haz›rlan›rken karbon ayak
izlerini hesapl›yorlar. Ama o da yeterli
de¤il. Önemli olan, karbon ayak izini
azaltmak. Her günün hedefi, karbon sa-
l›m›n› biraz daha azaltmak olmal›. Bu-
nu nas›l sa¤layaca¤›z? Öncelikle tekno-
lojik geliflimlerle... myclimate’in düflük
karbon ekonomisinde hedefi 2050 y›-
l›nda kifli bafl›na düflen karbon sal›m›n›
1-2 tona indirmek. fiu anda Türkiye 5,3,
Avrupa 12,5 civar›nda. Ama bu sizi ya-
n›ltmas›n ve iyimserli¤e sürüklemesin:
Bu rakam, Türkiye çok iyi durumda ol-
du¤u için de¤il nüfusu çok kalabal›k ol-
du¤u için düflük görünüyor. Halbuki
özellikle ‹stanbul’da karbon ayak izi
oranlar› oldukça yüksek. Ayr›ca Türki-
ye’de k›rsal alanda yaflayan çok fazla
insan var; onlar›n karbon ayak izleri
çok düflük. Dolay›s›yla ortalamay› afla¤›
çekiyorlar. 

Sonuç olarak karbon ayakizini do¤ru
oranlara çekmek için çeflitli yeni tekno-
lojiler geliflecek, geliflmesi gerekiyor.
‹flte myclimate’›n en önemli misyonla-
r›ndan biri de yeni teknolojileri ve bu

tarz iyilefltirme projelerini destek-
lemek. myclimate ‹sviçre’de, ka-
zand›¤› paran›n yüzde 80’ini bu tip
araflt›rma ve projelere yat›ran bir
vak›f. Bu konuda çok say›da önemli
projeye destek oluyor. Mesela en önem-
lilerinden biri, sadece günefl enerjisiyle
çal›flan bir tekne teknolojisi gelifltirmek
üzerine yo¤unlaflm›fl durumda. Ayr›ca
s›rada tek kiflilik, sadece günefl enerji-
siyle çal›flan uçaklar da var. 

PPeekkii,,  TTüürrkkiiyyee’’ddee  aass››ll  ffaaaalliiyyeett  aallaann››  nnee
oollaaccaakk  mmyycclliimmaattee’’››nn??
Bizim esas faaliyet alan›m›z karbon
ayak izinin uluslararas› standartlara
göre düflürülmesini sa¤lamak, bunun
için dan›flmanl›k yapmak ve bunlar›
hem çevresel hem sosyal aç›dan destek
sa¤layan projelerle denklefltirmek.
Dünyada pek çok kurulufl denklefltirme
yap›yor, a¤aç dikerek de yap›l›yor ama
gerçek anlamda uluslararas› kabul edi-
lebilir denklefltirme Alt›n Standart de-
di¤imiz projelerle yap›l›yor. A¤aç dik-
me projesi de ancak, a¤açlar›n belli bir
standarda uygun flekilde dikilmesi flar-
t›yla kabul edilebilir. Yoksa otoban›n
kenar›na ekilmifl befl tane a¤aç bir fay-
da sa¤lam›yor. O orman›n sürdürülebi-
lir bir orman olmas› laz›m. myclima-
te’in a¤açland›rmayla ilgili bir projesi
yoktu, bundan sonra o tip projeler de
gündeme gelecek. Ayr›ca bir projenin
Gold Standart’ta belgelenip karbon
kredisine sahip olmas› da myclimate
için yeterli de¤il; sözkonusu projenin
yerel toplumsal dokuya da bir katk›s›
olmas› gerekiyor.

PPeekkii  bbiirr  ffiirrmmaa  bbuu  kkaarrbboonn  ssaall››mmllaarr››nn››
ddeennkklleeflflttiirrddii¤¤iinnddee,,  kkaarrbboonn  nnööttrr  hhaallee  mmii
ggeellmmiiflfl  oolluuyyoorr??
Evet. myclimate flu anda özellikle üze-
rinde çal›flt›¤› üç tane sektör belirle-
mifl durumda: Seyahat, lojistik ve mat-
baa. Bu üç sektörde karbon sal›m›na

yol açan faaliyetlerle ilgili
uzman kurulufllarla çal›-

fl›ld› ve özel paket çö-
züm önerileri haz›r-
land›. fiimdi matbaa

sektöründe de bir pro-
je bafllatmak istiyoruz

çünkü bu bilincin yay›lma-
s›na büyük katk›s› oluyor. Matbaalarla
anlafl›p, karbon nötr hale getiriyorsu-
nuz ve matbaada üretilen her fley kar-
bon nötr materyal oluyor. Herhangi
bir firma bas›l› malzemelerini o mat-
baada bast›¤›nda, her fleyi karbon nötr
oluyor. 

BBiizzee bbiirraazz  ddaa  CClliimmaattoopp  ççaall››flflmmaass››nnddaann
bbaahhsseeddeerr  mmiissiinniizz??  GGeerrççeekktteenn  ççookk  iillggii--
mmiizzii  ççeekkttii……
Climatop, myclimate’›n ‹sviçre Mig-
ros’la birlikte bafllatt›¤› bir proje. Ayn›
sektördeki ürünlerin aras›nda k›yasla-
ma yaparak o ürün gam›ndaki “en iklim
dostu” ürüne bu markay› veriyor. De-
terjandan deodoranta kadar her türlü
ürün olabiliyor bu. Aralar›nda Mig-
ros’un da oldu¤u dokuz büyük tedarik-
çinin yüzlerce ürünü bu kategoride de-
¤erlendiriliyor. 

MMaarrkkaallaarr  kkeennddiilleerrii  mmii  bbaaflflvvuurruuyyoorr??
Evet. “climatop almak istiyoruz” diyor-
lar. ‹sviçre’de al›c›lar bir fley al›rken ya-
vafl yavafl bu etikete bakmaya bafllad›.
Nas›l burada kaloriye, son kullanma ta-
rihine bak›l›yorsa orada da climatop
etiketine yani ürünün iklim koruma
aç›s›ndan ne durumda oldu¤una da ba-
k›l›yor. Bu, bilinçle ilgili bir fley. Bizim
bu bilince ulaflmam›z için san›r›m bir-
kaç felakete daha ihtiyac›m›z var. m

Climatop, myclimate’›n
‹sviçre Migros’la birlikte
bafllatt›¤› bir proje. Ayn›

sektördeki ürünlerin aras›nda
k›yaslama yaparak o ürün

gam›ndaki “en iklim dostu”
ürüne bu markay› veriyor. 
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1989
Demir Leydi, Küresel Is›nmay› 
Kabul Ediyor
‹ngiltere Baflbakan› Margaret That-
cher, Birleflmifl Milletler Genel Kuru-
lu’na hitaben yapt›¤› konuflmada ge-
liflmifl ülkelerin atmosfere büyük mik-
tarlarda karbondioksit gaz› sald›klar›-
n› ve Endüstri Devrimi’nden bu yana
sal›nan karbonun yar›s›n›n hâlâ at-
mosferde bulundu¤unu, bunun da se-

ra etkisini art›rarak küresel ›s›nmaya
yol açt›¤›n› anlatt›. Thatcher, ayn› za-
manda karbondioksit gaz›n› emerek
havadaki karbon miktar›n› azaltma
görevini do¤al olarak yapan ormanla-
r›n tüm dünyada h›zla yok edildi¤ini
de belirtti. Thatcher, konuflmas›nda
h›zla artan insan nüfusu da göz önüne
al›n›nca iklim de¤iflikli¤inin önemli bir
küresel sorun oldu¤unu, ozon tabaka-
s›n›n korunmas›n› amaçlayan Viyana
Anlaflmas› ve Montreal Protokolü gibi,
iklim de¤iflikli¤i konusunda da ulusla-
raras› bir anlaflman›n gerekli oldu¤u-
nu vurgulad›. 

1990
‹kinci Dünya ‹klim Konferans›
29 Ekim-7 Kas›m tarihleri aras›nda
‹kinci Dünya ‹klim Konferans› toplan-
d›. Birincisinden daha politik tart›fl-
malara sahne olan bu toplant›da Bir-
leflmifl Milletler ‹klim De¤iflikli¤i An-
laflmas›’n›n (UNFCCC) imzalanmas› ve
Küresel ‹klim Gözlem Sistemi’nin
(GCOS) kurulmas› için ad›mlar at›ld›. 

Küresel Is›nma

Geçti¤imiz say›m›zda ilk
bölümünü yay›nlad›¤›m›z,
Birleflmifl Milletler Vakf›
uzmanlar›ndan Yasemin
Biro’nun ‹klim Pazarl›klar›
ile ilgili yaz›s›n›n ikinci
k›sm›n› okurlar›m›zla
paylafl›yoruz. 
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IPCC, bu konferans öncesinde ilk ra-
porunu yay›nlad›. Bu raporda IPCC,
dünya ortalama s›cakl›¤›n›n son yüzy›l
zarf›nda 0,3 ila 0,6 °C aras›nda artt›¤›-
n› ve bu ›s›nmaya atmosferde konsan-
trasyonu giderek artan sera gazlar›n›n
yol açt›¤›n› aç›klad›. Rapor, ülkeleri
küresel ›s›nman›n getirebilece¤i eko-
lojik ve sosyo-ekonomik risklere karfl›
da uyard›.

1991
Küresel Çevre Fonu (GEF) Kuruluyor
Dünya Bankas›’n›n himayesinde, Kü-
resel Çevre Fonu (GEF) kuruldu. Bu fon
ile geliflmifl ülkelerin, kalk›nmakta
olan ülkelere çevre ve iklim konular›n-
da imzalad›klar› uluslararas› anlaflma-
lar›n yükümlülüklerini yerine getire-
bilmeleri için mali destek sa¤lamas›
amaçland›. 

1992
Rio Zirvesi: BM ‹klim De¤iflikli¤i
Sözleflmesi ‹mzalan›yor
Rio de Janerio’da 3-14 Haziran tarihle-
rinde toplanan Rio Dünya Çevre Zirve-
si’nde Birleflmifl Milletler ‹klim De¤i-
flikli¤i Sözleflmesi (UNFCCC) imzalan-
d›. Ayr›ca, zirve kat›l›mc›lar›, “Rio
Deklarasyonu” olarak bilinen bir bildi-
riyle, çevre kirlili¤i karfl›s›nda dünya
devletlerinin yerine getirmek zorunda
olduklar› temel ilkeleri aç›klad›. Küre-
sel Çevre Fonu’nda (GEF) resmen söz-
leflmenin finansal mekanizmas› oldu.

UNFCCC, anlaflmaya taraf olan ül-
kelere sera gaz› sal›mlar›n› azaltmala-
r› konusunda do¤rudan bir yapt›r›m
getirmedi ama Sözleflme’nin “ortak fa-
kat farkl›laflt›r›lm›fl sorumluluklar il-
kesi” uyar›nca geliflmifl ülkelerin gö-
nüllü olarak 2000 senesine kadar se-
ra gaz› sal›mlar›n› 1990 seviyelerine
indirmesini öngördü. Ayr›ca, taraf ül-
kelerin, özellikle geliflmifl ülkelerin,
atmosfere sald›klar› sera gazlar›n›n
envanterini haz›rlamalar›n› ve UNFC-
CC Sekretaryas›’na ulaflt›rmalar›n› ka-
rara ba¤lad›. 

1995
‹klim De¤iflikli¤i Kesinleflti
IPCC, ‹kinci Raporu’nu yay›mlad›. Bu
raporda IPCC, “bilimsel kan›tlar göste-
riyor ki, insanlar dünya iklimini görü-
lebilir flekilde etkilemektedir” diyerek
insanl›¤›n endüstri devriminin bafllan-
g›c›ndan bu yana küresel iklim de¤i-

flikli¤ine neden oldu¤unu kesin olarak
ortaya koydu.

UNFCCC, 1995’ten itibaren her sene
toplanmaya bafllad›. ‹lk ‹klim De¤iflik-
li¤i Taraflar Konferans› (COP1),
1995’te Berlin’de topland›. 

1997
Kyoto Sözleflmesi Do¤uyor
Kyoto’da toplanan 3. Taraflar Konfe-
rans›’nda tarihi bir kararla Kyoto Pro-
tokolü imzaland› ve ABD de dahil ol-
mak üzere geliflmifl ülkeler 2012’ye ka-
dar sera gaz› sal›mlar›n› en az yüzde 5
azaltmay› kabul etti ve ülkelerin pro-
tokol yapt›r›mlar›n› yerine getirmele-
rine destek olarak “Kyoto Mekanizma-
lar›” olarak bilinen “emisyon/sal›m ti-
careti, temiz kalk›nma mekanizmas›

(CDM) ve ortak yürütme
(JI)” adlar› alt›nda üç es-
neklik mekanizmas› olufl-
turuldu. Protokol, kalk›n-
makta olan ülkelere ba¤-
lay›c› yapt›r›mlar getir-
medi. 

Dünyan›n gelece¤inin flekillenmesinde, hiç kuflkusuz ki 
Kyoto kentinin de sembolik bir anlam› olacak.
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1998
En S›cak Y›l
Kuvvetli El Nino etkisi ile de artan
›s›nma sonucu 1998 y›l›, son bin y›l
içinde (1000-2000) en s›cak geçen
yüzy›l›n (1900-2000) en s›cak on y›l›-
n›n (1990-2000) en s›cak geçen y›l›
olarak tarihe geçti. 

fiekil 3. IPCC’ye göre atmosferde gü-
nümüzde ölçülen karbondioksit kon-
santrasyonlar› (375 ppm) 420,000 y›l-
d›r en yüksek konsantrasyon ve belki
de son 20 milyon y›ld›r en yüksek kon-
santrasyon. 
Kaynak: IPCC Vital Climate Change
Graphics Update, 2005,
http://www.vitalgraphics.net 

2001
Bush, ABD’yi Kyoto’dan
Uzaklaflt›r›yor
Kyoto Protokolü’nün uygulamaya ha-
z›r hale getirilmesi için gerekli ayr›n-
t›l› uygulama kurallar› 2001 y›l›nda
Marakefl’te gerçeklefltirilen 7. Taraf-
lar Konferans›’nda (COP7) kabul edil-
di. Konferansta ikisi UNFCCC çerçe-
vesinde (Özel ‹klim De¤iflikli¤i Fonu
ve En Az Geliflmifl Ülkeler Fonu), biri

de Kyoto Protokolü çerçevesinde (‹k-
lim De¤iflikli¤ine Uyum/Adaptation
Fonu) olmak üzere 3 yeni fon olufltu-
ruldu. Bu fonlar›n aras›nda en genifl
kapsaml› olan Uyum Fonu’nun kay-
na¤›n›n, Kyoto Protokolü’nün Temiz
Kalk›nma Mekanizmas› (CDM) kap-
sam›nda yürütülen proje faaliyetleri-
ne verilen Sertifikaland›r›lm›fl Emis-
yon Azalt›m Kredilerinin (CERs)
yüzde 2’sinden elde edilen gelir olma-
s› kararlaflt›r›ld›. 

Ayr›ca, Marakefl’te, bir OECD üyesi
olarak geliflmifl ülkelerle birlikte ‹klim

De¤iflikli¤i Sözleflmesi’nin EK-I ve EK-
II listelerinde yer alan Türkiye, gelifl-
mifllik düzeyi aç›s›ndan di¤er EK-II ta-
raflar›ndan farkl› konumu tan›narak,
EK-II listesinden ç›kar›ld› ve sözlefl-
meyi imzalad›¤› takdirde iklim de¤i-
flikli¤i konusunda Küresel Çevre Fo-
nu’ndan mali destek alabilme statüsü-
nü kazand›. 

Ayn› sene, IPCC, yay›nlad›¤› Üçüncü
Rapor’unda, son 50 sene zarf›nda göz-
lemlenen küresel ›s›nmaya insanl›¤›n
yol açt›¤›na dair yeni ve eskisinden
kuvvetli bilimsel kan›tlar›n bulundu-
¤unu aç›klad›. 

Buna ra¤men, Amerikan Senatosu,
1997’de Amerikan Baflkan› Bill Clin-
ton’›n imzalad›¤› Kyoto Protokolü’nü
onaylamad› ve Amerikan Baflkan› Ge-
orge W. Bush, yapt›r›mlar› nedeniyle
ülke ekonomisine ve özellikle ekono-
mik büyümenin lokomotifi olan enerji
ve endüstri sektörlerine getirece¤ini
düflündü¤ü olas› yük yüzünden, ABD’yi
Kyoto Protokolü sürecinden ç›kard›.

2004
Rusya da ‹mzal›yor
Türkiye, 24 May›s 2004’te 189. taraf
olarak UNFCCC’ye kat›ld›. Ayn› y›l,
Rusya Baflkan› Putin’in önderli¤in-
de Rusya da Kyoto Protokolü’nü im-
zalad›.

Küresel Is›nma

fiekil 3: Karbondioksit Konsantrasyonlar›

Geçmiflteki ve Gelecekteki CO2 Konsantrasyonlar›

Buzullardan 
elde edilen bilgi

Do¤rudan 
ölçümler

Projeksiyonlar
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2005
Kyoto Yürürlükte…
2005 y›l›nda, Kyoto Protokolü’nün 1.
Taraflar Toplant›s› (MOP 1) Montre-
al’de gerçeklefltirildi. Bu toplant›da
“Marakefl Uzlaflmalar›” olarak adlan-
d›r›lan uygulama kurallar› onayland›.

Kyoto Protokolü, 16 fiubat 2005’te
yürürlü¤e girdi. Kyoto Protokolü’ne
May›s 2010 itibariyle 191 ülke ve Avru-
pa Birli¤i taraft›r. 

Ayn› y›l, Davos’ta toplanan Dünya
Ekonomik Forumu s›ras›nda G8 ‹klim
De¤iflikli¤i Yuvarlak Masas› yap›ld›. Bu
etkinlik, ‹ngiltere Baflbakan› Tony Bla-
ir’in önderli¤inde Ford, ‹ngiliz Hava
Yollar›, HSBC ve British Petrol gibi 23
büyük firman›n üst düzey yöneticileri-
nin kat›l›m›yla gerçekleflti. Bu toplan-
t›da iklim de¤iflikli¤iyle mücadelede
özel sektörün rol oynamas› ve piyasa
bazl› çözümlerin etkin olarak kullan›l-
mas› gere¤i gündeme geldi. 

Ayr›ca, 2005’te Avrupa Birli¤i Emis-
yon Ticareti Sistemi kuruldu ve ifllet-
meye aç›ld›.

2006
Stern: “Yüzde 1 mi, Yüzde 20 mi 
Daha Büyük?”
‹ngiliz iktisatç› Nicholas Stern, iklim
de¤iflikli¤inin küresel gayrisafi has›la-
n›n sadece yüzde 1’i harcanarak önle-
nebilece¤ini; fakat önlem al›nmad›¤›
takdirde ortaya ç›kan ekonomik za-
rarlar›n küresel gayrisafi has›lan›n
yüzde 20’sine kadar ulaflabilece¤ini
öne süren ve iklim de¤iflikli¤inin olas›
ekonomik etkilerini ortaya koyan bir
çal›flma yay›nlad›. 

2007
Yol Haritas› Belirleniyor
IPPC, yay›mlad›¤› Dördüncü Rapor’un-
da insanl›¤›n atmosfere sald›¤› sera
gazlar›n›n günümüzde gözlenen iklim
de¤iflikli¤ine yol açma olas›l›¤›n›n

yüzde 90 oldu¤unu aç›klad›. 
Ayn› y›l 3-15 Aral›k’ta Bali’de topla-

nan 13. Taraflar Konferans› (COP 13)
ve 3. Taraflar Toplant›s›’nda (MOP 3)
taraflar, 2012 sonras› iklim pazarl›kla-
r›n›n zamanlamas› ve içeri¤i konusun-
da anlaflarak “Bali Yol Haritas›” ve
“Bali Eylem Plan›”n› kabul etti. Bali Yol
Haritas›, 2009’da Kopenhag’da yap›la-
cak 15. Taraflar Konferans›’nda 2012
sonras› için ba¤lay›c› bir anlaflman›n
imzalanmas›n› hedefliyordu. Bu çer-
çevede, 2012’ye kadar ve sonras›nda
taraflararas› iklim pazarl›klar›n› ger-
çeklefltirmesi için de Uzun Dönem ‹fl-
birli¤i Eylemi Geçici Çal›flma Grubu
(AWG-LCA) oluflturuldu. 

2008
‹klim De¤iflikli¤i Yasas› 
‹ngiltere Parlamentosu, ‹klim De¤iflik-
li¤i Yasas›’n› kabul etti. ‹çiflleri Bakan›
Ed Miliband, bu yasayla ülkenin sald›-
¤› sera gazlar›n› azaltarak sal›mlar›
2050 senesinde 1990 seviyelerinin
yüzde 80’ine indirmeyi, sal›mlar›
2020’ye kadar yüzde 34 azaltmay› ve
böylece ‹ngiltere ekonomisini “Düflük
Karbon Ekonomisi”ne dönüfltürmeyi
hedeflediklerini aç›klad›. 

2009
En Uzun Y›l
Çin, Amerika Birleflik Devletleri’nin
önüne geçerek dünyan›n atmosfere en
fazla sera gaz› salan ülkesi oldu ama
kifli bafl› sal›mda Amerika lider konu-
munu korudu.

Bu arada, Kyoto Protokolü’ne taraf
olma konusunda uzun süre karars›z
kalan Türkiye, Kyoto Protokolü’nü 5
fiubat 2009’da imzalad›. Protokolü
onaylamak Türkiye’ye Protokol’ün fi-
nansal mekanizmalar›ndan faydalan-
ma hakk› kazand›rmad› ancak 2012
y›l›na kadar (ilk dönem) sera gaz› sa-
l›m›n› azaltma yükümlülü¤ü de getir-
medi. Bununla beraber Türkiye, Pro-
tokolü onaylayarak, 2012 y›l› sonras›
(ikinci dönem) için yap›lacak görüfl-
melere ve müzakerelere kat›lma hak-
k›n› elde etti.

Haziran 2009’da, Amerika Temsilci-
ler Meclisi, ülkenin sera gaz› sal›mlar›-
n› Avrupa Birli¤i’nde oldu¤u gibi emis-
yon ticareti yoluyla azaltmay› amaçla-
yan ve “Waxman-Markey Kanun Tasa-
r›s›” olarak da bilinen “Amerikan Te-
miz Enerji ve Güvenlik Yasas›”n› kabul
etti. Amerika Baflkan› Barack Obama
için zor kazan›lm›fl bir baflar› olarak
nitelendirilen bu yasa, maalesef Ame-
rikan Senatosu taraf›ndan onaylan-
mad› ve yürürlü¤e giremedi.

Temmuz 2009’da dünyan›n en gelifl-
mifl 8 ülkesinin liderleri (‹ngiltere,
Fransa, Almanya, ‹talya, ABD, Kanada,
Rusya ve Japonya) L’Aquila’daki G8
Zirvesi’nde iklim de¤iflikli¤i konusunu
gündeme alarak dünyan›n endüstri-
leflme öncesine göre 2 °C’den daha faz-
la ›s›nmas›na izin verilmemesi konu-
sunda anlaflt›lar. Ayr›ca, 2050 senesi-
ne kadar sera gaz› sal›mlar›n› yüzde
80 oran›nda azaltma sözü verdiler;
ama bunu nas›l yapacaklar› konusun-
da detaylar› aç›klamad›lar. 

7-19 Aral›k 2009’da iki y›l önce Bali

Nicholas Stern
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Yol Haritas›’n›n yeni bir uluslararas›
anlaflmas› için hedef gösterdi¤i 15. Ta-
raflar Konferans› ve 5. Taraflar Top-
lant›s› Kopenhag’da topland›. Çok sa-
y›da devlet baflkan› ve üst düzey hükü-
met temsilcisinin kat›ld›¤› ve Ameri-
kan Baflkan› Barack Obama’n›n aktif
rol ald›¤› pazarl›klardan, beklentilerin
aksine, 2012 sonras› için ba¤lay›c› bir
anlaflma ç›kmad›. Onun yerine, konfe-
rans›n son günü, “Kopenhag Mutaba-
kat›” imzaland›. 

Yasal ba¤lay›c›l›¤› bulunmayan ve
daha çok “uzlafl›” niteli¤i tafl›yan mu-
tabakat metninde küresel sera gaz›
sal›m›n›n önemli oranda k›s›tlanmas›
gere¤inin bilimsel aç›dan da destek-
lendi¤i vurgulanarak, “küresel s›cak-
l›k art›fl›n›n 2 dereceden daha az ol-
mas›n› sa¤lamak amac›yla gaz sal›-
m›nda k›s›tlama yap›lmas› gerekti¤i”
ifade edildi. Gaz sal›m›yla ilgili vaat-
ler, mutabakat metninde “geliflmifl ül-
kelerin hedefleri” ve “önde gelen ge-
liflmekte olan ülkelerin gönüllü vaat-
leri” fleklinde iki ayr› ek olarak yer al-
d›. Metinde ayr›ca geliflmifl ülkelerin
geliflmekte olan ülkelerdeki uyum ça-
l›flmalar› için yeterli, öngörülebilir ve
sürdürülebilir finansal kaynak, tek-
noloji ve kapasite gelifltirme deste¤i
sa¤layaca¤› ifade edildi. Bu amaçla bir
Yeflil ‹klim Fonu kurulaca¤› ve gelifl-
mekte olan ülkelere 2020 y›l›na kadar
100 milyar dolarl›k yard›m yap›lmas›
amaçland›¤›, söz konusu yard›m›n ka-
musal ve özel, ikili ve çok tarafl› kay-
naklardan sa¤lanabilece¤i kaydedildi.
Mutabakat metninde bu yard›m prog-

ram› için 2010-2012 y›llar›n› kapsa-
yan k›sa vadeli dönemde Avrupa Birli-
¤i’nin 10,6 milyar dolar, Japonya’n›n
11 milyar dolar ve ABD’nin 3,6 milyar
dolar vaat etti¤i de belirtildi. 

Küresel sera gaz› sal›mlar›n›n yüzde
80’ini temsil eden 28 devlet ve Avrupa
Birli¤i taraf›ndan haz›rlanan mutaba-
kat metnine toplam 141 ülke taraf ol-
mak istedi¤ini bildirdi. 

2010
Çin ve ABD Ayak Sürüyor
16. Taraflar Konferans› ve 6. Taraflar
Toplant›s›, Cancun’da gerçeklefltirildi.
Bu toplant›da taraflar, Kopenhag Mu-
tabakat›’nda yer alan hedefler çerçe-
vesinde pazarl›klara devam etti; fakat
Kyoto Protokolü’nün gelece¤i konu-
sunda fazla mesafe katedemedi. Can-
cun’da at›lan olumlu ad›mlar aras›nda,
fakir ülkelere mali destek sa¤layacak
Yeflil ‹klim Fonu’nun kurulmas› say›la-
bilir. Ayr›ca, imzalanan Cancun Anlafl-
mas›’na göre tropik ormanlar›n ko-
runmas› için bir mali çerçeve ve fakir
ülkelere temiz enerji teknolojilerinin
transferini düzenleyecek bir Teknoloji
‹cra Komitesi kurulmas› öngörüldü.

Ama Cancun’da 2012 sonras› iklim re-
jimini belirleyecek ba¤lay›c› bir anlafl-
ma yine imzalanamad›. Bunun en bü-
yük nedeni ise dünyada sera gaz› sal›-
m› en fazla olan iki ülkenin, yani Çin ve
ABD’nin, kendi sera gaz› sal›mlar›n›
k›s›tlayan bir anlaflmay› imzalamaya
yanaflmamas›yd›. 

2011
Anlaflma Zor Ama Yola Devam
28 Kas›m - 11 Aral›k 2011’de Güney Af-
rika’n›n Durban kentinde toplanacak
olan 17. Taraflar Konferans›’nda Kyo-
to Protokolü’nün uzat›l›p uzat›lmaya-
ca¤› ve Protokol’ün 2012 sonras›
(ikinci dönem) için öngördü¤ü emis-
yon azalt›mlar›n›n ne olaca¤› konular›
masaya yat›r›lacak. Durban’da, ülke-
ler Cancun’da kurduklar› Yeflil ‹klim
Fonu’nun ve tropik ormanlar›n ko-
runmas› ve temiz teknolojilerin pay-
lafl›lmas› için kurulacak yeni sistem-
lerin detaylar›n› da belirlemeye çal›-
flacaklar.

Büyük ihtimal, Durban’da ortaya
önemli bir sonuç ç›kmayacak. Zira, ya-
k›n dönemde, Amerikan Senatosu’nun
ülkenin sera gaz› sal›mlar›n› azaltmay›
amaçlayan yasa tasar›s›na olan muha-
lefeti sürdükçe, 2012 sonras› iklim re-
jimi konusunda ba¤lay›c› bir Birleflmifl
Milletler iklim anlaflmas›n›n imzalan-
mas› zor görünüyor. m

Yaz›n›n ilk bölümünü 
www.ekoiq.com internet 
sitemizden okuyabilirsiniz.

Küresel Is›nma

Güney Afrika’n›n Durban kenti, dünyan›n
gelece¤ini biçimleyecek toplant›lara
haz›rlan›yor...
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ayat›nda kayda de¤er bir de-
¤ifliklik yapmak için “ilham”
beklemek... Baz›lar›m›z bura-

da kal›p hayat›n› bekleyerek tüketebi-
liyor. Oysa ki bir karar vermek ve en
olas› yerinden, küçük bir bafllang›ç
yapmak, hiçbir dura¤an ça¤r›ya kulak
asmayan ilham›, ihtiyaç sahibinin
ayak ucuna düflürüveriyor. 

“Sürdürülebilir bir yaflam kurmak”

da hem güçlü hem s›k›nt›l› bir niyet
birço¤umuz için. ‹nsanl›k, içinde var
oldu¤unu unuttu¤u do¤adan zihnini
cüretkârca koparm›fl durumda. Tek bir
birey bu tarihi s›rtlan›p, do¤aya zihin-
sel bir geri dönüflü nas›l sa¤layabilir?
Kendi kendine nas›l yeni bir ekolojik
fark›ndal›¤a kavuflabilir? Bununla
gündelik hayat›n› nas›l yeniden dü-
zenleyebilir? Ülkemizin yay›n dünya-

s›, bu sorular› ak›ldan ç›karmadan
“Hadi eylem!” diyebilen, tam da bu
halleri sayesinde “gönüllülük” esas› ve
imece usulüyle çok incelikli ifller kota-
rabilen bir yay›neviyle tan›flt› k›sa sü-
re önce. Üsluplar› mütevaz› ama gö-
nülleri genifl: Sinek Sekiz. 

Web sitelerinin “Hakk›m›zda” k›s-
m›nda, düflüncelerinin özeti mevcut:
“Ne zamand›r bize ö¤retilen sistemle-

Yay›n Dünyas›

Sinek Sekiz
Kartlar›n›
Tek Tek 
Aç›yor

Sinek Sekiz
Kartlar›n›
Tek Tek 
Aç›yor

Kitaplar›n›n her bir parças›n› ayr› bir ifl güç sahibi gönüllünün, art›rd›¤› vakitlerde kotard›¤›
“küçük iflletme” Sinek Sekiz Yay›nevi, dünya çevre literatürünün temel eserlerini ülkemiz
okuruna aç›yor; geri dönüflümlü kâ¤›da bas›l› zarif tasar›ml› kapaklar›yla gözümüzü
okflamay› da ihmal etmiyor. Sinek Sekiz’le ilgili her fleyi ‹rem Ça¤›l’la konufltuk…

YYaazz››::  YYoonnccaa  CC‹‹NNGGÖÖZZ  
FFoottoo¤¤rraaff::  VVoollkkaann  MMEERRTT

H
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rin çökmekte oldu¤unu hissediyor ve
e¤er bir ç›k›fl varsa bunun ‘do¤a’yla
olan iliflkimizi yeniden kurmaktan
geçti¤ine inan›yorduk. Bir fleyler de-
¤iflmeliydi! Ve bizim bu minvalde eli-
mizden gelen yegâne fley kitap yap-
makt›; baflka bir bilgelikten beslenen
kitaplar› bulmak, çevirmek ve içlerin-
deki bilgiyi yaymak...”

Y›l 2008. Resmen mimar, esasen
sürdürülebilir yaflam dostu, bisikletini
al›p ç›kt›¤› Avrupa turundan bu yana
s›k› bir gezgin olan ‹rem Ça¤›l, bir ya-
y›nevi kurma hayali büyütmeye bafll›-
yor. Bunu gerçe¤e dönüfltürmek için
tüm becerilerini seferber ediyor. Arka-
dafllar›n› heyecanland›r›yor; çevirme-
ni, tasar›mc›s›, editörüyle güzel bir gö-
nüllü ekip kuruyor. Kendi üretti¤i el
eme¤i göz nuru defterleri internetten
satarak kaynak sa¤l›yor. Bodrum’daki
bir köy evinde bafllayan bu çaba, flimdi
Büyükada’daki ev-ofiste sürüyor. 

2010’da ilk kitap Ekoloji Cep Reh-
beri, sonra Permakültüre Girifl, bu
yaz bafl›nda ise SlowFood Devrimi...
‹rem Ça¤›l’›n koordine etti¤i Sinek
Sekiz, “sürdürülebilir yaflam” temas›
üzerine dünya literatüründen özenli
bir taramayla oluflturduklar› “temel
kitaplar listesi”ndeki eserleri s›ras›y-
la yay›nl›yor. Dördüncü kitap Eko-
köyler de yolda. 

Sinek Sekiz’in tüm kitaplar›n› geri
dönüflümlü veya sertifikal› kâ¤›tlara
bast›¤›n› da alt›n› çize çize duyurmak
gerek; zira ülkemizde bu tercih, gücü
daha rahat yetecek pek çok yay›nc›n›n
halen “lüks” sayd›¤›, kayda de¤er bir
ek maliyet demek.

‹flte tüm bu eme¤i derleyip topla-
yan, sa¤lam bir ekip çal›flmas›n› örgüt-
lerken tan›t›m ifllerine de koflturan
müdür, koordinatör, kurumsal iletiflim
sorumlusu, k›sacas› Sinek Sekiz’in her
fleyi ‹rem Ça¤›l’la yay›nc›l›¤a ad›m at-
ma gayesi, hayalleri ve planlar› üzerine
yapt›¤›m›z tatl› söylefliye buyurun... 

YYaayy››nneevvii  kkuurrmmaa  ffiikkrrii  nnaass››ll  oorrttaayyaa  çç››kktt››??  
Asl›nda yay›nevi kural›m diye ç›kmad›
fikir. fiu anda yay›nlad›¤›m›z kitaplar›,
bu konularla ilgilendi¤imiz için yay›-
nevini kurmadan çok önce bulup, oku-
maya bafllam›flt›k. Hayat›m›zda ilklere
vesile olmufltu oradaki bilgiler. Daha
sonra tesadüfler eseri hayat›m›z bafl-
ka yöne sap›nca, kitaplardan ö¤rendi-
¤imiz vizyonu hayat›m›za uygulad›¤›-
m›zda bize nas›l iyi geldi¤ini görünce,
bunu baflkalar›yla paylaflmak gerekti-
¤ini fark ettik. Özellikle çevreyle ilgili
konularda, bireysel olarak yapt›¤›n›z
ifller çok etkili olmuyor. Siz bir ürün
yetifltirmek istersiniz ama yanda biri
kimyasal madde döküyorsa sizi engel-
ler. Dolay›s›yla daha genifl bir bilinç
yaratmak gerekiyor. Kitaplar bunun
için iyi bir vesile diye düflündük ve ya-
y›nevi çal›flmalar›na bafllad›k. 

SSeekkiizz  kkiittaappll››kk  bbiirr  lliisstteeyyllee  yyoollaa  çç››kkmm››flfl--
ss››nn››zz..  NNeeddeenn  bbuu  kkiittaappllaarr  öönncceelliikkllii  oolldduu
ssiizziinn  iiççiinn??  
Kitaplar›n sekiz tane olmas›n›n “Sinek
Sekiz” ad›yla bir ilgisi yok, gerçekten
öyle denk geldi. Çevre literatürü, as-
l›nda 1970’lerden bu yana varolan, ol-
dukça genifl bir literatür. Araflt›r›rken
daha genifl bir kitap toplam› ç›km›flt›
ama baz›lar›n› farkl› sebeplerle eleye-
rek say›y› sekize in-

dirdim. Bu literatür Türkçeye çevril-
memifl oldu¤undan, bir girifl yapmak
için temel kitaplara ihtiyaç vard›. Ko-
nu dört-befl ana bafll›kta incelenebilir
asl›nda; besin-g›da-tohum, insan yer-
leflkesi, aktivistlerin tecrübelerini an-
latan kitaplar ya da cep rehberi gibi
kaynak kitaplar... Bizim için haz›rla-
nacak temel kitaplar›n hangileri ola-
ca¤› afla¤› yukar› belliydi. 

Örne¤in Türkçede “organik”, “sür-
dürülebilir” gibi birçok kelime s›kça
kullan›lmas›na ra¤men, ne demek ol-
duklar›n› aç›klayan bir kaynak yoktu.
Ekolojiyle ilgili kavramlar› anlatan
Ekoloji Cep Rehberi’ni gördü¤ümde,
temel kitaplar›m›zdan biri olaca¤›n›
hemen anlam›flt›m.

Türkçe bas›lan çevre kitaplar› ge-
nellikle okuyucuya “Bu konuda bir fley
yapabilirsin” motivasyonu yerine,
“Dünya bitti, insanlar çevreyi mahvet-
ti, bundan sonra yapacak hiçbir fley
yok” hissini veriyor. Bunun duruma
pek bir katk›s› yok. Oysa tepeden,
“Haydi hepiniz flunu yap›n!” gibi bir
emirle de¤il de, herkesin küçük küçük
ifller yap›p, faydas›n› görüp yaymas›y-
la oluflabilecek bir de¤iflim oldu¤unu
hissediyordum. ‹nsanlara iyi hisler ve-
ren, do¤ayla sanayi devriminden son-
ra yaflanan kopuklu¤u onaracak türde
kitaplar ar›yordum. Permakültüre Gi-
rifl böyle bir kitap. Birçok do¤a koru-
mac›n›n, arazisi olan veya do¤ayla ça-
l›flman›n yöntemlerini merak eden in-
sanlar›n uzun süredir takip etti¤i bir
yazar Bill Mollison. Deneye yan›la ha-
z›rlad›¤› bu kitap çok pratik bilgiler

içeriyor. SlowFood Devrimi, üçün-
cü kitap. ‹flin farkl› bir boyutu-
nu ele al›yor. 

BBuu  kkiittaapp  lliisstteessii,,  eekkoolloojjiiyyee
ggöörreeccee  uuzzaakk  bbiirr  kkiittlleeyyii  ddee  ççeekkee--
bbiilleecceekk  nniitteelliikkttee..  GGeerriibbiillddiirriimm--
lleerr  nnaass››ll??
Konularla ilgilenen, yabanc›
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kaynaklar› okuyabilen bir ana kitle
var. Bizim as›l önemsedi¤imiz, bunu
daha önce hiç duymam›fl veya ilgisi ol-
mam›fl insanlar›n bu kitaplar vas›ta-
s›yla konuya bir girifl yapabilmeleri.
Türkçe çeviriler çevre kültürünü olufl-
turmada faydal›. Bu tür okuyucunun
konuyu bilen kitleden daha fazla oldu-
¤unu görüyorum. Belki kitaplar›n gra-
fik özellikleri ya da hissi, kitapç›larda
durdu¤u yer vs. etkili oluyordu. Örne-
¤in Permakültüre Girifl kitab›n› mi-
marlar›n çok ald›¤›n› ö¤rendi¤imde
çok sevinmifltim. 

SSiizziinn  ssüürrddüürrüülleebbiilliirr  yyaaflflaamm  üüzzeerriinnee  yyaa--
yy››nncc››ll››kk  yyaappmmaann››nn  yyaann››  ss››rraa,,  kkööyyee  ttaaflfl››--
nn››pp  ddaahhaa  ssüürrddüürrüülleebbiilliirr  bbiirr  yyaaflflaamm››  tteecc--
rrüübbee  eettmmiiflflllii¤¤iinniizz  ddee  vvaarr,,  ddee¤¤iill  mmii??
Biz iflin en bafl›nda “fiehir d›fl›nda ya-
flayabilir miyiz?” sorusunu soran bir-
tak›m heyecanl› gençlerdik asl›nda.
fiehrin sa¤lad›¤› birçok ürünü tüket-
meyerek flehirde adeta köydeymifl
gibi yaflam sürdü¤ümüzü fark ettik.
Ama elbette içinde oldu¤umuzdan
flehre özgü birçok durumdan da etki-
leniyorduk. Canl› varl›klara daha ya-
k›n olmaya karfl› bir ihtiyaç hisset-

meye bafllam›flt›k. Uzun uzad›ya dü-
flünmeden tafl›nma karar› ald›k ve
Bodrum’un bir köyünde, 9 dönümlük
bir mandalina bahçesi içinde küçük,
eski bir ev kiralad›k. 3,5 sene orada
yaflad›k. 

Gittikten sonra, sürdürülebilir ya-
flama dair bilginin ne kadar gerekli ol-
du¤unu do¤rudan görmüfl olduk. Bah-
çenin çok büyük bir k›sm› narenciye
a¤açlar›yla çevriliydi ama a¤açs›z bir

k›sm› da vard›. fiehirde büyümüfl in-
sanlar olarak bizim o zamana kadar
süs bitkisi ve küçük birkaç sebze d›-
fl›nda bir fley yetifltirmiflli¤imiz yoktu.
Belki de bundan kaynakl› bir heyecan-
la her fleyi denemeye bafllad›k. Ad›m
ad›m topra¤› ekmeyi ö¤rendik ve as-
l›nda ne kadar kolay oldu¤unu gör-
dük. Üç senenin sonunda neredeyse
bütün yazl›k ürünleri yetifltiriyorduk.
‹nsan›n kendi yetifltirdi¤i bir fleyi ye-
mesinin ne kadar tatmin edici, mutlu-
luk verici oldu¤unu gördük böylece. 

Canl› varl›klara yak›n yaflamak sizi
kendinize de yaklaflt›r›yor. Tek bafl›-
n›za kalabiliyor, kendinize sorular so-
rabiliyorsunuz. Hayat›n ne oldu¤una
dair temelden bir bilgi ediniyorsunuz
ve zihniniz aç›l›yor. fiehrin en büyük
kötülü¤ü devaml› para kazanmak zo-
runlulu¤u yüzünden durup düflünecek
vaktin sunulmamas›. Böyle bir özgür-
lük alan› sa¤l›yor olmas› güzel. 

SSiinneekk  SSeekkiizz  ggöönnüüllllüü  eemmee¤¤iinn  yyoo¤¤uunn  ooll--
dduu¤¤uu  bbiirr  yyaayy››nneevvii..  ‹‹flfllleerriinn  yyüürrüümmeessiinnii
nnaass››ll  ssaa¤¤ll››yyoorrssuunnuuzz??  
Evet, Sinek Sekiz’de neredeyse hiç-
kimse sürekli ve tam zamanl› çal›fl-
m›yor. Bir kitab›n ç›kmas› için yap›l-
mas› gereken ifllere; yani çeviri, dü-
zelti, redaksiyon ve mizanpaja emek
veren çok say›da insan var ama hepsi
ayn› zamanda baflka ifllerle de mefl-
guller. Kitap ç›kmadan önceki süre-
de çal›fl›yorlar. Ben de bütün iflleri
koordine ediyorum, iflleri insanlara
paylaflt›r›yorum ve toplay›p matbaa-
ya gönderiyorum. Hem öbür türlüsü-
ne ekonomik gücümüz yok hem de
iflleyiflin esnekli¤inin avantaj oldu-
¤unu düflünüyorum. ‹nsanlar› bir ye-
re toplay›p sabahtan akflama flirket
mant›¤›yla ifl yürütmenin bu flartlar-
da çok iyi bir tutum olmayaca¤›n›,
büyümenin ve kurumsallaflman›n bi-
zim durumumuzda gerekli olmad›¤›-
n› hissediyorum. m

Yay›n Dünyas›

Sinek Sekiz’in 
‹lk Kitap Listesi: 
b Ekoloji: Cep Rehberi 

Ernest Callenbach
b Permakültüre Girifl - Bill Mollison
b SlowFood Devrimi

Carlo Petrini&Giggi Padovani
b Ekoköyler - Michael Pollan
b fiehirde Sürdürülebilir 

Yaflam K›lavuzu
ScottKellog&StacyPettigrew

b Petrol De¤il Toprak 
Vandana Shiva

b ‹yinin Yan›nda - Vandana Shiva
b G›dan›n ve Tohumun Gelece¤i için

Manifestolar - Vandana Shiva&
Carlo Petrini

sinek 8  10/26/11  1:56 PM  Page 110



sinek 8  10/26/11  1:56 PM  Page 111



112 KASIM 2011 / EKOIQ

Tarihten

Çevre Dergilerinin Tarihinde K›sa Bir DurakÇevre Dergilerinin Tarihinde K›sa Bir Durak

“Yeflil Yurdun 
Can›d›r”

“Yeflil Yurdun 
Can›d›r”
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EKOIQ’nun 7. say›s›nda,
Yeflil Türkiye Orman

Mühendisleri Muavinleri
Cemiyeti’nin 1951
y›l›nda ç›karmaya

bafllad›¤› “Yeflil Türkiye”
gazetesinden
bahsetmifltik. 

Bu say›da da bu
gazetenin öncülü olarak

kabul edebilece¤imiz
Yeflil Türkiye dergisini 

ele al›yoruz.

YYaazz››::  BBaarr››flfl  GGeennççeerr  BBAAYYKKAANN,,  BBaahhççeeflfleehhiirr  ÜÜnniivveerrssiitteessii//BBEETTAAMM  AArraaflfltt››rrmmaa  GGöörreevvlliissii
FFoottoo¤¤rraaffllaarr::  ÖÖzzggüürr  GGÜÜVVEENNÇÇ
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eflil Türkiye 1950-1951 y›l-
lar› aras›nda 12 say› yay›n-
lanm›fl ve bu 12 say›dan

oluflan 1. cilt bugün bizlere kadar
ulaflabilmifl. Dergi, Ankara’da Tür-
kiye Matbaac›l›k ve Gazetecilik A.O.
Yeni Matbaas›’nda bas›lm›fl. Her sa-
y›n›n fiyat› 30 kurufl, 12 say›l›k 1. cilt
350 kurufl de¤erinde. Derginin yaz›
ifllerini Dr. ‹hsan Yurd fiilen idare
ederken sahibiyse orman muavini,
hukukçu ve flair Kerim Yund’dur
(1912-1997). Do¤a ve a¤aç konular›
üzerine derlemeleri, hikâye ve fliir ki-
taplar› olan Kerim Yund’un yay›nlad›-
¤› bafll›ca eserler flunlar: A¤aç-Orman
Üzerine Atasözleri ve Aç›klamalar›
(1944), Prehistorik ve ‹lk Ça¤larda
Türklerde A¤aç Medeniyeti (1947), Ço-
cuklara Tabiat Hikâyeleri (1948), Çam
Kese Böce¤i (1952), ‹çel'den Yapraklar
(1954), Türkiye Orman Umum Müdür-
leri Albümü (1959), Ormanc›l›kla ‹lgili
Atasözleri, Deyimler, Dilekler, Mecaz-
lar (1966). Yeflil Türkiye, Yund’un bi-
reysel çabalar›yla ç›k›yor ve dergide ele
al›nan konular›n uzmanlar›ndan da
destek al›yor. Dergide, makale, f›kra,
hikâye, fliir, karikatür ve bulmaca gibi
çeflitli türlere yer verilmifl. 12 say›da
yay›nlanan baz› yaz› bafll›klar› ise flöy-
le: ‹çme suyu ve düflüncelerimiz, A¤aç
yetifltirme kooperatifleri, Nüfus mese-
lesi, Tabiat isyanlar›n› yat›flt›rma, S›t-
ma ve çeltik, Deniz ve denizci, Orman
yang›nlar›, Bahar çiçekleri, Plans›z
köycülük yerine planl› köycülük. Der-
ginin okuyucular›n›n ço¤unlukla ö¤-
retmen, ö¤renci, hukukçu ve ormanc›
oldu¤unu ö¤reniyoruz.

Yeflil Türkiye ‹deali 
Yeflil Türkiye her ne kadar bir yay›n ad›
olsa da her fleyden önce ormanc›lar›n
bir ideali olarak öne ç›k›yor. Türki-
ye’nin kalk›nmas› için hayat›n her ala-
n›nda modern yöntemlerin kullan›l-
mas› ve bunlar› yaparken de orman

varl›klar›n›n korunmas› ve geliflti-
rilmesi hedefi dergide s›kça iflleni-
yor. ‹lk say›da Faruk fieker imzal›
yaz›da amaçlar flöyle tan›mlan›-
yor. “Murad›m›z yaln›z flehir ve
kasabalar›m›zda park ve bahçe
yeflillikleri görmek de¤il, mem-
leketin kültür arazisi ve mera
olmayan topraklar›n›n bafltan
bafla ormanla örtüldü¤ünü,
yurdun iskan, tar›m ve iktisat
alanlar›n›n emniyet alt›na
al›nd›¤›n› görmektir.” Muh-
temelen Kerim Yund taraf›n-
dan yaz›lan baflyaz›da, Yeflil
Türkiye ülküsüne ulaflmak
için dergide ele al›nacak ko-
nularsa flöyle s›ralan›yor:
“Yol iflimiz, mülkiyet me-
selemiz, sa¤l›k ve nüfus

durumumuz, iskân davam›z, su düflün-
cemiz, bitki ve hayvan yetifltirme anla-
y›fl›m›z, a¤açland›rma ülkümüz, hukuk
hayat›m›z, ekonomik kalk›nmam›z,
maliye sistemimiz, e¤itim anlay›fl›m›z,
turizm ve bay›nd›rl›k.” 1950’nin eko-
nomik ve sosyal göstergelerine bakt›-
¤›m›zda 21 milyon nüfusun yüzde
75’inin k›rsal alanda yaflad›¤›n›, ortala-
ma yaflam süresinin 44 y›l oldu¤u, kifli
bafl› milli gelirin 166 dolar, okuma yaz-
ma oran›n›n yüzde 33, GSYH içinde ta-

Tarihten

Y

“Murad›m›z yaln›z flehir ve
kasabalar›m›zda park ve 
bahçe yeflillikleri görmek 
de¤il, memleketin kültür
arazisi ve mera olmayan

topraklar›n›n bafltan bafla
ormanla örtüldü¤ünü, yurdun

iskan, tar›m ve iktisat
alanlar›n›n emniyet alt›na

al›nd›¤›n› görmektir” 
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r›m›n yüzde 45 ve sanayinin yüzde 10
pay› oldu¤unu görüyoruz (bkz.
www.ceterisparibus.net). 

1950’lerin sanayileflmeye ba¤l› çev-
re sorunlar›n›n henüz ortaya ç›kmad›-
¤› bir dönem oldu¤unu söyleyebiliriz.
Yeflil Türkiye’yi ç›karan kadrolar›n
e¤itimleri ve meslekleri do¤rultusun-
da çevre alg›lar›, orman varl›klar› ve
ormans›zlaflman›n yaratt›¤› çevre so-
runlar›yla s›n›rl›. 1988’de kurulan Ye-
fliller Partisi ilk genel baflkan› Celal Er-
tu¤’un “Yeflilden Griye Ad›m Ad›m
Türkiye; Türkiye'deki ‹lk Çevre Kirlen-
me Haritas› ve Ekolojik Denge Bozuk-
lu¤u Raporu” adl› kitab›nda,
1950’lerde Baflbakanl›k heki-
miyken Baflbakan Adnan
Menderes ile hava kirlili¤i
üzerine diyalo¤unda o dö-
nemde çevre sorunlar›na ba-
k›fl›n ipuçlar›n› görebiliriz:
“Bir karfl›laflmam›zda Adnan
Menderes, kendine özgü za-
rafetiyle ‘Doktor beyefendi,
Ankara’y› b›rak›p baflka bir
yere göç etmemizi öneriyor-
sunuz san›r›m. Hava kirlen-
mesi de ne demek, hava ça-
mafl›r m›d›r ki kirlensin’ diye
bana sitem etmiflti.”

Tabiat ‹syanlar›n› Yat›flt›rma 
Yeflil Türkiye’de çevre sorunlar› genel-
likle “tabiat isyanlar›” olarak adland›-
r›l›yor. 12 say›da ele al›nan veya de¤i-
nilenlerden bafll›calar› flöyle: K›tl›klar,
kurakl›klar, seller, batakl›klar, toprak
kaymas›, su taflk›nlar› ve ormans›zlafl-
ma. Örne¤in seller ormans›zlaflman›n
kötü bir ak›beti olarak ele al›n›yor. 5
Mart 1950’de Porsuk Çay›'n›n taflmas›
sonucu Eskiflehir'de meydana gelen
sel felaketinde 2500 ev y›k›lm›fl, 50
bin kifli evsiz kalm›fl ve felaketzedele-
re Marshall Plan›'ndan yard›m gelmifl.
Ertesi ay dergide konuyla ilgili ç›kan

Prof. Dr. Yavuz Abadan im-
zal› yaz›da ormans›zlaflma-
n›n yan›s›ra plans›z flehirci-
li¤in de böyle bir felakete
davetiye ç›kartt›¤› görüflü
savunuluyor: “Bütün hem-
flehrilerimiz bilirler ki, Eski-
flehir otuz y›ldan beri plan-
s›zl›¤›n, keyfi ve usulsüz in-
flaat›n kurban›d›r.” 

Derginin baz› say›lar› için
özel dosyalar da haz›rlan-
m›fl. 6. say› Toprak Bayra-
m›’na, daha do¤rusu 11 Ha-
ziran 1945’te kabul edilen
Çiftçiyi Toprakland›rma Ka-

nunu’nun 5. y›ldönümüne ayr›lm›fl. Bu
say›n›n kapa¤›nda dönemin Cumhur-
baflkan› Celal Bayar’a da yer verilmifl.
Bu kanunun “topra¤› yurt yapaca¤›”
belirtilen baflyaz› Bayar’a selam ede-
rek bitirilmifl: “Aziz çiftçimizin, aziz
halk›m›z›n toprak hakk›n› h›zla elde
etmesi yolunda gereken imkanlar›
vermelerini büyüklerimizden bu bay-
ram dolay›s›yla diler, toprak adam›n›
sayg› ile selamlar›z.” 7. say› ise Deniz
Bayram›’na, di¤er bir deyiflle Türki-
ye’de Kabotaj Kanunu’nun yürürlü-
¤e girmesi ile kutlanan Kabotaj
Bayram›’na ayr›lm›fl. Bu say›da
Prof. Dr. Faik Yamanus’un 17 May›s
1950’de Ulus gazetesinde yay›nla-

nan “Modern Bal›kç›l›¤a Do¤ru” yaz›s›
aynen kullan›lm›fl. Yaz› modern bal›k-
ç›l›¤›n ilkelerini flöyle tan›ml›yor: “‹n-
san kuvvetleri yerine buharl› ve mo-
törlü bal›kç›l›k gemilerini, bunlar›n
teçhizat›n›, frigorifik tesisat›n›, havi
seri nakil vas›talar›n› sa¤lamak ve ba-
l›kç›l›¤› teflvik eden ve koruyan tali-
mat ve nizamet vazetmektedir.” Yaz›-

“Öz Yurdumun Ba¤r›nda 
F›flk›r›nca A¤açlar”

A¤açs›z ilerleme, gerileme say›l›r,
Göklere ermek için yerde yeflil
yapmal›.
‹lerleme günefli a¤açl›ktan h›z al›r,
Bir bafl›ma demektir, en ufak sö¤üt
dal›.
Ne yokluktan iz kal›r, ne s›k›nt›
duyulur,
Sular›m›z ço¤al›r, tarlam›z bitek olur.
Öz yurdumun ba¤r›nda f›flk›r›nca
a¤açlar,
Sevinçlidir iflçiler, gürbüzleflir her
çocuk
Ülkenin her yerinde bir yeniliktir
bafllar,
Zenginimiz ço¤al›r, yurttan kaçar
yoksulluk.
Ne yoksulluktan iz kal›r, ne s›k›nt›
duyulur,
Sular›m›z ço¤al›r, tarlam›z bitek olur.

Kerim Yund
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dan 1950 Türkiyesi’nde 35 bin ton ba-
l›k avland›¤›n› ve BM G›da ve Tar›m
Örgütü’nün Türki-
ye’nin y›ll›k po-
tansiyelini 300
bin ton olarak
de¤erlendirdi¤i-
ni ö¤reniyoruz.
Di¤er yandan TÜ-
‹K’in 2010 y›l› veri-
lerine bakarsak y›l-
l›k 400 bin ton bal›k
avland›¤›n› görüyo-
ruz ama bugün yeni
ekolojik ve ekonomik
sorunlarla karfl› karfl›-
yay›z. 

Sekizinci say›daysa or-
man yang›nlar› ele al›n-
m›fl ve ABD’den örnekler
verilerek uçaklar›n ve telsizlerin yan-
g›n söndürmede nas›l kullan›ld›¤› an-
lat›lm›fl. “Bugün Türk ormanlar› kadar
Türk ormanc›lar› da harapt›r” bafll›-
¤›yla verilen yaz›da derginin okuyucu-
lar›ndan gelen mektuplarda ormanc›-
l›¤a ait yaz›lara daha çok yer verilmesi
talebini göz önüne alarak 7. say›dan
itibaren 2. sayfada “Ormanc›n›n Sesi”
bafll›¤› alt›nda bir bülten yay›nlanma-
ya bafllad›¤› bildiriliyor. 

fiimdi Reklamlar!
Dergide dikkatimizi çeken bir bölüm
de reklamlar. Düzenli olarak her say›-
da Ziraat Bankas›’n›n ve Ankara Kon-
for Palas Oteli’nin ilanlar› var. As›l
göze batansa DDT içeren Dedetil ve
Diosit reklamlar›. Bildi¤iniz gibi DDT
(Dikloro Difenol Trikloroethan) güçlü
bir böcek ilac›d›r ve 1939 y›l›ndan
Rachel Carson’un 1962’de yay›nlanan
“Silent Spring” (Sessiz Bahar) kitab›-
na kadar birçok ülkede insan ve do¤a
sa¤l›¤›na zarar› bilinmeden kullan›l-
m›flt›r. “Sessiz Bahar”›n -modern çev-
re hareketini bafllatan kitaplar ara-

s›nda say›l›r- ard›ndan DDT
Amerika’da 1972 y›l›nda ya-

saklanm›fl ve Türkiye’de
ancak 1983 y›l›nda kulla-

n›m›na son verilmifltir.
fiüphesiz Dünya Sa¤l›k

Örgütü taraf›ndan bi-
le önerilen ve özel-

likle s›tmayla mü-
cadelede kullan›-

lan DDT ve türev-
lerinin 1950’de

bir dergi rekla-
m›nda yer al-

mas› garip de¤il. Bu nok-
taya de¤inmekteki amac›m›z y›llar
içindeki de¤iflimin yönünü vurgula-
mak.

Yeflil Türkiye dergisi ne yaz›k ki
uzun soluklu bir yay›n olam›yor. 1 y›l-
da ç›kan 12 say›n›n ard›ndan okurlara
veda ediyor. Dergininin kapand›¤› dö-
nemde 7. say›da bahsetti¤imiz Yeflil
Türkiye Cemiyeti kuruluyor ve onun
yay›n organ› olan Yeflil Türkiye gazete-
si ç›k›yor. Derginin ilk 11 say›n›n aksi-
ne Yeflil Türkiyeciler imzas› tafl›yan
son baflyaz›s›n›n bafll›¤› “Felek Utan-
s›n”. Abone ve bayi sat›fllar›n›n azl›¤›,
özel ve tüzel desteklerin yetersizli¤i ve
vergiler… Ne dersiniz, bir yay›n› yaflat-
ma konusunda 61 y›lda çok fley de¤ifl-
mifl mi? m

Tarihten

Sivrisinek, karasinek, pire, bit,
tahtakurusu ve bunlara benzer bütün
haflerelerden kurtulmak için en
k›ymetli DDT müstahzarlar›: Dedetil
(%10 DDT mahlulü 250 ve 500 cclik
fliflelerde / Diosit (%10 DDT ihtiva
eden müeesir toz.)

Dedetil - Diosit

“Yeflil Türkiye’nin ikinci cildini
ç›karam›yoruz. Bunun çeflitli sebepleri
var. Birincisi yukar›da belirtti¤imiz
abonelerimizden ve bayilerden henüz
bir karfl›l›k alamam›fl bulunmam›z.
‹kincisi helal olsun flahsi emek ve
fedakarl›¤›m›z› kendimizi tüketircesine
harcad›¤›m›z derginin sermayeye bin
befl yüz lira verecekli olmas›d›r.
Önümüzdeki y›llar için bir o kadar
sermaye koymak imkan›n› flimdilik elde

etmifl de¤iliz. Yurd için yararl› neflriyat›
korumak maksadiyle bütçelerine
ödenek koyan Özel ve Tüzel
kurumlar›n hiç birinden
faydalanamad›k. Aksine Yeflil
Türkiye’ciler mahkemeye verildi, dergi
zarar etti¤i halde vergiye tabi tutuldu.
Buna ra¤men say›n okuyucular›m›za
bu ac›lar› bildirmeden her say›da daha
olgun, daha güzel bir dergi vermek
için çal›flt›k.” 

“Kapat›yoruz; Felek Utans›n” (Say› 12) 
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1122  EEyyllüüll  22001111 sabah saatlerinde yüre¤i-
miz gene hop etti. Hay›r, memlekette
ya da baflka bir yerde bir darbe ya da
intihar sald›r›s› olmam›flt› bu sefer
ama Fransa’n›n güneyinde bulunan
Marcoule  Nükleer Tesisinde büyük bir
patlama meydana gelmiflti. Santralda
çal›flan iflçilerden biri olay s›ras›nda
hayat›n› kaybetti, dört kifli ciddi flekil-
de yaraland›. Ajanslar, Fransa borsas›
CAC 40’›n yüzde 5 de¤er kaybederek
büyük bir sars›nt› geçirdi¤ini duyuru-
yordu. Patlaman›n bulundu¤u bölge bir
at›k depolama sahas›yd›. Kazan›n ya-
fland›¤› f›r›nda reaktör yoktu; nükleer
silah yap›m›nda kullan›lan plütonyum
dönüfltürülerek MOX yak›t› elde edili-
yordu. Kazadan sonra çekirdekte bir
sorun ç›kmam›flt›; bu yüzden olas› bir
felaket durumu engellenebilmiflti. 

Aradan zaman geçtikçe kazan›n se-
bebi daha iyi anlafl›ld›. Kaza tam da te-
sisteki eritme f›r›n› tekrar çal›flt›r›ld›-
¤›nda meydana gelmiflti. Nitekim f›r›n
bir hafta önce de ar›za yapm›flt›. ‹lk
etapta sorunun k›zg›n metalin suyla
temas›ndan kaynakland›¤› ya da kim-
yasal bir tepkimenin yang›n ç›kard›¤›
düflünülmüfltü ama Le Figaro’nun ha-
berine göre, 1500 dereceyi görmüfl
olan metal bir türlü erimeyince çaresiz
kalan iflçi ergimekte olan madeni levye
ile parçalamaya çal›flm›flt›. Ana kütle-
den kopup s›çrayan eriyik metal de
patlamaya sebep olmufltu. Allahtan
parçalanmaya çal›fl›lan metalin radyo-
aktivite seviyesi düfltü ve büyük bir
nükleer felaket meydana gelmedi.

Fransa’n›n Enerjisinin
Yüzde 75’i Nükleerden
Fransa, meflhur 1974 petrol krizinden
beri enerji politikalar›n› nükleer üzeri-
ne infla etmifl durumda. 58 nükleer re-
aktörün faaliyet yürüttü¤ü Fransa bu-

gün de hâlâ enerji ihtiyac›n›n yüzde
75’ini nükleerden karfl›l›yor. Ülkenin
toplam enerji üretiminin yüzde 90’› da
nükleerden ve hidroelektrikten sa¤la-
n›yor. Fransa ayr›ca üretti¤i elektri¤in
yar›s›n› yurtd›fl›na ihraç ediyor. Üreti-
len elektri¤in yüzde 17’sinin yak›t› ge-
ri dönüfltürülmüfl nükleer yak›ttan el-
de ediliyor ve nükleer reaktör ve yak›t-
lar ülke ihracat›nda en önemli kalem-
ler aras›nda an›l›yor. Son Fukuflima fa-
cias› sonras›, Almanya ve ‹sviçre baflta
olmak üzere, birçok ülke nükleerin ge-
lece¤ini ciddi biçimde sorgularken,
Fransa -biraz da mevcut yat›r›m bü-
yüklü¤ü nedeniyle- nükleer konusun-
daki ›srar›n› flu anda da sürdürüyor ve
ülkesindeki ilk üçüncü nesil santral›n
inflaat›na devam ediyor. Üstelik ikin-
cisi de yolda. Son Marcoule kazas›n›n
yürekleri bu kadar hoplatma sebeple-
rinden biri de bu. 

‹flin bir baflka dikkat çekici taraf›y-
sa, Fransa’n›n, nükleere so¤uk bakan
çevreler taraf›ndan bile güvenlik dü-
zeyi nedeniyle hakk› teslim ediliyordu.
Gerçi 23 Temmuz 2008 tarihinde, bu
sefer de Avignon bölgesinde bulunan
Tricastin Nükleer Santral›’nda bir ka-
za yaflanm›flt›. Dört reaktörün bulun-
du¤u Tricastin’de Fransa Elektrik Ku-

rumu  (EDF) çal›flanlar› boru hatt›ndan
d›flar› s›zm›fl olan nükleer partiküllere
maruz kalm›flt›. Yani Fransa’n›n gü-
venlik sicilinin öyle düflündü¤ümüz
kadar temiz olmad›¤›n› da hat›rlatm›fl
oldu bu kaza bize…

Santrallar›n Güvenli¤i S›nan›rken
Büyük ihtimalle ard› ard›na gelen ka-
zalar ve dünyada nükleer tehlikeye
karfl› giderek artan kuflkucu bak›fllar
nedeniyle, EDF bu y›l›n Nisan ay›nda
ülkede bulunan 58 nükleer santral›n
tamam›n›n ne kadar güvenli oldu¤uy-
la ilgili bir araflt›rma yapaca¤› aç›k-
lanm›flt›. Santrallar›n, deprem, sel fe-
laket, güç kayb› gibi de¤iflkenlere
verdi¤i tepki test edilecek, ona göre
gerekirse ek önlemler al›nacakt›. EDF
bu aç›klamay› Nisan ay›nda yapt›,
Marcoule kazas› Eylül ay›nda gerçek-
leflti. EDF bu güvenlik projesinin han-
gi faz›nda henüz bilmiyoruz. Bu arada
t›rnaklar›m›z› yemeye de devam edi-
yoruz. Endiflemizin tek sebebi güç
kayb› ve test kelimelerinin akl›m›za
Çernobil’i getirmesi de¤il. Bizim daha
önce yay›nlad›¤›m›z nükleer dosya-
s›nda da belirtti¤imiz üzere, sorunu-
muz gene fleffafl›k. Marcoule kazas›
gerçeklefltikten sonra BBC’nin Çevre
Bürosu fiefi Richard Black de Fran-
sa’n›n öyle çok da parlak bir fleffafl›k
CV’sine sahip olmad›¤›ndan dem vu-
ruyor. Öte yandan bu sorunun sadece
Fransa’ya özgü olmad›¤›n› hepimiz
biliyoruz. Fransa’y› özgün k›lansa, ül-
kede Marcoule harici 57 nükleer san-
tral daha bulunmas› ve nükleerden
vazgeçmeye pek de niyetinin olma-
mas›. Bizim sordu¤umuz soru ise sa-
dece flu: Bu kadar g›ptayla bak›lan bir
ülkede üç senede üç kaza sayabiliyor-
sak, “kedidir kedi” midir, yoksa Al-
lah’›n hakk› üç müdür? 

Balkan TALUFransa ya da Nükleerin Hakk› Kaçt›r?

Fransa’n›n Marcoule Nükleer
Santral›’nda meydana gelen
kazan›n haberi sanal alemde

bir göründü, bir kayboldu.
Halbuki büyük bir felaket

ucuz atlat›lm›flt› Üstelik bir
nükleer mit daha çökmüfl

oldu: Çünkü bu kaza, nükleer
siciline g›ptayla bak›lan

Fransa’n›n son üç senedeki
üçüncü kazas› olarak

kay›tlara geçti. 
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Spor

Formula 1’e 
KERS’ten Bir Bak›fl
Yaz›: Erdal Ç‹FTÇ‹

lafl›m›n küresel ›s›nmaya kat-
k›s›n› konuflmaya gerek var
m›? E¤er otomobilleri sorgu

sandalyesine oturtacaksak, ki oturt-
maktan baflka çare görünmüyor, do¤al
olarak otomotiv sanayiinin gözbebe¤i
olan Formula 1’i de hesaba katmam›z
gerekiyor. Milyonlarca seyirciyi pistle-
re ve ekranlara çeken, milyarlarca do-
lar›n döndü¤ü sportif bir mecra olma-
s›n›n yan› s›ra Formula 1, hem otomo-

tiv sanayiinin en önemli simgelerin-
den biri, hem de otomobil firmalar›n›n
ARGE süreçlerinin inovasyonlar›n›
test ettikleri en kritik alan. Öyleyse ilk
önce neden bahsetti¤imizi bir somut-
layal›m: Formula 1’de, atmosferik ba-
s›nçla çal›flan 2400 cc motorlara sahip
araçlar yar›fl›yor ve yaklafl›k 750 bey-
girlik bir güce sahipler. Kimi pistlerde
saatte 330 km h›za ulaflabiliyorlar; vi-
rajlarda ise birkaç saniyede saatte 100

km h›za frenleyerek eriflebiliyorlar.
Muazzam bir güce sahip bu otomobil-
ler aerodinamik olarak da neredeyse
kusursuzlar. Dünyan›n en iyi mühen-
dislerinin ve araç tasar›mc›lar›n›n yer
ald›¤› bu dünyada, pit alan›ndan 2 ya
da 3 salise kazanabilmek için, bijon
anahtarlar›n›n tasar›m› için bile ayr›
bir ekip bulunuyor.

Neden bahsetti¤imizi basitçe özet-
ledikten sonra bir de k›sa bir tarihçe

U
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Formula 1’in dünyan›n en kirli spor etkinliklerinden biri
oldu¤unu iddia etseniz, size kimse kolay kolay karfl› ç›kamaz
herhalde. Ancak her y›l milyonlarca kifliyi kendisine çeken bu
etkinli¤in, otomotiv endüstrisinin önemli test alanlar›ndan biri
oldu¤unu unutmamak ve geliflmeleri yak›ndan takip etmeyi
b›rakmamak da gerekiyor çünkü buradaki geliflmeler bir süre
sonra sokaklar›m›za da yans›yor. Ayn› KERS*teki gibi…

*KERS:  Kinetic Energy Recovery System

verelim. Organizasyonun kökeni 1920
ve 1930’larda yap›lan Avrupa Grand
Prix motor yar›fllar›na kadar dayansa
da ilk resmi Formula 1 etkinli¤i 1950
y›l›nda gerçeklefltirildi. Formula 1’in
endüstriyel bir hale gelmesi ve ciddi
bir seyirci potansiyeline sahip olma-
s›ysa 90’lar itibar›yla bafllad› denebi-
lir. Benzin kokan ve üzerlerine ya¤ bu-
laflm›fl teknisyenler bu dönemden
sonra pek görülmemeye bafllad›.

2000’li y›llardan sonraysa teknoloji-
nin daha yo¤un kullan›ld›¤›, mekanik
bir spordan öte elektronik ve aerodi-
namik aksam›n belirginleflti¤i bir dö-
nem bafllad›. Verimlilik, çevreye du-
yarl›l›k ve yol otomobillerinde ayn›
teknolojilerin kullan›labilme flans›,
flimdi kulland›¤›m›z yak›t ve ya¤ bile-
flenlerinden vites kontrol ünitelerine,
lastiklere ve daha birçok yenili¤e vesi-
le oldu. 

Güç KERS’ten Gelir
Formula 1 her zaman bir test alan›yd›
fakat yeni dönemde bu ARGE çal›fl-
malar› sadece sürati de¤il, verimlilik
ve çevre sorunlar›n› da hesaba kat-
mak zorundayd›. Rüzgâr gibi giden
otomobillerin kaderi art›k sadece h›z
kadran›yla belirlenmeyecek gibi; ben-
zin depolar›ndan bafllayarak art›k her
fley bir de “sürdürülebilirlik çerçeve-
sinden” ele al›n›yor. Tabii bu “uyan›fl-
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ta” sadece otomotiv sektörünün içsel
ayd›nlanmas› rol oynamad›. Ulusal ya
da yerel ölçekteki kamu yöneticileri-
nin giderek artan çevresel kayg›lar›,
kimi zaman yar›fllara izin verme ko-
nusunda tereddüte düflmelerine bile
neden oldu. Aç›kças›, Avrupa d›fl›nda-
ki yar›fllar›n bu kadar fazla olmas›nda
etkenlerden birinin de bu çevreci bas-
k› oldu¤u s›k s›k konufluluyor. Sözge-
limi gelecek y›l Köln yak›nlar›ndaki
Nürburgring pistinde yar›fl olmama
olas›l›¤› var, çünkü yerel meclis For-
mula 1’in “sürdürülebilir yaflam for-
muna uygunlu¤unu ve çevreye verdi¤i
ses ve kimyasal zararlar›” de¤erlendi-
rece¤ini ilan etti. Dünyan›n Bat› d›fl›
co¤rafyalar›nda -flimdilik- “Avrupa
standartlar›nda” çevreci politikalar›n
kurumsallaflmamas›n›n ve sivil toplu-
m bask›s›n›n yoklu¤unun, yeni pist
yap›mlar›nda büyük kolayl›k sa¤lad›-
¤› biliniyor.

Tabii hem Formula 1 yönetiminin
hem de milyarlarca dolarl›k yat›r›m-
lara imza atan otomotiv firmalar›n›n
elleri de bofl durmuyor; bu sürece
kendilerini adapte etmek için büyük
bir gayret sarf ediyorlar. Bunlar›n ki-
misi, birçok sektörde yaflananlar gibi
göz boyama olabilir ama baz› firma-
lar için, Formula 1, düflük karbonlu
ekonomi ça¤›n›n motorlu araçlar›na
geçiflte yine önemli bir test alan› ola-
cak. Tam da bu ba¤lamda FIA (Dünya
Otomobil Sporlar› Federasyonu) ve

Spor

Motor sporlar›n›n kutsal
arenas›ndaki savaflç›lar›n
zay›flamas›n› engelleyecek
ekstra güç, frenlerden gelen
gücü depolayan KERS 
birimlerinden ödünç
al›nacak. 

Köln’deki Nürburgring pisti kaderi, yerel meclisin çevreyle ilgili karar›na ba¤l›...
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Tak›mlar Konseyi 2009 y›l›nda son
derece önemli bir yenili¤i kamuoyuy-
la paylaflt›lar: KERS’i (Kinetic Energy
Recovery System) tan›tt›lar. Enerji-
nin geri dönüflümü diyebilece¤imiz
bu sistemde, fren esnas›nda ortaya
ç›kan ›s› enerjisi bir elektrikli motor
sayesinde tekerleklere aktar›l›yor. Bu
sistem otomobile ortalama 80 beygir
güç daha kazand›rarak, 750 beygire
düflürülen otomobillerin 830 beygir-
lik bir güce sahip olmas›n› sa¤l›yor.
Fakat sistemle ilgili baz› sorunlar da
yaflanmad› de¤il. Tabii ki tüm tak›m-
lar KERS kullanmaktan memnun kal-
mad›. Akülerin ekstra a¤›rl›¤›, elek-
trik sisteminde yaflanan sorunlar ve
harcanan paralar bu yeni teknoloji-
nin verimlili¤inin sorgulanmas›na
neden oldu. BMW ve Renault tak›m-
lar› bu teknolojiyi desteklerken Mer-
cedes, pek de verimli çal›flt›ramad›¤›
sistemi elefltirmeye bafllad›. Mühen-
dislik alan›nda devrim diyebilece¤i-
miz bu sistemin 2010 sezonunda kul-
lan›lmamas› kararlaflt›r›ld› ancak FI-
A’n›n 2010 y›l› ortas›ndaki bask›s›yla
2011 sezonunda KERS geri geldi. DRS
(Aktif Arka Kanat Sistemi) ile uygula-
narak, -motor hacimleri s›n›rland›r›-
lan ve motor teknolojileri alan›nda
pek çal›flma yapamayan- tak›mlara,
rekabet için yeni bir çal›flma alan›
yarat›lm›fl oldu. Tak›mlar
KERS ve DRS’yi kullanarak,
bu sene rekor seviyede
yar›fl içi geçifl sa¤lad›-
lar. 

Motor Küçülür Ama
Güç Azalmaz
Bu sezon uygulamalardan memnun
olan ve çevreci politikalar› devam et-
tirmek isteyen FIA,  2014 için daha ra-
dikal kararlar ald› ve kimi tak›mlar›n
itiraz›na ra¤men, 1,6 litre turbo ba-
s›nçl› araçlar›n kullan›laca¤›n› aç›kla-

d›. Özellikle F1 fanlar›n›n bu durum-
dan hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›¤› söylene-
bilir, çünkü daha az motor hacmi daha
az güç demektir. Motor sporlar›n›n
kutsal arenas›ndaki savaflç›lar›n zay›f-
lamas›n› engelleyecek ekstra gücünse
KERS’ten ödünç al›nmas›na karar ve-
rildi. fiimdikinin neredeyse iki kat›, ya-

ni 150 beygir güç üretecek
ünitelerin kurulaca¤›-

n›n söylenmesi, F1 fanlar›n›n galeya-
n›n› bir parça da olsa yat›flt›rm›fl gibi.
Bu durumu Cosworth Motor’dan Mark
Gallagher flöyle de¤erlendiriyor: “… s›-
n›rland›r›lan yak›t ak›fl›, üreticileri çok
daha rand›manl› motorlar üretmeye
zorlayacak ve eninde sonunda binek
otomobillere de uygulanacak olan tur-
boflarj ve KERS teknolojilerinde de is-
tikrarl› bir geliflme yaflanacak.”

Durum da ayniyle vaki: BMW,
Mercedes ve Renault,
yol araçlar›nda

2012’den itibaren
KERS’i kullanmak için

projeler ürettiklerini
çoktan aç›klad›lar. Bu ko-

nuda BMW’nin konsept
otomobili i8 ise görücüye

ç›kt› bile. Sonuç olarak, çev-
re ve sürdürülebilirlik, oto-

motivin kutsal mekan› F1’e de
bir flekilde sirayet etmifl du-

rumda. Sar› siyahl› damal› bay-
rak, yeflile mi dönüyor ne? m

2007 y›l›nda Honda tak›m›, “Earth Car” (Dünya Arabas›) ad›n› verdi¤i arac›n›n üzerini dünya
resmiyle kaplayarak çevreci politikalara dikkat çekmeye çal›flsa da, baflta Greenpeace’ten
olmak üzere elefltirilerden nasibini ald›.
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Dünya G›da Örgütü, haz›rlad›¤› bir ra-
porda, y›lda yaklafl›k 10 milyon insan›n
açl›k ve yetersiz beslenmeden dolay› öl-
dü¤ü tahmininde bulundu. Örgütün ve-
rilerine göre, yaklafl›k 1 milyar insan aç-
l›k çekiyor, ancak dünya çap›nda üreti-
len g›dalar›n üçte biri çöpe gidiyor. 

l

ABD’nin Teksas eyaleti Austin bölgesi
yak›nlar›ndaki büyük orman yang›nlar›
can ald›. Binden fazla ev kullan›lamaz
hale geldi. Eyalette son 10 ayda, 14 bin
kilometrekare büyüklü¤ündeki Connec-
ticut kadar bir alan kül oldu.

l

Japonya’y› deprem, tsunami ve nük-
leer facialar›ndan sonra Talas tayfunu
vurdu. 100’e yak›n kifli hayat›n› kay-
betti. 

l

Fransa’da, 1986 y›l›nda meydana ge-
len Çernobil nükleer santral kazas›n›n
ard›ndan dönemin kanser ma¤durlar›-
n›n gerekli önlemleri almad›klar› gerek-
çesiyle Frans›z yetkililere karfl› açt›¤›
dava, takipsizlik karar›yla sonuçland›.

l

Kanserle ilgili araflt›rmalar yürüten
Dünya Kanser Araflt›rmalar› Fonu, son
on y›lda dünya çap›nda kanser vakalar›-
n›n say›s›n›n yüzde 20 oran›nda artt›¤›n›
aç›klad›. Son araflt›rmalara göre her y›l
12 milyon yeni kanser tan›s› konuluyor.

l

Van Gölü’ndeki dört adadan en büyü-
¤ü olan Ad›r Adas›’nda yaflanan kufl
ölümleriyle ilgili incelemelerde, kufl gri-
bine rastlanmad›. Yüzüncü Y›l Üniversi-
tesi ö¤retim üyeleri taraf›ndan yap›lan
analizlere göre kufllar, parazitler ve bak-
teriyolojik nedenlerden öldü.

l

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an,
Avustralya’da yap›lacak dünyan›n en
önemli günefl arabalar› yar›fl›nda Türki-
ye’yi temsil edecek günefl enerjisiyle ça-
l›flan Socrat’› (Solar Car Racing Team)
inceledi. Baflbakan, kendisinin arac› kul-

lanmak isteyip istemedi¤inin sorulmas›
üzerine, kokpitin küçük oldu¤unu belir-
terek, s›¤mayaca¤›n› söyledi. 

l

Orman Genel Müdürlü¤ü, bu y›l ç›kan
orman yang›nlar›nda 2 bin 359 hektarl›k
alan›n yand›¤›n› aç›klad›. Verilere göre,
bu alan›n yaklafl›k yar›s› ihmal nedeniy-
le yand›. Bu y›l en fazla yang›n Ege Böl-
gesi’nde ç›karken, yüzden fazla yang›-
n›n kas›tl› olarak ç›kar›ld›¤› belirtildi. 

l

Son olarak ‹rene kas›rgas›n›n 40 kifli-
nin ölümüne yol açt›¤› ABD’de Lee kas›r-
gas› da korkuttu. Pennsylvania eyaletin-
de Susquehann Nehri k›y›s›nda yaflayan
100 bin’den fazla kifli tahliye edildi. 

l

Kayseri’de toplad›klar› toplam 288 ki-
lo a¤›rl›¤›ndaki kurba¤alar› meyve kasa-
lar› içinde kaç›rmak isterken yakalanan
5 kifli hakk›nda yasal ifllem yap›ld›. Kur-
ba¤alar yeniden do¤aya b›rak›ld›.

l

Orman ve Su ‹flleri Bakan› Veysel
Ero¤lu, hidroelektrik santrallar›n tüm
dünyada “en temiz ve en yenilenebilir”
enerji kayna¤› oldu¤unu savundu. San-
trallar›n söylenenin aksine çevreye fay-
das›n›n bulundu¤unu kaydeden Ero¤lu,
Hasankeyf ilçesini Dünya Do¤a ve Kül-
tür Miras› Listesi’ne almak isteyen
UNESCO’yu da “ iflin fiyakas›nda” ol-
makla suçlad›. 

l

Tayland’da polis, bir kamyonda ele
geçirilen ve nesli tükenme tehdidi alt›n-
da olan yaklafl›k 100 pangolini yenmek-
ten kurtard›. Pangolinlerin, Malezya ve
Endonezya’dan kaç›r›l›p, çeflitli hasta-
l›klara iyi geldi¤ine inan›ld›¤› için talep
gördü¤ü Vietnam ya da Çin’e götürüldü-
¤ü düflünülüyor. Pullu memeliler famil-
yas›ndan olan, diflsiz kar›ncayiyen pan-
golinler, Asya, Afrika ve baz› okyanus
adalar›nda yafl›yor. 

l

Savafl zaman›nda yerlefltirilen kara

K›sa K›sa

Gözümüzden 

Kaçmayanlar 
Her gün ajanslardan akan
yüzlerce haberin aras›nda

kaybolan onlarca çevre
haberini, tarihin çöp
tenekesinden birinin

kurtarmas› gerekiyordu. Bu
“geri dönüflüm ifllemini”,

bizim için Aç›k Radyo haber
ekibinden Gözde ‹vgin

üstlendi. 

Derleyen: Gözde ‹VG‹N
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may›nlar› insanlar›n yan› s›ra do¤al ya-
flamdaki hayvanlara da zarar veriyor.
Myanmar’›n Kayin eyaletinde meydana
gelen son olayda may›na basan bir fil,
kara may›nlar›n›n en son kurban› oldu.
Fil, Tayland’da ameliyat edildi. 1993 y›-
l›ndan beri fillere ameliyat yap›lan has-
tanede, Pa Hae Po ad›ndaki file baflar›l›
bir ameliyat yap›ld›¤› aç›kland›. 

l

Nesli tehdit alt›nda olan kara akba-
balara yönelik yürütülen çal›flmada,
Sündiken Da¤lar›’nda 46 çiftle Türki-
ye’nin en büyük kara akbaba kolonisi
tespit edildi. 

l

Nesli tükenme tehlikesi alt›ndaki Ak-
deniz foklar›n›n Kuzeydo¤u Akdeniz’de
say›lar› art›yor. Orta Do¤u Teknik Üni-
versitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitü-
sü’nden bilim adamlar›n›n “Akdeniz Fo-
ku ‹zleme Projesi” kapsam›nda elde et-
tikleri bulgulara göre foklar›n say›s› gi-
derek art›yor.

l

A¤r› Da¤› eteklerine endemik bitkile-
rin de yer alaca¤›, Türkiye’nin ve bölge-
nin en büyük botanik park› ve hayvanat
bahçesi kuruluyor. I¤d›r Üniversitesi’ne
ba¤l› çal›flmalar›n› yürüten A¤r› Da¤›
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi taraf›n-
dan haz›rl›klar› yap›lan proje kapsam›n-
da 3 bin dekarl›k alana yay›lacak botanik
park› ve hayvanat bahçesinde, nesli tü-
kenmekte olan veya tehlike alt›ndaki
hayvanlar›n koruma alt›na al›nmas› ön-
görülüyor. Yaklafl›k 4 milyon TL’ye malo-
lacak proje için “Nuh’un Gemisi”nden
esinlenilmifl. 

l

Denizli’nin Çardak ilçesi ile Afyon s›-
n›rlar› içinde bulunan Ac›göl’de bilinçsiz
yap›laflma ve kurakl›k nedeniyle y›llard›r
sürüler halinde bulunan flamingolar›n
art›k hiç görülmedi¤i bildirildi. Pamuk-
kale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Raflit Urhan, 6 y›ll›k bir çal›flma sonucu

Ac›göl’de 16 tak›mdan 20 familyaya ait
176 kufl türü yaflad›¤›n› tespit ettiklerini
ancak flamingolar›n art›k görülmedi¤ini
söyledi.

l

Pakistan, yaklafl›k alt› haftad›r süren
fliddetli muson ya¤murlar›n›n etkisi alt›n-
da... Seller yüzünden 300’ü aflk›n kifli haya-
t›n› kaybetti, yüz binlerce kifli evsiz kald›. 

l

Japonya’da Fukuflima nükleer san-
tral›n›n yol açt›¤› nükleer felaketin ar-
d›ndan, nükleer enerji karfl›t› gösteriler
h›z kazan›yor. Baflkent Tokyo’da topla-
nan 60 bin kifli, nükleer enerjiye son ve-
rilmesi için gösteri düzenledi. Japon hü-
kümeti ise nükleer santrallar›n güven-
lik kontrollerinin tamamlanmas›ndan
sonra tekrar faaliyete geçmesi konu-
sunda ›srarl›.

l

Güney Ege ve Akdeniz’de yo¤un av ne-
deniyle popülasyonlar›nda son y›llarda
azalma görülen mavi yengeçlerin say›s›-
n›n, Kuzey Ege’de gün geçtikçe artt›¤›
bildirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Su Ürünleri Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, mavi
yengeçlerin artt›¤› sularda fiziko-kimya-
sal de¤erler ile di¤er canl›lar›n durumu-
nun ivedilikle incelenmesi gerekti¤ini
kaydetti.  

l

Kütahya’n›n Tavflanl› ilçesinde siya-
nür baraj› çöken Eti Gümüfl Fabrikas›’na,
‹l Çevre Kurulu, toplam 5 milyon lira ce-
za kesti. Kurul ayr›ca, dört siyanür havu-
zunun kapat›lmas›na karar verdi. 

l

Çin’de bir ayd›r süren afl›r› ya¤›fllar ne-
deniyle meydana gelen seller 100’e yak›n
kiflinin ölümüne yol açt›.

l

Sinop’un Gerze ilçesinin Yayk›l Kö-
yü’ne kurulmas› planlanan termik san-
trala karfl› bölgede yaflayan köylüler ve
çevreciler mücadele ediyor. Eylül ay› bo-
yunca çeflitli eylemler düzenleyen köylü-

lere güvenlik güçleri sert müdahale etti,
gözalt›lar ve tutuklamalar oldu.

l

Trabzon’un Çaykara ilçesinde Solakl›
deresine hidroelektrik santral inflas› giri-
flimi, mahkemenin yürütmeyi durdurma
karar›na ra¤men devam ediyor. Duruma
tepki gösteren yöre sakinleri, çal›flmalar›
engellemek isteyince olaylar ç›kt›. Köylü-
ler ve santral çal›flanlar› aras›ndaki kav-
gaya jandarman›n müdahalesinde 7 kifli
yaraland›, 3 kifli tutukland›.

l

Eylül’ün son haftas› Kocaeli, Band›r-
ma ve Rize’de afl›r› ya¤›fllar sellere yol
açt›. Rize’de 1 kifli hayat›n› kaybetti.
Band›rma’da ise metrekareye 190,4
metreküp ya¤›fl düfltü.

l

24 Eylül’de dünyan›n pek çok yerinde,
iklim de¤iflikli¤ine karfl› eflzamanl› ey-
lemler düzenlendi. Eylemler kapsam›n-
da ‹stanbul’da küresel eylem grubunun
organize etti¤i miting, “‹klimi de¤il sis-
temi de¤ifltir “slogan›yla Kad›köy mey-
dan›nda yap›ld›. Kat›l›m maalesef azd›.

l

Rize’de afl›r› ya¤›fl sele neden oldu, de-
reler taflt›. Sular tahliye edilemedi.
TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› Genel Bafl-
kan› Necati Uyar, “Karadeniz kentleri aç›-
s›ndan sel bask›nlar›ndan kaynakl› can ve
mal kay›plar›n›n kader de¤il, aymazl›¤›n
do¤al sonucu oldu¤unu” savundu. 

l

‹spanya’n›n ekonomik olarak en çok
geliflmifl bölgesi olan Katalanya Özerk
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Yönetimi’nde, senede 30 binin üzerinde
bo¤an›n ölmesine sebep olan bo¤a gü-
refllerine art›k son verildi.

l

Erzurum’un Tortum ilçesinde yap›l-
mas› planlanan hidroelektrik santral›
projesine karfl› ç›kan köylülerin eylemle-
ri devam ediyor. Son olarak ifl makinele-
rinin çal›flmas›na izin vermeyen köylüle-
rin eyleminin ard›ndan, AKP’li Belediye
baflkan› istifa etti.

l

Bolivya’da hükümetin Amazon or-
manlar›ndan geçmesi planlanan otoyol
projesi iki bakan›n istifas›na yol açt›. Bü-
yük protestolara neden olan proje, dev-
let baflkan› taraf›ndan bir süreli¤ine as-
k›ya al›nd›.

l

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› Çevre Yö-
netimi Genel Müdürlü¤ü’nün koordinas-
yonunda ilgili tüm bakanl›klar, kamu ku-
rum ve kurulufllar›, sivil toplum kurulufl-
lar›, özel sektör, akademisyenler ve ulus-
lararas› örgütlerin kat›l›m› ile haz›rlanan
“‹klim De¤iflikli¤i Ulusal Eylem Plan›” ta-
mamland›.

l

Konya’n›n Karap›nar ilçesinde yeni bir
obruk (yerkabu¤unun ço¤u kez aniden
çökmesiyle ortaya ç›kan çöküntü) oluflu-
mu bafllad›. Karap›nar’a 10 kilometre
uzakl›kta bulunan Karakuyu yaylas›nda
40 metre geniflli¤indeki alan bir metre
derinli¤inde çöktü.

l

“Alternatif Nobel” olarak bilinen Do¤-
ru Yaflam Ödülü, bu y›l ABD, ‹spanya, Çad
ve Çin’e gitti. Ödülü, Çad’dan insan hak-
lar› eylemcisi Jacqueline Mudeyna, mer-
kezi ‹spanya’da bulunan sivil toplum ku-
ruluflu GRAIN, Amerikal› ebelik e¤itimci-
si Ina May Gaskin ve Çinli günefl enerjisi
öncüsü Huang Ming ald›.

l

Kufladas› sahiline on y›l aradan sonra
yumurta b›rakan Caretta Caretta cinsi
deniz kaplumba¤alar›ndan ikisi, bir haf-

ta içinde, bafllar›na sert bir cisimle vuru-
larak öldürüldü.

l

Ondokuz May›s Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Zootekni Bölümü’nce Türki-
ye’nin önemli sulak alanlar›ndan biri
olan K›z›l›rmak Deltas›’nda manda ye-
tifltiricili¤i konusunda detayl› çal›flma
bafllat›ld›. Araflt›rman›n hedefi, 2000 y›-
l›nda ülkemizdeki manda say›s› 146 bin
dolay›ndayken 2007 y›l›nda bu say›n›n
85 bine düflmesinin nedenlerini ortaya
ç›karmak. 

l

Do¤u Anadolu ve Karadeniz bölgele-
rinde buzullarla ilgili araflt›rma yapan
Yüzüncü Y›l Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Co¤rafya Bölümü Baflkan› Prof.
Dr. Ali Fuat Do¤u, “Özellikle Karadeniz
ve Do¤u Anadolu’daki buzul erimelerin-
den kaynaklanan temiz su depolar›n›
kaybetme riskiyle karfl› karfl›ya oldu¤u-
muzu” aç›klad›. 

l

Brezilya’da mahkeme, Amazon’da in-
fla edilecek tart›flmal› dev hidroelektrik
santral› projesini durdurdu. Mahkeme,
bölgedeki yerli halk›n Amazon’un kolu
olan Xingu Nehri’ndeki bal›kç›l›k faali-
yetlerine zarar verece¤i gerekçesiyle
durdurma karar› ald›¤›n› aç›klad›.

l

Ba¤›ms›z uzmanlardan oluflan bir
ekip, nükleer felaketin yafland›¤› Japon
Fukuflima santral›ndan 60 kilometre
uzakta yüksek oranda radyasyon tespit
etti. Uzmanlar, Japon hükümetine, böl-
ge sakinlerini tahliye konusunda uyar-
mas› tavsiyesinde bulundu. 

l

Tayland’da muson ya¤murlar›n›n yol
açt›¤› sellerde Temmuz’dan bu yana ölen-
lerin say›s› 237’ye yükseldi. Tarihinin en
kötü sel felaketlerinden birini yaflayan ül-
kede 77 kentten 58’i halen sular alt›nda.
Seller 2 milyon’u aflk›n insan› etkiledi.

l

ABD’de çevreci gruplar, Kanada ile
Teksas aras›nda yap›lmas› planlanan 7
milyar dolar de¤erindeki petrol boru
hatt› projesi kapsam›nda yürütülen ye-
flil alan temizlik çal›flmalar›n›n durdu-
rulmas› için dava açt›. 

l

Haiti’de bu y›l koleradan ölenlerin sa-
y›s› yaklafl›k 6 bin 500’e ulaflt›. 

l

Pakistan’›n önemli kentlerinde günde
15 saati bulan elektrik kesintileri, ülke
genelinde yo¤un protestolara neden
oluyor. Karaçi, Lahor ve Faysalabad gibi
sanayi kentlerinde elektrik kesintileri
yüzünden üretimin durma noktas›na
geldi¤i, bu yüzden ifllerinden olan bin-
lerce kiflinin polisle çat›flt›¤› bildirildi.
Pakistanl› yetkililer, enerji tasarrufu
ça¤r›s› yap›yor.

l

Bal›kesir’in Band›rma ilçesinde, tek-
me att›¤› kad›n›n yaralanmas›na yol aç-
t›¤› ileri sürülen at›n sahibi hakk›nda 1
ile 3 y›l aras›nda hapis istemiyle dava
aç›ld›. At, aran›yor.

l

ABD’nin en büyük enerji flirketlerin-
den Chevron, günefl enerjisini petrol
üretiminde kullanmaya bafllad›. Forbes
dergisinde yay›mlanan habere göre flir-
ket, California eyaletinde kurdu¤u 7 bin
600 günefl panelinden oluflan tarlada el-
de edilen enerjiyi su buhar›na çevirerek
Coalinga’daki kuyular›nda petrolün
pompalanmas›nda kullanacak. m

Not: Haberler, A¤ustos ve Eylül ay› içinde; Anadolu, Do-
¤an, Cihan Haber Ajans›, Reuters, AP, cnnturk.com,
ntvmsnbc.com, stargazete.com, Milliyet, Hürriyet ve Ra-
dikal gazetelerinden derlenmifltir
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YYaazzaarr:: Carlo Petrini & Gigi Padovani
ÇÇeevviirreenn::  Ça¤r› EK‹Z , SinekSekiz, Haziran 2011

HHeerr fley 1986’da Roma’n›n meflhur tarihi Piazza
Di Spagna meydan›nda bir McDonalds aç›lmas›y-
la bafllad›. Mutfak kültürüyle bu kadar meflhur,
tarihi bir flehirde McDonalds lokantas› biraz tu-
haf bir manzarayd› tabii. Carlo Petrini zaten
1980’li y›llar›n bafl›ndan beri, g›da üretiminin en-
düstrileflmesine karfl› yemek kültürünün yeniden
canland›r›lmas› için çal›flmaya bafllam›flt› ama o
y›l bu çal›flmalar›na h›z vermeye karar verdi. 1986
y›l›nda bafllayan Slow Food Hareketi günümüze kadar 132
ülkede 100 bin üzerinde üye ve destekçiye ulaflt›. Hareket
ilerlerken Carlo Petrini’nin yolu bizim için oldukça tan›d›k
bir isim olan Vandana Shiva’yla da kesiflti. Shiva kitaba
yazd›¤› önsözde flöyle diyor:
“Lezzeti yüceltmenin Carlo’yu biyoçeflitlili¤e ve küçük öl-
çekli üreticilere; biyoçeflitlili¤in ve sürdürülebilir tar›m›n

korunmas›n›nsa beni kaliteyi ve
lezzeti yüceltmeye yönlendirmesi
kaç›n›lmazd›.”
Carlo Petrini gayet hedonist bir an-
lay›flla zevk ve kalitenin peflinden
gidiyordu. Vandana Shiva da ekolo-
ji ve sürdürülebilir prensiplerinden
hareketle kay›p saf tohumlar›n ve
yöntemlerin peflinden iz sürüyordu.
Terra Madre oluflumu da bu ortak

sinerjiyle ortaya ç›kt›. ‹kisi de ortak bir yok
olufla karfl› güçlerini birlefltirmeye çal›fl›yordu. 

Sürdürülebilirlik alan›nda önemli bir yay›nc›l›¤a imza att›¤›-
n› düflündü¤ümüz SinekSekiz yay›nevinin yay›nlad›¤› Slow
Food devrimi, bu önemli sosyal hareketin tarihini ve bugü-
nünü anlatmas› aç›s›ndan çok parlak bir kaynak. Kitab›n
Türkçe edisyonunun önsözü ise, hareketin Türkiye ayakla-
r›ndan biri olan Fikir Sahibi Damaklar Konviviyumu’nun ku-
rucusu Defne Koryürek’e ait. 
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Kitap

Arcigola’dan Terra Madre’ye
Slow Food Devrimi

DDaavviidd  Owen ve kar›s› üniversiteyi bitirir bitirmez evlendikle-
rinde çok ütopik bir ifle kalk›flm›fla benziyordu. Daha 1978 y›-
l›nda Owen çifti, 65 metrekarelik bir dairede yaflamay› ye-
terli gördüler. Di¤er ABD’liler gibi araba ya da kurutma ma-
kinesi almam›fllard›. Bu flekilde mesela elektrik faturalar›n›
günde bir dolara kadar indirmeyi baflarm›fllard›. Markete yü-
rüyerek gidiyorlar, daha uzun mesafeler için toplu ulafl›m
kullan›yorlard›. Özellikle New York gibi kalabal›k, sürekli
trafik sorunlar›n›n yafland›¤› kaotik bir flehirde bu u¤rafl da-
ha da meflakkatli bir hâl al›yordu. En az›ndan öyle gözükü-
yordu. Bu vaziyet, özellikle biz ‹stanbul’da yaflayan faniler
için çok rahat empati kurabilece¤imiz bir durum. Öyle ya,
her f›rsatta küçük bir flehre kapa¤› atma hayalleri kurar›z.
‹flte David Owen da bu noktada bozuyor ezberlerimizi. Owen

diyor ki, “büyük fle-
hirlerde yaflayanlar
sürdürülebilirl ik
standartlar›na da-
ha çok adapte ol-
may› baflarm›fla
benziyor”. Mesela
New York, Portland
ya da Oregon’dan
çok daha yeflil. New
York’lu ortalama bir
vatandafl›n tüketti¤i
benzin miktar› di¤er
eyaletlerden çok da-
ha az. Manhattan sa-
kinlerinin yüzde 82’si toplu ulafl›m
veya bisiklet kullan›yor veya yürümeyi tercih ediyor.
Bu rakam ortalama bir ABD’linin yaklafl›k on kat›na tekabül
ediyor. Nas›l m›? ‹flin püf noktalar› Yeflil Metropol kitab›nda.

Yeflil Metropol
YYaazzaarr:: David Owen, Riverhead Books, 2009

Gezegenin Gelece¤i ve Kentler
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