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Bafllarken

Postan›z Var!
‹nsanlar›n en önemli al›flkanl›klar›ndan biri, al›flkan-
l›klar›d›r. Hiçbir fleyin de¤iflece¤ine kolay kolay inan-
mazlar. Herfley sanki dünya kurulal› beri ayn›d›r. Ayn›
bir çiçe¤in açmas›n› ç›plak gözle izleyemeyece¤iniz gi-
bi. Ama sabah bir uyan›rs›n›z gonca size gülümsüyor.
Dünya da tam böyle de¤ifliyor. Siz onu sonradan fark
ediyorsunuz. ‹nsanlar›yla, sosyal hayat›yla, giyimiyle
kuflam›yla ve hatta iklimiyle (ne yaz›k ki!)… 

Önemli de¤iflimler küçük iflaretlerle simgelenir ço¤u
zaman. Mesela mektup dedi¤imiz, neredeyse insanl›k
tarihi kadar eski ve romantik fley (neredeyse) yok oldu.
“E-posta var” diyorsunuz, biliyorum ama onun, el yaz›-
s›n›n flahsili¤i ile kaleme al›nm›fl bir mektubun yerine
geçemeyece¤ini, bir zamanlar  (çok de¤il mesela 15 se-
ne önce) sevdikleriyle gerçekten mektuplaflm›fl olanlar
gayet iyi bilirler. 

Laf› uzatmayal›m. Mektup öldü! ‹nanmayanlar en
son ne zaman bir mektup ald›klar›n› hat›rlamaya çal›fl-
s›n. Ama posta kutular› hala duruyor.  Peki içleri ne ile
dolu: Çeflitli promosyon materyalleri ve tabii ki fatura-
larla… Heyecanla beklenen o eski mektuplar›n yerini
so¤uk ve hain faturalar›n ald›¤›n› görmek insan› hü-
zünlendiriyor. 

‹flte diyorum hayat yine de¤ifliyor. Peki ya birkaç y›l
sonra posta kutunuzda, ödenecek fatura y›¤›nlar› yeri-
ne, enerji ve tabii kaynaklar bakanl›¤›ndan gelen bir
ödeme çeki bulursan›z. Çok hayalcisiniz diyorsunuz.
Ama Almanya’da, ‹spanya’da binlerce kifli için bu hiç
de hayal de¤il. 

Evet, bu aralar s›k s›k bir bilimkurgu filminde yafl›-
yormufl hissine kap›l›yor insan. Akflam fiflini tak›p dol-
duraca¤›n›z otomobiller üretime bafllad›. ‹ki y›l içinde
Türkiye’de üretip satmak için çeflitli özel ve tüzel kuru-

lufllar s›raya girmifl durumda. Dünyan›n en büyük fir-
malar› bu alanda birbiri ard›na yat›r›m yap›yorlar.

Bundan 10-15 y›l önce, hepimizin evlerimizdeki bil-
gisayarlar›m›z arac›l›¤›yla devasa bir iletiflim flebeke-
sinin, internetin faal bir parças› olaca¤›m›za kim ina-
n›rd›? Kimse. Ama bugün devasa flebekeler, hiçbir ger-
çek merkez olmadan, daha do¤rusu kullan›c› say›s› ka-
dar merkezle t›k›r t›k›r iflliyor. Garip ama bugünlerde
sadece telefon hatlar› enterkonnekte hale gelmiyor;
bildi¤imiz elektrik hatlar› de enerji al›r verir bir flebe-
keye dönüflmeye haz›rlan›yor. Çat›m›zda üretti¤imiz
elektri¤i kullanmaya, fazlas›n› da komflular›m›za da-
¤›tmam›za az, bir yasa boyu yol kald› desek inan›r m›-
s›n›z peki? 

Yaklafl›k 15 y›l önce okudu¤um bir Ursula LeGuin öy-
küsünü hat›rl›yorum bazen: Enerji üretiminde ba¤›m-
s›zlaflman›n sonuçlar›n› tart›fl›yordu bilimkurgu yo-
luyla LeGuin. Ve bunun merkezi otoriteden ba¤›ms›z-
laflmaya kadar uzanan bir dizi sosyal sonucunun olaca-
¤›n› kuvvetle ima ediyordu. Yok can›m diyebilirsiniz. O
halde, bilgisayar› ilk gördü¤ünüzde, bu araçla Ameri-
ka’daki kuzeninizle her gece yüz yüze sohbet edebile-
ce¤inizi de; Ad›yaman’daki bir kitapç›dan y›llard›r ara-
d›¤›n›z kitab› sat›n alabilece¤inizi de hayal etmifl ol-
mal›s›n›z.

Bütün bu geliflmelerin ne tür sosyal, psikolojik, kül-
türel ve iktisadi sonuçlar› olaca¤›n› kestirmek gerçek-
ten zor. Tek söyleyebilece¤imiz s›k› bir dönüflüme ha-
z›r olmak gerekti¤i. Mucizeler, sadece onu görmeye
haz›r olanlara rastlarm›fl. Kim bilir belki posta kutusu-
na bir mektup bile gelir. Gerçekten kim bilebilir?

Bar›fl DO⁄RU
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15 En Zengin 10 Yeflil Yat›r›mc›
Dolar›n yeflili ile çevrenin yeflilini buluflturan 10 kifli. 

20 Victor Ananias: “Hem Adil; Hem Organik”
Türkiye’de ekolojik tar›m›n duayeni Ananias, “Art›k bu 
iflten para kazanman›n zaman› da geldi” diyor.

28 A. Winston: Yeflil Bilgi ‹fllem ve Tasarruf
Bilgi ifllem odalar›ndaki havay› so¤utmaya çal›flmay›n; 
d›flar› ç›kmas›na izin verin yeter!

30 “Yasa Ç›kar; Günefl Enerjisi Patlar”
Alt›na Hücum’a az m› kald›? Günefl Enerjisi sanayicileri
ve Endüstrisi Derne¤i yönetim kurulu üyesi Savafl 
Yefliltafl, sektördeki inan›lmaz hareketlili¤i anlat›yor. 

35 Dosya: Yeflil Ulafl›m Art›k Bilimkurgu De¤il
Fifle tak›l› Tesla, hibrid Prius, ‹ranl› Khodro, Türkiyeli 
Mindset derken, san›r›z benzinli arabalar›n sonuna 
geldik. Lütfen araban›z›n fiflini çekmeyi unutmay›n!

42 Muzaffer Akp›nar ve Sürdürülebilirlik 
Eski Turkcell genel müdürü Muzaffer Akp›nar, Dost 
Enerji ile rüzgar enerjisi ifline girdi. Ama “Mevzu 
sadece ticari de¤il” diyor.

46 Temiz Teknolojiler: Art›k Çok mu Geç?
Giriflimci endüstrilerin küresel ›s›nmay› tersine 
çevirece¤ine inananlar önemli bir noktay› atl›yor: 
‹novasyon zaman al›yor; hem de çok zaman al›yor…

50 Mucize Yaz›l›m: “This Is Green” 
Iphone ve IPodTouch uyumlu yeni bir yaz›l›m, sat›n 
alaca¤›n›z mallar›n çevresel etkilerini say›p döküyor.

52 Kad›nlara ‹fl; Çevreye Soluk: Çöp(m)adam
Çevre bilincinin art›r›lmas›n› amaçlayan Çöp(m)adam 
Projesi, hem kad›n istihdam›n› art›r›yor hem de at›klar›n
geri dönüflümünü sa¤l›yor.

55 Dosya: Ne Diyor Bu Etiketler?
Dile kolay 325 ayr› etiketten bahsediyoruz. Hangisi
güvenilir? Yeflil etiketler için küçük bir yol haritas›…

63 En Mahrem Ekolojik Alan Neresidir?
Tabii ki vücudunuz ve cildinizdir. Peki banyo dolab›n›z›
dolduran kiflisel bak›m ürünleri ne kadar sa¤l›kl›?

66 Bir Umut ve Yumurta Hikayesi
Elaz›¤l› küçük bir yumurta firmas›n›n 30 y›ll›k hikayesi.

69 REC Türkiye ve Sürdürülebilirlik 
Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye Direktörü Sibel 
Sezer, “Sürdürebilirlik raporlamas›nda daha iflin 
bafl›nday›z” diyor.

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

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

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

Art Direktör
Özlem Sarar D.

Editör
Balkan Talu

Dan›flma Kurulu
Ural Aküzüm - TEDMER ve 
Ar› Hareketi Baflkan›
Coflkun Aral - ‹Z TV Genel Koordinatörü
Banu Aydo¤an - Koç Bilgi Grubu
Kurumsal ‹letiflim Direktörü, Koç
Holding Çevre Koordinasyon Kurulu
Üyesi, Yeflil Bilgi Platformu Yöneticisi
F. Fatma Çelenk - Soyak Holding
Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü
Behçet Envarl› - Türkiye Biliflim Vakf›
Genel Sekreteri
Sibel Sezer Eralp – REC, Bölgesel
Çevre Merkezi Türkiye Direktörü
Ça¤la Balc› Erifl - Demirer Holding
Karbon Gelifltirme Müdürü
Cavit Vardarl›lar - MESS Entegre Geri
Kazan›m ve Enerji, Çevre Projesi Genel
Müdürü
Önay Y›lmaz - Milliyet Gazetesi Editörü
Necla Zarakol - Zarakol ‹letiflim Yönetim
Kurulu Baflkan›

Yaz› Kurulu
Edip Emil Öymen
Bar›fl Gencer Baykan 

Redaksiyon
Fevzi Gölo¤lu

Katk›da bulunanlar
Özgür Çak›r, Nermin Uçar, 
Selim Talay, Mutlu Dinçer

Reklam Müdürü
Onur Dilekçier
onur@ekoiq.com

Abone ‹liflkileri
Neslihan Öztürk

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

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

‹ki ayda bir yay›nlan›r.
Yerel Süreli Yay›n

ISSN 1309-441-6

‹çindekiler 20

42

52

55

66

icindekiler s2  3/3/10  1:04 PM  Page 1



72 55 Ülkenin Karbon ‹ndirim Taahhütleri
Geliflmekte olanlar›n da dahil oldu¤u tam 55 ülke 
2020 y›l›na kadar olan karbon taahhütlerini aç›klad›. 
Ne yaz›k ki Türkiye daha bu ad›m› bile atamad›.

76 Serra Y›lmaz: “Ya Bataca¤›z ya da...” 
‹talya, Fransa ve Türkiye aras›nda mekik dokuyan 
uluslararas› sanatç›m›z Serra Y›lmaz gidiflattan son 
derece umutsuz. 

78 Sürdürülebilir Toplumlar ve Para
Art›k güçlü olmak büyük anlam›na gelmiyor. Co¤rafya 
Profesörü Mark Roseland, bizi “daha küçük ve daha 
iyi bir dünya”n›n bekledi¤ini iddia ediyor.

87 Kadak: “Herkes ‘En Yeflil Biziz’ Diyor”
Yeflil Kalemler köflemizin ilk konu¤u Sabah Gazetesi 
yazar› fielale Kadak, “Giderek bilinçleniyoruz” diyor.

90 Vandana Shiva’n›n Çal›nan Hasad›
Tohum deyince dünyada akla ilk o geliyor. Kuantum 
fizi¤i üzerine çal›fl›rken kaderi bu Hintli kad›n›, yitip 
giden tohumlar›n peflinde bir maceraya sürüklemifl.

95 Karbon Saydaml›k Projesi Sizin de 
Kap›n›z› Çalabilir
Karbon Saydaml›k Projesinin Türkiye Direktörü 
Prof. Dr. Melsa Ararat, “fiirketler bu sayede hem 
riskleri, hem de f›rsatlar› görecek” diyor.

98 Ufukta Yeflil Ekonomi mi Görünüyor?
Birleflmifl Milletler Çevre Program› (UNEP) ‹cra 
Direktörü Achim Steiner, “Dünya Yeni Yeflil Düzen’le 
tan›flmaya haz›rlans›n” diyor.  

Valliant Türkiye ve EnerTeach Projesi
Vaillant’›n Türkiye Genel Müdürü Levent Taflk›n, 
“Enerjide nitelikli eleman aç›¤› çok fazla” diyor. 

104 REW ‹stanbul Fuar›, 
Yeni Yat›r›mc›lar› bekliyor
Bu y›l düzenlenen 6. REW ‹stanbul, Uluslararas› 
Geri Dönüflüm, Çevre Teknolojileri ve At›k Yönetimi 
Fuar›n›n organizasyonu iddial›: “Geçti¤imiz seneyi 
ikiye katlayaca¤›z.” 

106 Amazon’un Çernobili: Crude
Bu y›l›n en iyi belgesel film Oskar adaylar›ndan biri 
olan Crude, Texaco petrol flirketinin Amazonlardaki 
yaratt›¤› küçük cehennemi anlat›yor. Dinlemesi zor 
hikâyeyi seyretmek pek kolay olmayacak gibi…

4 Arka Plan Coflkun Aral’›n objektifinden 
hayata s›k› s›k› tutunan Mangrove’lar

6 Haberler Günefl gören kiremitler ve di¤erleri

27 Talat Ulusoy Bol Leylekli Bir Laklak

75 Bilge Dicleli Yöneticiyim, Do¤ruyum, 
Çevreciyim!

88 Emil Edip Öymen Commerzbank, 
karbondioksit ›fl›lt›s› ve Velib

112 Kitap “Dikkat Eriyorum!”, 
“Sa¤l›kl› Bebek Yetifltirme Rehberi” ve
“A Blueprint For A Safer Planet”

Her say›da...

100

Yeflil Ulafl›m

DOSYA

35
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Arka Plan

Malezya’ya ba¤l› Langkawi, di¤er
ad›yla Boz Kartal Tak›madalar›n›n
neredeyse üçte ikisi tamamen
ormanlarla kapl›. Bu s›k ormanlar›n en
tipik canl›s› ise, yöreye özgü, “Hint
sak›z a¤ac›” olarak da bilinen
Mangrove a¤açlar›. Yetiflti¤i topraklar›
s›k› s›k› tutan görkemli Mangrove’lar,
adalar›n afl›r› tuzlanma ve su bask›nlar›
gibi sorunlar›yla bafl etmek için birebir.
Ayr›ca su kaynaklar›n› temizleme ve
tsunamiler s›ras›nda oluflan dev
dalgalar› kesmek gibi yararlar› da var.
K›sacas› biz bozuyoruz, onlar tamir
ediyor. T›pk› y›llard›r de¤ifltirmedikleri
yuvalar›n› koruyan kartallar gibi…

Foto¤raf: Coflkun Aral

Hayata S›k› 
S›k›ya Tutun
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ABD’nin dev market zinciri 
Wal-Mart geçen sene raflar›ndaki
her ürün için bir Sürdürülebilirlik
Endeksi oluflturaca¤›n›
duyurmufltu. Wal-Mart bu at›l›m›n
ard›ndan STK’lar, kamu
kurulufllar›, perakendeciler ve
tedarikçilerin kat›l›m›yla
oluflturulacak bir Sürdürülebilirlik
Konsorsiyumu için ilk ad›mlar›n›
atmaya bafllad›. Konsorsiyumun
ilk projelerinden biri elektronik
ürünler için yeflil standartlar
oluflturmak olacak. Greenpeace
taraf›ndan haz›rlanan Yeflil
Elektronik K›lavuzu gibi metinleri
ve Energy Star gibi sertifikalama
kurulufllar›n› referans alan
Sürdürülebilirlik Konsorsiyumu bu
konuda BestBuy, Dell ve HP gibi
kurumsal markalarla beraber
çal›fl›yor. Wal-Mart’›n bu kapsaml›
proje sayesinde, önümüzdeki
dönemde, birçok ürünü
kapsayacak çok daha genel bir
yeflil ürün sertifikas› oluflturmay›
hedefledi¤i tahmin ediliyor.

Yeflil inovasyon
her geçen gün
daha fazla

sermaye sahibinin paras›n›n
cebinde kalmas›n› sa¤l›yor ve
sürekli yeni ifl alanlar› aç›yor.
‹ngiliz boya markas› Dulux,
Ecosense serisi sayesinde iki y›l
içinde standart ürünleri taraf›ndan
üretilen karbon ve su ayak izini
yar› yar›ya düflürmeyi baflard›.
Ecosense dizisi, do¤aya b›rakt›¤›
at›k oran›n› ise yüzde 40 düflürdü.
Bu düflüfl, uçucu organik
bileflimlerin temizlendi¤i ve
boyalar›n ekosistemde kal›c› izler
b›rakmad›¤› anlam›na geliyor. 

Wal-Mart’tan
Sürdürülebilirlik
Konsorsiyumu 
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Haberler

Grammy Vakf› taraf›ndan müzisyenlerle da-
yan›flma amaçl› kurulmufl olan Musicare ku-
ruluflu üç senedir y›l›n sanatç›s› seçilen
kiflilerin resimlerini eko-sanatç› Mckenzie’ye
yapt›r›yor. Mckenzie’nin 2010 için 40x50’lik
tuvale çal›flt›¤› Neil Young portresinin de¤eri
2 milyon 750 bin dolar olarak belirlendi.
Mckenzie’nin 2009’da 3 buçuk milyon dolara
sat›lan tablosunun geliri de Grammy Vak-
f›’na ba¤›flland›. 

ABD’nin önde gelen sanat okullar›ndan
UCLA’dan mezun olan Mckenzie’nin ekolojik
sanata yaklaflmas›nda, yaflad›¤› kiflisel traje-
dinin de pay› var. Y›llard›r kulland›¤› boya-
lardaki zehirli kimyasallar sebebiyle Lupus
hastal›¤›na yakalanan Mckenzie, o gün bu-
gündür tablolar›nda sadece ekolojik malze-

meler kullan›yor. ABD’de ve yurtd›fl›nda bir-
çok ödül kazanan sanatç› çevre kurulufllar›na
yard›m amaçl› birçok ba¤›fl kampanyas›na
öncülük yap›yor ve tüketicileri çevre dostu
ürünler kullanmalar› konusunda bilinçlen-
dirmeye çal›fl›yor. 

Eko Sanatç›dan 2,75 milyon dolarl›k ba¤›fl

Dulux Karbon Ayak
‹zini Yeflile Boyad›

Finlandiyal› köklü or-
man endüstrisi flirketle-
rinden UPM, Balt›k De-
nizi Hareketi Zirvesi
kapsam›nda yenilikçi
bir araflt›rma projesi ortakl›¤›na kat›l›yor.
Proje, tar›m alanlar›ndan Balt›k Denizi’ne
do¤ru akan ve besin maddeleri bak›m›ndan
zengin olan suyu kirlilikten ar›nd›rmak için
toprakla kar›flt›r›lm›fl odun kömürü kullan›l-
mas›n› öngörüyor. UPM Kurumsal Sorumlu-
luk Direktörü Marko Janhunen, UPM’nin ku-
rumsal sorumluluk anlay›fl›n›, “Kat› at›k sa-
halar›na minimum at›k at›lmas›n› ve su kay-
naklar›n›n hem etkili biçimde yeniden kulla-
n›m›, hem de sürdürülebilir biçimde kullan›-
m›” olarak tan›ml›yor. 

Biyokömürün toprak ar›nd›r›c›s› olarak
kullan›lmas›na iliflkin yap›lan son uluslara-
ras› araflt›rma, ileriye dönük pek çok potan-
siyel avantaja iflaret ediyor. Bu nedenle, ta-
r›msal kullan›m için biyokömür geri dönü-
flüm ürünlerinin gelifltirilmesi, önemli bir
teknolojik seçenek sunuyor. 

‹ngiltere merkezli Teknoloji Strateji Kurulu
ve Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araflt›rma
Konseyi, ülkedeki flirketlerin yeflil binalar
için gerekli tasar›m ve karar araçlar›n› fonla-
mak için, 14 araflt›rma ve gelifltirme projesi-
ne 5 milyon sterlinlik bir bütçe ay›rd›. Sözko-
nusu projeler, ‹ngiltere’nin 2050’de karbon
emisyonlar›n› yüzde 80 düflürebilmesi için
gerekli olan bina tasar›mlar› üzerine yo¤un-
laflacak. ‹ngiltere’deki karbon emisyonlar›-
n›n yüzde 45’inden konutlar sorumlu. Üreti-
ciler ortaya ç›kacak yeni projeler sayesinde
yapt›klar› tasar›mlar›n binalar üzerindeki et-
kilerini çok daha kolay ölçebilecekler.

‹ngiltere’den Yeflil 
Binalara 5 Milyon Sterlin

UPM, Balt›k Denizini 
Temizliyor 
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Greenpeace, üç ayda bir ç›kard›¤›
Yeflil Elektronikler Rehberinin 14.
say›s›n› bu y›l›n bafl›nda yay›nlad›.
Daha önceki raporlar›na nazaran
daha kat› bir tutum ald›¤› söylenen
Greenpeace, yeni rehberinde
tehlikeli maddeler ve elektronik
at›klar›n idaresi gibi k›staslar›n yan›
s›ra firmalar›n zehirli at›k vergileri
konusundaki lobi faaliyetlerini de
dikkate al›yor. 
Gelelim s›ralamaya. Yeflil
elektronikler skalas›nda Nokia,
Samsung ile beraber ilk s›ralar›
paylafl›yor olmas›na ra¤men, lobi
faaliyetleri yüzünden k›nan›yor.
Nintendo ve Microsoft listede alt
s›ralardaki yerlerini korurken
Apple, Greenpeace’in Green My
Apple kampanyas› sayesinde alt
seviyelerden beflincili¤e kadar
t›rmanmay› baflard›. 
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Dünyaca ünlü spor markas› Puma’n›n CEO’su
Jochen Zeitz taraf›ndan kurulan Zeitz Vakf›,
“The Long Run / Uzun Koflu” isimli giriflimini
bafllatt›. Bir eylem plan› olarak da tan›mla-

‹ngiliz Kraliyet Mimarl›k Enstitüsü Mart
ay›nda (RIBA) Uluslararas› Diyaloglar et-
kinli¤i kapsam›nda Mimari ve ‹klim De¤i-
flikli¤i Söyleflileri düzenliyor. Söyleflilerin
konular›ndan biri yerel mimari ve yap›lar›n
iklimsel ihtiyaçlara göre tasar›m› olacak.
Etkinlik kapsam›nda anlat›lacak en önemli
projelerden biri Sri Lanka’da yetim çocuk-
lar için tasarlanm›fl olan SOS Çocuk Köyü.
SOS Yetimhanesi, maliyeti de düflürebil-
mek için, yerel hammaddeden yap›lm›flt›. 

Burkina Faso’nun k›rsal bölgelerinde
daha ucuz ve otantik malzemelerle yeni
teknolojilerin harmanland›¤› binalar da
sürdürülebilirlik esas›na göre gelifltirili-
yor. 

Yeni ve eski teknolojileri sentezleyen
Burkina Fasolu mimar Francis Kere de
toplant›n›n davetlileri aras›nda yer al›yor.
Mimari ve ‹klim De¤iflikli¤i Söyleflileri,
Kopenhag süreci sonras›nda iklim de¤iflik-
li¤i sorunuyla mücadele edebilmek için ye-
ni kuflak mimarinin eski nesille buluflma-
s›na ev sahipli¤i yap›yor.

Sri Lanka ve Burkina Faso: Sürdürülebilirlik
Her Yerde

Puma ve Bolt’un Uzun Koflusu
nan Uzun Koflu, 5 k›tadaki 9 farkl› bölgede
çevreyi korumak ve daha iyi bir yaflam infla
etmek için faaliyetlerine bafllad›. Jochen Ze-
itz Vakf›n kurulufl amac›n› aç›klarken “Sür-
dürülebilirlik, ekonomik s›k›nt›lar›n kurban›
olmak zorunda de¤il. Koruma, toplum, kültür
ve ticareti dengeleyebilen projelerle, sürdü-
rülebilir geliflme için yeni bir model yaratma-
y› amaçl›yorum. Üzerinde durdu¤um model,
bir yandan çevre için çal›fl›rken ayn› zaman-
da bu amaç için ticari baflar› da kazanabile-
cek bir örnek olacak” diyor. Vakf›n en önem-
li gönüllüleri aras›nda Jamaikal› atlet Usain
Bolt yer al›yor. Bolt, “Çevresel bilinç bir ya-
flam biçimi olmal›. Ben her ne kadar k›sa me-
safe koflsam da, herkese bu uzun kofluda bize
kat›lmak için ilham vermek istiyorum. Geze-
genimizin gelece¤i, bunun için sonuna kadar
çaba göstermeye de¤er” diyor.

Uygunsuz
Gerçek filmi
ve kitab› ile
küresel
›s›nma
konusunda
ilk önemli
uyar›lardan
birini yapan
eski ABD Baflkan yard›mc›s› Al
Gore, yeni kitab› “Our Choice”la
bu konudaki çal›flmalar›na
devam ediyor. Geçti¤imiz say›da
kitap sayfas›nda tan›t›m›n›
yapt›¤›m›z kitab›n yay›n haklar›
BZD Yay›nc›l›k taraf›ndan al›nd›
ve EKOIQ Kitapl›¤›n›n yay›n
listesine dahil edildi. Gençlere
yönelik bir versiyonu da olan
kitap Türkçede büyük ihtimalle
“Seçim Bizim” ismiyle, Nisan
ay›nda yay›nlanacak. 

Greenpeace’ten Yeflil
Elektronikler Rehberi

“Our Choice”  
Türkçeye Çevriliyor
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‹lk say›m›zda tan›tt›¤›m›z, hem do¤al kapita-
lizm tezinin, hem de hibrid arabalar›n mucidi
Amory Lovins, Kaliforniya Palmspring’de
Ocak ay›nda düzenlenen Temiz Teknoloji Ya-
t›r›mc›lar› Zirvesinde yapt›¤› konuflmaya bu
soruyla bafllam›fl. Lovins’in, yat›r›mc›lara
sundu¤u seçenekler aras›nda iklim de¤iflikli-
¤i, nükleer felaket ve petrol savafllar› da var-

m›fl. Lovins konuflmas›nda sermaye sahiple-
rinin temiz teknolojiye yat›r›m yapmayarak
maliyeti düflürmek, istihdam› art›rmak ve re-
kabet üstünlü¤ü sa¤lamak gibi f›rsatlar› geri
teptiklerini iddia etmifl. 

Lovins, temiz teknolojinin parlak gelece-
¤ini ilk gören flirketlerin Dupont, BP ve Dow
oldu¤unu iddia ediyor. Bu flirketlerden Du-
pont 9 milyar dolarl›k bir yat›r›m yaparak
seragaz› sal›mlar›n› yüzde 72 azaltt› ve ener-
ji maliyetinde 3 milyar dolarl›k bir tasarruf
elde etmeyi baflard›. Yenilenebilir enerjiye
dönüflü, esprili bir flekilde “ateflin yeniden
icad›” olarak tan›mlayan Amory Lovins, ula-
fl›m araçlar›ndan binalara ve fabrikalara ka-
dar her alanda verimlili¤i art›rmak ve dün-
yay› kurtarmak için çok fazla say›da verimli-
lik tedbirinin ya hiçbir maliyeti olmad›¤›n›
ya da çok ekonomik oldu¤unu vurgulam›fl.
Yani “atefli yeniden keflfetmek için” asl›nda
ne paraya ne da baflka bir fleye ihtiyac›m›z
var. ‹htiyac›m›z olan bir “bak›fl ve zihniyet
de¤iflimi.” O kadar...

Lovins: “Nas›l Ölmek ‹stersiniz?”

Design Academy Eindhoven
mezunu Bas van der Veer’in “A
Drop of Water” adl› mezuniyet
projesi “Rene Smeets” ödülü ald›.
Ya¤mur borular›na monte edilen
küçük bir depo görünümündeki
ürün, borulardan akan ya¤mur
suyunu bahçe ve bitki
sulamas›nda kullanmak üzere
depoluyor. Tank›n içinden
ayr›labilen ikinci yeflil parça ise
sulama amaçl› kullan›labiliyor. 

Bir Damla Suya Ödül

Pet flifleler do¤ada çözülmesi en
zor maddeler aras›nda yer al›yor.
Ama baz› tasar›mc›lar, do¤ada
çözülmelerini beklemiyor; onlar›
yararl› nesnelere dönüfltürüyor.
Bu konudaki en özgün ifllerden
biri Danimarkal› tasar›mc› Mika
Tolvinen’e ait: Restore. Pet
fliflelerin hammaddesi olan
plasti¤in keçe ile kaplanmas›
yoluyla üretilen Restore, gazete,
dergi, oyuncak gibi malzemeleri
depolayabilmek için özgün ve fl›k
seçenekler sunuyor.  

Haberler

Evinizin çat›s›na günefl paneli koymaya
neden bu kadar karfl›s›n›z? Fiyatlar› m› çok
uçuk geliyor? Yoksa evinizin çat›s›nda sa-
kil ve hantal m› duruyor? Yoksa günefl ay-
nalar›n›n enerji verimi öyle anlat›ld›¤› ka-
dar iyi mi de¤il? Evet, asl›nda hakl›s›n›z
ama Bressler Grubu buna da çözüm buldu.
Bressler sayesinde çat›n›za döfleyece¤iniz
basit bir kiremit sistemiyle de günefl ener-
jisinden yararlanabilirsiniz. Sole Power’›n
en büyük art›lar›ndan biri maliyetinin dü-
flük olmas›. Öte yandan Sole Power’›n, her-
hangi bir çat› ustas› taraf›ndan montajla-
nabildi¤i de iddia ediliyor. Sole Power’›n
daha ucuza gelme sebeplerinden biri de di-
¤er sistemlerde kullan›lan silikon plakalar-
dan yüzde 99 daha az hammadde kullan›-
yor oluflu. Bressler grubu uzun y›llard›r
Black&Decker, Motorola gibi büyük flirket-

lere tasar›m hizmeti veriyor. fiirketin gü-
nefl kiremitlerine de imza atan Bressler-
green markas›n›n bu alandaki baflar›s› za-
ten tescilli. Firma, dünyadaki sürdürülebi-
lir tasar›m kriterlerini belirleyen en önem-
li kurulufllardan biri olan Designer Ac-
cord’a kabul edilen ilk on flirketten biri ol-
may› çoktan baflarm›fl. 

Sole Power’dan Günefl Gören Kiremitler

Pet fiifleden Estetik
Bir Seçenek: Restore

8 MART 2010 / EKOIQ
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Haberler

Sayg›n ekonomi yay›nlar›ndan
biri olan Financial Times’›n
Alman edisyonunun organik
üreticiler konusundaki haberi
Avrupa’y› sarst›. Gazetenin
haberine göre H&M, Tchibo,
C&A gibi markalar organik
pamuktan yapt›klar›n› söyledikleri
ürünlerini asl›nda GDO’lu pamuk
kullanarak yap›yorlar. Ba¤›ms›z
bir laboratuvar›n yöneticisi olan
Lother Kruse, ürünlerin yüzde
30’unda geneti¤i de¤ifltirilmifl
pamuk tespit ettiklerini iddia etti.
EcotextileNews, söz konusu
pamuklar›n Hindistan’da
üretildi¤ini yaz›yor. Zaten
dünyan›n organik pamuk
ihtiyac›n›n neredeyse yar›s›
Hindistan'dan karfl›lan›yor. 
Treehugger isimli internet sitesi
ise, 2009 y›l›n›n Nisan ay›nda
organik koleksiyonlarda geneti¤i
de¤ifltirilmifl pamuk tespit
edildikten sonra bu ürünleri
kontrol edip sertifika veren
EcoCert ve Control Union'a da
para cezas› verildi¤ini yazd›. 
Organik ve çevre dostu ürünlerin
hacmi ve iktisadi pay›
büyüdükçe, hem sertifika
kurumlar›na hem de onlara yetki
veren devlet kurumlar›na çok
daha fazla ifl düflecek gibi
görünüyor. 

Financial Times:
Sahte Organiklere
Dikkat

Bell Laboratuvarlar› ta-
raf›ndan kurulmufl olan
küresel iletiflim konsor-
siyumu Greentouch,
küresel iletiflim a¤lar›n-
dan bin kat daha fazla
enerji tasarrufu sa¤la-
yabilmek için gerekli
teknolojileri yaratmay›
kafas›na koymufl. Gre-
entouch teknolojisi sa-
yesinde internet dahil
dünya genelindeki ileti-
flim a¤lar›n› üç y›l bo-
yunca çal›flt›rabilmek
için tek günlük enerji
sarfiyat› yeterli olacak.
Greentouch, gelecekte
sürdürülebilir a¤lar›n
merkezinde yer alacak enerji tasarrufu için
yeni radikal yaklafl›mlar icat etmek ve sun-
mak üzere sanayi, akademi ve devlet labora-
tuvarlar›ndaki liderleri bir araya getiriyor.
Konsorsiyum, Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri

(ICT) sektörünün tüm
oyuncular›n› bu büyük
hedefte birleflmeye ça-
¤›r›yor. ABD Enerji Ba-
kan› Dr. Steven Chu,
Greentouch giriflimini,
global iklim krizini çöz-
mek için kurulmufl olan
gerekli, s›n›rs›z ve yara-
t›c› bir ortam olarak de-
¤erlendiriyor. ‹ngiltere
Enerji ve ‹klim De¤iflik-
li¤i Devlet Bakan› Ed
Miliband ise, Greento-
uch’un elde edilmesi is-
tenen düflük karbon
toplumuna ulaflmada
iflletmelerin rolü konu-
sunda bir k›lavuz ifllevi

görebilece¤ini vurguluyor. Fransa Sanayi Ba-
kan› Christian Estrosi, global enerji tasarru-
funu art›rmak isteyen sanayicilere gerekli
teknolojik deste¤in Greentouch taraf›ndan
sa¤lanabilece¤ini savunuyor. 

Greentouch: Bin Kat Daha Fazla Tasarruf

Dünyan›n önemli ifl dergisi ve
portallar›ndan fastcompany’nin
her y›l aç›klad›¤› dünyan›n en
inovatif flirketleri s›ralamas›nda
bu y›l alt›nc›l›¤› bir günefl paneli
üreticisi ald›: First Solar. On y›l-
lar boyunca yenilenebilir enerji
firmalar›n›n en büyük hedefi ge-
leneksel enerji üretimiyle fiyat
baz›nda rekabet edebilmekti.
First Solar’›n dünya devi flirket-
lerin aras›na girebilmesinin se-
bebi de zaten bu: Sektörde watt
bafl›na 1 dolar olarak bilinen bi-
rim maliyeti sonunda 0,85 dolara kadar in-
dirmeyi baflarmas›. Bu maliyet indiriminin
sonuçlar›n› çok yak›n bir zamanda görece¤i-
nizden hiç kuflkunuz olmas›n. Bu arada en

inovatif flirketler s›ralamas›ndaki ilk üçü de
unutmadan söyleyelim: S›ras›yla Google,
Apple ve Facebook. Yani kolay bir ifl de¤il
First Solar’›nki…

Dünyan›n En ‹novatif 6. fiirketi: First Solar
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Günümüzde iklim de¤iflikli¤i
insano¤lunun karfl›laflaca¤› en
büyük do¤al felaketlerden biri
olarak an›l›yor. Konuyla ilgili
tedbirler almas› beklenen
politikac›lar ise do¤ru ve güvenilir
araflt›rmalara ve bilimsel metinlere
ihtiyaç duyuyor. Su Vakf› ve ‹SK‹
bu alandaki eksikli¤i gidermek
için Türkiye ‹klim De¤iflikli¤i
Kongresini organize ediyor. Bu y›l
16-18 Haziran tarihleri aras›nda
ikincisi düzenlenecek olan
kongrenin ana temas› “Yerel
Yönetimler ve ‹klim De¤iflikli¤i.”
Toplant›da ayr›ca ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi ve ‹SK‹
taraf›ndan desteklenen ve
Türkiye’nin bütün illerini
kapsayacak flekilde planlanan
Ulusal ‹klim De¤iflikli¤i Modelinin
sonuçlar› da tart›fl›lacak.

2. Türkiye ‹klim
De¤iflikli¤i Kongresi
Haziran’da

Türkiye’nin sektöre yeni girmifl
e¤itim ve dan›flmanl›k
flirketlerinden Odak, ilkini geçen
y›l düzenledi¤i Yeflil Tesisler
Konferans›n›n ikincisini 2010
y›l›n›n Ekim ay›nda
gerçeklefltirecek. Geçen y›l 15
Aral›k’ta Swiss Otel’de
düzenlenen konferansta
tesislerdeki hava ve su kalitesi, su
ve enerji verimlili¤i gibi gündemler
ele al›nm›flt›. Odak Dan›flmanl›k
“Sürdürülebilir Bir Dünya ‹çin…”
slogan›n› benimseyen bütün
tesislerin bu seneki konferansa
kat›lmas›n› bekliyor.

Yeflil Tesisler Ekim
Ay›nda bulufluyor

12 MART 2010 / EKOIQ

Haberler

Türkiye’deki mimarl›k ve yap› sektöründe
ekoloji ve sürdürülebilirlik çal›flmalar›n›n en
önemli ayaklar›ndan biri olan EKODesign
2010 Konferans›n›n üçüncüsü 14 Nisan 2010
günü bafll›yor. Konferansta yeflil binalar›n; fi-
nansman, tasar›m, mühendislik ve planlama
boyutlar› tart›fl›lacak. Konferans›n flöhretli
konuklar› aras›nda deneysel Hypergreen ku-
lesinin tasar›mc›s›, dünyaca ünlü Frans›z mi-
mar Jacques Ferrier; e¤itim yap›lar›n›n sürdü-
rülebilir tasar›m› konusunda uzmanlaflm›fl
deneyimli mimar Peter Clegg ve kurdu¤u Lon-
dra merkezli BDSP Çevre Mühendisli¤i firma-
s› ile yarat›c› ve sürdürülebilir yap› çözümleri-
ne imza atan mühendis Klaus Bode, kendi ye-
flil tasar›m deneyimlerini konuklarla paylafla-

caklar. EKODesign 2010 Konferans›, Türki-
ye’nin yeflil binalar konusunda vizyonunu be-
lirleyen kurumlar›n temsilcilerini de konufl-
mac› olarak a¤›rl›yor. Ana sponsorlu¤unu
BASF, Siemens Ev Aletleri ve Fibrobeton’un
yapt›¤› konferans›n etkinlik program› ile ilgi-
li geliflmeler www.ekodesignkonferansi.com
adresinden takip edilebilir.

uygulamal› olarak gösteriliyor. ‹lk olarak Ifl›k
‹lkö¤retim Okullar› bünyesinde bafllayan et-
kinlikler dizisiyle, ilk üç ayda fiiflli ve çevre-
sindeki 3 bin çocu¤a ulafl›lmas› hedefleniyor. 

Kampanyan›n ana destekçilerinden Tetra
Pak, üretti¤i ambalajlar›n dörtte üçünün kâ-
¤›ttan olufltu¤u gerçe¤ini göz önünde tuta-
rak, kâ¤›t hammaddesini sa¤lad›¤› ormanla-
r›n sürdürülebilir olmas›na özel önem veri-
yor ve zaman içinde hammadde ihtiyac›n›n
tamam›n› Orman Koruma Konseyi (FSC- Fo-
rest Stewardship Council) sertifikal› kuru-
lufllardan tedarik etmeyi hedefliyor.

EKODesign Konferans› Bafll›yor

Tetra Pak ile City’s Niflantafl› Al›flverifl Mer-
kezinin birlikte hayata geçirdi¤i “fiehirdeki
Küçük Ayaklar Do¤adaki Büyük Ad›mlar”
projesi kapsam›nda ilkö¤retim ça¤›ndaki
600 çocuk geri dönüflüm ve yenilenebilirlik
konusunda e¤itim ald›. Proje kapsam›nda ço-
cuklara, enerji ve su tasarrufuna dikkat edil-
mesi; yenilenebilir kaynaklar›n ve bunlardan
üretilmifl ambalajl› ürünlerin kullan›m›na
öncelik verilmesi ve ambalaj at›klar›n›n yafl
at›klardan ayr› toplanmas› gerekti¤i ayr›nt›l›
olarak anlat›l›yor. E¤itim kapsam›nda ayr›ca
Tetra Pak paketlerinden kâ¤›t üretilmesi de

Küçük Ayaklardan Büyük Ad›mlar
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Yap›-Endüstri Merkezi taraf›ndan
1991 y›l›ndan bu yana
düzenlenen Türkiye’nin yap›
malzemesi alan›ndaki ilk
yar›flmas›, Alt›n Çekül Yap› Ürün
Ödülü için baflvurular bafllad›.
Yap› sektöründe faaliyet
gösteren tüm firmalar›n
baflvurabilece¤i yar›flmada
ürünler; üretim, uygulama ve
kullan›m süreçlerinde ak›lc›l›k ve
enerji tasarrufu sa¤lamalar›,
çevreye, sa¤l›¤a zararl› bir
yönlerinin olmamas› ve üretimde
yerli kaynaklar›n da kullan›lmas›
gibi k›staslara göre
de¤erlendirilecekler. Baflvuru
yapacak flirketlerin, ürün tan›t›m
dosyalar›n› ve baflvuru formlar›n›
en geç 19 Nisan 2010 günü
saat 17.00’ye kadar Yap›-
Endüstri Merkezine teslim
etmeleri gerekiyor.

Ayr›nt›l› bilgi ve baflvuru için: 

Yap›-Endüstri Merkezi 

Fulya Mah. Yeflilçimen Sok.

No:12/430 (Polat Kulesi Yan›)

34394 Fulya / ‹stanbul 

Tel: 0212 266 70 70 - 

Faks: 0212 266 70 10 

info@yemodul.com 

www.yemodul.com/altincekul

Alt›n Çekül Ödülleri 
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Bal›kesir'in Havran ilçesinde,
bafllat›lan "Her çekirdek bir fi-
dan olsun" kampanyas› kapsa-
m›nda, 35 kilo meyve çekirde¤i
toprakla buluflturuluyor. Ça-
nakkale’de yaflayan TEMA gö-
nüllüsü Zeynep Gülperi Soner-
man’›n 2008 y›l›nda bafllatt›¤›
ve ilk uygulamas›n› yaflad›¤› il-
çede düzenledi¤i “Her Çekir-
dek Fidan Olsun” kampanyas›-
n›n ikinci ad›m›, Havran’da
gerçeklefltirilecek. Kampanya
çerçevesinde toplam› 35 kilogram› bulan f›s-
t›k çam›, erguvan, akasya, aybatus, fleftali,

kiraz ve erik çekirdeklerini
Havran Tar›m ‹lçe Müdürlü-
¤üne teslim eden Sonerman
bas›na yapt›¤› aç›klamada
“Yazlar› yedi¤iniz meyve çe-
kirdeklerini çöpe atmay›n.
Kurutun, biriktirin, isterse-
niz bana gönderin, isterse-
niz do¤a yürüyüfllerinizde
uygun buldu¤unuz yerlere
çekirdekleri ekin. Çekirdek-
lerin bir süre sonra bir a¤aç-
ta yeniden hayat bulmas›na

arac› olun. Da¤lar›m›z, a¤açs›z arazilerimiz
meyve vermeye bafllas›n” dedi. 

Yalova Belediyesi, al›flverifllerde naylon po-
fletlerin kald›r›lmas›, yerine file ve bez torba-
lar›n kullan›lmas› için kampanya bafllatt›.
Ocak ay›nda vatandafllara file ve bez torba
da¤›tan Belediye Baflkan› Yakup Koçal, “Ge-
lece¤imiz için naylon pofletten vazgeçelim.
Geçmiflte oldu¤u gibi file ve bez torba kulla-
narak gelecek nesillere örnek olal›m” dedi.
Yalova’da iki, üç ayl›k bir zaman dilimi içinde
baflta pazaryerleri ve al›flverifl merkezleri ol-
mak üzere birçok iflletmeci naylon poflet kul-
lanmayacak. Bu etkinlik kapsam›nda ilk
etapta halka 5500 file ve bez torba da¤›t›la-
cak. 3 Nisan 2010 tarihinde ise pazarda nay-
lon poflet kullan›m› tamamen
yasaklanacak.

Mu¤la Dalyan Kanal›nda tur hizmeti veren
tekneler bugüne kadar fosil yak›tlarla çal›fl›-
yordu ve tabii ki son derece hassas bir eko-
sisteme sahip olan Dalyan’da deniz kirlili¤ine
yol aç›yordu. Ama art›k tekneler mazotla de-
¤il,  güneflten elde edilen tertemiz elektrikle
çal›flacak. 

Mu¤la Valili¤i ve Mu¤la Üniversitesi De-
kanl›¤› aras›nda imzalanan protokol sayesin-
de gerçeklefltirilecek tesis sayesinde, toplam
600 tekne günefl enerjisi ile flarj edilecek.
Toplam maliyeti 1,8 milyon Euro olan proje
için gerekli kaynak AB Çevre hibe fonlar›n-
dan sa¤lanacak. Tesislerin yap›m›n›n dan›fl-
manl›¤›n› ise Mu¤la Üniversitesi üstlendi.

Çekirdekler Çöpe de¤il; Havran’a

Yalova’da Naylon
Pofletler Tarihe
Kar›fl›yor

Dalyan’da 600 
Tekneye Temiz Enerji
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Yefliller Partisi Tar›m
Çal›flma Grubunun
yay›n organ›
Mahsül’ün dördüncü
say›s› yay›nland›.

Derginin ana konular›ndan biri
uçakla ilaçlama. Yefliller Tar›m
Grubu, Kuzey Ege’deki
zeytinliklerde uygulanan havadan
tar›msal ilaçlama faaliyetlerinin,
orta vadede üreticinin gelirlerini
azaltacak ve uzun vadede belki
topraks›zlaflt›racak bilinçsiz bir
uygulama oldu¤unu savunuyor.
Mahsül ekibi kitlesel bir
kampanya yürütebilmek için
devlet yetkililerine, turizmcilere ve
sivil toplum kurulufllar›na yönelik
bir dilekçe oluflturmufl. Dilekçe,
kimyasal haflere ilaçlar›n›n bu
konuda bir çözüm üretmedi¤ini,
hatta mevzubahis ilaçlar›n ertesi
sene daha fazla haflerenin
üremesine yol açt›¤›n› savunuyor.

Dünyan›n önemli çikolata
üreticilerinden Nestlé, Bursa
Karacabey’deki fabrikas›nda
do¤al so¤utucu cihazlar
kullanmaya bafllad›. Nestlé bu
uygulamayla ‘Montreal Protokolü’
ve AB düzenlemelerine de tam
uyum sa¤lam›fl oldu. Ozon
tabakas›n› incelten maddelerin
belirlendi¤i Montreal Protokolü,
R22 isimli birinci grup so¤utucu
gazlar›n 2016’ya kadar
durdurulmas›n› ve 2040 y›l›nda
ise tamamen kald›r›lmas›n›
hedefliyor. Karacabey’deki
fabrikas›nda R22 gazlar›n›n
kullan›m›na tamamen son veren
Nestlé, küresel ›s›nmaya ciddi
etkileri olan ikinci grup
so¤utucular› da ortadan
kald›rmay› hedefliyor. 

Mahsül: Havadan
‹laçlama Çözüm De¤il

Nestlé R22’den 
Vazgeçti
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Haberler

Dünya Sürdürülebilir
Kalk›nma ‹fl Konseyinin
Türkiye’den ilk üyesi
olan Eczac›bafl› Toplulu-
¤u, TÜS‹AD ve Bölgesel
Çevre Merkezinin birlikte oluflturdu¤u ‹klim
Platformuna kat›ld›. Adil ve sa¤lam bir küre-
sel anlaflma için iklim de¤iflikli¤i konusunda
çözüm yaratmay› hedefleyen ‹klim De¤iflikli-
¤ine Karfl› Kopenhag Bildirisini ve Birleflmifl
Millet Küresel ‹lkeler Sözleflmesini (Global
Compact) de imzalayan Topluluk, bu konuda-
ki çal›flmalar›n›, kendi bünyesinde oluflturdu-
¤u “Sürdürülebilir Kalk›nma Çal›flma Grubu”
ile sürdürüyor. 

Topluluk kurulufllar›n›n temsilcilerinden
oluflan çal›flma grubunun ana hedefi, sürdü-
rülebilir kalk›nma uygulamalar› konusunda
bir Topluluk envanteri oluflturmak ve bu ko-
nudaki çal›flmalar› faaliyet gösterilen sektör-
ler baz›nda derinlefltirmek. Çal›flmalar kapsa-
m›nda kurulufllar, özel olarak seçilerek ve

uyarlanan GRI raporlama tek-
ni¤ine uygun flekilde ayl›k gös-
tergeler halinde insan kaynak-
lar› uygulamalar›ndan üretim
süreçlerine kadar pek çok

alandaki göstergeleri izleyerek, merkezi ra-
porlama sistemine iletiyor. Bu veriler y›ll›k
bazda incelenerek, gelecek y›llarda hedefle-
necek olan iyilefltirme planlar›n› oluflturmak
üzere de¤erlendiriliyor. Böylece sürdürülebi-
lir kalk›nma kapsam›nda uygun parametreler
saptanarak kurulufllarda yap›lan çal›flmalar›n
ölçümlenmesi, iyilefltirmelerin planlanmas›,
sürdürülebilir kalk›nma çal›flmalar› içinde en
iyi uygulama örneklerinin paylafl›lmas› ve ar-
t›r›lmas› teflvik ediliyor. 

Eczac›bafl› Toplulu¤u Global Compact Com-
munication on Progress 2008 ve 2009 Rapor-
lar›, grubun bu çal›flmalar› sonucunda elde
edilen bilgiler ›fl›¤›nda haz›rland›. Eczac›bafl›
Toplulu¤unun 2010 Y›l› Sürdürülebilirlik Ra-
poru haz›rl›k çal›flmalar› ise devam ediyor.

Eczac›bafl› Toplulu¤u, ‹klim Platformuna Kat›ld›

mesai saatleri sonras›nda kapat›lmayan ya-
z›c›lar bu özellik sayesinde yüzde 66 enerji
tasarrufu elde ediyor. 

2009 y›l›nda piyasaya ç›kan tüm HP Laser-
jet ve mürekkep püskürtmeli yaz›c›lar ENER-
GY STAR sertifikas› tafl›yor. HP Laserjet yaz›-
c›lar›n büyük bölümünde bulunan Instant-on
teknolojisi, yüzde 50’ye kadar enerji tasarru-
fu sa¤l›yor. Bu teknoloji sayesinde HP Laser-
jet serisi bugüne dek 5,4 milyon ton karbon-
dioksit sal›m›n› engelledi¤i hesaplanm›fl.

Köklü bilgisayar firmalar›ndan HP, geri dö-
nüflümü teflvik etmek için bafllatt›¤› Gezegen
Ortakl›¤› Program› kapsam›nda püskürtmeli
yaz›c›larda geri dönüflümlü malzemeyle üre-
tim oran›n› 2007 y›l›n›n üç kat›na ç›kartt›.
HP firmas› taraf›ndan yap›lan aç›klamaya
göre yaz›c›lar›n etkinlik düzeyinde flu anda
yüzde 32’ye ulafl›lm›fl durumda. Hedefse yüz-
de 40. Geri dönüflümden elde edilen 46 mil-
yon kilogram plastik ise, bask› ürünlerinde
kullan›lacak. Bu arada HP, yaz›c›larda enerji
tasarrufu sa¤layabilmek için yeni
teknolojiler de gelifltiriyor. Yeni
nesil yaz›c›larda bulunan otoma-
tik aç kapa teknolojisi, yaz›c›n›n ifl
yo¤unlu¤u olmad›¤›nda otomatik
olarak düflük enerji tüketimine
geçmesini ve ç›kt› al›nmak istedi-
¤inde k›sa sürede çal›flmas›n› sa¤-
l›yor. Kurumlardaki hafta sonu ve

HP’den Gezegen Ortakl›¤› Program›
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EN ZENG‹N
YEfi‹L YATIRIMCI

Giriflimcilik

10 
Amerikan argosunda “Yeflil,” dolara verilen isimdir çünkü bu
para biriminin her tür banknotu ayn› yeflil renge sahiptir.
fiimdilerde “çevrenin yeflili” ile “dolar›n yeflili” aras›nda ilginç
bir iliflki do¤uyor ve dünyan›n en zengin adamlar› “Yeflil”e
yat›r›m yap›yor.
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on y›llar›n kârl›, kârl› oldu¤u
kadar da anlaml› yat›r›m alan-
lar›ndan biri “yeflil/yenilene-

bilir enerji”. Küresel ›s›nma, çevre-
nin büyük ölçekli tahribat›, sanayi-
leflmenin dünyan›n gelece¤ini tehdit
etmesi, bu sorunlar›n karfl›nda top-
lumsal duyarl›l›¤›n artmas›, çevre
sorunlar›n›n gündelik hayat›n ve
kayg›lar›n bir parças› haline gelmesi,
politikac›lar›n geliflmelere karfl› ka-
y›ts›z kalmamas›, konvansiyonel
enerji kaynaklar›n›n çok da uzak ol-
mayan bir gelecekte tükenece¤i ger-
çe¤i birçok küresel flirket ve yat›r›m-
c›y› alternatif enerji alanlar›n› kefl-
fetmeye yöneltti. Yenilenebilir/yeflil
enerji kaynaklar›n›n gündeme gel-
mesi hem dünyan›n gelece¤i hem de
ekonomi aç›s›ndan büyük f›rsatlar
sunuyor. ‹ster sadece kârl› bir ifl ola-
rak bakt›klar›ndan, ister duyarl›l›k-
lar› nedeniyle olsun flirketlerin ye-
flil/yenilenebilir enerji alanlar›na yo-
¤unlaflmas›ndan as›l kârl› ç›kan dün-
ya olacak.

Dünyan›n en varl›kl› insanlar› da
bu sürecin d›fl›nda kalm›yor, giderek
daha fazla yeflil/yenilenebilir enerji
ile ilgileniyorlar. Yaflanan ekonomik
kriz k›sa vadede yenilenebilir enerji
yat›r›mlar›n› olumsuz etkilemifl olsa
da uzun vadede trendin ivme kaybet-
meyece¤ini, yenilenebilir temiz ener-
ji kaynaklar›n›n toplam enerji üretimi
ve yat›r›mlar› içinde pay›n› art›rmay›
sürdürece¤ini beklemek gerekir. Bir
araflt›rmaya göre, krizin etkisi ile
2009 y›l›nda temiz enerji alan›nda
yap›lan yat›r›mlar bir önceki y›la göre
yüzde 9 oran›nda azald›. Bunun temel
nedeni ise krizin kayna¤› olan finans
kurumlar›n›n ve bankalar›n yeflil
enerji projelerine ihtiyatl› yaklaflma-
s›. Ancak, örne¤in AB, 2020 y›l›na ka-
dar enerji ihtiyac›n›n yüzde 20’sini
yenilenebilir kaynaklardan sa¤lama-
y› hedefliyor. Hükümetlerin bu hede-
fe ulaflmak için verecekleri destek dü-
flünülürse bu büyük bir yat›r›m alan›
anlam›na geliyor. AB’nin hedefi tut-
turabilmesi için elektrik üretiminin

yüzde 33’ünün rüzgâr, günefl enerjisi
ve hidroelektrik kaynaklar›ndan sa¤-
lanmas› gerekiyor; bu oran bugün iti-
bari ile yüzde 16. 

Ellerinde çok büyük bir miktarda
servet birikmifl olan ifladamlar›,
elektrikli arabalar, günefl enerjisi ve
jeotermal enerji gibi alternatif ener-
ji alanlar›nda yat›r›m yapmaya çok-
tan bafllad›lar. Bugün “En zengin 100
çevreci yat›r›mc›” listesi tam 267
milyar poundluk bir serveti temsil
ediyor. Varl›kl› ve güçlü ifladamlar›-
n›n bu alana yat›r›m yapmas› hiç
kuflkusuz çeflitli siyasi sonuçlar da
do¤uracak. Hükümetler nezdinde bu
tür yat›r›mlar›n teflvik edilmesi için
lobi faaliyetleri içinde olacaklar. Bu
da sonuçta dünyan›n ifline gelecek.
K›sa bir süre içinde, herkesin; hem
yat›r›mc›lar›n hem de toplumun ka-
zand›¤› bir oyuna tan›k olaca¤›z. 

fiimdi dünyan›n en zengin 10 yeflil
yat›r›mc›s›n›n profiline bir bakal›m;
neler yap›yorlar, hangi alanlarda fa-
aliyet gösteriyorlar?

Giriflimcilik

S

Rüzgâr›n O¤lu: Warren Buffet
Birinci s›rada 27 milyar poundluk serveti ile Warren Buffet
var. Rüzgâr enerjisine yat›r›m yap›yor. Modern kapitaliz-
min temsilcisi olarak an›l›yor. Nebraskal› bir politikac›n›n
o¤lu olan Buffet, çocuklu¤unda gazete da¤›t›c›l›¤› yapm›fl.

1965 y›l›nda sorunlar yaflayan bir tekstil firmas›n› alarak ifl haya-
t›na at›lm›fl. fiirketi daha sonra, bünyesinde Coca-Cola ve Dairy
Queen gibi dev firmalar› bar›nd›ran bir holdingin temel tafl› hali-
ne getirmifl. Buffet’in sahip oldu¤u flirketler aras›nda rüzgâr ener-
jisi flirketi MidAmerican Energy de var. Geçen y›l da American
Electric Power ile iflbirli¤ine gitti. Ortaklar Texas, Oklohama ve
Kansas’ta rüzgâr enerjisi yat›r›mlar› planl›yor. Buffet ayr›ca k›sa
bir zaman önce Hong-Kong merkezli, elektrikli arabalar için pil
üreten BYD flirketine de yat›r›m yapt›. 

1
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Yaz›l›mdan Yosuna: Bill Gates
‹kinci s›rada yine bir Amerikal› milyarder var. 26 milyar po-
undluk serveti ile Microsoft’un kurucusu Bill Gates de yeni-
lenebilir enerji alan›nda yat›r›m yapan zenginlerden biri.
Gates, 2008’de hay›r ifllerine daha çok vakit ay›rabilmek

için flirketteki görevinden ay-
r›ld›. Elde etti¤i flahsi serveti-
nin büyük bir k›sm›n› Bill &
Melinda Gates Vakf›na aktar-
d›. Vak›f hay›r iflleri için bugü-
ne kadar 29,7 milyar dolar har-
cad›. Bir yandan da Cascade In-
vestment ad›ndaki flirketi ile
faaliyetlerine devam eden Ga-
tes’in yat›r›mlar› aras›nda
akaryak›t flirketi Pacific Etha-
nol da var. Gates ayr›ca yosun-
dan yak›t üretmeye çal›flan
Sapphire Energy’e de yat›r›m
yapm›fl durumda. Yosun, yeni-
lenebilir enerji sektörünün
gözde maddesi, çünkü hem çok
verimli bir yak›t ve hem de he-
men her koflulda yetiflebiliyor. 

IKEA ve Ingvar Kamprad
Yenilenebilir enerjiye yat›r›m yapan
dünyan›n en zenginleri listesinde
üçüncü s›rada 22 milyar poundluk
serveti ile ‹sveçli Ingvar Kamprad var.

IKEA’n›n kurucusu olan ‹sveçli milyarder Kamprad
dünyan›n 36 ülkesinde faaliyet gösteren ma¤azala-
r›nda çevre duyarl›l›¤›na büyük önem veriyor. 2012
y›l›na kadar bütün ma¤azalar›nda ayd›nlatma ve
›s›tma için yenilenebilir enerji kaynaklar› kullan›la-
cak. Ayr›ca IKEA’n›n otomobil filosundaki arabalar
Honda’n›n hibrid araçlar› ile de¤ifltirildi; çal›flanlar
da hibrid araba almalar› konusunda teflvik ediliyor,
LPG’li araç alacak çal›flanlar için uygun koflullarla
kredi sa¤lan›yor.

3

3.6 Milyar
Poundluk
Temizlik:
Marcel

Brenninkmeijer
C&A ma¤azalar›n›n sahibi Hollan-
dal› bir aileden gelen Marcel Bren-
ninkmeijer yeflil enerji yat›r›mlar›-
na odaklanan 3,6 milyar pound bü-
yüklü¤ündeki Good Energies fonu-
nu yönetiyor. Good Energies kuzey
Amerika, Avrupa, Asya’da rüzgâr ve
günefl enerjisi alan›nda faaliyet gös-
teren 30’dan fazla flirkete yat›r›m
yapm›fl durumda. C&A 1861 y›l›nda
iki kardefl taraf›ndan kuruldu. fiu
anda 16 ülkede ma¤azalar› var, C&A
Brenninkmeijer ailesine 19 milyar
poundluk bir servet kazand›rd›. 

4
2
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Giriflimcilik

Biyoyak›t›n Efendisi: Mukesh Ambani
15 milyar poundluk bir servete sahip olan
Hintli ifladam› Mukesh Ambani’nin yeflil enerji
alan›ndaki faaliyetleri aras›nda g›da üretimin-
de kullan›lmayan, yak›t elde edilen, çorak ara-

zilerde büyüyebilen ekinlerin üretimi var. Bu faaliyetleri
Ambani’nin Reliance Life Sciences (RLS) flirketi yürütüyor.
RLS ayr›ca uygun sulama koflullar› alt›nda verimi iki kat›na
ç›kartan hibrid biyoyak›t tohumu çeflitleri üzerinde de çal›-
fl›yor. RLS, 100,000 ton biyoyak›t elde edilen araziler üzerin-
de 100 bin Hintli çiftçi ile birlikte çal›fl›yor.

5

New York New York:
Michael Bloomberg
Yenilenebilir enerji alan›na yat›r›m ya-
pan milyarderlerden biri de New York

kenti belediye baflkan› Michael Bloomberg. Zenginli¤i-
ni finansal bilgi faaliyetlerinden elde eden Bloomberg
belediye hizmetlerinde çevreye duyarl›l›¤›n› ön planda
tutuyor. 2030 y›l›nda nüfusun bir milyon kifli daha ar-
taca¤› New York için daha yeflil, küresel ›s›nma ile mü-
cadele eden bir kent projesi haz›rlad›. Bloomberg’in
çevre ile ilgili vizyonu bununla s›n›rl› de¤il. Kentin ih-
tiyac› olan enerjiyi günefl panelleri, ›rmaklardaki gel-
gitler, köprüler ve gökdelenlerin tepelerine rüzgâr tür-
binleri yerlefltirerek karfl›lamay› düflünüyor. Bloom-
berg’in serveti 14 milyar pound. 

Çevreden Emekli
Olunmaz:
Michael Otto
Dünyan›n en büyük posta ile al›flverifl
flirketlerinden birinin sahibi olan Mic-

hael Otto, Otto Group’taki iflinden 2007 sonunda
emekli oldu. Amazon’un ard›ndan en büyük internet
al›flverifl flirketi olan Otto Group uzun zamand›r çevre
aç›s›ndan güvenli ve sa¤l›kl› ürünler sunuyor. fiirket
1992 y›l›ndan itibaren ürünlerinde baz› boyalar›n,
kimyasallar›n, elyaf›n, hayvan kürklerinin ve tropikal
a¤açlardan elde edilen malzemenin kullan›m›n› ya-
saklad›. Otto Group Elbe ›rma¤›n›n korunmas› ama-
c›yla kurulan bir vakf› da destekliyor. 

7
6
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AltaRock’a 20 Milyon 
Dolar: Paul Allen 
11,5 milyar poundluk bir servetin sahibi, Mic-
rosoft’un kurucular›ndan Paul Allen’in sahip

oldu¤u Vulcan Capital, Seattle merkezli bitki ya¤lar›ndan di-
zel yak›t üretimi yapan Imperium Reneweables’a 250 bin
dolar yat›r›m yapt›. fiirketin 2008 y›l›nda ileri jeotermal sis-
temler üreten California merkezli AltaRock Energy’ye de 20
milyon dolarl›k büyük bir yat›r›m› sözkonusu. Ayr›ca Al-
len’in gayrimenkul flirketi Seattle’da çevre dostu malzeme-
lerden evler yap›yor. 

8

E¤itim fiart: 
Donald Brend
Kaliforniyal› gayrimenkul ya-
t›r›mc›s› Donald Brend
1997’de daha sonra Donald

Brend Çevre Bilimleri ve Yönetimi ad›n› ala-
cak okula 15 milyon dolar ba¤›fllad›. Yat›-
r›mc› söz konusu okula 2004’te 5 milyon do-
lar daha verdi. Bilim insanlar› ve çevre yö-
neticilerine e¤itim veren Okul, 21. yüzy›l›n
çevre sorunlar›n› tan›mlama ve çözüm üret-
me konusunda önder bir rol oynuyor.
Brend’in flahsi geliri ise 8,7 milyar pound.

9

T›klay›n 
Yenilensin:
Sergey Brin10

Listenin onuncu s›ras›nda 7,5 milyar poundluk ser-
veti ile Google’›n kurucular›ndan Sergey Brin var.
Brin servetinin önemli bir k›sm›n› yeflil enerji ala-
n›na yat›rm›fl durumda. ‹fl orta¤› Larry Page gibi,
elektrikle çal›flan Tesla Roadster araçlar›n› üreten
Tesla Motors’un önemli hissedarlar›ndan biri. Bü-
yük bir zenginli¤i elinde tutan Google da giderek
daha çevreci bir flirket haline geliyor. 2008 y›l›nda
flirket yeralt›ndaki ›s›y› kullanarak elektrik üret-
mek amac›yla 10 milyon dolarl›k yat›r›m yapt›. Bu
Google’›n rüzgâr, termal ve jeotermal enerji alan›n-
da yapmay› düflündü¤ü yüz milyonlarca dolarl›k
yat›r›m planlar›n›n bir parças›. 
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Victor Ananias:

“Hem Adil; 
Hem Organik”
Bundan 10-15 y›l önce organik üretim nedir diye
sorulsa neredeyse hiçbirimizin bir yan›t› yoktu.
Organik üretim yapanlar›n say›s› bir elin parmaklar›n›
geçmiyordu. ‹ç pazar s›f›rd›. Sonra “Bu¤day” ortaya
ç›kt›. Önce bir çevreydi; sonra dergi oldu; en
sonunda da dernekleflti ve bir organik üretim ve
tüketim hareketine dönüfltü. 
Bu¤day’›n bafl›ndan beri içinde olan Victor Ananias,
EKOIQ’ya bu büyük dönüflümün hikâyesini anlatt›.
Organik üretimin s›f›rdan nas›l kocaman bir
ekonomik harekete dönüfltü¤ünü; birbiri ard›na
aç›lan organik halk pazarlar›n›; 15 bine ulaflan
ekolojik tar›m üreticilerinin ve dünyadaki “adil ve
organik ticaretin” geliflimini aktaran Ananias, 
“Art›k bu iflten para da kazan›lacak” diyor.
Önümüzdeki say›lar›m›zda da organik üretim ve
tüketimde gerçekleflen inan›lmaz geliflmenin
ipuçlar›n›, aktörlerini ve gelece¤ini ele almaya
devam edece¤iz. fiimdi söz Victor Ananias’da…

Röportaj: Bar›fl DO⁄RU
Foto¤raflar: Artür BÜYÜKTAfiÇIYAN
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Ananias, asl›nda
Türkiye’nin

geriden gelmenin
birçok avantaj›n›

tafl›d›¤›n›
düflünüyor. 

Ekolojik ve Ekonomik Dönüflüm Yaflan›yor
fiu anda Türkiye’de ekolojik tar›m alan›nda
büyük bir dönüflüm gerçeklefliyor. Ancak ya-
k›n bir zamana kadar ekolojik tar›m stan-
dard› Türkiye’nin birçok bölgesinde zaten
devam ediyordu. Burada kast etti¤im sertifi-
kal› organik üretim de¤il. Bahsetti¤imiz bu
üretim birimleri, özel olarak orman köylüle-
ri veya kendisi için tar›m yapan küçük birim-
ler, çok yak›n bir zamana kadar ekolojik üre-
tim standartlar›na yak›n bir tarzda üretim
yapmaya devam ettiler. Bunu önemle vurgu-
lamam›z›n nedeni, bunlar›n asl›nda, Türki-
ye’de küçük üretici profili olarak ihtiyac›m›z
olan ve iç pazar› besleyecek organik üretici-
ler olmalar›. Bu köylülerin örgütlenmeye,
desteklenmeye ve üçüncü olarak da lojistik
yard›ma ihtiyaçlar› var. 

Küçük topraklara veya toplama alanlar›na
sahip olmalar› onlar›n en büyük avantajlar›.
Ayr›ca ifllerine çok hakimler; organik üretimi
çok iyi biliyorlar. Tecrübeleri çok fazla; o yüz-
den e¤itime de ihtiyaçlar› yok. ‹kincisi üret-
tikleri veya toplad›klar› ürünleri son derece
iyi biliyorlar; dolay›s›yla karfl›lar›na ç›kan so-

runlar› çok kolay bir flekilde çözüyorlar. Hiç-
bir ek finansmana ihtiyaç duymadan, sadece
bir miktar üretimlerini art›rarak organik
üretime geçmeleri ve iç pazara girmeleri
mümkün. 

Organik Üretim 
K›rsal Kalk›nman›n Parças›d›r
Organik ziraata geçiflte en büyük sorunlar-
dan biri sertifikasyon. Onu da grup sertifi-
kasyonuyla, bölgesel olarak, havza baz›nda
baflvurularla çözebilecekler. Ayr›ca sertifi-
kasyon giderleri her zaman biraz abart›l›r
ama asl›nda hiçbir zaman sertifika fiyat›, son
ürünün fiyat›n›n yüzde birini bile bulmaz. Bir
de bunu kalem al›rken de, araba al›rken de
güvenlik için de zaten ödüyorsunuz. Peki ne-
den g›da gibi hayati bir konuda öderken s›-
k›nt› duyas›n›z ki!

Ekolojik olarak üreten ama çeflitli neden-
lerle say›lar› giderek azalan bu insanlar›n bu
sürece adapte olmas›, asl›nda Türkiye’nin za-
ten ihtiyac› olan k›rsal kalk›nma program›-
n›n önemli bir parças› olmal›d›r ve zaten flu
anda fiilen bu gerçekleflmektedir. 
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Birbiri ard›na
aç›lan “100%

Ekolojik Pazarlar,”
organik üretimde

büyük bir
istihdam aç›¤a

ç›karacak.

Organik Tar›m Çevreyi de Korur
‹flin bir baflka yönü daha var. Organik ziraat
yapan insanlar sadece g›da üretimi yapm›-
yorlar, ayr›ca do¤a koruma hizmeti de yap›-
yorlar. Su havzalar›n›n ve tar›m alanlar›n›n
korunmas›nda çok önemli rolleri var köylüle-
rin.  Avrupa Birli¤i bu konuda çeflitli destek
uygulamalar› bafllatt›. Türkiye de Çevre
Amaçl› Tar›msal Arazilerin Korunmas› (ÇA-
TAK) Program› kapsam›nda tar›msal üretim
yaparken çevreye özen gösteren, koruyan
köylüye destek sa¤l›yor. Üç y›ld›r Do¤a Dostu
Tar›m projesi kapsam›nda seçilmifl bölgeler-
de do¤a koruma yapan köylüye dönüm bafl›-
na ekstra teflvik sa¤lan›yor. 

Türkiye’de kanun ve yönetmeliklerimizin
tamamen Avrupa Birli¤i standartlar›nda ol-
du¤unu söyleyebilirim. Bu konuda hiçbir s›-
k›nt›m›z yok. Mevzuat›n uygulanmas›nda
ufak tefek s›k›nt›lar olmas› da gayet do¤al.  

Türkiye’de 15 Bin Kifli 
Organik Tar›m Yap›yor
Bakanl›¤›n resmi rakamlar›na göre organik
tar›mla u¤raflan kiflilerin say›s› 12-16 bin
aras›nda de¤ifliyor. Ancak Türkiye’de ekolo-
jik sertifikal› üretim yapan üretici say›s›n›n
15 bin civar›nda oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu
rakam küçük gibi görünebilir ama 10 y›l ön-
ce bu say› neredeyse s›f›rd›. ‹ç pazar diye bir
fley yoktu.  

Maalesef flu anda iç pazar›n hacmi konu-
sunda hiçbir sa¤l›kl› bilgi yok.  Bu konuda
sertifikasyon firmalar›nda bilgiler var an-
cak bunlar› toplayan, derleyen, veri taban›-
na giren kimse yok. Bunu Bakanl›¤›n yap-
mas› gerekiyor ama flimdilik bu tür bir çal›fl-
ma yap›lmad›. Bu konudaki bir baflka s›k›n-
t› da flu:  Siz diyelim ki ekolojik süt üreti-
minde kullan›lmak üzere, hayvan yemi ola-
rak çok büyük bir alanda yonca, fi¤ vesaire
ekiyorsunuz. Bu da ekolojik üretime giriyor
ama sonuç olarak pazara ç›kard›¤›n›z orga-
nik ürün süt ve süt ürünleri. Dolay›s›yla
böyle de bir kar›fl›kl›k var rakamlarda. Bu
konuda Bakanl›¤a çeflitli önerilerimiz var.
2010’un sonunda çok daha sa¤l›kl› bilgiler
alabilece¤iz bu konuda. 

Organik ‹ç Pazar›m›z 
Do¤u Avrupa Ülkelerini Geçti
Ekolojik üretim alan›nda bütün dünya ülke-
lerini takip etmeye çal›flt›¤›m›z için flunu
çok net söyleyebiliriz: fiu anda Türkiye’deki
ekolojik ürün iç pazar›, bütün Do¤u Avrupa
ülkelerinden daha yüksek. Ayr›ca Bat› Avru-
pa ülkelerini de dahil etti¤imizde, kendi
üretimini tüketen ilk üç ülkeden biri. He-
men hiç organik ürün ithal etmiyor. Hâlbu-
ki ‹ngiltere, Almanya ve ‹sviçre gibi büyük
organik iç pazarlar, toplam tüketimlerinin
neredeyse yüzde 80’ini  ithal ediyor.
Türkiye çok küçük bir miktarda ithalat
yap›yor, ona da karfl› de¤iliz. Kaliteli yetiflti-
rilemeyen baz› ürünler olabilir; bu gayet do-
¤al. Ancak bu konuda yerel üretim son dere-
ce önemli çünkü çevre aç›s›ndan üretilenle-
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rin en yak›n bölgede tüketilmesi gerekiyor
ki; ulafl›m kaynakl› karbondioksit emisyo-
nuna neden olunmas›n.  Karbon  ayakizini
düflürmek önemli. Bu yüzden ekolojik ürün-
lerde, özellikle k›talararas› ticaret pek tav-
siye edilmeyen bir yaklafl›md›r.

Türkiye’nin Slow Food Hareketi: 
Esnaf Lokantalar›
Türkiye’nin pazar geliflimlerinde de çok
önemli bir avantaj› var. Bu alandaki zenginli-
¤ini çok daha art›rabilecek durumda. Özellik-
le damak tad› anlam›nda bizim ‹talyanlardan
pek bir fark›m›z yok. Geleneksel a¤›z tat ve
lezzetlerimiz hâlâ duruyor.  ‹talya’daki Slow
Food hareketini düflünün; bizde esnaf lokan-
talar›yla görünmeyen bir Slow Food hareketi
zaten vard›r.  Biz hâlâ a¤›z tad› olan bir ülke-
yiz. Almanya veya benzer bir ülkeye gitti¤i-
mizde ne yiyece¤imizi flafl›r›r›z; bir türlü ken-

di damak tad›m›za uygun yemekler bulama-
y›z. Her ne kadar bu al›flkanl›klar›m›z yavafl
yavafl bozulsa, endüstriyel tatlar hakimiyet
kazanmaya bafllasa da, flu andaki nesil hâlâ
bu lezzet bilincini tamamen kaybetmifl du-
rumda de¤il. Dolay›s›yla hâlâ böyle bir flans›-
m›z var. 

Ekolojik Pazarlar Çok Önemli
Geleneksel olarak zaten k›rsalda çok kolay
üretti¤imiz, tad›n› bildi¤imiz ve onaylad›¤›-
m›z lezzetleri, organik pazarlar yoluyla tüke-
ticiye sunmam›z mümkün. ‹ç pazarlar›n geli-
fliminde organik pazarlar gerçekten çok bü-
yük bir rol oynuyor. Çek Cumhuriyeti, Slo-
vakya ve Polonya’n›n geliflimlerini takip edi-
yoruz. Buralarda maalesef t›pk› Almanya gibi
ithal organik ürünlerle dolu dükkânlar aç›l›-
yor. Ço¤unda halk pazar› yok veya bizimki-
lerle k›yaslanmayacak kadar küçük.  

Pasta Piflmeden Paylafl›lmaz
1999’da ilk defa Bafa Gölünde, organik ürün-
ler için sa¤l›kl› bir iç pazar gelifltirilmesine
yönelik bir kongre düzenlemifltik. Burada ilk
defa, Bakanl›k, sivil giriflimciler ve flu andaki
Organik Pazarlar Komitesindeki üreticiler
bir araya gelmiflti.  Orada ekolojik ürünün iç
pazar›n›n oluflabilece¤ine karar vermifltik. ‹ç
pazar birçok insan için önemli bir f›rsat ama
bu f›rsat›n oluflmas› için ilkönce o yeni paza-
r›n rekabet altyap›s›n›n ve belirli koflullar›n
oluflmas› gerekiyor. Rekabetten önce iflbirli-
¤i oluflacak; belirli bir pasta ortaya ç›kacak.
Pastay› piflirmeden paylaflmak anlams›z.
Kimseye bir yarar› yok. 

Hiçbir finansal altyap›s› olmamas›na,
elinde hiçbir ticari gücü bulunmamas›na
karfl›n Bu¤day Derne¤i bu sürecin en güçlü
aktörü oldu. Tamamen gönüllülük esas›na
dayal› sivil bir örgütlülük üzerinden bunu
gerçeklefltirdi. En küçükten en büyü¤e üre-
ticilerin tümünün temsilcileri bu yap›n›n
içinde. Zaten bütün kararlar, bu insanlarla
beraber al›nd›; belediyelerle beraber görü-
flüldü; halk pazarlar›n›n standartlar› belir-
lendi. Ve asl›nda bütün di¤er kurulufllara da
örnek oldu. 

“‹ç pazar birçok
insan için önemli
bir f›rsat ama bu
f›rsat›n oluflmas›

için ilkönce o yeni
pazar›n rekabet

altyap›s›n›n
oluflmas›

gerekiyor.”
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“Ekolojik pazarlar,
tüketicinin

organik ürünle
tan›flmas› için çok

önemli bir
deneyim oldu.”

‹nsanlar Art›k Para Kazanmaya
Bafllayacaklar
Her iflin bir yat›r›m dönemi var. Ekolojik üre-
tim ve bu ürünlerin pazarlamas› anlam›nda
bu yat›r›m sürecinin sonuna gelmifl durum-
day›z. ‹flini do¤ru olarak yapan insanlar›n bu-
radan para kazanmaya bafllad›¤› bir dönem-
deyiz art›k. ‹flin ilginç taraf› bu ifle büyük ser-
maye koyarak girenler bu iflten zarar ettiler.
Baz›lar›n›n kurulufl dan›flmanl›¤›n› de ben
yapm›flt›m. 

Mesela Türkiye’de organik ürün satmakla
özelleflmifl dükkânlar flu ana kadar baflar›l›
olamad›. Almanya ve ‹sviçre gibi geliflkin ör-
neklere bakt›¤›m›zda bunun nedenini görü-
yoruz: Buralarda bu tür özelleflmifl ma¤azalar
çok sonra kuruldu. Bunun nedeni de güven-
dir. Ekolojik g›da üretimi ve sat›m›, güvene
dayal› bir ifltir.  Ayr›ca bir dükkân› hafta boyu
aç›k tutmak için büyük bir sirkülasyon gere-
kir. Bu nedenle pazar›n iyice oturmas› gere-
kir. Mesela flu anda bu tür özelleflmifl dük-
kânlar ucu ucuna gelmeye, kendi kendini
döndürmeye bafllad›. O da ekolojik pazarlar
sayesinde oldu. Pazarlar› ilk kurarken, dük-
kânlardan tepki ald›k: Sat›fl›m›z› iyice azalta-
caks›n›z diye. Ama tam tersi oldu. fiimdi bize
teflekkür ediyorlar. 

Organik G›da Anlat›lmaz; Tad›l›r
Tüketiciye ekolojik g›dalar› teorik olarak an-
latamazs›n›z. Onu tatmal›, almal›, görmeli
evine götürmeli. Kesesini ona göre ayarla-
may› ö¤renmeli.  Bir de taze meyve ve sebze
bu topraklardaki insanlar için çok önemli.
Onun da¤›t›m ve sat›m›n› çözmeden bu ifli
halledemeyece¤imizi anlad›k befl alt› sene
önce. Kuru g›dalarla olmaz bu ifl. Onda ilaç
olup almad›¤›n› düflünmüyor bile insanlar.
Ama toplum halk pazarlar›nda bütün g›dala-
r›n ekolojik olarak üretilebilece¤ini görünce
bu ifle olan inanc› artt›. Dükkânda üreticiyi
görmüyor ama pazara gelince üreticiyle ta-
n›fl›yor, konufluyor. Bizim pazarlar›m›zda
sat›c›lar›n yüzde 60-70’i üreticidir. Sorular›-
n› sorabiliyor; isterse gidiyor çiftliklerini zi-
yaret ediyor. Ve organik g›dalara olan güve-
ni art›yor. 

Ekolojik Ürüne Talep Tüm Dünyada Art›yor
Bu alanda dünyada da çok büyük bir hareket
var. Ben dün Nürnberg’deki BIOFACH Fua-
r›ndan geldim. Bu y›l 22.’si düzenlenen ve ku-
ruldu¤u andan itibaren dünyan›n en büyük
ekolojik ürün fuar› olan B‹OFACH, asl›nda Al-
manya pazar› için düflünülmüfl ama her y›l,
dünyan›n dört bir yan›ndan 4 binin üzerinde
firman›n stand› kuruluyor.  45 bin civar›nda
da ziyaretçisi var. Ve ekonomik krize ra¤men
kat›l›mc›s› ve ziyaretçisi düflmeyen; hatta ar-
tan nadir fuarlardan biri. 

Tüm dünyadan üreticilerin yer ald›¤› bu fu-
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arda flunlar› gördük: Ekolojik ürün talebi h›z-
la art›yor. Bir baflka ilginç geliflme de, art›k
ekoloji sertifikalar›n›n ötesinde bir aray›fl›n
bafllamas›: O ürünü üreten kiflinin hayat› ile
ilgilenmeye yönelik bir duyarl›l›k boy verme-
ye bafll›yor. Gerek iklim de¤iflikli¤i, gerek Af-
rika k›tas›ndaki açl›k sorunu, gerek çeflitli
yerlerde yaflanan toplumsal çözülmeler böy-
le bir duyarl›l›¤›n oluflmas›na yol aç›yor ve
iflin toplam›nda, bütün geliflmifl ülkelerde
“Adil Ticaret” diye bir kavram ortaya ç›k›yor.
Ve enteresan bir flekilde her yer bu fikirden
etkileniyor: Afrika’daki üreticiler de bundan
etkileniyorlar ve Do¤u Avrupa ülkelerinden
daha h›zl› bir flekilde kendi iç pazarlar›n›
oluflturuyorlar. 

Art›k Organik Olmas› Yetmiyor; 
Adil de Olmal›
Kafalar›m›zda flöyle ezberler vard›r: Bir ül-
ke önce zengin olur; sonra ekolojik ürüne
ra¤bet artar. Hiç öyle olmuyor. Bizden çok
daha az ekonomik geliflmiflli¤e sahip birçok
ülke çok h›zl› bir biçimde organik iç pazar›-
n› oluflturuyor. Mesela Bolivya veya küçük
ada ülkeleri, iklim de¤iflikli¤i sorunu nede-
niyle bir tercih olarak ekolojik tar›m ilkele-
rini benimsiyorlar. 

Geliflmifl ülkelerden bahsetmiyorum bile.
Amerika, Kanada, Fransa, Kuzey Ülkeleri, Al-
manya ve Fransa’n›n ekolojik pazarlar› al›p
bafl›n› gitmifl durumda. Burada iflin sosyal
sorumluluk taraf› daha a¤›r bas›yor diyebili-
rim. Bu yüzden BIOFACH, bu seneki fuar›n
ana temas›n› flöyle belirledi: Fair and Orga-
nic. Yani “Adil ve Organik”. Fuarda dünyan›n
dört bir yan›ndan geliflen kat›l›mc›lar onlar-
ca oturumda bir araya geliyorlar. Bu toplan-
t›lar› izleyince dünyada organik üretim ala-
n›nda ne oldu¤unu, bütün bir iliflkiler a¤›n›
çok iyi görüyorsunuz ve bu sürecin nabz›n›
tutabiliyorsunuz.  Bu sene oradaki bütün ko-
nuflmalarda ortak söylem ve anlaml› geliflme
fluydu: “No more business as usual.” Yani
“Art›k ifller eskisi gibi gitmeyecek.”  Baz›s› ilk
önce kalbini de¤ifltiriyor; baz›s› ise elbisesini
ama fark etmiyor; içeriden veya d›flar›dan ol-
mas› önemli de¤il; böyle bir de¤iflim söz ko-
nusu. ‹ster gönüllü olarak yap, ister iktisadi
kayg›yla, sular insanlar› oraya götürüyor.
Ama tabii sadece iktisadi kayg›yla bu ifllerin
çok iyi yürüyece¤ini de sanm›yorum. m

“Art›k insanlar
için g›dalar›n

organik olmas› da
yeterli de¤il; adil

bir ticaretin
meyvesi de olmas›

gerekiyor.”
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Her y›l leylekleri karfl›layan ve u¤urla-
yan birinin yalanc›s›y›m. Düne kadar
hayat›n› Dünya’n›n Günefl çevresinde-
ki semah›na göre dakik ayarlayan bu
uzun bacakl›larda sapmalar gözleni-
yormufl. Ne geldikleri gün belli, diyor
bizimki, ne döndükleri gün. Ne k›fl k›fl-
l›¤›n›, ne de kufl kufllu¤unu bilmiyor-
mufl art›k.

Leylek, göçmen kufl diye bilinir.
Ezelden beri leylaklar›n açmakta oldu-
¤u diyarlara keyifle göçüp durur. Ama
art›k leylekler göçmüyor, iltica ediyor!
Göçmen, bir tehlikeye maruz kalma-
dan kendi iradesiyle ülkesini terk eden
kifli; mülteci ise, bir tehdit karfl›s›nda,
vatandafl› oldu¤u ülkeden baflka top-
raklara s›¤›nmak zorunda kalan kifli
demektir. ‹ltica bir temel insan hakk›-
d›r ve mülteciler Birleflmifl Milletlerin
(BM) güvencesi alt›ndad›r. Siyasi, dini
veya cinsel bir nedenle zulüm ve zu-
lüm tehdidiyle karfl› karfl›ya iseniz, s›-
¤›nd›¤›n›z ülke sizi kabul etmek zorun-
dad›r.

Son y›llarda baflka bir kavram daha
s›k duyulur oldu: Yerinden edilenler
(Internally Displaced Person – IDP).
Aç›k anlam› flu: “Zorla ya da mecbur

kalarak, fliddet içeren durumlardan,
insan haklar› ihlallerinden veya do¤al
ya da insan kaynakl› felaketlerden ko-
runmak için, devlet s›n›rlar›n› geç-
meksizin kaçan ya da bu yerleri terk
eden kifli ya da bu tür kiflilerden olu-
flan topluluklar.” BM, devlet s›n›rlar›n›
aflmayan veya aflamayanlara da kol
kanat germeye çal›fl›yor böylece.

‹ç savafllar, etnik çat›flmalar nede-
niyle yerinden edilme tarih boyunca
hep oldu ve biz buna hem yak›n za-
manda, hem de yak›ndan tan›k olduk.
Körfez Savafl›ndan sonra Irak’ta Sad-
dam zulmüyle iki milyona yak›n insan
yerinden edildi. Türkiye s›n›rlar›na da-
yanan befl yüz bin Irak vatandafl› Kürt
insan›n› hat›rlay›n. E¤er s›n›rdan içeri
sokulmasalard› ne olurdu? Büyük ola-
s›l›kla, yerinden edilenler statüsünde
ölüler. 

Üç Bilinmeyenli Bir Denklem 
Do¤al nedenlerden kaynaklanan ye-
rinden edilmelerse, özellikle geçen
yüzy›l›n sonlar›na do¤ru kitlesel ola-
rak görülmeye bafllad›. Yerinden Edi-
lenler ‹zleme Merkezi (IDMC) Birlefl-
mifl Milletlerin belirledi¤i “K›lavuz ‹l-

keler” ›fl›¤›nda, 1998’den bu yana bu
alandaki geliflmeleri düzenli izliyor.
Tahminler, geçen yüzy›l›n ortas›ndan
bu yana say›lar› en az elli, en çok iki
yüz milyona varan bir kitlenin yer de-
¤ifltirmek zorunda kald›¤› yönünde.
Güney Asya, özellikle Pakistan’›n Pen-
cap, Belucistan ve Sindh eyaletleri ve
Afrika (özellikle Kenya) büyük do¤al
afet kaynakl› iç göçler yaflad›, yafl›yor. 

Felaket uza¤›mda diyen aymazlara
flaflar›m! Hepimiz ayn› küreye ayak
bas›yoruz, hepimiz ayn› kay›ktay›z.

‹ltica ile yerinden edilme aras›nda
“devlet s›n›r›” var. Küreselleflen dün-
yada devletler, iltica hakk›n›n kulla-
n›lmas›n› engellemek için s›n›rlar›n›
tahkim etme peflindeler. Avrupa Birli-
¤i bunun için Frontex’i kurdu. NATO
yeni stratejik plan›nda “iklim de¤iflik-
li¤ini” askeri boyutu olmayan tehdit
olarak tan›mlad›. Sera gaz› sal›mlar›-
n›n azalt›m› NATO’nun görev tan›m›n-
da yer almad›¤›na göre, bu tehdit flu
anlama m› geliyor: Küresel iklim de¤i-
flikli¤i nedeniyle yerinden edilen in-
sanlar can havliyle kaçarken, e¤er bir
NATO ülkesi s›n›r›na dayan›rlarsa ora-
da silah zoruyla durdurulacaklar! 

Çözüm bekleyen üç bilinmeyenli
denklem: Küresel dünya, ulusal s›n›r-
lar ve temel haklar.

Kopenhag’da uzlaflma arayan 194
ülke, k›rk kadar geliflmifl ülke ve öteki-
ler diye bölündü¤ü için, küresel ›s›n-
maya karfl› küresel önlemlerde anla-
flamad›. Görülen o ki, küresel pazarla
çeliflen s›n›rlar ve küresel eflitsizlikten
do¤an bölünmeler sa¤l›kl› bir küresel-
leflme önünde engel. Hadi k›fl k›fll›¤›n›,
kufl kufllu¤unu bilmiyor; engelleri afl-
makla maruf bir havyan olmakla övü-
nen insan insanl›¤›n› biliyor mu? 

Araflt›rmac›, Yüksek Mimar

Talat ULUSOYBol Leylekli Bir Laklak
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Görüfl

Yeflil Yenilenme Yöntemlerinden Biri:

Yeflil Bilgi ‹fllem
Yaz›: Andrew WINSTON
Çeviri: Balkan TALU

fl dünyas› befl alanda yeflil düflünmenin
meyvelerini toplamaya haz›r: Tesisler
(›s›tma, so¤utma, ayd›nlatma), nakliye-

da¤›t›m, at›k, telework (tele-çal›flma) ve bili-
flim sektörleri giderek daha fazla yeflil yat›-
r›m yap›yorlar. Gelin bu sefer büyük flirketle-
rin, özellikle biliflim sektörünün neden gide-
rek yeflilleflti¤ine daha yak›ndan bakal›m.
Endüstri analiz kuruflu Gartner Group, bilgi
ve iletiflim teknolojilerinin, toplam karbon
emisyonlar›n›n yüzde 2’sinden (bu de¤er
bütün havac›l›k sektörünün sorumlu oldu¤u

‹ miktarla tamamen ayn›) sorumlu oldu¤unu
aç›klamas›, bu sektörün içinde olan-olma-
yan herkesi büyük bir flaflk›nl›¤a sürükledi.
Bu rakamlar›n temelindeki nedenlerin ba-
fl›ndaysa, veri merkezlerinin hayret uyand›-
ran verimsizli¤i geliyor.
IBM’in yapt›¤› de¤erlendirmeye göre sunu-
cular›n içinde tüketilen enerjinin sadece
yüzde dördünün bilgi ifllemekte kullan›ld›¤›
ortaya ç›kt›. Enerjinin geri kalan yüzde 96’s›
ise flu aflamalarda kaybediliyor: (1) Ortam›n
kendisinin so¤utulmas› (2) Sunucunun bel-
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Bilgi ve iletiflim
teknolojilerinin
toplam karbon
emisyonlar›n›n
yüzde ikisinden
sorumlu oldu¤unu
biliyor muydunuz?
Ve iflin daha
ilginci bu yüzde
iki, tüm uçaklar›n
karbon sal›m›na
eflit de¤erde… 

lek kümelerinin ya da peteklerinin so¤utul-
mas› ve (3) Makinelerin fuzuli yere çal›flma-
ya devam edip durmalar› için. Söz konusu
enerjinin ço¤u bofla gidiyor. Bofl yere yafla-
nan bu kayb›n maliyeti de oldukça büyük.
Son y›llarda bilgi merkezlerinin enerji gi-
derlerindeki pay› çok h›zl› bir büyüme gös-
teriyor. Güncel iflletme maliyetleri neredey-
se yüzde 40-50’lere dayanm›fl durumda. Ya-
ni bir sunucunun toplam ömrü boyunca,
onu al›rken harcad›¤›n›z paran›n yaklafl›k
iki kat›n› elektri¤e harc›yor olabilirsiniz. 
Öte yandan, yukar›daki üç aflamal› sorunu
çözebilmek ve enerji bütçesini k›sabilmek
için oldukça çetin bir rekabet yaflan›yor. ‹lk
yapman›z gereken bilgi merkezinin tasarla-
n›fl flekli. Yeflil hareket çerçevesinde bana
niye daha önce akl›ma gelmedi diye kafam›
duvardan duvara vurduran, favori strateji-
lerimden biri de “d›fl hava tasarrufu.” D›fl
hava tasarrufu, temelde s›cak havay› so¤ut-
maya çal›flmak yerine d›flar› ç›kmas›na izin
vermek olarak tan›mlanabilir. Intel, bu yön-
temle 10 megawattl›k bir veri merkezinde
y›lda 3 milyon dolarl›k bir enerji tasarrufu
yap›labilece¤ini öne sürüyor. 
‹kinci olarak flirketlerin bakmalar› gereken
yer sunucular›n donan›mlar›. Art›k kulla-
n›lmayan ama çal›flmaya devam eden bir
sürü sistemi kapatmalar› yeterli. Sun fir-
mas›, bu tür araflt›rma günlerinden birinde,
kullan›lmayan 4100 sunucunun hâlâ fifle
tak›l› oldu¤unu ve yok yere enerji harcad›-

¤›n› keflfetmifl. Öte yandan, Wall Street Jo-
urnal’›n da yazd›¤› gibi, bazen en ak›ll›ca
yöntem yeni ve daha verimli sistemlere ya-
t›r›m yapmak olabilir. Fair Isaac isimli bir
flirket çok daha verimli sunucular›n› piya-
saya sürerek veri ifllem merkezinde ifllenen
bilgi say›s›n› yar›ya indirmeyi baflard›. Bu
teknoloji biraz ekstra yat›r›m gerektiriyor
ama harcanan paran›n amorti edilmesi de
h›zl› oluyor. 
Üçüncüsü, yaz›l›m flirketleri sunucu yükle-
melerini halledip kullan›m kapasitelerini
art›rabilmek için s›k› bir rekabet içine girdi-
ler. Burada anahtar kelime sanallaflt›rma.
Daha önce 4-5 sunucu bafl›bofl bir flekilde
yo¤un yükleme iflleri için beklerken art›k ek
yaz›l›mlarla tek sürücü içinde paralel sanal
birimler oluflturarak, eldeki at›l gücü bilgi
iflleme aflamas›nda kullanabiliyorlar. 
Microsoft gibi bütün bu taktiklerin hepsini
kullanan flirketlerde veri merkezleri, sadece
birkaç y›l önce kurulmufl olan merkezlerden
yüzde 50 daha az enerji sarf etmeyi baflar›-
yorlar. Ve bunlar sadece büyük bilgi ifllem
merkezleri. Art›k birçok kurum yaz›l›mlar›-
n› masaüstü bilgisayarlar›n› kontrol etmek,
onlar› akflam uykuya b›rakmak ve bu flekil-
de milyonlar›n› ceplerinde tutmak için kul-
lan›yorlar. Bilgi ifllem teknolojilerinin ener-
ji tasarrufu yapmas› ve maliyetlerin azal-
mas› tabii ki bofluna de¤il. Amerikan arafl-
t›rma flirketi Forrester’›n 2009 raporuna
göre, bilgi-ifllem yöneticilerinin yüzde 60’›
art›k tüm üretim kararlar›nda yeflil kriterle-
ri kullan›yorlar. Üstelik en zor zamanlarda
bile yöneticiler yeflil bilgi teknolojileri ko-
nusundaki çal›flmalar›na h›z vermeye de-
vam ediyorlar.
“Biliflim teknolojilerinde enerji kullan›m›n›
azaltman›n en iyi yolu nedir?” sorusunu
sordu¤um teknoloji flirketleri yöneticileri
veya sürdürülebilirlik uzmanlar› hep ayn›
cevab› veriyorlar: “Enerjiyi fazla fazla kulla-
nanlar›n bunun maliyeti konusunda hiçbir
fikirleri yok. Dolay›s›yla bu iflin en iyi çözü-

mü enerji faturalar›n› CIO (Biliflim
Daire Baflkanl›¤›) bütçelerine ekle-
mektir.” m
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Enerji

Günefle 
Hücum
Bafll›yor!

Günefle 
Hücum
Bafll›yor!
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Geçti¤imiz Ekim ay›nda kurulan Günefl
Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derne¤i

GENSED Yönetim Kurulu üyelerinden
Savafl Yefliltafl, uzun bekleyiflin sonuna

geldi¤imizi düflünüyor. E¤er Günefl Enerjisi
ile ilgili yasa, do¤ru bir flekilde ç›karsa,
dünyadan ve baflka sektörlerden günefl
enerjisi alan›na, küçük çapl› bir “Alt›na

Hücum” yaflanaca¤› söylenebilir. Hem bu
siyanürlü de¤il, tertemiz bir alt›n…
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n iyi tan›m herhalde “F›rt›na ön-
cesi sessizlik”. Klifle ama öyle…
Herkes birbirini gözlüyor; du-

yumlar almaya, rakipleri izlemeye ça-
l›fl›yor. Üniversitelerde konufluluyor;
e¤itim firmalar› har›l har›l teknik e¤i-
timler veriyor. Yurtd›fl›ndan devasa
firmalar temsilcilikler aç›yor; dist-ri-
bütörler ar›yor. Belirtilerden biri de
geçti¤imiz ekim ay›nda kurulan GEN-
SED, Günefl Enerjisi Sanayicileri ve En-
düstrisi Derne¤i. 42 üyeyle kurulmufl
ama baflvurular h›zla art›yor. Bilgi al-
mak isteyenler yüzünden de telefonla-
r›n›n susmad›¤› söyleniyor. Günefl
enerjisinden elektrik üretimi anlam›-
na gelen PV sektöründen bahsediyo-
ruz. Yani Fotovoltaiklerden. Bu ad›
unutmay›n çünkü belki k›sa bir süre
sonra apartman›n›z›n çat›s›na nas›l
yerlefltirebilece¤inizi ö¤renmek için
siz de internette araflt›rma yap›yor
olabilirsiniz. 

GENSED’in kurucular›ndan ve yöne-
tim kurulu üyelerinden Savafl Yeflil-
tafl’›n ofisindeyiz. Daha kimselerin ha-
beri yokken, befl y›l önce otomotiv ye-
dek parça üretiminden günefl enerjisi
alan›na geçen Hizmark Group’un Ge-
nel Müdürü Yefliltafl, kafam›zdaki so-
rulara yan›t verecek do¤ru isim çünkü
sektör o kadar yeni ki, iki üç y›ll›k biri
bile ola¤anüstü tecrübeli say›labilir.
Tam günefl enerjisine lay›k bir flekilde
her fley ›fl›k h›z›yla gerçeklefliyor sek-
törde. Savafl Bey, “Günefl enerjisi daha
düne kadar bombofl bir sektördü” di-
yor ama geçenlerde yapt›¤› küçük bir
araflt›rmayla bugün 500’ün üzerinde
irili ufakl› firman›n varl›¤›n› tespit et-
mifl ve gözlerine inanamam›fl. 

Asl›nda günefl enerjisinden elektrik
üretilebilece¤i 1960’lardan beri bilini-
yor. 1970’lerden itibaren de çal›flmalar
h›zlan›yor ancak çal›flmalar genellikle
günefl enerjisinin ›s›l kullan›m› ile ilgi-
li. Bütün güney illerimizin çat›lar›n›
kaplayan günefl enerjisi sistemleri,

ony›llard›r evlerdeki suyun ›s›t›lma-
s›nda kullan›ld›. Ama yeni fotovoltaik
teknolojisi sadece sular›m›z› ›s›tmaya-
cak. Üretti¤i elektrik, bir evdeki her
tür cihaz› çal›flt›rmaya yarayacak. Söz-
gelimi yaz s›ca¤›nda, evlerimizi serin
tutacak klimalar da elektri¤ini, tepe-
mizde p›r›l p›r›l parlayan güneflten
sa¤layacak. Ancak daha fazlas› da var:
Üretti¤iniz elektri¤in fazlas›n›, ak›ll›
elektrik hatlar› sayesinde flebekeye
verecek ve bundan gelir de elde edebi-
leceksiniz. 

Peki, bu bekleyifl ne zaman bitecek?
Tabii ki devletin elektrik al›m garanti-
sini sunan ve günefl enerjisi santralle-
rinin kurulumuna izin veren yasan›n
ç›kmas›yla. Enerji ve Tabii Kaynaklar
bakan›n›n geçti¤imiz y›l de¤iflmesinin,
yasan›n ç›k›fl›n› erteledi¤i söyleniyor.
Savafl Bey, yeni bakan›n uyum süreci
yüzünden bu aksaman›n normal oldu-
¤unu ama bu sürenin 2010 y›l›n›n or-
talar›na do¤ru tamamlanaca¤›n› dü-
flünüyor. 

Tekstil, G›da ve Otomotivden 
Ak›n Var
Peki, oyuncular ne durumda? Yefliltafl,
sektörün h›zla geliflmesi ve gelecek için
güçlü sinyaller vermesi nedeniyle yurt-

d›fl› yat›r›mc›lar›n›n ak›n›na u¤rad›¤›n›
söylüyor: “Alman, Çin, Japon ve ‹span-
yol firmalar› çoktan geldiler ve yerel
distribütörlük anlaflmalar› için çal›fl-
malara bafllad›lar.” Ancak sektöre hü-
cum edenlerin hepsi çok uzaktan gel-
miyor. Savafl Yefliltafl’a göre, krizin et-
kisiyle daralan bütün piyasalardan bir
kayma söz konusu: “Tekstil, g›da ve
otomotiv sektöründen çok fazla firma,
günefl enerjisi alan›na yat›r›m yap›yor
ya da yapman›n yollar›n› ar›yor. Hem
de daha yasal süreç tamamlanmadan
sahadaki yerlerini almaya çal›fl›yorlar.”

Enerji

E

Avrupa Fotovoltaik Endüstrisi Birli¤i
(EPIA), geçti¤imiz dönemde 2020 y›l›
pazar öngörülerini aç›klad› ve Türkiye
için son derece sevindirici bir
tahminde bulundu. Bu projeksiyona
göre 10 y›l sonra Türkiye PV kurulum
kapasitesinde alt›nc› s›raya kadar
yükseliyor. PV elektrik üretiminde ise
beflinci s›raya z›pl›yor. Asl›nda bu
rakamlar, yasal düzenlemelerle daha
da yukar› çekilebilir. Do¤ru altyap› ve
teflvik yasalar› ile dünya liderli¤ine
oynayabiliriz. 

“2020’de Dünya
Beflincisi Olabiliriz”
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Peki, sektörün bekledi¤i nas›l bir
yasa? Hangi yasal düzenlemeler sek-
törün önünü açar? “Bugüne kadar sa-
dece bizim gibi Donkiflotluk yapan
öncü firmalar ayakta kalabildi” diyor
Yefliltafl, “Ama bundan sonra sektö-
rün güçlenmesi, ayakta kalabilmesi,
pazar›n canlanmas›, arz ve talebin ol-
gunlaflmas› için flu saate kadar oyuna
dahil olmam›fl en büyük oyuncunun,
yani devletin oyuna dahil olmas› ve
piyasa, istihdam, rekabet, imalat, li-
sans, enerji iletim hatlar›, teflvik pa-
keti gibi konular› çok net bir flekilde
düzenlemesi gerekiyor. Daha net bir
ifadeyle devletin enerji al›m garantisi
(iyi fiyatla destek) getirmesi, yurtd›fl›
ve yurtiçi firmalar›n daha rahat yat›-
r›m yapmalar›n› sa¤layacak koflullar›
sa¤lamas› bir zorunluluk. Kat›ld›¤›-
m›z kongrelerdeki tüm yabanc› yat›-
r›mc›lar, ç›kacak bu yasadaki paketi
heyecanla beklediklerini ve yat›r›m
stratejilerini ona göre belirleyecekle-
rini söylüyorlar. Bizim de ana beklen-
timiz, ç›kacak yasan›n hem yurtiçi-
yurtd›fl› yat›r›mc›lar›, hem de imalat,
montaj, bireysel talepler ve büyük
santral iflletmecilerini kapsayacak ve

herkese ortak fayda sa¤layacak flekil-
de düzenlenmesi .”

Savafl Yefliltafl’a PV sektörünün
dünyadaki durumunu soruyoruz. Han-
gi ülkeyi örnek almal›y›z? Yefliltafl gü-
lerek yan›tl›yor sorumuzu: “Günefli Ol-
mayan ülkeler (mesela Almanya) bu
sektörde dünyaya teknoloji ihracat›
yap›yor; ‘Günefl Ülkesi’ Türkiye ise hâ-
lâ üzerine do¤an günefli görmüyor.”
Peki, Almanya bu baflar›y› nas›l yaka-
lad›? “Yasal düzenleme ve devletin
teflvikiyle tabii ki” diyor Yefliltafl: “Al-
manya’da mevcut sistemdeki yat›r›m-
c› ve devlet aras›ndaki ba¤ incelendi-
¤inde, yat›r›mc›n›n üretti¤i elektri¤i
devlete satabilmesi gibi çok önemli bir
geliflme var ki zaten bu da sektörün bu
derece ilerlemesindeki en önemli se-
beplerden biri.”

Teflviksiz Olmaz
Tabii bir de ‹spanya örne¤i var. Çok ge-
rilerden ölümcül bir atak yap›p, son
metrelerde t›knefes kalan bir atleti
and›ran ‹spanya örne¤ini de soruyo-
ruz Savafl Bey’e. “Almanya bu sektörde
çok stratejik bir büyüme ve yap›lanma
süreci içerisindeyken, ‹spanya h›zla

“Günefl Enerjisinin
Lideri Almanya”

Almanya’da günefl enerjisinden
elektrik enerjisi üretimi amac›yla
kullan›lan sistemlerin kurulu gücü
yaklafl›k olarak 3,8 GWp’t›r (3800
MWp). Dünyada ise elektrik enerjisi
üretimi için kurulan fotovoltaik güç
sistemleri 10 GWp (10.000 Mwp)
de¤erine ulaflm›flt›r. Güneflten
elektrik enerjisi üretiminde çok
gerilerde olan ülkemiz, 
sürdürülebilir bir gelecek için bu
konuda bir teknoloji platformu
oluflturmal› ve ilgili uluslararas›
kurumlarla yak›n iflbirli¤i içinde
hareket etmelidir.

GENSED Yönetimi
Kurulu Üyeleri
b Levent GÜLBAHAR
Dernek Baflkan›, Aneltech
b ‹pek GÜLER
Dernek Baflkan Yard›mc›s›, 
Trakya Cam
b Savafl YEfi‹LTAfi
Yönetim Kurulu Üyesi, 
Hizmark Group
b Asl› SEKMEN
Yönetim Kurulu Üyesi, SKM Grup
b Ömer KARAHAN
Yönetim Kurulu Üyesi,
MerkEnerji/AkfelGrup
b Ozan ÇAKITLI
Yönetim Kurulu Üyesi, SolenEnerji
b ‹smail KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi, Solimpeks
b Atefl U⁄UREL
Yönetim Kurulu Üyesi, CleanGlobe
b Hakan ERKAN
Yönetim Kurulu Üyesi, Dan›flman
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bu sektörü destekleyecek bir yasaya
imza att›. Bunun üzerine herkesin ifl-
tah› kabard› ve ‹spanya bir anda bü-
yük yat›r›mc›lar taraf›ndan iflgal edil-
di. Bir anda çok büyük proje ve uygula-
malar ile Almanya’n›n y›ll›k kapasite-
sinin üzerine ç›kt›lar ama ‹spanya
devleti ekonomik tedbirler nedeniyle
deste¤i düflürünce bilinçsiz ve gere-
¤inden çok fazla yat›r›m yapan birçok
griflimci ma¤dur oldu. Dolay›s›yla is-
panya örne¤i hem ülke hem de yat›-
r›mc›lar olarak, geçifl için dikkate al›-
nacak bir modeldir. Bu ülkedeki yat›-
r›m süreci incelenerek ayn› hatalar›n
yap›lmas›n›n önüne geçilebilir.”

Belki Befl Y›l Sonra
Peki, GENSED bu süreçte neler yap›-
yor? “‹lk baflta, günefl enerjisinden
elektrik üretimi konusunda faaliyet
gösteren üretici, sat›c›, tedarikçi, ifl-
letmeci, uygulay›c› ve PV sektörüne
yönelik faaliyet gösteren di¤er alt sek-
törleri bünyemizde toplamaya çal›fl›-
yoruz. Sektörel bazda güç birli¤i ve
üyeler aras› dayan›flmay› sa¤lamak
önemli. Bu arada, günefl enerjisinden
elektrik üretim sistemlerinin uygula-
malar›n›n ve kurulumlar›n›n teknik
kurallara uygun yap›lmas›na katk›da

bulunmay› arzu ediyoruz.” 
Savafl Yefliltafl, GENSED olarak bir

baflka misyonlar›n›n da, enerji tasar-
rufu bilincinin ve uygulamalar›n›n ül-
ke çap›nda yayg›nlaflt›r›lmas› oldu¤u-
nu vurguluyor. Ve tabii günefl enerji-
sinden elektrik üretmenin ekonomiye
ve bireylere olan olumlu etkileri hak-
k›nda kamuoyunu bilgilendirmeye ça-
l›flt›klar›ndan bahsediyor. Tüketicileri,
malzeme, uygulama ve bu yoldan sa¤-
lanacak faydalar yönünde bilinçlen-
dirmek de, GENSED’in amaçlar› ara-
s›nda. Yefliltafl, “Bu amaçla, üniversi-
teler, araflt›rma ve gelifltirme kurulufl-
lar› vb. bilimsel örgütler ile diyalog ku-
rarak günefl enerjisinin bilimsel ge-
reklili¤i konusunda iflbirli¤i sa¤lama-
ya çal›fl›yoruz” diyor. 

Evet, ilginç bir tarihsel dönemde ya-
fl›yoruz. Bir befl y›l sonra geriye dönüp
bakt›¤›m›zda büyük ihtimalle bunu
çok daha iyi fark edece¤iz. Belki o za-
man kendi elektri¤imizi, çat›m›zdaki
PV panellerinden üretiyor; posta kutu-
lar›m›zda fatura yerine (belki hâlâ
mektup gelmeyecek ama) enerji ba-
kanl›¤›ndan gelen ödeme çeklerini bu-
luyor olabiliriz. Daha da önemlisi, ha-
vaya karbondioksit yaymad›¤›m›z›,
dolay›s›yla küresel ›s›nmaya yol açma-
d›¤›m›z› bilmenin huzuruyla, kalori-
ferlerimizi ve klimam›z› çal›flt›r›yor da
olabiliriz. Ama emin olun bu hayalde,
GENSED’in ve Savafl Yefliltafl gibi gü-
nefl enerjisine gönül ve emek vermifl
kiflilerin de pay› olacak. Bir de flu yasa
bir ç›ksa… m

Enerji

“Kapasitenin Çok Üzerinde Talep Olacak”
Hizmark Group olarak günefl enerjisi
sektörüne befl y›l önce girdik ve
Türkiye’de saha uygulamalar› hemen
hemen yok denecek kadar azken, bu
alana odakland›k çünkü süreç
bafllad›¤›nda kapasitenin çok
üzerinde talepler oluflaca¤›n› o
zamandan tahmin ediyorduk. Bu süre
boyunca çok büyük fabrika ve
tesislerde (Toyota, Kent, fiiflecam,
Arçelik Fabrikalar› ve Avc›lar ile

Isparta Belediyeleri vb.) uygulamalar
yapt›k ve as›l olarak
keflif/tasar›m/dizayn/uygulama
/montaj konular›na a¤›rl›k verdik. Baz›
firmalar distribütörlük almak için
u¤rafl›rken, biz henüz olgunlaflmam›fl
bu piyasada firmam›z›n markas›n› iyi
bir noktada konumland›rmaya emek
harcad›k. Ama art›k haz›r oldu¤umuz
için yabanc› firmalarla distribütörlük
görüflmeleri yap›yoruz. 

Türkiye; enerji bakan›n›n da belirtti¤i
gibi rüzgâr enerjisi sektöründe hofl
olmayan sürprizlerle karfl›laflm›fl.
Günefl enerjisi sektörünü
düzenleyecek yasalar›n ç›kmas› da
bu yüzden uzad› ve devlet daha
temkinli bir tav›r sergileme yoluna gitti.
Ümidimiz alternatif enerji kaynaklar›yla
ilgili yasalar›n bir an önce düzenlenip,
do¤ru ve sad›k yat›r›mc›lar›n
di¤erlerinden ayr›ld›¤› ve öncelik
kazand›¤› bir sistemde “kurunun
yan›nda yafl›n da yanmayaca¤›” bir
sistemin h›zla gelifltirilmesi.

“Yasay› Bekliyoruz”
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Yeflil Ulafl›m

DOSYA

‹nsanlar 
Rüyalar›nda 
Elektrikli Araçlar 
Görürler mi?

“Araban›n fiflini takmay›
unutmad›n de¤il mi sevgilim?”
Kimileri bu sözlerin iki y›l içinde,
“su ›s›t›c›s›n› fiflten çektin mi?”
kadar s›radanlaflaca¤›n› söylüyor.
Bakal›m bilimkurgu gerçek
olacak m›; ondan da ötesi ulafl›m
kaynakl› karbondioksit sal›mlar›
tarihe kar›flacak m›?
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997 y›l›na kadar hibrid veya
elektrikli araçlar› ancak otomo-
bil fuarlar›nda veya teknoloji

dergilerinde fütüristik tasar›mlar ola-
rak görürdük. Japon mühendislerin
yan›nda izleyicilerine el sallayan ro-
botlar gibi. Ne de olsa hibrid arabala-
r›n hayat›m›za girmesine daha uzun
y›llar vard›. En az›ndan biz öyle düflü-
nüyorduk. Ama teknoloji konusunda
ço¤u zaman oldu¤u gibi, yine yan›l›-
yorduk… 

Hibrid araçlar konusunda öncü
ad›mlar› ilk atanlar yine Japonlar ol-
du. Toyota, dünyan›n kitlesel üretim
band›na sokulan ilk hibrid araba mo-
deli Prius’u 1997 y›l›nda piyasaya sür-
dü. 1999 y›l›nda ise Honda, Insight se-
risiyle ç›kageldi. 2000’li y›llar›n son-
lar›ndan itibaren hibrid otomobiller
nihayet küresel piyasaya da girifl yap-

t›. Özellikle petrol fiyatlar›ndaki h›zl›
yükselifl ve küresel ›s›nma sorunuyla
ilgili oluflan kamuoyu bask›s› büyük
flirketleri hibrid ve elektrikli araç ko-
nular›na daha fazla e¤ilmeye itti. Her
ne kadar kullan›ma girecek arabalar,
özellikle küresel ›s›nmayla mücadele
için bir umut ›fl›¤› olarak görülüyorsa
da “Friends Of Earth” (Dünya Dostla-
r›) gibi çevreci kurulufllar özellikle
araçlar›n üretim sürecinin de do¤a
dostu olmas› gerekti¤inin alt›n› çizi-
yor. Bu anlamda, Friends Of Earth ve
Greeenpeace gibi uluslararas› çevre
STK’lar›, fabrikalarda da alternatif
enerji kaynaklar›n›n kullan›lmas›n›
talep ediyor. Çevre STK’lar› ayr›ca, on
binlerce araba flarj için flebekelere
yüklendi¤inde elektrik üreticileri için
bir kaos ortam› oluflabilece¤inden de
endifle ediyor. Çevre kurulufllar› bu

Yeflil Ulafl›m

DOSYA

Hibrid araçlar yavafl yavafl gündelik
hayat›n bir parças›na dönüflmüfl
durumda. Dünyan›n kitlesel üretim
band›na sokulan ilk hibrid arac›
Toyota Pirius Türkiye’de sat›fla
bafllad› (bu arada dünyada toplam
sat›fl› 1 milyonu geçmifl). 
fiimdi s›rada elektrikli (plug-in) ve
plug-in hibrid araçlar var. Hollywood
y›ld›zlar›n›n kulland›¤› lüks Tesla
marka elektrikli araçlar saatte 140
kilometre h›za ve bir dolum aküyle
320 kilometre menzile çoktan ulaflt›
ve San Francisco sokaklar›nda fink
at›yorlar. Dünyada hem var olan
otomotiv markalar› hem de Çin
menfleli BYD (Build Your Dream) gibi
cep telefonu pili üreticileri yat›r›mda
bir ad›m öne geçmek için neredeyse
birbirlerini çi¤niyorlar. Türkiye’de de
durum farkl› de¤il. Var olan otomotiv
devleri d›fl›nda Boyner gibi farkl›
sektörlerden flirketler de, hibrid ve
elektrikli araçlara yat›r›m yapmak için
f›rsat kolluyor…

Bir Aküyle 350 Kilometre!

1
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kaosun fosil yak›t talebini daha da
art›rabilece¤inden ve nükleer, termik
ve do¤algaz santrallerinde daha fazla
üretime yol açabilece¤inden korku-
yorlar. 

Hibrid Arabalara Köstek De¤il,
Teflvik!
Özellikle karbon sal›mlar› konusunda
çok ciddi taahhütler alt›na giren bir-
çok Avrupa ülkesi kendi ülkelerinde
hibrid ve elektrikli araçlar›n kullan›-
m›n› teflvik etmek için üreticilere ver-
gi indirimi kolayl›¤› sa¤l›yor. Türki-
ye’de ise otomotiv vergi sisteminin
mArabar (motor hacim büyüklü¤ü) bi-
riminin baz al›narak kurulmufl olmas›
büyük bir sorun olarak ortada duru-
yor. Bu vergi sistemine göre hibrid
araçlar çift motorlu say›ld›¤› için bu
otomobillerden daha fazla vergi al›n-
m›fl oluyor. Böylece Türkiye’nin ulus-
lararas› düzeyde karbon sal›m› konu-
sunda neden sa¤lam taahhütler vere-
medi¤i de daha rahat anlafl›l›yor.

Türkiye’deki mevzuatlar›n, yeflil
ulafl›m yat›r›mlar› konusunda ne ka-

dar eski ve yeni süreçlere uyumsuz ol-
du¤unu gösteren bir baflka olay da
geçti¤imiz Eylül ay›nda patlak verdi.
Hürriyet gazetesi ekonomi müdürü
Vahap Munyar’›n 30 Eylül 2009 tarihli
yaz›s›na göre, var›lan ilk anlaflmaya is-
tinaden Renault, elektrikli Fluence se-
risini Bursa’da üretecekti. Fluence se-
risinin aküsü ise Renault Grubuna
ba¤l› Nissan’›n NEC’le gelifltirdi¤i par-
çalardan Bursa’da toplanacakt›. Öte
yandan, her ne kadar esas mesele
Fransa’n›n kendine ait bir markan›n
yurtd›fl›nda üretilmesine s›cak bak-
mamas› ise de, Türkiye’nin vergi siste-
minin de Renault üst yönetiminde te-
reddütlere neden oldu¤u konuflulma-
ya baflland›. Fluence serisi büyük ihti-
malle gene Türkiye’de üretilecek ama
Renault’nun Fransa yönetimi de Tür-
kiye’ye vergi deste¤i için bast›racak.
Bu konudaki belirsizlik hâlâ tam ola-
rak aç›kl›¤a kavuflmad›.

‹lk Kim Üretecek?
Vergi sistemiyle ilgili soru iflaretlerine
ra¤men 2009 y›l›ndan itibaren hibrid

‹ngiltere’nin kült otomobil
markalar›ndan say›lan Morgan 100.
Y›l›n› LifeCar ile kutluyor. Morgan,
hidrojen yak›t›yla çal›flacak olan Life
Car’› dünyan›n ilk çevreci spor arabas›
olarak tan›ml›yor. LifeCar’›n tan›t›m› ilk
defa 2008 y›l›nda Cenevre’de
Otomobil Fuar›nda yap›ld›. Arac›n ileri
teknoloji ürünü yak›t hücreleri, tipik bir
tutuflmal› motorun sadece beflte biri
kadar güç üretiyor. Bu yüzden
araban›n yokufl t›rman›rken ihtiyac›
olan ekstra güç, büyük bir pil gibi
çal›flan ultra-kapasitörler taraf›ndan
üretiliyor. LifeCar’›n ne zaman seri
üretime geçece¤i konusundaysa net
bir bilgi yok. 

Morgan’dan 100. Y›l
Hediyesi: LifeCar

Hibrid teknolojilerle ilgili umut verici haberlerden biri de ‹ran’dan
geldi. ‹ran resmi radyo ve televizyon kurumunun haberine göre
‹ran’da devlet iflletmesi olan Khodro otomotiv sanayi flirketi, üniversite
ile iflbirli¤i sonucu elektrikle çal›flan otomobil üretti. Khodro

taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre söz konusu
otomobilde flarj› uzun süre yetecek iki pile
ilaveten ihtiyat olmak üzere benzinden elektrik
üreten bir motor da bulunuyor. 

‹ran’dan Sevgilerle: Plug-in Hibrid Khodro 
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Yeflil yat›r›mlar ilerledikçe ülkelerin
vergi sistemleri de bu yeni trende
ayak uyduruyor. Özellikle Avrupa
ülkeleri hibrid arabalar›n üretimini
desteklerken Türkiye’nin hâlâ
mArabar (motor hacim büyüklü¤ü)
birimine göre vergilendirme yapmas›
elefltirilere sebep oluyor. Hibrid
üretimi destekleyen ülkeler
vergilendirme sistemlerini art›k
arabalar›n karbon sal›m oranlar›na
göre yap›yorlar. ‹flte Avrupa’dan baz›
ülkelerin uygulamalar›:
b ‹ngiltere Baflkent Londra’da hibrid
araçlar flehir merkezine girifl yapan
otolardan al›nan ücretten muaf.
Günlük 8 pounddan bafllayan bu
ücret y›ll›k 2 bin 80 sterline kadar
ç›k›yor.
b ‹rlanda hibrid otomobillere tescil
vergisinde yüzde 50 indirim yap›yor.
b Fransa hibrid arac› olanlar›n y›ll›k
gelir vergisinden 2 bin Euro’luk
muafiyet imkân› sunuyor.
b Portekiz, sat›fl vergisinde yüzde 40
indirim yap›yor.
b ‹spanya yüzde 50’ye kadar KDV
geri ödemesi uyguluyor.
b Hollanda, arac›n emisyonuna göre
6 bin Euro’ya kadar vergi indirimi
sa¤l›yor.
b ‹talya 2 bin Euro’ya kadar
sübvansiyon veriyor.
b Belçika, gelir vergisinde indirim
imkân› sa¤l›yor.
b Yunanistan’da hibridler sat›fl
vergisinden muaf tutuluyor.

Avrupa’dan Hibridlere
Tam Destek

araçlara yat›r›m konusu gündeme gel-
meye devam etti. ‹flin tuhaf taraf›, bu
giriflimlerden biri bizzat kamudan ge-
liyor. Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat
Ergün, Türkiye’de en az bir hibrid oto-
mobil fabrikas› kurulmas› için destek
vereceklerini aç›klad›. Bakanl›k, mali-
yeti en az 250 milyon dolar tutacak
fabrikay› büyük yat›r›m kapsam›nda
ele alarak yeni teflvik sistemi kapsa-
m›nda de¤erlendirecek. Marmara Böl-

gesi veya Konya’da kurulacak fabrika
Türk patentli ilk hibrid otomobilleri
üretecek. Baflbakan Erdo¤an’›n da bir
deneme sürüflü yapt›¤›, ünlü tasar›mc›
Murat Gülnak’›n eseri Mindset, Türki-
ye’nin ilk hibrid arabas› olacak m› bi-
linmez ama bu alana yat›r›m yapmaya
hevesli baflka kamu kurumlar› da var.
Bu konuda, Türkiye’deki en önemli
araflt›rmalardan birini yürüten TÜB‹-
TAK, Tofafl ile ortak yürütülen EL‹T1

Yeflil Ulafl›m

DOSYA

Mant›k basit: Cep
telefonu pili üreten,
araba pili de üretir.
Böyle düflünen yaln›z
Çin firmas› BYD
de¤il. Dünyan›n
elektronik devlerinden Sony de
buna inan›yor ki, hibrid arabalara
yönelik pil üretimi için dü¤meye
bast›. Sony CEO’su Howard

Stringer flirketinin
hibrid piyasas›na
girebilmek için h›zl›
hareket etmeyi
hedefledi¤ini söylüyor.
Televizyon, kamera ve

di¤er elektroniklere yönelik talep
düfltü¤ü için 290 milyon dolar para
kaybeden Sony kendine enerji
sektöründe yer edinmeye çal›fl›yor.

Hibrid Pillerinde Yeni Oyuncu: Sony
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projesi için baflta ‹stanbul olmak üzere
Büyükflehir Belediyelerinden destek
bekliyor. 

Yeflil araç üretimi konusundaki en
önemli ve dikkat çekici yat›r›m haber-
lerinden biri de Boyner grubundan
geldi. Daha önce hiç otomotiv sektö-
rüne yat›r›m yapmam›fl olan Boyner
Grubunun, Çinli Build Your Dreams
(BYD) flirketiyle 2012 y›l›ndan itiba-
ren Türkiye’de elektrikli araba üret-
mek konusunda anlaflma yapt›¤› ha-
beri, otomotiv kamuoyuna bomba gi-
bi düfltü. 

Boyner Grubunun anlaflma yapt›¤›
aç›klanan BYD, sadece 14 y›ll›k bir flir-
ket olmas›na karfl›n bugün dünyan›n
en büyük cep telefonu pili üreticisi ol-
may› baflaran gerçek bir dev. Türkçe
anlam› “Hayalini ‹nfla Et” olan ve bu-
gün dünya pil üretiminin yüzde
30’unu elinde bulunduran BYD, 2003

‹ki y›l önce üretimi ilk duyuruldu¤unda ço¤u insan
Tesla Roadster konusunda da umutsuzdu. Ama 7 bin
laptop piline eflit güç üreten araç, otomobil tarihinde
devrim say›labilecek yeni bir dönemi açmay› baflard›. 

Dünyan›n en önemli teknoloji
kurumlar›ndan biri olan MIT
merkezli Union of Concerned
Scientist (Duyarl› Bilim
Adamlar› Derne¤i-UCS)
tüketicileri uyar›yor: Hibrid
araban›z ne kadar yeflil? UCS,
yeflil araba satt›¤› iddias›nda
olan otomotiv üreticilerinin
tüketicilere ne kadar do¤ru
söylediklerini sorgulayan puan kartlar›
haz›rl›yor. ‹lk sorulardan biri hibrid
arabalar›n sera gaz› sal›mlar›n›n
düflüflüne gerçekten ne kadar
katk›da bulundu¤u. UCS, bu konuda
ABD’nin çevre kriterlerini belirleyen
Çevre Koruma Ajans›n›n (EPA) yak›t
ekonomi rehberini baz al›yor. En az
seragaz› sal›m› yapan hibrid araç en
yüksek puan› al›yor. Kuruluflun çevre

dostu araba kriterlerine
egzozlardan ç›kan hidrokarbon ve

nitrojen oksit gazlar› da dahil
ediliyor. Egzozdan ç›kan

kimyasallar›n yaratt›¤›
tahribat ölçülürken yine
EPA’n›n hava kirlili¤i
kriterleri kullan›l›yor. 

UCS’nin puan sisteminde
ekolojik kriterlerin yan› s›ra hibrid

fiyatlar›n›n neden bu kadar yüksek
oldu¤u da sorgulan›yor. Lüks koltuk
döflemeleri ya da kaliteli ses
sistemleri gibi özellikler, hibrid
arabalarda standart özellik olarak
dayat›labiliyor. Böylece hibrid
arabalar›n fiyatlar› lüzumsuz yere
yükseliyor. Bu fliflirmelerin tüketiciler
için toplam maliyeti 6 bin dolara
kadar f›rlayabiliyor. 

Bilim Adamlar› Soruyor: Arac›n›z Ne Kadar Yeflil?
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y›l›nda batm›fl bir otomobil fabrikas›n›
sat›n alarak otomotiv sektörüne gir-
mifl. Plug-in hibrid modellerin öncüsü
olmay› hedefleyen BYD’nin kurucusu
Wang Chuan Fu, yeni jenerasyon plug-
in modellerini, hibrid sektörün öncü-
lü¤ünü yapan Prius’tan çok daha ucu-
za mal edebileceklerini iddia ediyor.
BYD’nin bu baflar›s› en çok ABD’li ifla-
dam› Warren Buffet’›n dikkatini çek-
mifl ve 250 milyon dolar sermaye ko-
yarak BYD’ye yüzde 10 ortak olmufl.
Boyner Sanayi Genel Müdürü Osman
Boyner’in aç›klamalar›na göre,

BYD’nin elektrikli araçlar› 2011’de
Türkiye’de sat›fla sunulmaya bafllana-
cak. ‹nan›l›r gibi de¤il ama en fazla iki
y›l sonra bu araçlarla karfl› karfl›yay›z
demektir.

Yap›lan tüm ciddi araflt›rmalar, kü-
resel olarak toplam sera gaz› sal›mla-
r›n›n yaklafl›k yüzde 40’›n›n ulaflt›r-
ma sektöründen kaynakland›¤›n›
gösteriyor; bu nedenle gerek hibrid,
gerek elektrikli gerekse de plug-in
hibrid araçlara geçilmesi kaç›n›lmaz
görünüyor. 

Bu yüzden dünyada karbon sal›m›
yapmayan ya da azaltan yeflil araçlar gi-
derek yayg›nlafl›yor. Türkiye ise sektö-
re ilk güvercin ad›mlar›n› at›yor. Öte
yandan haz›r petrol fiyatlar› yükselme-
ye bafllam›fl, ekonomiler daralmaya
bafllam›flken Türkiye de mali sistemini
de¤ifltirerek hem geniflleyen sektörlere

do¤ru hamle yapabi-
lir, hem de yeni kuflak
yeflil ekonomi dün-
yas›nda kendine iyi
bir yer bulabilir. Kat

edilecek daha çok yol
var ama elektrikli araç-

lar zaten kap›da… m

Yeflil Ulafl›m

DOSYA

Kyoto Anlaflmas›n› gecikmeli olarak
imzalayan, Kopenhag ‹klim Zirvesinde
varla yok aras› bir tutum sergileyen 
–gerçi kim sa¤lam bir tutum sergiledi
ki– Türkiye 2009 y›l›n›n Haziran
ay›ndan itibaren çevre dostu araba
üretimi konusunda ilk araflt›rmalar›n›
yapmaya bafllad›. 22 Haziran
2009’da Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, ilk defa Baflbakanl›k
konutunda bir hibrid arabayla
deneme sürüflü yapt›. Elektrik
enerjisiyle çal›flan ve saatte 140
kilometre h›za kadar ç›kabilen
Mindset isimli araç, ‹sviçre’de
yaflayan Türk tasar›mc› Murat Günak
taraf›ndan tasarland›. ‹lk defa 1980
y›l›nda Mercedes-Benz’in tasar›m
merkezinde ifle bafllayan Murat
Günak özellikle Peugeot 206
Mercedes S Serisi ve SLK Serisi,
Volkswagen Golf GTI modelleri için
yapt›¤› tasar›mlarla ad›n› duyurdu.
Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün,
Türkiye’de en az bir hibrid otomobil
fabrikas› kurulmas›n›
destekleyeceklerini aç›klad›.
Fabrikan›n maliyetinin 250 milyon
dolar› geçece¤ini vurgulayan Ergün,
büyük yat›r›m kapsam›na giren
iflletmenin bu yüzden yeni teflvik
sistemi kapsam›nda ele al›naca¤›n›
kaydetti. 

Türkiye’nin ‹lk Hibrid Arac›
Mindset mi Olacak? 

Murat Günak

Wang Chuan Fu
dünyan›n en büyük cep
telefonu bataryas›
üreticisi BYD’yi 1995
y›l›nda kurdu¤unda
henüz 29 yafl›ndayd›. O
zamana kadar genç bir
mühendis olan Fu, di¤er
cep telefonu üreticilerinin
pil patentlerini incelerdi.
Merakl› küçük çocuklar
gibi pilleri telefonun
gövdesinden ay›r›p nas›l yap›ld›klar›n›
anlamaya çal›fl›rd›. Wang Chuan Fu
15 y›ld›r hâlâ yeme¤ini fabrika
kantininde yiyor. Fabrika taraf›ndan

kurulmufl toplu konut
bölgesinde yafl›yor. Fu,
BYD’nin elektrikli araba
üretimiyle ülkesi Çin’de
öncü olabilece¤ini
söylüyor. Uzmanlar zehirli
oyuncak ve süt
skandallar›na imza atarak
çok da parlak bir çevre
siciline sahip olmad›¤›n›
göstermifl olan Çin’in nas›l
elektrikli araba üretece¤ini

merak ediyorsa da Türkiye’de de
Boyner grubuyla anlaflm›fl olan Fu
yenilikçi ve öncü bir yat›r›mc› olmakta
kararl›. 

Wang Chuan Fu: Hayallerini ‹nfla Etti!
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Rüzgârda ve Güneflte Avrupa ‹kincisiyiz
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklar› potansiyeli bak›m›ndan çok
özel bir pozisyonu var. Türkiye Avrupa’da, rüzgâr enerjisi aç›s›ndan ‹ngil-
tere’den sonra ikinci; günefl enerjisi olanaklar› aç›s›ndansa ‹spanya’dan
sonra ikinci s›rada yer al›yor. Jeotermalde ise Avrupa birincisi, dünyada
da ya dördüncü ya da beflinciyiz. Ancak bu kaynaklar aras›nda jeotermal
çok daha küçük bir dilim teflkil ediyor. Rüzgârla günefl aras›nda ise flöyle
bir önemli fark var: Rüzgâr enerjisi serbest piyasada rekabet edebiliyor;
günefl henüz edemiyor. Bu yüzden güneflin deste¤e ihtiyac› var. 

Mevzu, Sadece Ticari Olmaktan Ç›k›yor
Türkiye’de toplam enerji gücünün yüzde 55’i do¤algaz kaynaklar› üstüne
kurulu. Türkiye ayn› zamanda d›fl ödeme dengesizli¤i yaflayan bir ülke. Bu
yüzden de Türkiye’nin art›k yenilenebilir enerji kaynaklar›n› mümkün ol-
du¤u kadar fazla kullanmas› gerekiyor. Dünyada da bu konu giderek daha
fazla vurgulan›yor.  Mevzu, ticari olmaktan öte bir hâl ald›. Aritmetik ola-
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Söylefli

Muzaffer Akp›nar:

“Sürdürebilirlik Bir Refleks Olmal›”

Uzun y›llar telekomünikasyon
devi Turkcell’in Genel
Müdürlü¤ünü yapan Muzaffer
Akp›nar, bir süredir Dost Enerji
ile yenilenebilir enerji alan›nda
faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin
en önemli profesyonel
yöneticilerinden biri olan
Akp›nar, yenilenebilir enerji,
sürdürebilir ifl yapma biçimleri
ve bu alana dönük kamu
politikalar› ve yat›r›mlarla ilgili
görüfllerini bizlerle paylaflt›. 

muzaffer s  3/3/10  1:03 PM  Page 42



43EKOIQ / MART 2010

Dost Enerji’nin 
‹nnores-Bergama (en üstte) ve
Kores-Çeflme’deki (üstte)
rüzgâr gülleri, elektrik
üretmeye çoktan bafllad›.

rak rakamlar› toplay›nca, çarp›nca, bölünce
bu iflin dip noktas› pozitif ç›k›yor ama dünya-
y› korumad›kça bu aritmeti¤in çok da fazla
bir anlam› kalm›yor. fiu anda onu ölçmek de
mümkün de¤il bence ama biz yine de ölçme-
ye çal›fl›yoruz. Karbon sertifikalar›ndaki bir
tonluk emisyonun bedeli bir ölçüdür. Böylece
kirletmenin bir bedeli ç›km›fl oluyor. Bence o
öyle bir s›n›ra gelecek ki art›k ölçmek müm-
kün olmayacak.

fiimdi bir tane raf fiyat› koyduk karbona.
Tonu 6 Euro mu 9 Euro mu, bir yerlerde sal›-
n›yor fiyatlar. Voluntary Emissions Reducti-
on’dan (Gönüllü Karbon Piyasalar›ndan)
bahsediyorum. Bizler Kyoto’ya imza koymufl
olmam›za ra¤men o pazarda henüz mal›m›z›
satam›yor oldu¤umuz durumdaki fiyat bu.
Kirlilik belli bir noktay› aflt›¤›nda, bu fiyat›n
art›k ehemmiyetsiz ve ölçülemez noktaya ge-
lece¤i kadar önemli bir durumday›z. 

Kriz Geçici Bir Durgunluk Yaratt› 
Baflka bir k›s›t da ekonomik kriz oldu. Ekono-
mik krizin etkisini Kopenhag’da bir sonuca
var›lamamas› anlam›nda gördük. Ülkeler as-
l›nda konuya duyarl› olmalar›na ra¤men
kendi iç sorunlar› ve bozuk bütçeleri sebebiy-
le konuya ehemmiyet veremiyorlar ama bu
geçici bir durum. Sürecin önü biraz t›kand›
ama bu durum geçici. Bu durgunluk eninde
sonunda biter ve yat›r›mlar h›zla artmaya
devam eder. 

fiu anda Türkiye’de toplam 808 megawatt-
l›k bir rüzgâr gücü var. Hâlbuki Türkiye’de
çeflitli hesaplamalara göre, 10 ile 80 bin me-
gawatt aras›nda de¤iflen bir rüzgâr enerjisi
potansiyeli var. Bunun en dip noktas›n› alsak
bile çok önemli bir hedef duruyor ortada; ki
devletin 2020’ye kadar 15 bin megawattl›k
rüzgâr enerji yat›r›m›n› öngören bir policy
paper’› var. fiu anda 3000-3500 megawattl›k
bir lisans da¤›t›m› yap›lm›fl durumda. Bunla-
r›n bir k›sm› bafllang›ç aflamas›nda; bir k›sm›
türbin siparifl etmifl bekliyor, bir k›sm› da in-
flaata bafllam›fl. Bunlar›n d›fl›nda, 1 Kas›m
2007 tarihinde yap›lm›fl baflvurular var ama
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Söylefli

Saint Michel Frans›z Lisesi
ve Bo¤aziçi Üniversitesi
‹dari Bilimler Fakültesi
mezunu olan Muzaffer
Akp›nar ifl hayat›na 1986
y›l›nda Penta Tekstil’in
kurucu orta¤› olarak
bafllad›. 

henüz bunlar›n lisanslar› da da¤›t›lmam›fl
durumda. TE‹Afi’›n da k›s›tlar› dikkate al›nd›-
¤›nda bu baflvurular aras›ndan 3500-5000
megawattl›k civar›nda bir lisans da önümüz-
deki süreçte piyasaya da¤›t›lacak. 

Rüzgâr Türbinleri Art›k An›nda Teslim 
Ekonomik durgunluktan sonra enerji tüketi-
minde daralma oldu. Boru hatt›ndaki yat›-
r›mlar da devreye girince arz ve talep aras›n-
daki makas da aç›ld›. Bu makas da fiyatlara
yans›d›. fiimdi üreticiler taraf›ndan verilen
fiyatlar 5,5-6 Eurocent civar›nda. Hâlbuki bu
fiyatlar mesela 2008’de 7,5-8 Eurocent dili-
mine oturmufltu. Bu fiyatlar bankalar›n kredi
vermesi aç›s›ndan önemli ve bu flekilde birim
fiyatlar düfltükçe bankalar kredi vermemeye
bafllayabilir. Ekonomik krizin olumlu taraf›
da, mesela türbinler art›k çok daha k›sa süre-
de teslim ediliyor. 

Çevre Bilinci Refah Alt›nda Büyür
fiirketler sonuçta ekonomik organizmalar.
Önce kendilerini, sonra çevreyi kurtar›yor-
lar. Bilinç, refah alt›nda büyüyebiliyor. fiir-
ketler, kendi karbon ayak izlerini yeni yeni
ç›kar›yorlar. Bir süre sonra onlar da Volun-
tary Emissions Reduction adaylar› haline ge-
lecekler. O bilinci sizinki gibi yay›nlar yüksel-

tebilir. Örne¤in tasarrufa yönlendirebilir. Bi-
liyorsunuz, eski enerji bakan› eski ampulle-
rin tasarruflu ampullere çevrilmesi kampan-
yas›ndan elde edilecek gelirin bir GAP Proje-
siyle eflde¤er oldu¤unu dile getirdi. Bu çok
büyük bir rakam…

‹nnores ve Kores’in Kanatlar› Dönüyor
Dost Enerji Aral›k 2006 y›l›nda kuruldu.
Mart 2007’de ilk lisans sahibi flirketi ‹nno-
res’i sat›n ald›k. ‹çinde 42,5 megawattl›k bir
lisans var. Bergama’daki bu tesisi bir y›lda
aya¤a kald›rd›k ve flu anda TE‹Afi’a elektrik
sat›yoruz. ‹nnores, senede 10 milyon kilo-
watt saat elektrik üretiyor. Bu senede 113
bin ton karbon emisyon tasarrufuna denk
geliyor. 113 bin ton karbon tasarrufu, 32 bin
arac›n 20 bin km yol gitti¤inde havaya sald›-
¤› seragaz›na eflit.

Aral›k ay›ndan itibaren bir rüzgâr enerjisi
saham›z da Çeflme’de Kores ad›yla faaliyet
göstermeye bafllad›. Toplam 808 megawatt-
l›k mevcut gücün içinde 57,5 megawattl›k ku-
rulu gücümüz var. Bu iki yat›r›m›n tevzi pro-
jeleri de var. 15 megawattl›k bir tevzi yat›r›m›
için EPDK’dan onay ald›k. Onun ön flartlar›n›
yerine getiriyoruz. Böylece 80 megawattl›k
bir birikime eriflebiliriz. fiu anda ayr›ca onay
bekleyen 5 lisans›m›z ve 200 megawattl›k bir
baflvurumuz var. Bunun hepsinin gerçeklefl-
mesi mümkün de¤il, onu biliyoruz. K›t kay-
naklarla trafo bafl›na yüzde 5’ten fazla rüzgâr
yat›r›m› yap›lamaz engeli oldu¤u için orada
bir ihale süreci yaflanacak. Bunu normal kar-
fl›l›yoruz. Ama ne kadar lisans al›rsak derhal
üretime geçece¤iz. 

Rüzgâr Lisanslar› 3 ile 6 Ayda Belli Olur
Rüzgâr, süre¤en bir enerji kayna¤› de¤il.
Rüzgâr esmedi¤inde üretim kesilir. Ayr›ca
flebeke de dinamik bir yap›d›r, enerjiyi depo-
layamaz. Bu nedenle ayn› bir havuz denkle-
mi gibi, üretim ve tüketimin sürekli denge-
lenmesi gerekiyor. Yoksa sürekli ar›zalara
neden olur. Bu nedenle EPDK ve TE‹Afi, li-
sans konusunda çok titiz davran›yor ve iki
y›ld›r lisans baflvurular› konusunda çal›flma-
lar›n› sürdürüyor. Epey bir yol ald›lar. Benim
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“Rüzgâr
enerjisinde de

birim fiyat,
finansman gibi

s›k›nt›lar var ama
hiçbir ifl hiçbir

zaman çok uzun
süre çok iyi

gitmez. O yüzden
flevkimizi hiç

kaybetmiyoruz.”

tahminim üç ila alt› ay içinde konu bir neti-
ceye var›r ve Türkiye bir yat›r›m hamlesine
girer. Bizler de ona göre büyümeye devam
edebilece¤iz. Birim fiyat, finansman gibi s›-
k›nt›lar var ama hiçbir ifl hiçbir zaman çok
uzun süre çok iyi gitmez. O yüzden flevkimi-
zi hiç kaybetmiyoruz

Günefl Enerjisi Sübvansiyona Ba¤l›
Biz günefl enerjisiyle ilgili dosyam›z› olufl-
turduk, klasörümüzü paketleyip kenara koy-
duk. Bu konuda yat›r›m yap›labilmesi için
devlet sübvansiyonu gerekiyor. Geliflmifl ül-
keler bu konudaki kararlar›n› ald›lar. Süb-
vansiyonlar bafllad›. Geliflmekte olan ülke-
lerde bu kararlar daha zor al›n›yor. Günefl
enerjisiyle ilgili tereddüdün sebebi flu soru-
dan kaynaklan›yor: Bu teknolojik know how
bizim ülkemizde mi geliflir? Yoksa kendi ser-
mayemizle di¤er ülkelerin know how’unu
mu desteklemifl olaca¤›z? Bu durum hâlâ
netleflemedi. Bir de burada farkl› bir birim
fiyat belirlenmesi laz›m. Avrupa’da belirle-
nen birim fiyat 30-40 Eurocent civar›nda.
Türkiye’de daha önce haz›rlanan yasa tasla-
¤›nda 24-28 Eurocent gibi bir fiyat dilimi ko-
nufluluyordu ama mali aç›dan bak›ld›¤›nda
karara ba¤lanamad›. ‹leride tekrar bir taslak
çal›flmas› olabilir ama o zamana kadar sade-
ce biz de¤il, hiç kimse bu konuda bir yat›r›m
yapamaz.

Sürdürebilirlik Daha Refleksimiz De¤il
Türkiye ifl dünyas› olarak sürdürebilirlik an-
lam›nda yolun çok bafl›nday›z çünkü bu ko-
nunun çok iyi içselleflmesi ve refleks haline
gelmesi laz›m. Gelmezse ticari bir öncelik
bulmuyor. Henüz ticari bir prim alm›yor ve
maliyet içeriyor. fiirketlerin yönetim biçimi-
ni de¤ifltirmesi, at›klar›n› yönetmesi, bugün
bir k›ymet de¤il. Hele Kyoto sözleflmesi kap-
sam›nda üzerine mecburiyetler binmemifl
flirketler için, bu sadece bir sosyal sorumlu-
luk projesi. O da ekonominin biraz daha iyi
oldu¤u flartlarda ciddi bir bilinç seviyesiyle
yap›labilir.

Herkes can derdinde,  herkesin önceli¤i
farkl›. Onun için yavafl gelifliyor ama bir an

düflünüp o s›k›nt›l› gündemlerden s›yr›l›p
otuz y›l sonra nas›l bir dünyada yaflayaca-
¤›m›z üzerinde düflünmek gerekiyor. Belki o
zaman bugünkü hiçbir hizmet, hiçbir ürün
kalmayacak. Onu düflünerek bugünden dav-
ranmak biraz zor bir fley ama yapmak laz›m.

Bu Dünyadaki Varolufl Sebebimiz 
Ortak paylafl›lan sorumluluk ve yükümlülük-
ler insan do¤as› gere¤i biraz ortada kal›yor.
Ama unutmamak gerekir ki do¤a da güçlü bir
olgudur. Sürekli daha s›k, daha keskin bir fle-
kilde kendini hat›rlat›yor. Asl›nda burada fel-
sefi bir tart›flma da var. Yaflam nedir? Bu
dünyada varolufl sebebimiz nedir? Bu varolu-
flumuzu sürdürebilmenin temeli nedir? gibi
sorular geliyor ama bu konuda yönetici ve li-
derlere çok ifl düflüyor. Liderlik tan›m›n›n ne-
ticeye etki eden insan oldu¤unu düflünürsek,
sonuca s›rad›fl› bir flekilde olumlu etki eden
herkes lider davran›fl› gösteriyor demektir.
Bu davran›fl›n geliflebilmesi için bak›fl aç›s›-
n›n bir y›ldan otuz y›la uzayabilmesi laz›m.
Bunun olabilmesi için de insanlar›n temel
flartlar›n› yerine getirebilmesi laz›m. Aç ol-
mamal›, eve ekmek götürebilmeli, hasta ol-
mamal›. Bu da sayg› duyulmas› gereken, in-
sani bir fley. m
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Giriflimci endüstrilerin küresel ›s›nmay› tersine
çevirece¤ine inananlar bir noktay› atl›yor: ‹novasyon

zaman al›r; hem de çok zaman al›r…

Yaz›: Alex RAU, Rob TOKER, Joanne HOWARD Çeviri: Yonca C‹NGÖZ
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Geri dönüflü
olmayan bir iklim
de¤iflikli¤i
kap›dayken,
oturup y›llar
boyunca
muhteflem
inovasyonlar›n
günlük kullan›mda
yerini almas›n›
bekleyecek
zaman›m›z yok. 

ünyada temiz teknoloji fikrinin yarat-
t›¤› heyecan›n en büyük sorumlular›,
enerjiyle iliflkili tüm alanlarda durma-

dan yeni inovasyonlar yapan giriflimciler ve
yat›r›mc›lar. Birçok proje, Kopenhag’daki ik-
lim zirvesinde tart›fl›lan sera gaz› limitlerine
uyabilmek konusunda büyük umutlar vaat
ediyor; ancak ortada rahats›z edici bir gerçek
var: Enerji inovasyonlar› büyük bir potansi-
yele sahip olsa bile, yayg›n kullan›ma geçiril-
meleri için art›k çok geç olabilir. Tarih, tek-
nolojik at›l›mlar›n büyük ço¤unlu¤unun kit-
lesel olarak piyasaya sürülebilmesi için on
y›llar gerekti¤ini aç›k bir flekilde gösteriyor.

Önümüzdeki 40 y›l içinde küresel emis-
yonlar› yar›ya indirmek için, bilim insanlar›-
n›n da tavsiye etti¤i gibi temiz teknolojiler
çok genifl bir alana yay›lmal›. ‹ngiltere’nin
beyin tak›m› say›lan Chatham House ve pa-
tent araflt›rma flirketi CambridgeIP’nin arafl-
t›rmac›lar›, geçmiflte temiz teknolojilerin
yayg›n kullan›ma ulaflma sürecinin ortalama
19 ile 30 y›l› buldu¤unu aç›klam›flt›. 

fiifre: Moore Yasas›
Yeni ve güçlü serbest piyasa kurallar›n›n ifl
bafl›nda oldu¤una flüphe yok: Avrupa d›fl›n-
daki ülkelerin hükümetleri sera gaz› emis-
yonlar›n› s›n›rland›rmakla yükümlü k›l›nd›
ve çeflitli sektörlerden flirketler büyük bir
gayretle sal›mlar› kontrol alt›na alman›n yol-
lar›n› ar›yor. Öte yandan biliyoruz ki, tekno-
lojinin yay›lmas› mutlaka vakit alacak.

Bu durum özellikle, daha kuluçka halin-
deyken alelacele pazara girmeye çal›fl›rken
ço¤u zaman büyük sorunlarla bo¤uflmak zo-
runda kalan enerji inovasyonlar› için geçerli.
Giriflimciler pastadan pay almaya çal›fl›rken
yat›r›mc›lar ise yeni bulunan teknolojilerin
risklerini öngörmeye çabal›yor. Patentler al›-
n›p sat›l›yor ama her zaman kullan›lm›yor ve
bugünün enerji devleri sahip olduklar› dona-
n›mdan vazgeçmekte tereddütlü. 

Ne olursa olsun, geri dönüflü olmayan bir
iklim de¤iflikli¤i kap›dayken, oturup y›llar
boyunca muhteflem inovasyonlar›n günlük
kullan›mda yerini almas›n› bekleyecek za-
man›m›z yok. 

Bahisler bu kadar büyük ve manzara bu ka-
dar bulan›kken, özellikle uygulama öncesin-
de geçecek zaman› da hesaba katarsak, ifl
çevreleri acilen daha iyi temiz-teknoloji yat›-
r›mlar› yapmaya bafllamak zorunda. Olas› çö-
zümler listesine bakarken, inovatörler gibi
yat›r›mc›lar da, ne kadar karbon emisyonu-
nun gerçekten yok edilebilece¤ini ve sorunu
en k›sa sürede çözebilmek için hangi inovas-
yonlar›n en verimli sonuç verece¤ini çok da-
ha h›zl› bir flekilde ö¤renmeleri gerekiyor. 

Enerji flirketleri hakk›nda yürüttü¤ümüz
bir dizi çal›flma s›ras›nda, bilgisayar en-
düstrisinin getirdi¤i devasa yarar bizi ger-
çekten imrendirdi. Ve bu fayda, 1965 tarihi-
ne kadar giden ve asl›nda oldukça basit bir
öngörüye dayan›yordu: Gordon Moore tara-
f›ndan gelifltirilmifl olan bu yasa, enerji ko-
nusunda da çözümün flifresini verebilir:
Moore, yapt›¤› hesaplar sonunda, bir çipte-
ki transistörlerin say›s›n›n ve dolay›s›yla ifl-
leme h›zlar›n›n her 18 ay sonunda ikiye kat-
lanm›fl olaca¤›n› tahmin etmiflti. Bilinen
ad›yla Moore Yasas›, tekinsiz bir kehanet-
ten çok daha fazlas›yd›. Bu yasa, yüksek
teknolojili endüstrilerin k›lavuzu oldu. Giri-
flimcilerin, yat›r›mc›lar›n, flirketlerin ve hü-
kümetlerin, programlama gücünün ac›ma-

D
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s›z yükselifline bel ba¤lamalar›na yol açt›.
Örne¤in bugün Microsoft, daha karmafl›k
bir yeni yaz›l›m gelifltirirken yeni nesil ifl-
lemcilerin ortaya ç›kmas›nda da itici güç
oluyor. Boeing, Pfizer ve Goldman Sachs gi-
bi birbirinden oldukça farkl› sektörlerde ça-
l›flan flirketler bile yeni ürün ve stratejileri-
ni gelifltirirken sürekli yükselen bilgisayar
gücüne s›rt›n› yasl›yor. 

Kör Uçufl Yapmamal›y›z
‹fl çevreleri ve hükümetlerin küresel enerji
rekabetine yan›t vermek için ihtiyaç duy-
duklar› fley tam da böyle bir güven düzeyi.
Temiz-teknoloji inovasyonlar›n›n yarat›lma
ve yay›lma h›zlar›n›, bu ikisi aras›ndaki s›-
k›nt›l› evreyi de hesaba katarak tahmin ede-
bilmelerini sa¤layacak bir kavramsal çerçe-
veye ihtiyaçlar› var. Bu çerçevenin, hangi
teknolojilerin en iyi ifli en k›sa sürede orta-
ya ç›karabileceklerini de göstermesi gerek.
Moore Yasas›n›n temiz enerjide bir karfl›l›¤›
ç›karsa, daha yo¤un bir inovasyon sürecine,
sermayenin daha verimli kullan›m›na ve da-
ha gerçekçi düzenlemelere kap› aç›lacak. Bu
ayn› zamanda, örne¤in joint venture giri-
flimlerini, ikili lisans anlaflmalar›n› ve güm-
rük vergisi muafiyetlerini teflvik ederek, ya-
t›r›mc›lara ve hükümetlere anahtar tekno-
lojileri pazara daha çabuk erifltirmek konu-
sunda destek sa¤layacak. 

Böyle bir k›lavuzluk olmadan, hem temiz-
teknoloji endüstrisi hem de hükümetler kör
uçufl yapm›fl olurlar. E¤er, verimli nanokris-
tal günefl pilleri veya termik santrallerin ç›-
kard›¤› karbon dioksitin mineralizasyonu
gibi belirli bir teknolojinin, emisyonlar›n
büyük bir k›sm›n› uygun maliyetle yok ede-
bilme kapasitesine sahip oldu¤u ve di¤erle-
rine göre daha h›zl› geniflletilip uygulamaya
sokulabilece¤i netleflirse, o zaman flirketler,
yat›r›mc›lar ve hükümetler de kaynaklar›n›
nerede yo¤unlaflt›racaklar›n› bilebilirler.
E¤er inovasyonlar›n yeterince k›sa bir za-
man diliminde ölçeklenebilir nitelikte ol-
mad›klar› ortaya ç›karsa, bu durumda da ifl
çevreleri ve karar al›c›lar, kaynaklar›n›
uyum sa¤lama çal›flmalar›na veya sera gaz-

Temiz-teknolojilerin icad› ve

büyük ölçekte uygulanmas›

aras›ndaki evre, karbon

emisyonlar›n› frenleme verimiyle

ilgili tüm hesaplamalarda

karfl›lafl›lan en karmafl›k ve zor

sorunlardan biri. Geçmiflte,

inovasyonlar›n pazara sürümü,

yat›r›mc›lar›n mevzuat

de¤ifliklikleri konusundaki

karars›zl›klar› veya önde gelen

enerji firmalar›n›n donan›mlar›n›

yenilemekteki isteksizlikleri gibi

pek çok nedenle on y›llar

al›yordu. 

Bu evreyi k›saltmak ve süreçleri

öngörülebilir hale getirmek,

iklim de¤iflikli¤ini hafifletecek

karbon azalt›mlar›na ulaflmak

için temel koflul. Bu oldukça

güç bir giriflim ancak her geçen

gün daha yap›labilir ve mümkün

görünüyor. 

Chatham House ve

CambridgeIP’deki araflt›rmac›lar

2009 y›l›nda alt› temiz teknoloji

sektörünü analiz etti ve yay›lma

h›z›n›n asl›nda giderek artt›¤›n›

fark etti. Afla¤›daki grafiklerde

de görülen bu yükselmeler

gösteriyor ki, e¤er teknolojilerin

pazara sürüm oranlar›yla

patentleme etkinliklerini

karfl›laflt›r›rsak, pazara sürüm

süresi baz› teknolojiler için

tahmin edilebilir hale geliyor. 

Örne¤in, rüzgâr enerjisi

teknolojisinin uygulamaya

sokulmas›, ilgili patent

etkinliklerinin tavana

vurmas›ndan yaklafl›k befl y›l

sonra ani bir yükselifl yafl›yor.

Benzer bir görüntü fotovoltaik

(günefl enerjisi ile elektrik

üretme sistemleri) sektöründe

de göze çarp›yor ancak burada

aradaki fark yedi y›la yak›n. 

Buna benzer veriler, ifl çevreleri

ve hükümetlere, çeflitli

teknolojilerin sera gaz›

sorununu çözmekte ne kadar

çabuk ve baflar›l›

olabileceklerine dair güçlü

öngörüler sa¤layacak. Bir

sonraki ak›lc› ve gerekli ad›m

ise, elbette, bu tür analizleri

teflvik eden bir genel çerçeve

gelifltirmek. 

Yeni Enerji Teknolojilerinin Etkisini Ölçmek

Rüzgâr Enerjisi Günefl Enerjili Fotovoltaikler

25.000 Megawatt 
1600 patent

4.000 Megawatt 

Kaynak: Chatham House

1600 patent

Yeni Patentler

Yeni Patentler

1996-2007 1981-2007

Yeni Kurulumlar
(megawatt)

Yeni 
Kurulumlar
(megawatt)

temiz teknoloji s  3/2/10  12:16 PM  Page 48



49EKOIQ / MART 2010

McKinsey
taraf›ndan
popülerlefltirilen
karbon-durdurma
maliyet e¤risi,
önde gelen
teknolojilerin
karbon düflürme
kapasitelerine
bütüncül bir bak›fl
aç›s› sunuyor. 

lar›n› atmosfer d›fl›na atmak gibi di¤er al-
ternatiflere yöneltebilirler. 

Patentlerin Öyküsü
Elbette herhangi bir emisyon durdurma he-
defi, Moore Yasas›n›n aksine, çok karmafl›k
nitelikte olacakt›r. Zira temiz-teknoloji, çok
çeflitli teknolojiler ve süreçlerin henüz filizle-
nen bir koleksiyonu ve bunlar›n her biri ken-
di bilim alanlar›na, risklerine ve yat›r›m dön-
gülerine sahip. Enerji için üretilecek genel
çerçeve, inovasyon döngülerini ve bu konu-
daki kritik sektörlerin hangi oranlarda emis-
yon durdurabileceklerini ortaya ç›karmak
zorunda. Rüzgâr, yo¤unlaflt›r›lm›fl günefl
enerjisi, biokütlesel yak›tlar, karbon tutma
ve temiz kömür, üzerinde çal›fl›lacak sektör-
lerden sadece birkaç›. 

Her fleye ra¤men bu yap›lmal› ve inan›yo-
ruz ki yap›labilir de. Birkaç maliyet-fayda
analizi, örne¤in McKinsey taraf›ndan popü-
lerlefltirilen karbon-durdurma maliyet e¤ri-
si, önde gelen teknolojilerin karbon düflürme
kapasitelerine bütüncül bir bak›fl aç›s› sunu-
yor. Böyle bafllamak mant›kl› görünse de, bu
e¤ride iki temel noksan dikkat çekiyor: Tek-
noloji geliflimini gelece¤e yönelik olarak he-
saplam›yorlar ve pazara sürüm süresini he-
saplamakta büyük ölçüde baflar›s›zlar. 

Daha iyi bir bafllang›ç noktas›, patentleme
etkinli¤i ile teknolojinin uygulanmas› aras›n-
daki iliflkiye yönelik bir inceleme olabilir. Te-
miz enerjinin pazara sürüm süresinin 30 y›l›
bulabilece¤ini fark eden Chatham House ve
CambridgeIP’nin araflt›rmac›lar›n›n verileri
bize gidilmesi gereken yolu da gösteriyor ola-
bilir. 

57 bin patente ve çeflitli temiz-teknoloji
uygulamalar›na göz att›klar›nda, analistler
ilginç bir korelasyon bulmufllar: En az›ndan
belirli sektörlerde, patentlemede gerçekle-
flen h›zl› bir art›fltan birkaç y›l sonra, yay›l-
mada da müthifl bir h›zlanma yaflan›yor. Ör-
ne¤in, 1999’a kadar konsantre günefl gücü
teknolojileri için bir y›lda düzenlenen pa-
tent say›s›n›n iki kat›na ç›kmas› 10 y›l al-
m›flt›. Oysa takip eden üç y›lda, bu rakam
yeniden ikiye katland›. Bu s›çray›fl› 2009 ile

2011 aras›nda do-
nan›m gücünde da-
ha da büyük bir z›p-
laman›n takip etmesi
bekleniyor. Pa-
tentleme oran-
lar›ndaki patla-
malar temel
al›nd›¤›nda, her bir
teknolojide yay›lman›n
ne zaman bafllayaca¤›n›
kestirmek mümkün olabi-
lir. Böyle bir öngörüyle, ifl
çevreleri iklim de¤iflikli¤inde
yeterince hafifletici bir etki
yapamayacak teknolojilere daha
az para harcam›fl olacaklar.

Kopenhag Zirvesinde ortaya ko-
yuldu¤u gibi, enerji üzerine hesapla-
ma yapan tüm uzmanlar›n bafla ç›k-
mas› gereken bir ifl var: Moore Yasa-
s›n›n karbon düflürme alan›ndaki
karfl›l›¤›n› gelifltirmek ve herkese ik-
lim de¤iflikli¤ini önlemek için izlenme-
si kararlaflt›r›lan teknolojik yöntemlerin
çok büyük ihtimalle do¤ru seçimler oldu¤u-
na dair güven sa¤lamak. ‹ster sözünü etti¤i-
miz gibi patent verilerine, isterse baflka bir
kayna¤a dayans›n, kusursuz olmasa dahi
böyle bir çerçeve hem sermayeye hem de
inovasyon çabalar›na bir odak kazand›ra-
cakt›r. 

Bir o kadar önemlisi de, bu çerçeve en ha-
yati ve umut vaat eden teknolojilerin paza-
ra sürüm süresini k›saltacak ve böylece
dünyan›n dengeli bir iklime do¤ru daha h›z-
l› yol almas›na yard›mc› olacak. m

*Harvard Business Review’den çevrilmifltir.

Alex Rau, Emisyon ticareti flirketi Climate
Wedge’in yöneticisi. 
Rob Toker, Temiz-teknoloji yat›r›m flirketi
Sindicatum Carbon Capital’de baflkan yar-
d›mc›s›. 
Joanne Howard, Houston’daki ‹ngiliz Konso-
loslu¤unda yenilenebilir enerji alan›nda kon-
solos yard›mc›s›. 
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e yiyoruz? Ne içiyoruz? Ne gi-
yiyoruz? Evimizdeki malzeme-
ler ne kadar sa¤l›kl›? Çocukla-

r›m›z›n oyuncaklar› zehirli malzeme-
ler içeriyor olabilir mi? Bu sorulara net
yan›tlar vermek zor. K›sacas› “bütü-
nüyle kuflkuday›z!”

Ancak baz› insanlar da ço¤umuz gibi
bu kuflkular içinde oturup durmuyor;
bu kayg›lar›m›z› gidermenin, tüketti-
¤imiz mal ve hizmetlerin çevresel kali-

tesini ö¤renmenin yollar›n› bulmaya
çal›fl›yorlar. Hem de son teknolojileri
kullanarak... Asl›nda soru yal›n ve ba-
sit: Çevreye duyarl› mal ve hizmetleri
nas›l kolayca tespit edece¤iz? Ya da
baflka bir ifadeyle yeflil üretici ve pa-
zarlar›, yeflil tüketicilerle nas›l bulufl-
turaca¤›z? Bu enformasyon a¤›n› nas›l
kuraca¤›z?

‹flte ‹phone ve IPodTouch’la uyumlu
“This Is Green” adl› bir yaz›l›m bu so-

Yaz›l›m

N

Evet, ama bir yaz›l›m bunu yapabilir mi?

“This Is Green”
“Evet Ama Bir Lokomotif Bunu Yapabilir Mi Bakal›m?”
diye soruyordu bir kitab›n›n bafll›¤›nda Woody Allen.
Onu bilmiyoruz ama evet “This Is Green” ad›nda,
Amerika orijinli, Iphone ve IPodTouch uyumlu bir yaz›l›m,
sat›n almay› düflündü¤ümüz mal ve hizmetlerin çevresel
etkileri hakk›nda inan›lmaz bilgiler vermeyi baflar›yor…
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runun çözümünde önemli bir yol kat
etmifl gibi görünüyor. Kendini “Yeflil
Mimar” olarak tan›mlayan Thomas
Bache Wiig ve ekoloji e¤itimi alm›fl bir
giriflimci olan Jan Manon’un ortak ese-
ri say›labilecek yaz›l›m›n en büyük
övünç kaynaklar›ndan biri, tüketicile-
rin bilinçli tercihler yapabilmelerini
sa¤layan, kullan›m› kolay bir program
olmas›. Bu uygulamay› ‹pod’unuza
yükledi¤inizde her gün kendiniz ve
sevdikleriniz için yeflil ipuçlar› ö¤re-
nebiliyorsunuz (tabii flimdilik sadece
Amerika’da). Çarfl›, pazar dolafl›rken
“This Is Green” sayesinde ald›¤›n›z
sebzelerin, meyvelerin, ilaçlar›n, k›sa-
cas› tüketmeye niyetlendi¤iniz her fle-
yin (daha do¤rusu bu konuda barko-
duna bilgi girilmifl her fleyin) do¤a dos-
tu olup olmad›¤›n› an›nda tespit ede-
biliyorsunuz. Ama k›sa bir zamanda,
zaten bu konuda bilgi vermeyen bir
“yeflil ürünün” bulunmas› da mümkün
görünmüyor.

Yaz›l›m›n yarat›c›lar›ndan Thomas
Bache Wiig do¤ru bilgi konusuna özel-
likle büyük önem verdi¤ini söylüyor:
“Bizler hiçbir zaman öyle ‘aman do¤a

ne güzel’ insanlar› olmad›k. Piyasada
yeflil ürün ad› alt›nda sat›lan her fley
çok flahane diye bir fley yok. 60’larda,
70’lerde daha agresif yöntemler de-
nendi belki ama flimdi art›k insanlara
gözda¤› vermeye çal›flarak baflar›l›
olamay›z. Zaman art›k insanlara çev-
reye duyarl› kararlar verebilmeleri
için gerçek seçenekler sunma zaman›”
diyor. 

“This Is Green”in di¤er yarat›c›s› ve
Elf Productions tasar›m flirketinin sa-
hibi Jan Manon ise, yazar, tasar›mc› ve
giriflimci kimliklerini birlefltirerek in-
sanlara do¤al olarak yapmaktan hofl-
land›klar› fleyleri gerçeklefltirebilme-
leri için destek olmaya çal›fl›yor. Ma-
non ayn› zamanda dünya ve insanla
uyumlu yeni ürün tasar›mlar› üzerin-
de de çal›fl›yor.

Eviniz ne kadar ekolojik?
“This Is Green” tüketicilerin çok küçük
çabalarla h›zl› bir flekilde çevre dostu
tasar›mlar konusunda do¤ru bilgiye
ulaflmas›n› sa¤layabildi¤ini iddia eden
bir yaz›l›m. Örne¤in bir evin detayl›
zemin plan› üzerinden interaktif bir
harita oluflturarak evin farkl› bölgele-
rine odaklanabilir. Harita üzerindeki
bölgeye t›klad›¤›n›zda seçti¤iniz oda-
n›n içindeki dolaplar›ndan mutfakta
duran meyveye kadar her fleyin çevre-
ye etkisi konusunda bilgi notlar›n›
okuyabiliyorsunuz. Var olan malzeme-
lerin do¤a dostu olup olmad›¤›n› ö¤-
renmenin d›fl›nda, evinizle ilgili ekolo-
jik seçenekler hakk›nda da an›nda bil-
gi edinebiliyorsunuz.

Yaz›l›m›n bir baflka olana¤› da, konu
bafll›klar›na göre arama yapabilmeniz.
Örne¤in su tasarrufu, hammadde seçi-
mi gibi bafll›klar üzerinden bilgileri
gözden geçirebilmeniz mümkün.
Enerji tasarrufu yap›p elektrik fatura-
n›z› düflürmenin yollar›n› ö¤renebile-
ce¤iniz gibi tehlikeli bileflenler listele-
rine girip insan vücudu ve do¤aya za-

rarl› maddeler hakk›nda ayr›nt›l› bir
bilgi edinmeniz de mümkün. 

Yarat›c›lar›, “This Is Green”in ayn›
zamanda e¤itsel amaçla da kullan›la-
bilece¤ini öne sürüyorlar. Gerçekten
de çevre dersleri verecek ö¤retmen-
lerin çeflitli konularda e¤itimlerinde
oldukça kullan›fll› bir araç olabilir
“This is Green”. En önemlisi, her za-
man online bir yaz›l›m oldu¤undan
süre¤en olarak güncellenebilmesi.
Konu ile ilgili kurum, kurulufl ve
STK’lar›n verilerini güncel olarak, tü-
ketici ve tabii üreticilerin ceplerine
tafl›mas› bile, bu alana yap›lacak
önemli katk›lardan biri.

Baflta da söyledi¤imiz gibi insanlar
bofl durmuyor; do¤ayla uyumumuzu
tekrar kurmam›z› sa¤layacak yeni ye-
ni yaz›l›mlar, donan›mlar, fikirler,
projeler gelifltiriyorlar. Bakal›m bu fi-
kirlerin ne kadar›, ne kadar zamanda
“Türkçeleflecek”? m

‹phone ve IPodTouch ile uyumludur.
IPod Touch kullan›c›lar› için wi-fi
ba¤lant›s› gerektirir 
IPhone kullan›c›lar› için OS3.0 ve
daha üst modellerle uyumludur. 

Gereksinimler:
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Geri dönüflüm ve çevre bilincinin art›r›lmas›n› amaçlayan Çöp(m)adam
Projesiyle Türkiye’nin farkl› bölgelerindeki ev kad›nlar› hem at›k ambalajdan

modern çantalar üretiyor, hem de ifl hayat›nda aktif rol al›yorlar.

Yaz›: Melih ÖZSÖZ - AB Uzman›; Çöp(m)adam Proje Dan›flman› ,  ozsozmelih@hotmail.com

Kad›nlara ifl; çevreye soluk
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iç flüphe yok ki iflsizlik ve düflük istih-
dam ülkemizin en önemli sorunlar›n-
dan biri ve iflgücü piyasas›n›n geneli-

ne hâkim. Ancak araflt›rmalar, kad›n istihda-
m›n›n, erkeklere göre çok daha olumsuz bir
durumda oldu¤unu gösteriyor. Örne¤in, er-
keklerde iflgücüne kat›lma oran› yüzde 73 se-
viyesinde iken, bu oran kad›nlarda yüzde 24.
Yani çok basit bir hesapla Türkiye’deki her
dört kad›ndan sadece biri iflgücü piyasas›nda
kendisine yer bulabiliyor. Bu oran uluslara-
ras› karfl›laflt›rmalarda -hangi k›stas› al›rsa-
n›z al›n- çok düflük bir oran. Örne¤in, kad›n
istihdam›nda Avrupa Birli¤i ortalamas› yüz-
de 54 ki, bu da ülkemizin 30 puan üzerinde.
(Kaynak: Türkiye ‹statistik Kurumu;
http://www.tuik.gov.tr)

Üretken yafllarda kad›nlar›n iflgücü piya-
sas› d›fl›nda olmalar› hem kad›nlar aç›s›ndan
hem de ülke ekonomisi aç›s›ndan üzüntü ve-
rici bir gerçek. Esas›nda ev kad›nlar›, gelifl-
mifl ülkelerde ailelerin d›flar›dan sat›n ald›¤›
ev iflleri, çocuk ve yafll› bak›m› gibi “ev temel-
li” ifller ile u¤raflarak aileye ve ekonomiye
belli bir katk›da bulunuyor. Ancak ev kad›nl›-
¤›, kad›n› babaya ve  kocaya ba¤›ml› k›larken,
kad›nlar›n ekonomik özgürlüklerini kazan-
malar› ve sosyal statülerini güçlendirmeleri-
ne de engel oluyor. 

Günde 10 Bin Ton Çöp
Son y›llarda bütün ülkeler için ortak bir so-
run haline gelen di¤er önemli bir konu ise
çevrenin korunmas›. Geri dönüflüm konu-
sunda ülkemizde yap›lan çal›flmalar ise ol-
dukça s›n›rl›. 

Sadece ‹stanbul’da günde 10 bin ton çöp
toplan›yor. ‹stanbul’un y›ll›k üretti¤i çöp
miktar› ise tam 3,5 milyon ton. Bunlar›n yüz-
de 42’sini ev ve hal at›klar› gibi organik mad-
deler olufltururken, yüzde 14’ünü plastik ve
naylon, 9’unu kül, 8’ini çocuk bezi, 7’sini kâ-
¤›t, 6’s›n› cam, yüzde 5’ini ise metal ve tekstil
at›klar› oluflturuyor. Çevre ve Orman Bakan-
l›¤› taraf›ndan 2005 y›l›nda yay›nlanan Am-
balaj ve Ambalaj At›klar› ‹statistikleri Rapo-
runa göre, Türkiye’de 2005 y›l›nda üretilen
500 bin 910 ton plastik ambalaj at›¤›n›n sa-

dece yüzde 27,1’i geri kazan›lm›fl. Oysa ayn›
y›l yay›nlanan “Ambalaj ve Ambalaj At›klar›-
n›n Kontrolü Yönetmeli¤i” çerçevesinde bu
oran›n yüzde 32 olmas› gerekiyor.
(http://www.cevreorman.gov.tr)

‹flte bu iki farkl› soruna çareler üretmek
amac›yla oluflturulan Çöp(m)adam Projesi,
hem Türkiye’de kad›nlar›n iflgücü piyasas›na
kat›l›m›, hem de çevrenin korunmas› alanla-
r›nda, yeni, farkl› ve e¤lenceli bir f›rsat› ilgili
taraflara sunuyor. Unilever Türkiye’nin des-
te¤i ve Sabanc› Üniversitesi Toplumsal Du-

Ünlü model ve stil
dan›flman› Ece Sükan,
Çöp(m)adam Projesine
gönüllü olarak destek
veren isimler aras›nda yer
al›yor. Sükan, proje
kapsam›nda üretilen
ürünleri Niflantafl›'ndaki
"Ece Sükan Vintage"
buti¤inde sat›fla sunuyor.

H
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Çöp(m)adam Projesinin en
büyük destekçilerinden
birisi de, Sabanc› Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›
Güler Sabanc›. Sabanc›
kat›ld›¤› davetlerde
Çöp(m)adam çantas›n›
yan›ndan ay›rm›yor.

Çöp(m)adam Projesine 
en büyük katk›y› Sabanc›
Üniversitesi ve Unilever
sa¤l›yor.

yarl›l›k Projeleri iflbirli¤inde A¤ustos 2008
tarihinden bu yana yürütülen Çöp(m)adam
Projesi kapsam›nda, at›k ambalajdan üreti-
len çanta ve aksesuarlar, baflta ‹stanbul ol-
mak üzere Türkiye’nin farkl› illerinde kad›n-
lar taraf›ndan kullan›l›yor. 

Çöp(m)adam Projesi kapsam›nda geri dö-
nüflümlü malzemeden fl›k ve kullan›fll› çanta-
lar üreten kad›nlar, hem çal›flarak var olma-
n›n onuruna, hem de yaflam kalitelerini art›-
rabilmek için gerekli maddi imkâna sahip
olurken; bir yandan da çevrenin korunmas›
ve bu konuda ev temelli bilincin art›r›lmas›
alan›nda önemli bir rol üstlenmifl oluyorlar. 

At›k Ambalajlardan Çantaya
Projenin ana destekçisi ve sürdürülebilirlik
ilkesini tüm ifllerinin merkezine koyan Unile-
ver, bu anlamda sosyal sorumluluk
projelerine de büyük önem veri-
yor. Çöp(m)adam Projesi kapsa-
m›nda ambalaj malzemelerinin
geri dönüflümü ile at›k yönetimi
yap›l›yor ve kad›nlar›n iflgücüne
kat›l›m› destekleniyor. Unilever,
projeye Magnum, Calve, Knorr,
Lipton, Becel, UFS markalar›na ait
at›k ambalajlar›n› tedarik ederek
katk› sa¤l›yor. 

2009 y›l›nda Çöp(m)adam Proje-
siyle Unilever taraf›ndan sa¤lanan
8,5 ton ambalaj›n geri dönüflümü

sa¤lan›rken 200’e yak›n kad›na istihdam ola-
na¤› do¤mufl. Çöp(m)adam Projesi kapsa-
m›nda Ayval›k’ta, ‹stanbul’da (KEDV iflbirli¤i
ile) ve Diyarbak›r’da (KAMER iflbirli¤i ile) ku-
rulan atölyelerde çal›flan kad›nlar Unilever
taraf›ndan sa¤lanan at›k ambalajlardan a¤›r-
l›kl› olarak çanta üretiyorlar.

Farkl› renk, boy ve tarzda çantalar›n üreti-
mi için önce kad›nlara k›sa süreli bir e¤itim
veriliyor. Kad›nlar ö¤rendikleri bilgilerle,
sa¤lanan hammaddeyi kullanarak mevcut
atölyelerde ve evlerinde çanta üretiyorlar ve
ürettikleri çanta bafl›na düzenli bir gelir elde
ediyorlar.

Çöp(m)adamlar› ‹stanbul’da Kar›nca (Kan-
yon AVM, Beyo¤lu), Butik Buka (Beyo¤lu),
Ece Sükan Vintage Shop ve California Nail
Bar’dan (Niflantafl›) sat›n almak mümkün.
Ayr›ca Çöp(m)adamlar Sabanc› Üniversitesi
Sak›p Sabanc› Müzesi ve Deppo, Markafoni
ma¤azalar›nda da online olarak sat›fla sunu-
luyor. Projenin resmi internet sitesi olan
http://www.copmadam.com adresinden de
proje ile ilgili detayl› bilgiye ulaflmak müm-
kün. 

Çöp(m)adam projesi kapsam›nda üretilen
tüm ürünlerin içerisinde projeyi anlatan bir
kimlik kart› bulunuyor. Çöp(m)adam kimlik
kart›nda, çantan›n Unilever’in hangi marka-
s›n›n ambalaj›yla yap›ld›¤› ve çantay› üreten
kad›n›n ismi de yaz›l›yor. m
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Diyor

Tüketicilerin do¤aya duyarl› ürünlere
yönelik talebi giderek daha fazla art›yor.
Bu konuda bize yol gösteren en önemli
araçlar ise “Etiketler”. Dünyan›n dört bir
yan›ndan tam 325 kurulufl, g›dadan
elektronik eflyalara kadar Yeflil Etiket
Sertifikalar› veriyor. Peki, ne anlat›yor bu
etiketler ve ne kadar güvenilirler?

Yeflil Etiketler

DOSYA

Bu Etiketler

Ne

Yaz›: Balkan TALU
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iyasada sat›lan ürünlerin ne
kadar “do¤a dostu,” “çevreci,”
“organik” veya “yeflil” oldu¤u

bugün giderek daha çok tart›fl›l›yor,
konufluluyor ama bu konu asl›nda
dünyada 1970’li y›llardan beri gün-
demde. Her firman›n kendi ürününü
yeflil olarak nitelemesinin do¤al ola-
rak büyük bir kafa kar›fl›kl›¤›na yol aç-
t›¤› o günlerden bu yana köprünün al-
t›ndan çok sular akt›. Bu ifli kontrol al-
t›na almak da ba¤›ms›z denetim kuru-
lufllar›na düfltü. Bu konuda kurulan ilk
ba¤›ms›z yap›lardan biri de Uluslara-
ras› Organik Tar›m Hareketi Federas-
yonu (IFOAM) oldu. 1972 y›l›nda kuru-

lan IFOAM amac›n›, biyolojik çeflitlili¤i
koruyan organik ürün hareketlerine
liderlik etmek; yerel oluflumlar› birlefl-
tirmek ve liderlik yapmak olarak aç›k-
l›yor. Y›llar içinde yeflil ç›kartmalar
(green sticker) da¤›tan hükümetler,
kendilerine genel k›stas olarak IFOAM
flartnamelerini ald›lar. Art›k Kuzey
Amerika’da yeflil ç›kartma sahibi ol-
mak yasal bir zorunluluk. Yeflil etiket-
ler ise (Ecolabel), yeflil ç›kartmalardan
farkl› olarak, ba¤›ms›z kurulufllar ta-
raf›ndan veriliyor. Yeflil etiket sahibi
olmaman›n hukuki bir yapt›r›m› yok
ama çevre konusunda hassas yeni tip
tüketicilerin varl›¤› da firmalar›n re-

kabet edebilmesi için yeflil etiketleri
neredeyse zorunlu k›l›yor. 

‹nternet üzerindeki en kapsaml› ve
güvenilir yeflil etiket bilgi bankalar›n-
dan biri olan ecolabelling.org’a göre,
yeflil etiketlerin hem tüketicilere, hem
de üreticilere say›s›z faydas› var. Bun-
lar›n bafl›nda da sertifikal› etiketlerin,
Greenwashing (Yeflil Badanalama)
tehlikesini bertaraf etmesi veya en
az›ndan hafifletmesi. Nihayetinde tü-
keticiler normal olarak, ba¤›ms›z ku-
rulufllar›n onay›na, flirketlerin kendi
haklar›ndaki fikirlerinden daha fazla
güveniyorlar. Asl›nda bu karfl›l›kl› bir
güven temininden baflka bir fley de¤il.
Bu güvenin arac›s› da sertifika kuru-
lufllar›. ‹flleri de bir hayli zor çünkü ye-
flil etiket kriterleri bir ürünün ham-
maddesinin temininden meta olarak
da¤›t›m›na kadar bütün aflamalar›, ne-
rededeyse tüm yaflam döngüsünü kap-
s›yor. Ayr›ca her sertifikan›n farkl› ge-
çerlilik süreleri var. Dolay›s›yla sertifi-
ka da¤›tan kurulufllar etiket verdikleri
flirketleri sürekli olarak, çok dikkatli
bir flekilde yeniden yeniden denetle-
mek zorundalar. 

Bu etiketleme sistemi, do¤al olarak
pazara çevre dostu ve yeflil ürün sun-
mak isteyen giriflimci ve kurulufllar
için de hayati öneme sahip. ecolabel-
ling.org’a göre sistemin önemli avan-
tajlar›ndan biri de düflük maliyeti: “‹lk
olarak yeflil etiketler için baflvuru yap-
mak, dan›flmanlara tonlarca para dök-
mekten çok daha ucuza geliyor çünkü
ürününüzün do¤a dostu olup olmad›-

Yeflil Etiketler

DOSYA

P

Avrupa k›tas›, yeflil etiket
da¤›tan 115 farkl› 

kurumla do¤aya uyumlu
sertifika da¤›t›m›n›n

bayraktarl›¤›n› yap›yor.
Dünya çap›nda en 
fazla etiketse g›da 

alan›nda da¤›t›l›yor. 
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¤›n› denetlemek için yeflil etiket
da¤›tan kurulufllar zaten oldukça
detayl› bir denetim ve düzenle-
me sistemlerine sahipler.”

Avrupa ve Ecolabel
Yeflil etiketlerle ilgili Türkiye’nin
en yak›ndan takip etti¤i kurumsa
do¤al olarak Avrupa Birli¤i. Zaten
Türkiye’yi AB üyeli¤i konusunda en

çok zorlayacak bafll›klar-
dan birinin çevre konusu
olaca¤› da gayet iyi bilini-

yor. Türkiye’den yeflil etiket
baflvurusu yapmak isteyen

flirketlerin adresi ise Avru-
pa Komisyonunun EU Eco-

label kuruluflu. 
‹lk defa 1992 y›l›nda oluflturulan EU

Ecolabel, AB’ye üye ülkelerin hükü-
metlerinde görev yapan uzmanlardan
olufluyor. Denetim Komitesinin uz-
manlar› yeflil etiketleri belirleyen ilke-
leri oylad›ktan sonra bunlar AB’nin ye-
flil etiket k›staslar› haline geliyor. EU
Ecolabel, kuruluflundan bugüne kadar
839 ayr› flirkete sertifika da¤›tm›fl. Sa-
dece 2008 y›l›nda kuruluflun Yeflil Pa-
zar Kataloguna 230 yeni flirket eklen-
mifl. Bu rakam yeflil etiket sahibi flir-
ketlerin say›s›n›n bir senede yüzde 45
artt›¤› anlam›na geliyor ki, bu pazar›n
nas›l jet h›z›yla büyüdü¤ünün önemli
bir kan›t›.

Asl›nda Avrupa veya bir baflka yer;
hiç fark etmiyor: Dünya tüketicileri
bir bütün olarak ald›klar› mallar›n
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EU Ecolabel kuruluflunun ülkelere
göre etiket da¤›l›m› grafi¤inde en
fazla etiket sahibi olan ülkeler
‹talya ve Fransa. ‹talya ve
Fransa’n›n 100’den fazla sertifikas›
var. Almanya ve Danimarka ise
50’den fazla sertifikayla üçüncü ve
dördüncü s›raya yerlefliyorlar.
Sadece bir etikete sahip olan 10
ülke var. Avustralya, Çin, K›br›s,
M›s›r gibi ülkeler sadece birer
belge alabilmifl. Türkiye ise dört
firmayla Letonya, Romanya,
Macaristan, Tayland gibi ülkelerle
orta s›ray› paylafl›yor. 
Sertifikalar›n sektöre göre da¤›l›m
grafi¤ine bak›ld›¤›nda en fazla
etiket da¤›t›lan hizmet turistik
konaklama. Turistik konaklamay›
çok amaçl› temizlik ürünleri, tekstil,
boya malzemeleri ve vernikler
takip ediyor. En az sertifika alan
pazar ise sadece iki flirket
taraf›ndan temsil edilen tafl›nabilir
bilgisayarlar.
http://ec.europa.eu/environment/
ecolabel/

Avrupa’n›n önderleri:
‹talya ve Fransa

EU Ecolabel, kuruluflundan bugüne kadar 839 ayr› flirkete
sertifika da¤›tm›fl. Sadece 2008 y›l›nda kuruluflun Yeflil

Pazar Kataloguna 230 yeni flirket eklenmifl. 

Ürün Gruplar›na Göre Ecolabel Lisanslar›
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do¤aya duyarl› olup olmad›¤›na gün
geçtikçe daha fazla dikkat ediyorlar.
Nedeni basit: Kulland›klar› ürünler
kendilerinin ve ailelerinin sa¤l›klar›-
n› da birebir etkiliyor. Örne¤in g›da
ürünlerinde özellikle çocuklar›n›n
beslenmeleri konusunda titiz davra-
nan aileler h›zla organik ürün pazar›-
na yöneliyorlar. 

Tüketiciler ald›klar› ürünlerin ger-
çekten yeflil olup olmad›¤›n› giderek
daha fazla merak ediyor. Üreticiler
ise giderek daha fazla çevreye duyar-
l› ürünler yetifltirmeye mecbur edili-
yorlar. Öte yandan üreticilerin en

çok kafas›n› kurcalayan sorunlardan
biri, ürettikleri mallar›n do¤aya uy-
gunlu¤unun nas›l denetlenece¤i ve
tabii bu konuda do¤ru bilgiye kimin
sahip oldu¤u. ‹flte yeflil etiket kuru-
lufllar›, bu sorulara do¤ru ve etkin ce-
vap bulman›n peflindeler. Dünyan›n
dört bir yan›nda da¤›t›lan etiketler,
kendilerini global piyasaya uzun za-
mand›r kabul ettirdiler. Dolay›s›yla
üreticiler için art›k çok da fazla ma-
zeret kalmam›fl durumda. Sadece
dört etiketle en gerilerden gelen Tür-
kiye’nin ve firmalar›n›n ise kat etme-
si gereken çok fazla mesafe var. 

Yeflil Etiketler

DOSYA
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Bugün yeflil etiketler gerçekten
çok genifl bir ürün yelpazesini
kaps›yor. Deterjan ve
temizleyiciler de yeflil etiket sahibi
olmaya çal›fl›yor, giyim markalar›
da. Turistik oteller de yeflil etiket
peflinde, ormanc›l›k sektörü de…
Yine ecolabelling.org’un verilerine
göre, halihaz›rda dünya çap›nda
tam 325 yeflil etiket türü var.
Bunlar›n sektör baz›nda
da¤›l›m›na gelince, 90 adetle g›da
endüstrisi bafl› çekiyor. G›day›,
perakende, yap› malzemeleri,
orman ürünleri, enerji ve di¤erleri
takip ediyor. 

Birincilik G›dada

Dünyan›n en güvenilir
yeflil etiket veri

bankalar›ndan biri olan
ecolabelling.org’un

verilerine göre, halihaz›rda
dünya çap›nda tam 325

yeflil etiket türü var. 

Ecolabel Lisans Say›s›n›n Y›llar ‹çindeki Evrimi 1992-2009

Kaynak: www.ecolabel.org
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Tüketilen mallar›n do¤ayla, çevreyle
ve sa¤l›kla uyumlu olup olmad›¤›n›,
yeflil etiketler belirliyor. Peki, bütün
etiketler ve tan›mlar gerçekten güve-
nilir mi, yoksa birileri bize yalan m›
söylüyor? Amerika’da yay›nlanan
önemli muhalif haber dergilerinden
Motherjones’un yeflil etiketleri ameli-
yat masas›na yat›ran bir hayli e¤lence-
li haberini EKOIQ okuyucular›yla pay-
lafl›yoruz. 

Gelelim Motherjones’in de¤erlen-
dirme skalas›na. Motherjones’un ba-
rometresine göre “Yeflille” iflaretli
ürünlere güvenebilirsiniz. “Sar›” ile
belirlenmifl ürünlerin durumu biraz
netameli ama çok detayc› de¤ilseniz o
etiketlere sahip ürünleri alman›z›n
çok da bir mahzuru yok. Ama “K›rm›-
z›” renkli olanlara gelince durun. Mot-
herjones’a göre onlar›n iler tutar hiç-
bir yan› yok!

Biri Bize Yalan Söylüyor!
Do¤ada çözünür! ‹yi de
kaç y›lda? Hormonsuz!
Testesteron hormon de¤il
mi? Hayvanlara eziyet
uygulanmam›flt›r! Neyin
eziyet oldu¤unda
anlaflabiliyor muyuz
bakal›m? ‹fller çok 
kar›fl›k, çok!
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GIDA ÜRÜNLER‹/ ORGAN‹KLER 
Demeter

Demeter kendini Biyodina-
mik bir etiket olarak tan›ml›-
yor. Biyodinamik g›dalar ve
flaraplar organik ürünlerin

de ötesine geçiyor. Demeter etiketli
ürünlere güvenebilirsiniz çünkü bu
kapsamdaki Biyodinamik ürünler hem
biyolojik çeflitlili¤e sayg›l›, hem de
üretimlerinde tehlikeli zirai ilaçlar
(pestisitler) kullan›lm›yor. 1997 y›l›n-
da kurulan Demeter International’in
halihaz›rda 16 ülkede temsilcili¤i var
ve toplam 43 ülkede 4200 üreticiyi
temsil ediyor.

USDA Organic
ABD Tar›m Bakanl›¤› tara-
f›ndan kullan›lan bir orga-
nik g›da etiketleme siste-

mi. Motherjones, bu etiketin
yüzde yüz güvenilir oldu¤unu, üretim-
den ambalajlamaya kadar bütün afla-

malar›n denetlendi¤ini söylüyor. US-
DA ORGANIC, “yüzde 100 organik
ürünlerin” d›fl›nda “Sertifikal› Orga-
nik” ad›yla da etiketler da¤›t›yor. Bu
ürünler sadece yüzde 5 oran›nda orga-
nik olmayan madde içerebiliyor.

Food Alliance 
Food Alliance etiketi al-
mak isteyen kurulufllar
GDO’lu ürünlerden uzak

durmak zorunda. Buraya ka-
dar her fley normal. ‹flin içindeki bit
yeni¤i Food Alliance’›n pestisitlere izin
vermesi. Üretimde kimyasal ilaç kulla-
n›lmas›na karfl›n mahsulün organik
say›lmaya devam etmesi bir hayli il-
ginç tabii… 

“Natural” (Do¤al)
Ürünlerinizde yapay tatland›r›c› yok
ama leziz bifte¤inizin antibiyotikli ya
da hormonlu oldu¤unu ö¤renirseniz
flafl›rmay›n. fiifa niyetine…

“Hormon Free” (Hormonsuz)
Testosteron yüklenmifl bifteklerin
üzerinde hormonsuz ibaresini görün-
ce insan kendi kendine soruyor: Tes-
tosteron hormon de¤il de nedir?

“No Additives” (Katk› Maddesi
Yoktur)
Ürünlerinizde yapay tatland›r›c› veya
renklendirici olmad›¤› anlam›na geli-
yor… Veya gelmiyor… Bilemiyoruz
çünkü olay tamamen üreticinin insaf›-
na kalm›fl durumda.

HAYVAN HAKLARI
Certified Humane Raised & Handled

Bu etiket hayvansal
ürünlerdeki en sorun-
suz etiketlerden biri

olarak biliniyor. Mevzubahis iflareti
görünce dam›zl›k hayvanlar›n ger-
çekten do¤al olarak otlat›ld›¤›na
emin olabiliriz. Hayvanlara antibiyo-
tikler sadece hasta olduklar› zaman
veriliyor. 

Leaping Bunny (S›çrayan tavflan)
“S›çrayan Tavflan” eti-
keti esas olarak temiz-
lik malzemeleri ve
kozmetik ürünlerini
kaps›yor. Bu sertifika-

ya sahip sabunlar, parfümler hayvan-
lar üzerinde denenmiyor. Body Shop,
bu sertifikaya sahip en meflhur mar-
kalardan biri.

Yeflil Etiketler

DOSYA
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“Cruelty Free” (Hayvanlara eziyet
uygulanmam›flt›r)
Tamamen yuvarlak bir laf. Zira eziyet
göreceli bir fleydir ve neyin eziyet olup
olmad›¤› üzerinde anlaflmak bir hayli
güç olabilir.

“Free Range” (Serbest otlama)
S›¤›rlar, domuzlar ve kuluçkadaki ta-
vuklar için bu kavram pek bir mana
ifade etmiyor. Mesela USDA kuluçka
hayvanlar›n›n gerçekten d›flar› ç›kma-
d›klar› takdirde bile hayatlar›n›n yüz-
de 51’ini d›fl mekânda geçirdiklerine
vehmetmifl. Bu ne demek flimdi diye
soranlara, tatminkâr bir yan›t›m›z
yok…

DO⁄ADA ÇÖZÜNÜRLÜK
Certified Biodegradable

Bu sertifikaya sahip
sabun ve temizleyici-

lerin bal›k ve di¤er deniz canl›lar›na
hiçbir zararlar› yok ve çok h›zl› bir bi-
çimde suda çözülüyorlar. 

Compostable
Bu logoyu da¤›tan ba-
¤›ms›z laboratuvarlar

“Çözünebilir Ürün Enstitüsü”ne ba¤l›

olarak çal›fl›yorlar. Hissedarlar› hükü-
met yetkilileri, bilim adamlar› ve sa-
nayicilerden oluflan kurulufl, ürün
standartlar›n›n do¤aya uyumlu plas-
tikler için haz›rlanan bilimsel k›lavuz-
larla örtüflmesi için asgari özen göste-
riyor.

“Biodegradable” (Do¤ada
Çözünebilir)
Amerikan Federal Ticaret Komisyonu
düzenlemelerine göre “do¤ada çözü-
nebilen madde,” demek elementlerine
ayr›lan maddenin tamam›yla do¤aya
kar›flmas› anlam›na geliyor. Bu kadar
keyfi ve genifl bir tan›m ve standard›n
kime ne yapt›r›m› var derseniz, o ta-
mamen meçhul. 

DEN‹Z ÜRÜNLER‹
Marine Stewardship Council

Londra merkezli De-
nizcilik Yönetim Kon-
seyi özellikle afl›r› ba-
l›k avc›l›¤› konusunda

gerçekten titiz çal›flan tek sertifika
kurumu olarak biliniyor.

SAFE
Bu etikete sahip ürün-
ler sayesinde yunuslar›

kurtar›yoruz. Yaflas›n!
Ama ayn› a¤lara tak›lan
ve türü tehlike alt›nda
olan, deniz kaplumba¤a-
lar› ve köpekbal›klar›n›n
hali nicedir derseniz…
Demeyin!

AHfiAP & KÂ⁄IT
Forest Stewardship Council

Ormanc›l›k Yönetimi Kon-
seyi (FSC) kereste ve kâ¤›t
imalatç›lar›n›n denetimini
en s›k› yapan örgütlerden

biri. Washington merkezli kurulufl
1992’de BM taraf›ndan yap›lan Sürdü-
rülebilir Kalk›nma Zirvesinden sonra
kuruldu. FSC’nin elliden fazla ülkede
ofisi var ve son derece güvenilir bir ku-
rulufl: Rahat, oturun!

Sustainable Forestry Initiative (SFI)
Sürdürülebilir Ormanc›l›k
‹nisiyatifi taraf›ndan de-
netlenen ürünlerde kulla-
n›lan a¤açlar›n yerlerine

yenilerinin dikimi yap›l›yor ancak ba-
z›lar› “toplu kesimler ne olacak?” diye
soruyor. Zira on bin a¤ac› birden ke-
sip, on bin fidan dikseniz, çok da sür-
dürülebilir bir ifl mi yapm›fl olursunuz
sizce? Ayr›ca hat›rlatmakta fayda var:
Pestisitler (zirai ilaçlar) kontrol edil-
miyor. 
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ENERJ‹
Energy Star

Bilgisayar›m›z› her açt›-
¤›m›zda gördü¤ümüz bu
logoya güvenebilece¤imi-
zi bilmek güzel bir duygu

tabii. ABD menfleli Energy Star haliha-
z›rda enerji tasarrufu konusunda en
güvenilir yeflil etiket olarak an›l›yor.

Green-e Marketplace
Bu sertifikan›n en önemli özelli¤i, bu
etiket sahibi flirketlerin enerjilerini
yenilenebilir kaynaklardan sa¤l›yor
olmalar›. Bu yüzden Green-e Market-
place piyasadaki en güvenilir enerji
etiketlerinden biri. 

Carbonfree (Karbonsuz)
Bir flirketin seragaz-
lar›n›n azalt›lmas›
için karbon harc›
(offset) ödüyor olma-

s› atmosfere karbon sal›m› yapmad›¤›
anlam›na gelmez ne yaz›k ki. Ama yine
de hiç yoktan iyidir.

D‹⁄ERLER‹
“Hipoalerjenik”
1950’lerden bir hat›ra. Kozmetik flir-
ketlerinin reklamc›lar›n›n icat etti¤i
anlams›z bir tan›m. Hiçbir standard›
yok. Hiçbir anlam› yok.

“Fragrance free” (Kokusuz)
Olabilir, mümkündür lakin küçük ama
önemli bir detay var ki kokusu olma-
yan gayet zehirli kimyasallar da var-
d›r. 

“Nontoxic” (Zehirsiz)
Aç›k tercümesi: Çolu¤unuzu çocu¤u-
nuzu öldürmez ama ciddi sa¤l›k sorun-
lar›na yol açarak süründürebilir. Yine
çok genifl  ve dolay›s›yla ifle yara-
mayan bir s›n›flama.

“Earth smart” / “Green” / Nature’s
Friend” (Dünyayla Uyumlu, Yeflil,
Çevre Dostu)
Hiçbirinin herhangi bir anlam› yok.
Dünya düflman› oldu¤unu söyleyecek
halleri yok de¤il mi? m

Yeflil Etiketler

DOSYA

Ç‹ÇEKÇ‹L‹K
VeriFlora 

Bu etiket di¤er çiçekçilik
sertifikalar› aras›nda en
fazla ciddiye al›nan etiket-

lerden biri olarak an›l›yor.
Kurulufl, a¤›r kimyasallar›n hiçbirine
izin vermiyor ve organik çiftliklerde
yetifltirilen çiçeklerin kalitesinde çok
titiz. 

Fair Trade Certified
Bu etikete sahip çiçeklerin üretildi¤i
çiftliklerde çiftçiler iyi maafllar al›yor-
lar. Sa¤l›k sigorta sistemleri ve iskân
politikalar› takdire flayan say›l›yor. La-
kin küçük bir kusurcu¤u var: Çiftçile-
rin pestisit kullanmamalar› teflvik edi-
liyor ama kullanana da pek ses ç›kar›l-
m›yor.

FlorVerde
Kolombiyal› bir ticari
grubun yaratt›¤› Flor-
verde’nin slo¤an› flöyle:
“Dünya için; Çal›flanlar

için; Sizin için”. Çal›flanlar için daha iyi
flartlar öngördü¤ü genel olarak kabul
ediliyor ama “Dünya ve Sizin ‹çin” slo-
gan› biraz havada çünkü zehirli pesti-

sitlerin kullan›m›na
izin veriyor. 
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En Mahrem Ekolojik Alan

Banyo dolab›m›z› dolduran
kiflisel bak›m ürünlerinin ne
kadar› sa¤l›kl›? Bir ç›rp›da
yan›t vermek zor. Ancak
etiketlerinden ve
ambalajlar›ndan bafllayarak
s›k› bir incelemeye
alman›zda fayda var çünkü
-bizden söylemesi- baz›lar›
zehir içeriyor olabilir. 

Yaz›: Ayfle AKSU

VÜCUT VE C‹LT

‹pucu
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z veya çok, öyle veya böyle, gü-
nümüzde herkes kendine bak-
may› önemsiyor. Bugün ortala-

ma bir banyo dolab›nda flampuan, sa-
bun, a¤›z gargaras›, difl macunu, t›rafl
köpü¤ü, t›rafl losyonu, cilt temizleme
ürünleri ve vücut flampuanlar› gibi sa-
y›s›z ürün bulunuyor. Kad›nlar›n mak-
yaj malzemeleri ise apayr› bir dünya
oluflturuyor. Bu ürünlerin baz›lar›n›n
hem sa¤l›¤a hem de çevreye zararl›
kimyasal maddeler içerdikleri tabii ki
art›k bir s›r de¤il. 

Bu arada çeflitli firma ve giriflimci-
ler, çevre ve sa¤l›k dostu kiflisel bak›m
ürünleri gelifltirmekte çok da gecik-
medi. Etiketlerini do¤ru okuyarak ve
güvenilir sertifikalara sahip olanlar›
seçerek bu konuda do¤ru ürünlere
ulaflman›z mümkün ama her konuda
oldu¤u gibi bu konuda da iflin baz› püf
noktalar› var. ‹flte hem kendinizi hem
de do¤ay› koruyacak baz› kiflisel ba-
k›m önerileri...

Etiketleri Mutlaka Okuyun
Kutuda, fliflede, pakette veya tüpte,
neyin içinde sat›l›yor olursa olsun, her
ürünün mutlaka bir etiketi vard›r ve
olmal›d›r. Ve siz de her zaman ald›¤›-
n›z ürünlerin içinde ne oldu¤unu oku-
mal›s›n›z.  Etiketleri okumak sizi pek
çok sorundan kurtaracakt›r. Örne¤in:

• Birçok temizlik ürününün ve ban-

yo malzemesinin içinde, etiketlerinde
‘parfüm’ veya ‘esans’ olarak ifade edi-
len suni kokular vard›r. Bunlar çevre-
ye zararl› biyolojik yo¤unlaflmaya yol
açar.  

• Paraben, kozmetik ürünlerin bü-
yük bölümünde bulunan bir katk›
maddesidir. Ayn› zamanda östrojen
hormonunu taklit etti¤i tespit edilmifl
ve meme kanserine yol açan tümörler
içinde bu maddeye rastlanm›flt›r. Cildi
ve gözleri tahrifl etti¤i biliniyor ve er-
keklerdeki sperm hasarlar›yla da ilifl-
kilendiriliyor. 

• Ftalat, PVC plastiklere bükülebil-
me özelli¤i kazand›rmak için kat›l›r.
Ayr›ca çeflitli kozmetik ürünlerinde
bulunur. Bu maddenin karaci¤er, böb-
rek ve testislerde hasara yol açt›¤› tes-
pit edilmifltir. 

• Triklozan, difl macunu, gargara,
sabun, deodorant ve do¤rama tahtala-
r›nda kullan›lan güçlü bir anti bakteri-
yeldir. Genifl çapl› kullan›m›n›n çevre
ve insan sa¤l›¤›na zararl› oldu¤u yö-
nünde iddialar bulunmaktad›r. 

Do¤al Ürün Kullan›n
Üzerine ne sürersek sürelim, cildimiz
bunun yüzde 60’›n› emer. Bu flekilde
emilen maddeler, vücudumuzda ç›k-
t›klar› yolculuk s›ras›nda tüm sistem-
lerimizi etkileyebilirler. Bu nedenle
mümkün oldu¤u kadar do¤al, organik

ürün kullanmakta yarar var. Cilde sü-
rülen ürünün malzemesi organik ise,
sorun oluflturmaz. Çünkü bu maddeler
vücudun do¤al süreciyle etkileflime
geçerek vücuttan at›l›r.

Do¤al malzeme içermeyen cilt ba-
k›m ürünlerini her gün çok az miktar-
da kullansan›z bile, bir süre sonra vü-
cudunuzda kimyasal birikimler mey-
dana gelebilir. Bu konuda dikkat edil-
mesi gereken bir baflka nokta da basit
formüllü ve ekolojik aç›dan olabildi-
¤ince güvenli kozmetik ve bak›m
ürünlerini kullanmakt›r. 

Eskiler Dönüflüm Kutusuna!
Makyaj çantan›zda ya da banyo dola-
b›n›zda çok fazla eskimifl kozmetik ve
bak›m malzemesi varsa, bunlar› der-
hal çöpe de¤il, tabii ki geri-dönüflüm
kutular›na at›n! De¤ifltirilen yasalar ve
tüketicilerin hassasiyeti sonucu yeni
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‹pucu

A

“Do¤al” güzellik ürünlerinde yayg›n
olarak kullan›lan bir madde de
“Sodyum Lauryl Eter Sülfat”t›r
(SLES/SLS). Genelde donmaya
karfl›, motor ya¤lar›nda kullan›l›r. Bu
madde gözleri ve cildi tahrifl edebilir.
Ancak hindistancevizi ya¤›ndan
yap›ld›¤› için, baz› ürünlerin
etiketlerinde sadece “hindistancevizi
ya¤›” olarak gösterilir, oysa ürün
asl›nda SLES/SLS içerir.

Dikkat! SLES/SLS
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ürünlerde zararl› kimyasal madde kul-
lan›m› giderek azal›yor. Bir ürün ne
kadar eskiyse, içinde cilde zararl›
madde bulunma olas›l›¤› da muhteme-
len o kadar fazlad›r. 

Tabii iflin bir de bütçe yönü var. Ne
yaz›k ki do¤al ve organik ürünler hâlâ
biraz pahal›. Konunun uzmanlar›, bi-
raz da dalga geçerek, “zehir ucuz olsa
alacak m›s›n›z?” diye sorsalar da, aile
bütçesi diye bir fley var ve ço¤u insan›n
kaynaklar› k›s›tl›. Do¤al ve organik
ürünler bütçenizi gerçekten zorluyor-
sa, bak›m ürünlerinizi kendiniz de ya-
pabilirsiniz. Bunlar için gerekli orga-
nik maddeleri aktarlardan ve inter-
netten çok uygun fiyatlarla temin ede-
bilirsiniz. Bu konu hakk›nda internet-
te ve kitaplarda gerçekten harika re-
çeteler bulabilirsiniz.

Son sözümüz ambalajlarla ilgili. As-
l›nda ilk onlarla karfl›lafl›yoruz ama
onlar› ürünün bir parças› olarak ne-
dense pek kabul etmiyoruz. Asl›nda
kentlerin kat› at›k alanlar›na yap›la-
cak k›sa bir yolculuk, bizim “s›hhatli”
bak›m ürünlerimizin ambalajlar›ndan
oluflan çöp da¤lar› ile karfl›laflmam›z›
sa¤layabilir. Kural her zaman ayn›: En
basit ambalajlar en iyileridir. Tabii ge-
ri-dönüflümü zor olan ve üretimi s›ra-
s›nda toksik madde aç›¤a ç›karan
PVC’li ambalajlar›n içinde sa¤l›kl›
ürünlerin olmas› mümkün olmaz. On-
lar› en bafltan listeden ç›karsan›z iyi
olur… m

b Ellerinizi fl›martmak istiyorsan›z,
tatl› badem ya¤›yla ovun. Birçok
masaj ve nemlendirici losyonun
bafll›ca bilefleni olan tatl› badem
ya¤›, kuru ve çatlak eller için bire
birdir. Deriyi korumaya, yenilemeye
ve t›rnaklar› sa¤l›kl› ve esnek
tutmaya yard›mc› olur. 

b Yüzünüze yumurta sar›s› maskesi
uygulay›n. Bir yumurta sar›s›n› bir
kapta iyice ç›rp›n ve bir parça
pamuk yard›m›yla yüzünüze sürün.
15 dakika beklettikten sonra so¤uk
suyla durulay›n. Bu maske
gözenekleri s›k›flt›rarak cildi gerer. 
b Cildinize portakal suyuyla yo¤urdu
kar›flt›r›p sürün. Cildiniz
güzelleflecektir. Özel bir tonik
kullanmak istiyorsan›z, karpuz
suyunu deneyin. Bir pamuk
yard›m›yla cildinize sürün, 20 dakika
sonra so¤uk suyla durulay›n. 
b Saçlar›n›z›n bak›m› için kendiniz
de bir saç kremi yapabilirsiniz.
Aktardan temin edebilece¤iniz 1 tatl›
kafl›¤› f›nd›k ya¤›, 2 damla lavanta
esansiyel ya¤›, 1 tatl› kafl›¤›
zeytinya¤›, yar›m tatl› kafl›¤› bal ve bir
yumurta sar›s›n› bir kapta kar›flt›r›n.
Kab›, içinde s›cak su bulunan bir
baflka kab›n içinde biraz bekletin.

Islatt›¤›n›z saçlar›n›za bu kar›fl›m›
bafl›n›z›n üst k›sm›ndan bafllayarak
afla¤›ya kadar parmaklar›n›zla sürün.
Is›tt›¤›n›z bir havluyu saçlar›n›za sar›n.
15 dakika bekledikten sonra y›kay›n.
Saçlar›n›z kuru ve zedelenmiflse, bu
ifllemi birkaç haftada bir tekrarlay›n.
Ya¤l› ve ince ise, daha uzun
aral›klarla uygulay›n. 

b Ayaklar›n›z› dinlendirmek için çay
a¤ac› esansiyel ya¤›, salatal›k ve taze
naneyle banyo haz›rlay›n. Büyük bir
tasa so¤uk su doldurun ve üç damla
çay a¤ac› esansiyel ya¤› damlat›n.
Suya iki salatal›k ve bir avuç taze
nane katt›ktan sonra ayaklar›n›z›
suya bat›r›p 15 dakika suda
dinlendirin. Çay a¤ac› esansiyel
ya¤›n›n antibakteriyel özelli¤i vard›r;
salatal›k cildi gerer ve taze nane de
ferahlat›c› bir koku katar.

Birkaç Öneri

kisisel bakim  3/2/10  12:24 PM  Page 65



66 MART 2010 / EKOIQ

Giriflimcilik

Bir Umut ve 
Yumurta Hikâyesi

Dönem yerel üreticilerin devri. Dönem temiz ve organik üretim
yapan çevre dostu firmalar›n devri. Bundan 40 y›l önce Elaz›¤’›n

Hankendi kasabas›nda faaliyete bafllayan Umut Tavukçuluk, bugün
organik yumurta üretiminin söz sahibi firmalar›ndan biri oldu.
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uri Bilgi Ceylan’›n en sevdi-
¤im filmlerinden biridir “Ma-
y›s S›k›nt›s›”. Filmde herke-

sin bir derdi vard›r: Baba a¤açlar›n›
korumak için y›rt›n›r; sinemac› genç
filmini çekmeye çal›fl›r; genç ye¤en
kapa¤› ‹stanbul’a at›p taflradan kur-
tulmak için ç›rp›n›r ve küçük bir o¤-
lanc›k da, teyzesinin ona verdi¤i yu-
murtay› k›rmamak için u¤rafl›r du-
rur… O k›r›lgan yumurta ile elinde
gezinip duran çocu¤un öyküsünü ha-
t›rlatt› bana Umut Yumurtan›n
1971’den bafllay›p bugüne uzanan öy-
küsü…

Öykü, tam 38 y›l önce, Elaz›¤’a
ba¤l› Hankendi Beldesi’nde, 400
metrekarelik bir kümeste, 1200 yu-
murtac› tavuk ile bafll›yor. Umut Ta-
vukçuluk ad› konulan bu küçük üre-
tim birimini 1980 y›l›nda Ziya Kü-
çükyurt devral›yor. Niyeti köklü bir
aile flirketi kurmak, h›rsla de¤il he-
vesle büyümek ve ailenin gelecek ne-
sillerine anlaml› bir eser b›rakmak.
K›sa bir zaman sonra damad› Cengiz
Gülmez de hikayenin içine dahil olu-
yor. Gülmez bir ziraat mühendisi ve
ald›¤› e¤itimin bütün bilgisini Umut
Tavukçuluk’a aktar›yor. Ve ifller ya-
vafl yavafl baflka bir hal almaya bafll›-
yor. Y›l 1985… O y›l Umut biraz daha
güçlü parlamaya bafll›yor. Bölgeye
Köy-Tur Tavukçuluk’un gelmesi ve
Umut’un bu firman›n Elaz›¤ bayili¤i-
ni almas›, ilk günkü heyecanla ifline
devam eden Umut Tavukçuluk’un
uzun vadeli planlar›n› de¤ifltiriyor.
Ard›ndan Cengiz Bey 1989’da Türki-
ye’deki ilk 10 bin hayvan kapasiteli
‘kafesli’ civciv kümesini kuruyor;
1992 y›l› geldi¤inde, 13 bin civcivlik
yeni bir kümes yap›l›yor. Hanken-
di’ye, saatte 5 ton kapasiteli bir yem
fabrikas› kuruluyor. Dört y›l sonra,
civciv kümesi, 10 bin civcivlik kafes
ilavesi ile Gölköy’e tafl›n›yor.
1999’da, daha sonra ad›n› ‘Göl 1’ ko-

yacaklar› 33 bin 600 hayvan kapasi-
teli kümesi de Gölköy’de kuruyorlar.

Serbest ve Genç Tavuklar
Umut Tavukçuluk yavafl yavafl,

h›rsla de¤il, hevesle büyümeye de-
vam ediyor zaman içinde. Asl›nda bu
dönemde hem Türkiye’de hem tüm
dünyada, özellikle de g›da sektörün-
de yerel üreticilerin yükselifli söz ko-
nusu. Umut Tavukçuluk’un baflar› hi-
kâyesi da buna güzel bir örnek. 1971

y›l›ndan bugüne faaliyetlerini sürdü-
ren flirket gerçeklefltirdi¤i yat›r›m-
larla, hem bölgeye, hem de Türkiye
tavukçuluk sektörünün geliflimine
katk› sa¤lam›fl. Bugün Türkiye’de
üretilebilecek beslenme de¤eri en
yüksek, en iyi yumurtalar› üretiyor-
lar. En son yat›r›mlar› ise, organik
yumurta olmufl: Flotty.

Cengiz Bey için tavukçuluk bir ifl de-
¤il, bir hayat biçimi. Durmadan yeni
planlar, yeni hayaller kurmaya devam
ediyor. Kendisinden organik tavukçu-
lu¤un prensiplerini ö¤renmeye çal›fl›-
yoruz. “Öncelikle tavuklar›n organik
beslenmesi. Bu, bulundu¤umuz yer iti-
bariyle bizim için zor de¤il. Bugüne ka-
dar Mardin ve Antep’ten temin ettik
organik m›s›r ve soyay›. Ama art›k
kendimiz de ekmeye bafllad›k. Kendi
organik yemimizi de kendimiz ürete-
ce¤iz.” Asl›nda tavuk yemlerinde, ya-
sal olarak yüzde 20 GDO’lu besin opsi-

N

Cengiz Bey için
tavukçuluk bir ifl de¤il,

bir hayat biçimi.
Durmadan yeni planlar,
yeni hayaller kurmaya

devam ediyor.
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yonu varm›fl ama Cengiz Bey bunu ak-
l›ndan bile geçirmemifl. “Lokasyon ne-
deniyle organik hammadde bulma s›-
k›nt›m›z zaten yok” diyor. Ama yu-
murtan›n organik olmas› için bu ye-
terli de¤il. ‹kinci flart, hayvanlar›n ka-
feslerde de¤il do¤al ortamlar›nda ya-
flamalar›, dolafl›m serbestliklerinin ol-
mas›. Yani bunlar organik beslenen,
serbestçe dolaflan özgür ve genç ta-
vuklar›n yumurtalar›.

Önlerindeki plan›n, organik tavuk-
çuluk oldu¤unu duyduk. Do¤ru mu-
dur? Ne zaman? Evet, Haziran ay›n-
da bu yat›r›m› bafllatacaklar. Ancak
daha önce “Flotty Küçük Yumurta
Projesi” var. Nedir bu küçük yumur-
ta? “Genç tavuklar›n ilk yumurtalar›
beslenme de¤eri en yüksek yumurta-
lar. Ama nedense bu pek bilinmiyor”
diyor Cengiz Bey “Tüketiciler büyük
yumurtalar› tercih ediyor. Oysa ta-
vuk ne kadar yafll›ysa yumurtalar o
kadar büyük oluyor. Ve besin de¤er-
leri de ona göre düflüyor.” Umut Ta-
vukçuluk ise genç tavuklar›n ilk yu-
murtalar›n›, yine Flotty markas›yla

pazara sunacak. 
Umut Tavukçuluk’un geçen y›lki

cirosu 5 milyon TL olmufl. Organik
yumurta ifli için 1,2 milyon TL’lik ya-
t›r›m yapm›fllar. Türkiye’de bir ilk
olacak organik tavuk eti için de yat›-
r›m planlar› haz›r. Umut Tavukçuluk,
dünyan›n her yerinde yükselen yerel
ve itinal› g›da üreticili¤inin Türki-
ye’deki önemli örneklerinden biri.
Y›llarca çal›fl›lm›fl didinilmifl, sonun-
da hayaller gerçekleflmeye bafllam›fl.
Bu arada art›k üçüncü nesil de iflin
içinde. Özellikle pazarlama taraf› on-
lardan soruluyor.

Baflta da dedi¤imiz gibi iflin en
önemli k›sm› itinada, özende. Yani
yumurtay› k›rmamakta… Umut Ta-
vukçuluk 30 y›l aflk›n bir zamand›r
yumurtay› k›rmadan bozmadan iler-
lemeyi baflarm›fl. Organik Flooty
markas› ile hem ekolojik pazar ve
dükkânlarda, hem de büyük baz›
market zincirlerinde yerlerini alm›fl-
lar. Dar›s› organik ve temiz üretime
yo¤unlaflm›fl bütün üretici ve giri-
flimcilerin bafl›na… m

Giriflimcilik

Umut Tavukçuluk’un organik sertifikas›n› ald›¤›
Ecocert firmas›, üretimin uygun flartlarda yap›ld›¤›n›

bizzat yerinde ve s›k› bir flekilde denetliyor. 

“Nedense tüketiciler büyük
yumurtalar› tercih ediyor.

Oysa tavuk ne kadar
yafll›ysa yumurtalar o kadar

büyük oluyor. Ve besin
de¤erleri de ona göre

düflüyor.” 
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BBööllggeesseell  ÇÇeevvrree  MMeerrkkeezzii  ((RREECC))  iillee  iillggiillii
bbiirraazz  bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??
Bölgesel Çevre Merkezi (REC), özellikle
Sovyetler Birli¤i çöktükten sonra, Orta
Avrupa’da sivil inisiyatiflerin ve de-
mokratikleflmenin güçlenmesine katk›
sa¤lamas› için 1990 y›l›nda Macaris-
tan’da kurulmufl. REC Sözleflmesine flu
anda 29 ülke, art› Avrupa Birli¤i taraf.
Türkiye de 2004 y›l›nda sözleflmeye
imza att›. 17 ülkede ofisimiz var ve en
yenisi de 2004 y›l›nda kurulan, Türki-
ye ofisimiz.

PPeekkii,,  aannaa  ççaall››flflmmaa  aallaann››nn››zz  nneeddiirr??
REC genel olarak konu odakl› çal›flma-
lar yap›yor. Tek bafl›na çevre koruma
hiçbir zaman yapm›yor. REC’in en güçlü
oldu¤u konular çevre hukuku, çevre po-
litikas› ve finansman›. Bir de tabii iklim
de¤iflikli¤i bölgesel programlar›. Özel-
likle Balkanlar’da çok ciddi bir sorun
olan bölgesel su yönetimi projelerinde
de önemli roller oynam›fl. Hatta bir ara
Kosova’da ilk uluslararas› kurulufl ko-
numundaym›fl. Dolay›s›yla Avrupa k›ta-
s›nda uzun y›llard›r çal›flan ve bu ne-
denle çok iyi bilinen; özelikle de sürdü-
rülebilir kalk›nma konusunda tan›nm›fl
bir kurulufl. 

TTüürrkkiiyyee’’ddee  hhaannggii  kkoonnuuddaa ççaall››flfl››yyoorr  RREECC??
Türkiye’de çal›flma alanlar›m›z› biraz
daha s›n›rl› tutuyoruz. En yo¤un çal›flt›-

REC Türkiye Direktörü Sibel Sezer

“Sürdürülebilirlik Raporlamas›nda 
Daha ‹flin Bafl›nday›z”
2004 y›l›ndan beri Türkiye’de faaliyet gösteren Bölgesel Çevre Merkezinin (REC)
Türkiye Direktörü Sibel Sezer, hem kamuya hem de özel sektöre yönelik e¤itim
program ve çal›flmalar›n› EKOIQ’ya anlatt›.

Söylefli
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¤›m›z konu Avrupa Birli¤i uyum süreci
ve çevre müktesebat›. Çevre fasl›n›n
aç›lmas› tabii bizim faaliyetimiz aç›s›n-
dan çok iyi oldu. Bir di¤er çal›flma alan›-
m›z da tabii ki iklim de¤iflikli¤i. ‹klim
de¤iflikli¤i zaten art›k her çevre kuruflu-
nun olmazsa olmaz konusu. 

‹‹kklliimm  ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii  kkoonnuussuunnddaa  nnee  ggiibbii  ççaa--
ll››flflmmaallaarr  yyaapp››yyoorrssuunnuuzz??
Çal›flmalar›m›z›n önemli bir aya¤›n›
özel sektöre yönelik faaliyetler olufltu-
ruyor. 2004 y›l›ndan beri yapt›¤›m›z
bu çal›flmalar›n ilki Avrupa Çevre
Ödüllerine Türkiye’nin de dahil edil-
mesi oldu. Avrupa Birli¤ine üye olma-
y›p da çevre ödüllerine dahil olan tek
ülke Türkiye ve bu çal›flma REC Türki-
ye taraf›ndan yürütülüyor. ‹ki y›lda bir
Türkiye’de bir seçim süreci yönetiyo-
ruz ve seçilen flirketler Brüksel’de di-
¤er Avrupa flirketleriyle yar›fl›yor. Do-
lay›s›yla Türkiye firmalar›, Avrupal›
flirketler aras›nda yar›flma f›rsat› bulu-
yor. Çok prestijli bir de ödül töreni var.
Çevre Ödüllerinde resmi orta¤›m›z da
TÜS‹AD. 

Bunun d›fl›nda REC’in özel sektöre
yönelik çeflitli e¤itim programlar› var.
Bunlardan biri Bo¤aziçi Üniversitesiy-
le ortak düzenledi¤imiz Kurumsal Sür-
dürülebilirlik Sertifika Program›. Sür-
dürülebilirlik raporlamas› konusunda
en yetkin kurumlardan biri olan Car-
bon Reduction Institute (CRI) da bu
e¤itim program›m›zdaki ortaklar›m›z-
dan biri. CRI son derece yetkin ve kre-
dibilitesi yüksek bir kurum; dolay›s›yla
onlar›n okeyledi¤i sürdürülebilirlik ra-
porlar›, Avrupa borsalar›nda çok genel
bir kabul görüyor. 

BBuu  ee¤¤iittiimmii  kkiimmlleerree  vveerriiyyoorrssuunnuuzz??
Bu e¤itimi farkl› kurumlarla ortak dü-
zenliyoruz. Buradaki amac›m›z özel
sektörü hem teknik, hem de yönetici
düzeyinde e¤itmek. Örne¤in biri, teknik
olarak çevre korumadan ya da süreç yö-

netiminden anlam›yor olabilir ama so-
nuçta o birimin yöneticisi. “Sürdürüle-
bilirlik raporlamas› talep ediyorum” di-
yecek ya da bir yap›sal de¤iflikli¤e karar
verecek kiflilerin, neden konunun bu
kadar önemli oldu¤unu anlamalar› ge-
rekiyor. Özellikle de kurumsal sosyal
sorumluluk direktörleri, sürdürülebilir
kalk›nman›n kurumsal bazda neden bu
denli önemli oldu¤unu görüyorlar. Ve
sonras›nda burada ö¤rendikleri bilgileri
kulland›klar›n› söylüyorlar. 

PPeekkii,,  eenn  ççookk  hhaannggii  ee¤¤iittiimmee  iillggii  vvaarr??
En çok ilgi gören “Kirlilik Önleme” e¤iti-
mi çünkü sanayide kirlilik önleme olay›
çok ön planda. Avrupa ülkelerinde bu
sorun art›k çözülmüfl durumda ancak
bizde hâlâ kirlili¤i önleme ve onun sü-
reç yönetimi çok önemli oluyor. Mesela
sürdürülebilirlik raporlamas› pek çok
Avrupa ülkesinde çok yayg›n olarak uy-
gulan›yor. Bizde de yavafl yavafl bafllan-
d› ama hâlâ bir hayli yetersiz durumda. 

RRaappoorrllaammaallaarr  mm››  yyeetteerrssiizz??  
Evet. Asl›nda sürdürülebilirlik raporla-
mas› çok net kurallar› olan bir uygulama.
Genel bir durum de¤erlendirmesi de¤il,
ciddi rakamsal veriler girerek de¤erlen-
dirme yap›lmas› gereken bir süreç. 

BBuu  rraappoorrllaarr››  flfluu  aannddaa  TTüürrkkiiyyee’’ddee  kkiimm
yyaazz››yyoorr??
Büyük flirketler bunlar› kendi bünyele-
rinde yapmaya bafllad›lar ancak flu an-
da genel olarak flunu yapt›k, bunu yap-
t›k tarz›nda raporlar oluyor. Konuyu
önemsediklerini gösteriyorlar; kurum-
sal sosyal sorumluluk projelerimiz var
mesaj›n› veriyorlar. Bu alanlardaki va-
atlerini içeren ya da yapmakta oldukla-
r› kurumsal sosyal sorumluluk projele-
rini tan›tan raporlar haz›rlan›yor. Baz›
flirketler bu konuyu çok ciddiye almakla
birlikte bu raporlamalar›n halen lay›-
¤›yla yap›ld›¤›n› söylemek zor. 

BBaaflflkkaa  hhaannggii  ttüürr  ee¤¤iittiimmlleerr  oolluuyyoorr??
Mesela k›sa bir süre önce “sürdürülebilir
tüketim ve üretim modelleri” üzerine
bir e¤itim yapt›k. Yine “‹klim de¤iflikli-
¤inde teknoloji ve teknoloji transferi”
konusunda bir e¤itim düzenledik. Asl›n-
da iklim de¤iflikli¤iyle ilgili özel sektö-
rün ilgisini çekebilecek çok say›da farkl›
e¤itim programlar› düzenliyoruz. fiir-
ketlerin ve bireylerin bu konulara olan
ilgileri son süreçte oldukça yo¤unlaflt›.

BBuu  iillggii  aarrtt››flfl››nn››  ddüünnyyaann››nn  ggüünnddeemmiinnee  mmii
bbaa¤¤ll››yyoorrssuunnuuzz??
Hem AB’ye üyelik süreci, hem iklim de-

Yeflil Kutu Projesinde
e¤itilen e¤itimciler 
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REC’in Yeflil Kutular› 
REC’in kamu ve özel sektör d›fl›nda
bir çal›flma alan› da ilkö¤retim
çocuklar›na yönelik çevre e¤itimi.
Yeflil Kutu, 2004 y›l›nda REC
kuruldu¤undan beri çok tutulan bir
proje. Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Çevre
Orman Bakanl›¤› ile ortak yapt›¤›m›z
bir ifl. ‹lkokul ö¤retmenlerini
e¤itiyoruz. Nas›l bir çevre e¤itimi
vereceklerine dair, çok e¤lenceli bir
e¤itim kiti haz›rlad›k. ‹çinde çeflitli
interaktif oyunlar ve e¤itim setleri var.
Bu konuda Bosch ev aletlerinden,
çok ciddi bir finansal destek al›yoruz. 

derece önemli etkilere sahip çünkü çe-
flitli konularda engel ve kurallar koyu-
yorlar. Mesela elektronik at›klarla ilgili
olan›, asl›nda bir yaflam döngüsü anali-
zini içermesi gereken bir direktif. Bu
nedenle o konularda kapsaml› çal›flma-
lara bafllayaca¤›z. Ancak burada önemli
olan sadece bir rakam ortaya koymak
de¤il çünkü bu etki analizi sürecinde
varsay›mlar çok önemli. Dolay›s›yla bu-
rada yapaca¤›m›z asl›nda farkl› paydafl-
lar›, özellikle bunlardan etkilenecek sa-
nayi gruplar›n› bir araya getirip, bazen
kendi aralar›nda, bazen kamuyla yafla-
yabilecekleri sorunlar› do¤ru teflhis et-
mek. Arkas›ndan da opsiyonlar› do¤ru
ifade etmek, farkl› opsiyonlar›n seçil-
mesi durumunda etkilerin ne olaca¤›n›
saptamak. Sonunda da kapsaml› bir et-
ki analizi yap›l›p bakana sunulacak. 

YYaannii  yyeennii  yyöönneettmmeelliikklleerr,,  bbuu  eettkkii  aannaalliizz--
lleerriinnee  ggöörree  bbeelliirrlleenneecceekk..  
Asl›nda Türkiye’de kanunlaflt› bu. 10
milyon Liradan fazla etkisi olmas› bek-
lenen düzenleme ve yönetmelikler ç›k-
madan önce, etki analizi yap›lmak zo-
runda. Sonuç olarak ilgili yönetmeli¤in
maliyetinin faydas›ndan daha fazla ol-
du¤u hesaplan›rsa o kanun ya da yönet-
melik hiç ç›km›yor. m

BBuu  kkoonnuuddaa  rraakkaammssaall  vveerriilleerriinn  oorrttaayyaa
kkoonnmmaass››  ssoonn  ddeerreeccee  öönneemmllii  bbeennccee……
Evet. Ancak önemli olan sadece rakam-
lar de¤il. Etkilerinin do¤ru de¤erlendi-
rilmesi de son derece önemli. Tabii bu-
rada sektörel derneklerle birlikte çal›fl›-
yoruz. Ayr›ca Çevre ve Orman Bakanl›¤›
iflin sahibi oldu¤u için çok büyük destek
veriyor. Bu sayede gerekli tüm bilgilere
ulaflabiliyoruz. Yine kamu ile ba¤lant›l›
ikinci bir önemli çal›flmam›zsa Düzenle-
yici Etki Analizi (Regulatory Impact
Analysis-RIA). Burada da Avrupa Birli¤i
direktiflerinin uyumunun Türkiye’ye
maliyetini hesaplamaya çal›fl›yoruz. 

HHaannggii  ddiirreekkttiifflleerr  bbuunnllaarr??
Bu noktada befl ayr› direktifin Türkiye
için sonuçlar›n› inceleyece¤iz. Bunlar›n
üçü do¤rudan endüstriye yönelik: Biri
kimyasal kazalara karfl› tedbirleri içe-
ren direktif. Di¤eri elektronik at›klarla
ilgili. Üçüncüsü de su kaynaklar›na
kimyasal maddelerin deflarj› ile ilgili. 

Di¤er ikisi ise, Habitat ve Kufllarla il-
gili direktifler. Son ikisi do¤rudan en-
düstriyi ilgilendirmiyor gibi gözükebilir
ancak öyle de¤il elbette. 

BBuu  ddiirreekkttiifflleerr  bbiizzii  nnaass››ll  eettkkiilleeyyeecceekk??
Bu direktifler yat›r›mlar konusunda son

¤iflikli¤inin bu kadar yo¤un olarak tart›-
fl›lmaya bafllamas› etkiliyor. Sonuçta
befl y›l önceki Türkiye’yle bugünkü Tür-
kiye aras›nda bir fark var. 

SSaann››rr››mm  bbiirr  ddee  AAvvrruuppaa  ççeevvrree  mmüükktteessee--
bbaatt››,,  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  uuyyuumm  ssüürreeccii  vvee  kkaammuu
iillee  iillggiillii  ççaall››flflmmaallaarr››nn››zz  vvaarr……
Bu konuda kamu ile birlikte yapt›¤›m›z
ve elbette özel sektöre de yans›malar›
olacak çok kapsaml› bir projemiz var. 2-
3 y›l içinde hem AB çevre müktesebat›,
hem sürdürülebilir kalk›nma, hem de
di¤er ba¤lant›l› konularla ilgili 120 tane
e¤itim verece¤iz. Bunun yüzde 60’› ka-
mu çal›flanlar›na yüzde 40’› yerel yöne-
tim ve özel sektöre yönelik e¤itimler
olacak. Bu proje kapsam›nda bir de
özellikle Avrupa Birli¤i’ne üye olursak
özel sektörün ne kadar etkilenece¤ini
inceliyoruz. Bo¤aziçi Üniversitesi Eko-
nomi Bölümünden bir grup hocayla sür-
dürdü¤ümüz çal›flmada üç ayr› sektörel
etki analizi gerçeklefltirilecek: Otomo-
tiv, boya, akü ve pil sektörleri. AB’yle
uyum süreci tamamland›¤›nda bu sek-
törlerin ne kadar bir maliyetle bafl bafla
kalacaklar›n›n hesaplamalar› yap›l›yor
flu anda. 
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Araflt›rma

Geçen say›m›zda yazd›¤›m›z gibi Kopenhag asl›nda
bitmedi. Uzlaflma metni çerçevesinde ülkeler indirim
taahhütlerini bildirmeye devam ediyorlar. Toplam 55
ülke, pek de parlak olmayan indirim hedeflerini
aç›klad›. Ancak bir de bunu
bile aç›klamayanlar
var ki, ne yaz›k
ki onlardan
biri de
Türkiye…

55 Ülke Karbon Emisyon ‹ndirimlerini Aç›klad›

Taahhüt Ediyoruz!
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AVUSTRALYA 
TTeemmeell  aalldd››¤¤››  ööllççüümm  yy››ll››::  22000000
‹‹nnddiirriimm  oorraann››::  YYüüzzddee  2255  

Avustralya, zirveye ka-
t›lan ülkeler karbon-

dioksit konsantras-
yonunu 450 ppm

seviyesinde tutulmas›
flart›na sad›k kald›¤› müd-
detçe, sera gaz› sal›mlar›n›

yüzde 25 oran›nda düflürmeyi vaat
ediyor. Gelecekte imzalanan anlaflma
450 ppm hedefini karfl›layamad›¤›
takdirde Avustralya yüzde 15’lik bir
azalma taahhüt ediyor. Bu önkoflullar›
ileri süren Avustralya, önkoflulsuz ola-
rak karfl›layabilece¤i indirim oran›n›
yüzde 5 olarak ilan etti.

BEYAZ RUSYA 
TTeemmeell  aalldd››¤¤››  ööllççüümm  yy››ll››::  11999900
‹‹nnddiirriimm  oorraann››::  YYüüzzddee  55--1100

Beyaz Rusya, Kyoto uyumlu
araçlara eriflimi sa¤-
land›¤›, teknoloji

transferi, güç art›-
r›m› ve pratik ge-

lifltirme konusunda gerek-
li deste¤i gördü¤ü müddetçe yüzde 5-
10 aras› bir düflüfl öngörebilece¤ini be-
lirtiyor. Beyaz Rusya’ya yönelik bu
destek sa¤lan›rken ülkenin Ek 1 liste-
sinde yer almas›na ra¤men halen pa-
zar ekonomisine geçifl süreci içinde ol-
du¤u gerçe¤inin de dikkate al›nmas›n›
istiyor. Bu ba¤lamda yeni Arazi Kulla-
n›m, Arazi Kullan›m De¤iflikli¤i ve Or-
manc›l›k (LULUCF) kurallar›n›n usul
ve düzenlemelerinin de aç›kl›¤a ka-
vuflturulmas›n› talep ediyor.

KANADA
TTeemmeell  aalldd››¤¤››  ööllççüümm  yy››ll››::  22000055
‹‹nnddiirriimm  oorraann››:: YYüüzzddee  1177

Kanada yüzde 17 ra-
kam›n› verirken ni-

hai olarak ABD ta-
raf›ndan belirlene-

cek iktisadi temelli emisyon hedefle-
riyle mutab›k kalaca¤›n› belirtiyor.

HIRVAT‹STAN
TTeemmeell  aalldd››¤¤››  ööllççüümm  yy››ll››::  11999900
‹‹nnddiirriimm  oorraann››::  YYüüzzddee  55

H›rvatistan bu hedefi,
ülke Avrupa Birli¤ine

üye olana kadar geçi-
ci olarak koydu¤unu,

AB’ye girifllerinden sonra
Birli¤in indirim hedeflerini

referans alacaklar›n› belirtiyor.

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ 
(Çek Cumhuriyeti, Danimarka,
Almanya, Estonya, ‹rlanda,
Yunanistan, ‹spanya, Fransa, ‹talya,
K›br›s, Lüksemburg, Macaristan,
Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya,
Portekiz, Slovenya, Slovakya,
Finlandiya, ‹sveç ve ‹ngiltere) 
TTeemmeell  aalldd››¤¤››  ööllççüümm  yy››ll››::  11999900
‹‹nnddiirriimm  oorraann››  ::  YYüüzzddee  2200--3300

Avrupa Birli¤i, 2012
y›l›n›n sonras›nda

var›lacak kapsam-
l›, küresel bir anlafl-

ma metninin bir parças›
olarak yüzde 30’luk emis-
yon indirim hedefini tek-

rarlad›. Bu hedefin ön flart›ysa, gelifl-
mifl ülkelerin kendilerini bu amaca
adamalar›, geliflmekte olan ülkelerin
ise sorumluluk ve kapasiteleri çerçe-
vesinde sürece kat›lmalar› olarak ifa-
de edildi.

‹ZLANDA
TTeemmeell  aalldd››¤¤››  ööllççüümm  yy››ll››::  11999900
‹‹nnddiirriimm  oorraann››::  YYüüzzddee 3300

‹zlanda, 2012 y›l› sonra-
s› için oluflturulacak

ortak metin çerçeve-
sinde AB ile ortak ha-

reket ederek yüzde 30’luk
bir emisyon azaltma oran›n›
sa¤layabilece¤ini belirtti.

irleflmifl Milletler ‹klim
De¤iflikli¤i Çerçeve Metni
(UNFCC) ülkelerin sera gaz›

emisyon indirim bildirilerini kabul
etmeye bafllad›. fiu ana kadar
toplam 55 ülke 2020 y›l›na kadar
gaz sal›mlar›n› ne kadar
azaltacaklar›na dair taahhüt
mektuplar›n› UNFCC’ye gönderdi.
Mevzubahis ülkeler, enerji
harcamalar›ndan kaynaklanan
karbon sal›mlar›n›n yüzde
78’inden sorumlu. Geliflmifl ülkeler
aras›nda Norveç, 1990 y›l›
ölçümlerini baz alan yüzde 40 gibi
bir indirim sözüyle öncülük
yap›yor. Norveç, UNFCC
sekretaryas›na yazd›¤› mektupta
Kopenhag Zirvesinde al›nan
kararlar›n hukuki ba¤lay›c›l›¤›n›n
da olmas› için elinden geleni
yapaca¤›n› ayr›ca vurguluyor.
Karbon sal›m oranlar› hakk›nda
en fazla spekülasyon yap›lan
ülkelerden biri olan ABD, karbon
sal›m düflürme hedefini yüzde 17
olarak aç›klad› ama ne yaz›k ki
1990 de¤il, 2005 y›l›na göre. ABD
2025 y›l› için yüzde 30, 2050 y›l›
için yüzde 83’lük bir indirim hedefi
belirleyebilece¤ini söylüyor.
Geliflmekte olan ülkeler aras›nda
say›lan Çin ise 2005 y›l› ölçümleri
baz al›nd›¤›nda kifli bafl› emisyon
oran›n› yüzde 45 azaltmay› vaat
ediyor. Bu büyük gözükse de iflin
içinde ifl var: Çin bu konuda
muazzam nüfusuna güveniyor ve
“kifli bafl›” taahhütte ›srar ediyor. 

‹flte, küresel ›s›nman›n yüzde
78’inden sorumlu olan geliflmifl
ülkelerin 2020 y›l›na kadar
taahhüt ettikleri  sera gaz›
indirimleri. 

B
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JAPONYA
TTeemmeell  aalldd››¤¤››  ööllççüümm  yy››ll››::  11999900
‹‹nnddiirriimm  oorraann››::  YYüüzzddee  2255

Japonya’n›n taahhüt-
namesi flöyle: “Or-

taya konulan bu
hedef adil ve etkin bir

uluslararas› çerçeve olufl-
turulabilmesine ba¤l›d›r.

Oluflturulacak metin ve amaçlar› üs-
tünde bütün büyük ekonomilerin uz-
laflma sa¤lamas› zaruridir.”

KAZAK‹STAN
TTeemmeell  aalldd››¤¤››  ööllççüümm  yy››ll››::  11999922
‹‹nnddiirriimm  oorraann››::  YYüüzzddee  1155

Kazakistan sadece bu
rakam› vermifl ve
hiçbir yorumda bu-

lunmam›fl.

LIECHTENSTEIN
TTeemmeell  aalldd››¤¤››  ööllççüümm  yy››ll››::  11999900
‹‹nnddiirriimm  oorraann››::  YYüüzzddee  2200--3300

Verili flartlar alt›nda Li-
echtenstein sera gaz›

sal›mlar›n› yüzde 15
indirebilece¤ini taah-

hüt etti. Öte yandan di¤er
geliflmifl ülkeler bir uzlaflma-
ya varabilirse ve geliflen eko-

nomiler de ba¤lay›c› bir anlaflma çerçe-
vesinde sürece kat›l›rsa Liechtenstein
da emisyon oran›n› yüzde 30’a kadar
düflürebilmeyi garanti ediyor. 

YEN‹ ZELANDA
TTeemmeell  aalldd››¤¤››  ööllççüümm  yy››ll››::  11999900
‹‹nnddiirriimm  oorraann››:: YYüüzzddee  1100--  2200

Global bir uzlaflmaya
var›ld›¤› takdirde Ye-

ni Zelanda 2020 y›l›-
na kadar yüzde 10

ile 20’lik bir sera gaz› in-
dirim oran›n› tutturabilmek
için haz›rl›klar›n› tamamla-

mak üzere oldu¤unu belirtiyor. Ancak
Küresel anlaflman›n flu flartlar› içer-
mesi gerekiyor:
• Anlaflma metninde y›ll›k s›cakl›k ar-
t›fl› 2 derecenin üstüne ç›kmamal›d›r.
• Geliflmifl ülkelerin bu konudaki çaba
ve gayretleri Yeni Zelanda’n›nkiyle efl-
de¤er olmal›d›r.
• Hem geliflmifl hem de geliflmekte
olan ülkeler donan›mlar›yla do¤ru
orant›l› icraatlar uygulamal›d›r.
• LULUCF çerçevesinde etkin bir dü-
zenleme ve ayn› niteliklere sahip genifl
bir uluslararas› karbon pazar› var ol-
mal›d›r.

NORVEÇ
TTeemmeell  aalldd››¤¤››  ööllççüümm  yy››ll››::  11999900
‹‹nnddiirriimm  oorraann››::  YYüüzzddee  3300--4400

Y›ll›k s›cakl›k art›fl›n›n
2 derece olarak belir-

lendi¤i küresel an-
laflma çerçevesinde

Norveç, 1990 y›l› ölçüm-
lerini baz alarak yüzde
40’lara varabilecek bir

emisyon indirim oran›na eriflebilece-
¤ini aç›klad›.

RUSYA FEDERASYONU
TTeemmeell  aalldd››¤¤››  ööllççüümm  yy››ll››::  11999900
‹‹nnddiirriimm  oorraann››:: YYüüzzddee  1155--2255
Rusya, sa¤layabilece¤i sera gaz› düflüfl

oran›n›n oturaca¤›
dilimi afla¤›daki
flartlara ba¤lam›fl

durumda:
• Rusya’n›n orman örtüsü-

nün emisyon düflüfl yüküm-
lülüklerinin ne kadar›n› sa¤layabilece-
¤ine dair sa¤l›kl› bir ölçüm yap›labil-
mesi. 
• Gaz sal›m› yapan bütün ülkelerin ta-
ahhütlerinin hukuki ba¤lay›c›l›¤›n›n
olmas›.

ABD
TTeemmeell  aalldd››¤¤››  ööllççüümm  yy››ll››::  22000055
‹‹nnddiirriimm  oorraann››:: YYüüzzddee  1177

ABD yüzde 17’lik bir
emisyon azaltma

oran›n› kendi ülke-
sindeki Enerji ve ‹k-

lim Yasas›n›n ç›k›fl›na dair
beklentilere dayanarak

vermektedir. Ancak 2005’i
baz y›l› alarak büyük bir hayalk›r›kl›-
¤›na daha imza atan ABD’nin resmi
aç›klamas›nda flöyle deniyor: “ABD,
hukuki ba¤lay›c›l›¤› olan daimi he-
deflerin sekretarya taraf›ndan ilan
edilece¤inin fark›nda olarak 2025 y›-
l›nda yüzde 30, 2030 y›l›nda yüzde
42, 2050 y›l›nda da yüzde 83’lük bir
indirim oran›n› yakalamay› hedefle-
mektedir.”  m

Araflt›rma

Ülkelerin verdi¤i
karbon azalt›m
taahhütleri sadece
birer rakam de¤il,
ayn› zamanda
gelece¤imizi
belirleyecek kararlar.
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Do¤aya ve insana verilen zarar› dik-
kate almadan üretim ve tüketim ya-
p›lan toplumlardan sürdürülebilirlik
ilkesine dayal› üretim ve tüketim
dünyas›na do¤ru ilerlemeye çal›fl›yo-
ruz. Bu da herkes gibi, flirketleri de is-
ter istemez yeflil dönüflüm problem-
leriyle karfl› karfl›ya getiriyor. 
Al›fl›lm›fl çal›flma tarz›ndan yeflil ifl
yapma tarz›na geçmenin yol ve yön-
temleri kuflkusuz çok çeflitli. Baz›lar›
muazzam yat›r›mlar gerektiriyor. Ba-
z›lar› ise, küçük ad›mlar gibi görünse-
ler de, sürdürülebilirlik yolculu¤unu
bafllat›yor. 
Bu konuda neler yap›labilece¤ini dü-
flünürken, Hong Kong Çevre Koruma
Bakanl›¤›n›n bir önerisi dikkatimi
çekti: “Yeflil yönetici atay›n.” Hong
Kong’da bütün bakanl›klarda yeflil
yöneticiler görev bafl›ndaym›fl. Çev-
reye duyarl› flirketlerde de bu uygula-
ma bafllam›fl. fiimdi bakanl›k sürdü-
rülebilir bir ekonomi oluflturabilmek
için özel flirketleri yeflil yönetici ata-
maya teflvik ediyor.

Yönetim Kurullar›na 
Çevre Yöneticileri
Bakanl›¤a göre, bu yeflil yöneticinin
görevi yap›lan iflle ilgili çevreci giri-
flimleri belirleyip koordine etmek,
at›lan ad›mlar› gözden geçirmek ve
güçlendirmek. Getiriler ise flöyle s›ra-
lan›yor: 
“Birincisi, enerjiden, hammaddeden,
yak›ttan, kâ¤›ttan ve pek çok fleyden
tasarruf etmeyi sa¤layaca¤› için pa-
zardaki konumunuzu güçlendirecek
ad›mlar att›r›r. ‹kincisi, çevreyi koru-
mayla özdeflleflen markan›n de¤erini
yükseltir. Üçüncüsü, yeni pazarlara
girme ve buralarda rekabet etme ola-
naklar› yarat›r. Ve dördüncüsü, bu
çevre yöneticisi sayesinde kurum, fa-

aliyet alan›ndaki geliflmeleri içsellefl-
tirme ve deneyleri paylaflma f›rsatla-
r›n› yakalar.”
Tabii bütün bunlar›n gerçekleflebil-
mesi için bu çevre yöneticisinin bir
hayli yapt›r›m gücü olmas› gerekiyor.
Çünkü bu kifli hem flirketin çevreci
bir politika benimsemesini ve uygu-
lamas›n› sa¤layabilmeli, hem de yap›-
lan iflle ilgili bütün operasyonlardan
haberdar olmal›. Nitekim Hong Kong
Çevre Bakanl›¤›, somut sonuçlar al›-
nabilmesi için çevre yöneticisinin flir-
ketin en tepe yönetiminde bulunma-
s›n› ve do¤rudan yönetim kuruluna
hesap vermesini öngörüyor. 
Benimsenen yeflil politikalar› kurum
içinde yayg›nlaflt›rmak ve geri bildi-
rimleri de¤erlendirebilmek için, fark-
l› bölüm flefleri veya birim sorumlula-
r›n›n yer alacaklar› bir Yeflil Komite
oluflturulmas›n›n da yararl› olaca¤›
belirtiliyor. 
Peki, her flirket bu yeflil yöneticiyi ne-

reden bulacak? Yönetim kademele-
rindeki kifliler yeflil politikalar› her
zaman uygulayacak m›? “M›fl” gibi
yap›p, gene eskisi gibi devam m› ede-
cekler? 

Çevre Yemini Geliyor...
Harvard Business School profesörle-
rinden Rakesh Khurana ve Nitin Noh-
ria bu sorular› ilginç bir yaklafl›mla
yan›tl›yor. ‹klim de¤iflikli¤i ve di¤er
küresel çevre sorunlar› nedeniyle yö-
neticilerin önümüzdeki dönemde son
derece karmafl›k ve önemli ad›mlar
atmalar› gereklili¤inden yola ç›karak
flöyle diyorlar: “Yöneticilere “ Çevreci
Yemini” ettirilmeli!”
Khurana ve Nohria, iktisat ve iflletme
fakültelerindeki e¤itim sisteminde
ekoloji konular›n› içerecek de¤iflik-
likler yap›lmas› gerekti¤i görüflünde-
ler. Bundan böyle yönetici adaylar›-
n›n geleneksel, al›fl›ld›k pazar mant›-
¤›n›n d›fl›na ç›kabilmeleri için ekolo-
jik ve sosyal amaçlar›n nas›l gözetile-
ce¤iyle ilgili e¤itilmelerini talep edi-
yorlar. Ve yöneticili¤in günümüzde
doktorluk gibi, insana ve topluma
hizmet etme özelli¤i kazanmas› ne-
deniyle, doktorlar›n Hipokrat Yemini
gibi, yöneticilerin de bir Çevre Yemini
olmas› gerekti¤ini öne sürüyorlar.
Yeflil yönetim ve yöneticilik konusun-
da elbette yap›lacak çok fley, at›lacak
pek çok ad›m söz konusu. Bir yerden
bafllamak ise, en önemlisi!

Ayfle Bilge D‹CLEL‹Yöneticiyim, Do¤ruyum, Çevreciyim!

Hong Kong Çevre Bakanl›¤›n›n Yeflil Yönetici Önerisi 

Karar 
alma

Yeflil 
yönetici
atama

‹lk durum
analizi Politika Eylem

Plan

Gözden 
Geçirme

bilge hn s2  3/2/10  12:41 PM  Page 1



76 MART 2010 / EKOIQ

ÇÇeevvrree  kkoonnuussuunnddaa  bbiirr  ssööyylleeflflii  yyaappaaccaa--
¤¤››zz,,  aammaa  ddaahhaa  öönncceekkii  ssööyylleeflfliilleerriinniizzddeenn
ggöörrddüü¤¤üümmüüzz  kkaaddaarr››yyllaa,,  bbuu  kkoonnuuddaa  ooll--
dduukkççaa  kkaarraammssaarrss››nn››zz..  ““AAkkll››nn  kkaarraamm--
ssaarrll››¤¤››;;  iirraaddeenniinn  iiyyiimmsseerrllii¤¤ii””  ddeesseekk,,  nnee
ssööyylleerrssiinniizz??
‹radede de iyimserlik pek kalmad›, ka-
lamad› do¤rusu. Do¤a bitiyor ama biz
hiç fark›nda de¤iliz...  

GGeeççttii¤¤iimmiizz  yy››ll,,  HHaannddaann  ÖÖzzttüürrkk’’üünn  ““BBee--
nniimm  vvee  RRoozz’’uunn  SSoonnbbaahhaarr››””  ffiillmmiinnddee  ooyy--
nnaadd››nn››zz..  HHaassaannkkeeyyff’’iinn  yyookk  oollmmaass››nn››
eennggeelllleemmeeyyee  ççaall››flflaannllaarr››nn  hhiikkââyyeessiinnii

aannllaattaann  bbuu  pprroojjeeyyee  nnaass››ll  ddaahhiill    oolldduu--
nnuuzz??
Handan’la “Harem Suare” filminin çe-
kimleri s›ras›nda tan›flm›flt›k. O za-
mandan ona sözüm vard›; ilk uzun
metraj›nda oynamak konusunda. So-
nunda sözümü tuttum.

DDoo¤¤aa  DDeerrnnee¤¤ii  vvee  AAttllaass  DDeerrggiissii  HHaassaann--
kkeeyyff’’ii  UUNNEESSCCOO’’nnuunn  DDüünnyyaa  MMiirraass››  lliiss--
tteessiinnee  aalldd››rrmmaayyaa  ççaall››flfl››yyoorrllaarr……
Al›nmas› flart diyorum ama al›nmas›
flart olan o kadar çok yer var ki, ülke-
mizde ve dünyada…

Söylefli

Serra Y›lmaz:

“Ya toptan bataca¤›z ya da…” 
‹talya, Fransa ve Türkiye
aras›nda mekik dokuyan
Serra Y›lmaz’la EKOIQ
için “mobil” bir söylefli
yapt›k. Çevresinde olup
biten her fleye karfl›
duyarl›l›¤›yla bildi¤imiz
bu uluslararas›
sanatç›m›z, okuyunca
göreceksiniz, bir hayli
karamsar…
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FFaarrkkll››  üüllkkeelleerrddee  ffaarrkkll››  lliissaannllaarrddaa  ttii--
yyaattrroo  ooyynnaayyaabbiilleenn  eennddeerr  TTüürrkkiiyyeellii  ssaa--
nnaattçç››llaarr››nnddaannss››nn››zz..  ÇÇeevvrree  kkoonnuussuunnddaa
üüllkkeelleerr  aarraass››nnddaa,,  ssookkaakkllaarrddaann  ttiiyyaattrroo
kkuulliisslleerriinnee  kkaaddaarr  nnee  ggiibbii  ffaarrkkllaarr  ççaarr--
pp››yyoorr  ggöözzüünnüüzzee??  TTüürrkkiiyyee,,  ‹‹ttaallyyaa,,
FFrraannssaa??
Bu sayd›¤›m›z ülkelerin hepsinde ve
tüm dünyada ama özellikle de bizim
ülkemizde beton kesinlikle yasak edil-
melidir. Konut sorunu mu? Hemen
karfl›s›na do¤um kontrolü diyorum.
Frans›zlar sahip olduklar› de¤erlerin
fark›ndalar ve onlar› dünyaya g›c›r g›-
c›r cilalay›p sunuyorlar, hatta biraz
fazla cilal› olarak ama ‹talyanlar sanki
insana oray› ilk sen keflfetmiflsin duy-
gusunu vermeyi daha iyi biliyorlar... 

Çevre mi dediniz? Bu sayd›¤›m›z
tüm ülkelerde asl›nda ayn› düzen sü-
rüyor yani çevre sizlere ömür. Hayat
“gelsin mang›rlar dolsun cebimize”
anlay›fl›yla yönetiliyor... Beton, çevre-
yi kirleten enerjiler, her fley do¤ay› k›-
sa yoldan mahvetmeye yönelik. Ben-
den sonras› tufan anlay›fl› hâkim...

TTeelleevviizzyyoonnddaa  iillggiiyyllee  iizzlleenneenn  bbiirr  yyeemmeekk
pprrooggrraamm››  yyaapp››yyoorrssuunnuuzz..  BBuu  aarraaddaa  gg››ddaa
ggüüvveennllii¤¤ii  ddee  eenn  hhaayyaattii  kkoonnuullaarrddaann  bbiirrii
hhaalliinnee  ggeellddii..  OOrrggaanniikk  gg››ddaallaarr,,  ppaazzaarrllaarr
TTüürrkkiiyyee’’ddee  ddee  hh››zzllaa  yyaayy››ll››yyoorr..  BBiirr  yyaann--
ddaann  ddaa  GGDDOO’’lluu  üürrüünnlleerr  hhaayyaatt››mm››zzaa  ss››--
zz››yyoorr..  BBuu  kkoonnuullaarrddaa  nnee  ddüüflflüünnüüyyoorrssuu--
nnuuzz??
Program›m bir yemek program› de¤il
bir sohbet program›, yemek de caba-
s›... Türkiye’deki organik mallara na-
s›l güvenebilece¤imi bilemiyorum
aç›kças›. GDO’lu ürünlerin de birçok
yere zaten s›zm›fl oldu¤unu düflünü-
yorum. Çünkü ciddi bir tohum soru-
nu var.

DDii¤¤eerr  mmuuttffaakkllaarraa  kk››yyaassllaa  TTüürrkklleerr  nnee
kkaaddaarr  ddoo¤¤aall  bbeesslleenneebbiilliiyyoorr??
Valla bilemiyorum çünkü bizde e¤itim
seviyesi son derece düflük. Dolay›s›yla

tar›m ilaç ve gübreleri ne kadar bilinç-
li kullan›l›yor, hiç bilemiyoruz. Evet,
baflta söyledi¤iniz gibi karamsar›m...
Karamsar›m çünkü bu konuda insan›n
tek bafl›na kendini kurtarmas› müm-
kün de¤il. Gider Ege'de kendi tar›m›n›
yapars›n ama ya¤an ya¤mur sana tüm
kirlili¤i getirir. Yani dünya ya toptan
batacak ya toptan kurtulacak... 

CCiihhaannggiirr’’ii  KKoorruummaa  DDeerrnnee¤¤ii  1100..  YY››ll››nn››
ddeevviirrddii;;  KKuuzzgguunnccuukk’’ttaakkii  SSeemmtt  DDeerrnnee¤¤ii
ddee  bbiirr  ssüürreeddiirr  oolldduukkççaa  ffaaaall..  BBuu  ttüürr  öörr--
nneekklleerr  ssiizziinn  aaçç››nn››zzddaann  nnaass››ll  ddee¤¤eerrlleenn--
ddiirriillmmeellii??
Cihangir’i Koruma Derne¤i ve Kuzgun-
cuk Semt Derne¤i gibi örgütlerin gide-
rek artmas› son derece önemli. Tama-
men destekliyorum. m

“Hasankeyf’in UNESCO’nun Dünya Miras› Listesine
al›nmas› flart diyorum ama al›nmas› flart olan o kadar çok

yer var ki, ülkemizde ve dünyada.”
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Vizyon

NEDEN?
GGüünncceell  eekkoonnoommiikk  kkrriizz  kküürreesseelllleeflfleenn
ddüünnyyaa  eekkoonnoommiissiinniinn  ss››nn››rrll››ll››¤¤››nn››
ggöösstteerrddii..  PPaarraa,,  ggüüçç  vvee  bbiillggiinniinn bbiirr
aavvuuçç  aazz››nnll››¤¤››nn  eelliinnddee  ttooppllaannmmaass››nnaa
nneeddeenn  oollaann  bbiirr  eekkoonnoommiikk  ssiisstteemm  nnee
rreeffaahh  yyaarraattaabbiilliirr,,  nnee  ddee  yyookkssuulllluukkllaa
bbaaflflaa  çç››kkaabbiilliirr;;  üüsstteelliikk  kkeennttlleerriinn  hhaa--
rreekkeett  öözzggüürrllüü¤¤üünnüü  ddee  ss››nn››rrllaarr..  KKeenntt--
lleerrii  ggeelleecceekkttee  ddee  ççookk  bbüüyyüükk  ss››kk››nntt››--
llaarr  bbeekklliiyyoorr::  BBuunnllaarr››nn  bbaaflfl››nnddaa  ddaa  iikk--
lliimm  ddee¤¤iiflfliikklliikklleerriinnee  aayyaakk  uuyydduurrmmaakk,,
uullaaflfl››mm  vvee  eenneerrjjii  ssiisstteemmlleerriinnii  yyeennii--
ddeenn  yyaapp››llaanndd››rrmmaakk  vvee  ssoossyyaall  ddeennggee--
yyii  kkuurrmmaakk  ggeelliiyyoorr..  

NE?
YYeerreell  eekkoonnoommiilleerriinn  zzaayy››ffll››¤¤››  hhaallkk››nn
üüzzeerriinnee  bbüüyyüükk  mmaallii,,  eekkoolloojjiikk  vvee  ssooss--
yyaall  mmaalliiyyeettlleerr  yyüükkllüüyyoorr..  BBuunnaa  kkaarrflfl››--
ll››kk  ggüüççllüü  bbiirr  yyeerreell  eekkoonnoommii,,  kkeennttlleerriinn
kküürreesseelllleeflflmmeenniinn  bbaasskk››ss››nnaa  ddiirreennmmee--
ssiinnee  yyaarrdd››mmcc››  oolluurr..  GGüüççllüü  eekkoonnoommii,,
iiyyii  iiflfllleeyyeenn  ssoossyyaall  ssiisstteemmlleerr,,  hheerrkkeessee
ssaa¤¤ll››kk  hhiizzmmeettii  ssaa¤¤llaannmmaass››,,  uuyygguunn  yyaa--
flflaamm  aallaannllaarr››  vvee  vveerriimmllii  bbiirr  kkeenntt  aallttyyaa--
pp››ss››  iiççiinn  oollmmaazzssaa  oollmmaazz  bbiirr  kkooflfluulldduurr..
YYeerreell  ggüüççlleerr  vvaarr  oollaann  eekkoolloojjiikk  kkaayy--
nnaakkllaarr››  kküürreesseell  ggüüççlleerrddeenn  ççookk  ddaahhaa
ssoorruummlluu  bbiirr  aannllaayy››flflllaa  kkuullllaann››rrllaarr;;  aayy--
rr››ccaa  yyeerreell  ddüüzzeeyyddee  kkaayynnaakkllaarr››  ssaavvuurr--
ggaannccaa  kkuullllaannaann  vvee  ççeevvrreeyyii  kkiirrlleetteennlleerr
ssuuççüüssttüü  yyaakkaallaanndd››kkllaarr››nnddaa,,  oonnllaarrddaann
hheessaapp  ssoorrmmaakk  ççookk  ddaahhaa  kkoollaayydd››rr..

NASIL?
SSüürrddüürrüülleebbiilliirr  kkaallkk››nnmmaa,,  aannccaakk  eekkoo--
nnoommiikk  bbüüyyüümmeeyyee  ssoossyyaall  bbaa¤¤››mmll››ll››¤¤››nn
aazzaallmmaass››  hhaalliinnddee  mmüümmkküünn  oollaabbiilliirr..
OOddaakk  nnookkttaass››nnddaa  bbüüyyüümmee  ddee¤¤iill,,  kkaall--
kk››nnmmaa  yyeerr  aallmmaall››dd››rr..  BBüüyyüümmee  iirriilleeflfl--
mmeekk  aannllaamm››nnaa  ggeelliirr,,  ooyyssaa  kkaallkk››nnmmaa
ddaahhaa  iiyyii  hhaallee  ggeellmmeekkttiirr..  DDoollaayy››ss››yyllaa,,
““mmaalliiyyeettee  kkaarrflfl››  ddee¤¤eerr  yyaakkllaaflfl››mm››””  ssüürr--
ddüürrüülleebbiilliirrlliikk  ppeerrssppeekkttiiffiinnee  oottuurrttuull--
mmaall››dd››rr..  KKaarrbboonnddiiookkssiitt  ssaall››mm››  ttiiccaarree--
ttiinnddee  eenneerrjjiinniinn  ggeeççeerrllii  ppaarraa  bbiirriimmii
oollaarraakk  kkuullllaann››llaaccaa¤¤››  ggüünnlleerr  yyaakk››nndd››rr..
NNee  kkii  bbuu  ppaarraa  bbiirriimmiinnddeenn  ttaassaarrrruuff  eett--
mmeekk  ddee  yyeetteerrllii  oollmmaayyaaccaakktt››rr;;  aayyrr››ccaa
ççookk  yyaakk››nn  bbiirr  zzaammaannddaa  tteeddaarriikk  kkaayy--
nnaakkllaarr››mm››zz››  ddaa  ffoossiill  yyaakk››ttllaarrddaann  yyeennii--
lleenneebbiilliirr  kkaayynnaakkllaarraa  ddoo¤¤rruu  ddee¤¤iiflflttiirr--
mmeekk  zzoorruunnddaa  kkaallaaccaa¤¤››zz..

Sürdürülebilir Toplumlar ‹çin Güçlü Ekonomiler

PARA
Güçlü ekonomiler, bugüne kadar büyük ekonomiler
anlam›na geliyordu. Ama mali ve ekolojik krizlerin ›fl›¤›
alt›nda kalk›nman›n, büyümek de¤il, iyileflmek
oldu¤unu düflünmek için elimizde yeterince kan›t var.
Ve ekonomik kalk›nman›n temel anahtar› da yerel
ekonomileri güçlendirmek gibi görünüyor. K›sacas›
yak›n zamanda bizi “daha iyi ve daha küçük bir
dünya” bekliyor olabilir…

Teflekkürler: Yaz›, Daylight & Architecture Magazine by VELUX
dergisinden, Velux-Türkiye’nin izniyle al›nm›flt›r. 

Yaz›: Mark ROSELAND*
Çeviri: Ümit fiENSOY
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008 yaz› ekonomik gelece¤imi-
zi seçme noktas›na geldi¤imizi
çok çarp›c› bir biçimde göster-

di. 2008 yaz›nda petrolün varili bir an-
da 150 dolara f›rlarken, ABD’de benzi-
nin galon fiyat› 4 dolara dayand›. Pet-
rol fiyatlar›ndaki t›rmanman›n ard›n-
dan resesyon geldi. Resesyon fiyatlar›
h›zla afla¤› çekti; bugün sanki yüksek
petrol fiyatlar›, endifle etmemize ge-
rek olmayan az say›daki ekonomik so-
rundan biriymifl gibi bir hava var. Oy-
sa, flu anda zaten zirve yapm›fl durum-
daki talep, ileriki y›llarda da devaml›
arz›n üzerinde olaca¤›ndan, üç haneli
petrol fiyatlar›n›n geri gelece¤i ve hep
yüksek seyredece¤i aç›kt›r. Küresel-
leflme yolunda inifle do¤ru gidifli sür-
dürmek niyetinde de¤ilsek, düflünme-
ye bafllayaca¤›m›z alternatif ekono-
mik gelecek nas›l olmal›?

Güçlü yerel ekonomiler büyüme ye-
tisine sahip, gittikçe kentleflen dünya-
n›n bask›s›na karfl› koyabilen, güçlü
toplumlar›n dayana¤›d›r. Güçlü top-
lumlar›n yaln›zca ekonomik geliflme-
nin –ifl, gelir, zenginlik, güvenlik gi-
bi– geleneksel getirilerini sa¤lamakla
kalmay›p, ayn› zamanda çevreyi koru-
yan, toplumsal altyap›y› iyilefltiren,
yerel beceri ve kapasite düzeyini yük-
seltip gelifltiren, sosyal dokuyu sa¤-
lamlaflt›ran ve tarihsel miras ile kültü-
rel kimli¤e sayg› gösteren bütünsel
(holistik) bir yaklafl›ma ihtiyac› vard›r.
Güçlü yerel ekonomiler böylelikle güç-
lü ulusal ekonomilere de zemin olufl-
turur. Kentler ve kasabalar sürdürüle-
bilir geliflme ve toplum yönetimi ko-
nusunda yeni yaklafl›mlara öncülük
ederek yerel ekonomileri güçlendire-
cek yepyeni muazzam f›rsatlar yara-
t›rlar.

‹nsanlar ister köyde, ister kasabada,
isterse banliyölerde ya da büyük kent-
lerde yaflas›nlar, yerel ekonomik gelifl-
menin kent yaflam alanlar›n›n sürdü-
rülebilirli¤i üzerindeki etkisi kritik

önemdedir. Nerede tar›m ya da orman
alanlar› baflka amaçlarla tahrip edilir-
se; nerede yollar aç›l›p otoban inflaat-
lar› yap›l›rsa; nerede yeni bir al›flverifl
merkezi veya ofis binas› dikilirse; ne-
rede bir kentsel “dönüflüm” plan› uy-
gulan›rsa; sözün k›sas›, nerede do¤al
ortam ya da eski bir yerleflim insan
eliyle de¤ifltirilirse, toplumlar›n ve ge-
zegenimizin sa¤l›¤› bundan zarar gö-
rür. 

Yoksulluk Kent Yaflam›n›n Parças›
Do¤al ve yerleflik ortamda bu tür de¤i-
fliklikleri üreten ekonomik geliflmenin
kent halk›na ekonomik yaflamlar›n›
iyilefltirerek yarar sa¤lamas› gerekir.
Yerel ekonomilerin zay›f olmas›n›n,
yoksulluk içinde yaflayan ve kötü bes-
lenme ile hastal›k gibi sonuçlarla bo-
¤uflan kent halk›na bedeli çok yüksek-
tir. Ne var ki, yak›n dönemdeki gelifl-
meler, kentlerin muazzam potansiyel-
lerine karfl›n, ürettikleri zenginli¤in
otomatikman yoksullukta azalmaya
yol açmad›¤›n› gösteriyor. Tersine,
özelikle Afrika ve Latin Amerika ülke-
lerinde kentlerdeki eflitsizliklerin gün-
den güne t›rmand›¤›na tan›k oluyoruz.
Yoksulluk kent yaflam›n›n vahim, kal›-
c›laflan ve büyük ölçüde görmezden
gelinen bir özelli¤i durumundad›r.

“Baflar›l›” ulusal ekonomilerin bile,
insani, sosyal, t›bbi ve ekolojik bak›m-
dan bedeli oldukça yüksek olmaktad›r.
Çin’in son y›llarda elde etti¤i ekono-
mik büyüme ve üretkenlik kazan›mla-
r› bu gerçe¤in çarp›c› bir göstergesidir:
Çin bugün gezegenimizdeki en kirli 20
kentten 16’s›na ev sahipli¤i yapmakta-

d›r. Bu ülkedeki ekonomik kazan›mlar
pek çok örnekte kentlerin çevre so-
runlar›n› ciddi ölçüde a¤›rlaflt›rm›flt›r.

Dünya kentlerini New York, Los An-
geles, Vancouver, Londra ve Stock-
holm’den Lima, Caracas ve Mumbai gi-
bi yoksul kentlere kadar uzanan genifl
bir ekonomik geliflme yelpazesinde ele
alabiliriz. Ancak her zengin kent, için-
de bir de yoksul kent bar›nd›rmakta-
d›r (2005 y›l›nda Paris’in banliyölerin-
de patlak veren ayaklanmalar› an›m-
sayal›m). Buna karfl›l›k bu kentleri s›k-
ça ziyaret edenlerin de tan›kl›k edece-
¤i gibi, en yoksul kentlerde bile varl›k-
l› bölgeler vard›r. Bütün bu ba¤lamlar
bir arada düflünüldü¤ünde, sürdürüle-
bilir geliflme çok farkl› bir görünüm
al›yor. Bu fark ekonomik geliflmenin
amaçlar›na flöyle yans›yor: Bugün eko-
nomik geliflme bir yandan gezegenin
do¤al destek sistemlerini kurban et-
meden refah art›fl›n›n süreklili¤ini
sa¤layacak çok yönlü büyümeyi hedef
almas› gerekirken, öte yandan insan-
lar›n güvenli, sa¤l›kl› ve onurlu bir ha-
yat sürebilmeleri için yoksullu¤u
azaltmak ve sürdürülebilir bir yaflam
ortam› yaratmak zorundad›r.

“Damlama Stratejisinin” 
Baflar›s›zl›¤›
Kentlerdeki ekonomik güçlüklerin
kaynaklar›ndan biri de, ekonomik sis-
tem anlay›fl›m›zdaki sakatl›kt›r. Kla-
sik ekonomik kalk›nma çabalar› ço-
¤unlukla zenginden yoksula, devlet-
ten kente, pazardan tüketiciye do¤ru
damla damla bir ekonomik fayda ak›fl›
sa¤layaca¤› inanc›na dayan›r. Oysa bu

Vizyon

2

Ekonomik kalk›nmaya iliflkin geçmifl yaklafl›mlar›n
baflar›s›zl›k ve eksikliklerini kabul eden Eylül 2000
tarihli Birleflmifl Milletler Milenyum Deklarasyonu,

uluslar› yoksullu¤u azaltmaya yönelik yeni bir
küresel ortakl›¤a davet etti.
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nu kolaylaflt›rmakt›. 
Ekonomik kalk›nmaya iliflkin geç-

mifl yaklafl›mlar›n baflar›s›zl›k ve ek-
sikliklerini kabul eden Eylül 2000 ta-
rihli Birleflmifl Milletler Milenyum
Deklarasyonu, uluslar› yoksullu¤u
azaltmaya yönelik yeni bir küresel or-
takl›¤a davet etti. 2015 y›l› için, yaln›z-
ca açl›k ve yoksulluk konular›nda de-
¤il, cinsiyet eflitli¤i ve sa¤l›k, e¤itim,
bar›nma ve güvenlik gibi temel insan
haklar› alan›nda da ilerleme sa¤lama-
y› kapsam›na alan Sekizinci Milenyum
Kalk›nma Hedefleri belirlendi. 

Milenyum Köyleri, Yoksullu¤a Karfl›
Bu yöndeki baflar›s›zl›klar›n, elde edi-
len baflar›lardan fazla oldu¤unu her-
kes kabul ediyor. BM Milenyum Proje-
si 2005 y›l›nda bu gerçe¤in ›fl›¤›nda bir
sonuç de¤erlendirmesi sundu: Kalk›n-
ma Yat›r›mlar›: Milenyum Kalk›nma
Hedeflerinin Baflar›s› ‹çin Uygulama
Plan›. Bu planda, Bat›l› ülkelerden sa¤-
lad›klar› yard›mlar› art›rmalar›, ayn›
zamanda geliflmekte olan ülkelere ye-
ni bir öncelikli fon tahsisi talebinde
bulunuluyor. Ancak, as›l ilginç olan
yard›mlar›n daha büyük ölçüde yerel
düzeye kayd›r›lmas›n›n istenmesidir.
New York’taki Columbia Üniversitesi
Yeryüzü Enstitüsü de yerel yard›m fik-
rine a¤›rl›k vererek, “geliflmekte olan
ülkelerin kendilerini yoksulluk tuza-
¤›ndan kurtarmalar›na yard›mc› ola-
cak afla¤›dan yukar›ya do¤ru bir kal-
k›nma yaklafl›m›” olan Milenyum Köy-
leri projesini bafllatt›. Bu projenin 12
temel ilkesi aras›nda, kat›l›m ve ön-
derlik, yerel düzeyde kapasite yarat-
ma ve yerel kurumlar› sa¤lamlaflt›rma
gibi toplumu güçlendirmeye yönelik
esaslar yer al›yor. 

Uluslararas› kalk›nma çabalar›n›n
ço¤u yaln›zca geliflmekte olan ülkeleri
küresel ekonomiye entegre etme de-
¤il, ayn› zamanda ekonominin kendi-
sini de küresellefltirme amac›n› tafl›-

“damlama stratejisi” iyilefltirmeyi
amaçlad›¤› sorunlar› a¤›rlaflt›rmaktan
baflka bir sonuç vermiyor. Damlama
etkisinin zay›fl›¤›, ekonomik geliflme-
nin yukar›dan afla¤›ya do¤ru damla-
mas›n› –hatta akmas›n›– de¤il, eko-
nomik kalk›nman›n da “afla¤›dan yu-
kar›ya do¤ru” gerçekleflmesi gerekti-
¤ini ortaya koyuyor. 

Gelgelelim, son birkaç on y›lda dün-
yam›z efli görülmedik bir ekonomik
genifllemeye ve “küresel ekonominin”
do¤ufluna tan›k oldu. Son 20 y›ldaki
uluslararas› kalk›nma çabalar›, Ulus-
lararas› Para Fonu (IMF) ile Dünya
Bankas›n›n di¤er amaçlar›n›n yan› s›-
ra yoksullu¤u azaltmay› da hedef alan
makro ekonomik yeniden yap›land›r-
ma temelindeki yap›sal uyarlama
programlar› üzerinde yo¤unlaflt›.
Amaç, bu programlar›n mekanizmala-
r› arac›l›¤›yla, geliflmekte olan ülkele-
rin küresel ekonomiye entegrasyonu-

2007’de dünya GSH’si (Gayrisafi
Hâs›la, yani tüm dünyada üretilen tüm
mal ve hizmetler) 44,5 trilyon dolard›;
dolafl›mdaki para miktar› ise, bütün
hisse senetleri, tahviller ve di¤er para
karfl›l›¤› kâ¤›tlar da içinde olmak üzere,
bu tutar›n tam üç kat›yd›. 
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yor. Sermayenin hareketlili¤i, ticare-
tin artmas› ve ulusal devlet düzenle-
melerinin azalmas› bireyleri ve toplu-
luklar› her zamankinden daha k›r›lgan
bir hale getirdi. Klasik ekonomik gelifl-
me yaklafl›mlar› en iyi durumda, ancak
yerel ekonomilerin d›fl ekonomik dön-
gülerle az çok daha elveriflli biçimde
ba¤lant› kurma koflullar›na etki etme-
yi düflünebiliyor. Örne¤in yerel bir me-
tan›n rekabet avantaj›n› temel alan
“kümelenme stratejileri,” yerel eko-
nomileri küresel meta zincirlerinin
yüksek katma de¤er yaratan kesimle-
riyle nas›l ba¤layabilecekleri üzerinde
duruyorlar. Bu stratejiler önemli ol-
makla birlikte, sürdürülebilir, eflitlikçi
yerel sonuçlar üretme güvencesinden
yoksundur.

Kent Büyüklü¤ünde Marketler
Kuzey Amerika ile Avrupa’da son on
y›llardaki küresel ekonomik geniflle-
menin etkileri yerel toplumlarda ken-
dini çok çeflitli biçimlerde hissettirdi.
Bu sürecin belki de en göze çarpan ve
flu s›ralar en çok tart›fl›lan sonucu pe-
rakende ticaretteki “Big Box” patla-
mas›, yani mantar gibi ço¤alan çoku-
luslu süpermarketlerin artan egemen-
li¤idir. 

Dünyan›n en büyük perakendecisi
Wal-Mart’› alal›m. E¤er Wal-Mart bir
ülke olsayd›, dünyan›n en büyük yir-
minci ülkesi olurdu; e¤er bir kent olsay-
d›, ABD’nin beflinci en büyük flehri olur-
du. Wal-Mart’› elefltirenler onu uzunca
bir süredir kötü bir iflveren, kötü bir
komflu ve kötü bir kurumsal yurttafl
kimli¤i sergilemekle suçluyorlar. Fakat
bu flirket flimdilerde de¤iflme yoluna
girmifl görünüyor. 2004 y›l›nda Wal-
Mart ambalajlama, gayrimenkul, ener-
ji, hammadde ve elektronik at›k gibi
alanlara odakl› uzun soluklu bir sürdü-
rülebilirlik inisiyatifi uygulamaya koy-
du. Çevre dan›flmanlar›, kâr amac› güt-
meyen kurulufllar ve benzeri çevrelerle

ortakl›k yaparak, ifl pratiklerini yeni-
lenme ve sürdürülebilirlik perspektifiy-
le gözden geçirmeye yöneldi. 
2005 Ekiminde Wal-Mart’›n CEO’su,
flirketin önüne üç yeni hedef koyduk-
lar›n› aç›klad›: Yüzde 100 yenilenebilir
enerji kullanmak, s›f›r at›k üretmek,
kaynaklar› ve çevreyi koruyan ürünler
satmak. 2006 Nisan›nda Wal-Mart
ABD Kongresini kendi ifl piyasas›na
zorunlu karbon tutma önlemleri getir-
meye ça¤›ran bir avuç büyük peraken-
deci ve enerji firmas›n›n aras›nda yer
ald›. Ayr›ca hem ekolojik ayak izini
azaltmas›, hem de organik ürünleri

Vizyon

Küreselleflmifl ekonominin Dev Al›flverifl
Merkezleri, yerel nüfusun ihtiyaçlar›n›
fazla dikkate almaz. Onlar gelirlerini
uzaktaki bankalara ve yat›r›mc›lara
pompalay›p ak›t›rlar (en üstte).

Her kuruflun yerel topluluk içinde
defalarca harcand›¤› yerel düzeyde
örgütlenmifl küçük miktardaki para 
ak›fl› çok daha sürdürülebilir bir
iflleyifltir (üstte). 
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daha uygun fiyatlarla sunarak eriflilir
k›lmas› sayesinde, dünyan›n en büyük
organik g›da tedarikçisi olmay› baflar-
d›. Peki, madem Wal-Mart gibi küresel
güçler organik ürünler sunarak ve kar-
bon tutumu için lobi çal›flmas› yapa-
rak gezegenin kurtulmas› için çaba
gösteriyor, öyleyse yerel ekonomileri
güçlendirmeye ne gerek var? 

Bu stratejiyi izlememiz için son de-
rece kritik birkaç neden var. Birincisi
yerel mülkiyete ve ithal ikamesine da-
yal› ekonomik geliflmenin ekonomik
kaçaklar› önleme aç›s›ndan aç›kça gö-
rülen faydalar›d›r. Ekonomik kaçak,
toplulu¤un kazanc›n›n yerel ekonomi
d›fl›nda harcanmas› demektir. Örne-
¤in, bir bölgede yaflayanlar›n baflka bir
kentte ya da daha büyük bir merkezde
yapt›¤› her al›flverifl yerel topluluk için
bir gelir ve para kayb›d›r. D›flar›ya pa-
ra esas olarak iki flekilde kaçar: Do¤ru-
dan ve dolayl› yoldan. Do¤rudan ka-
çak, bir toplulu¤un mensuplar›n›n
baflka bir merkeze gidip, kendi toprak-
lar›nda elde ettikleri gelirin bir k›sm›-
n› baflka yerlerde üretilen mallara har-
camalar› fleklinde gerçekleflir. Dolayl›
kaçak ise, orada sat›n al›nan mallar›n
baflka bir ülkede üretilmifl ve d›flar›-
dan getirilmifl olmas› halinde söz ko-
nusudur. Toplulu¤un kendi içinde har-
canmayan para miktar›, o yerel ekono-
mi için her zaman bir kay›pt›r.

‹kincisi, yerel mülkiyete sahip ifllet-
melerin, uzun y›llarca birçok kuflak
için istikrarl› bir zenginlik üreten kay-
naklar olarak varl›klar›n› sürdürme
olas›l›¤› daha yüksektir. Ayr›ca muh-
temelen, makul çal›flma ve çevre stan-
dartlar›na uymaya daha yatk›n ola-
caklard›r. ‹fl yaflam›nda meydana gele-
bilecek çöküfl dönemlerinde üretimi
düflük maliyetli bölgelere kayd›rma
olas›l›klar› da daha düflüktür. Yüksel-
me dönemlerindeyse, salt yat›r›m ge-
tirisi art›fl›na göz dikerek hareket et-
me e¤ilimleri daha zay›f olacakt›r. 

Üçüncüsü, her ne kadar Wal-Mart
gibi dev zincirler ürün seçeneklerini
ço¤alt›p tüketiciye iyi bir de¤er sunsa
da, araflt›rmalar bu tür flirketlerin ye-
rel ekonomiye pek bir fley katmad›¤›n›
gösteriyor. Çokuluslu zincirler yerel
ma¤azalarla k›yasland›¤›nda, yerel
toplumlardan ekonomik kaçak yoluyla
büyük gelirler pompal›yorlar. Yerel ifl-
letmeleri tasfiye edip yerlerine otur-
makla da hem iflsizli¤i art›r›yor, hem
de toplam geliri azalt›yorlar. 

Sonuncusu, bugün Kuzey Ameri-
ka’da bir toplumun ekonomik gelifl-
meyi besleyebilmek için büyümeyi
seçmesi gerekti¤i yolunda yayg›n bir
varsay›m kabul görüyor. Oysa iflin ger-
çe¤i, büyüme ile geliflmeyi birbirinden
ay›rmak gerekir: Büyüme irileflmek,
geliflme ise iyileflmek, yani kalite ve
çeflitlilikte art›fl demektir. Yerel yöne-
timlerin ekonomik geliflme ad›na alt-
yap›y› geniflleterek süpermarket zin-
cirlerinin yay›lmas›na sa¤lad›¤› des-
tek, sonunda onlar› çarp›k kentleflme-
yi derinlefltirmekten ve kentin borçla-
r›n› art›rmaktan baflka bir yere götür-
müyor. Mevcut iflletmeleri destekle-
mek ve o toplumun bünyesinde harca-
nan para miktar›n› ço¤altmak, büyü-
me öngörmeyen iki geliflme alternatifi
olarak belirtilebilir. Gerek var olan ifl-
letmeleri desteklemenin, gerekse eko-
nomik çarpanlar› ço¤altman›n bafll›ca
arac› yerel al›mlar yapmakt›r; bu yolla
daha verimli, kendine güvenen ve eko-
nomik bak›mdan dirençli bir toplum
yarat›labilir. 

Topluluk Sermayesi: Tüm
Kaynaklar›m›z› Kullanmak
Alternatif ekonomi teori ve fikirleri
yeni de¤ildir: E.F. Schumacher insan-
lar›n yerel gereksinimlerini karfl›la-
maya yönelik küçük ölçekli kalk›nma-
y› savunan etkileyici kitab› “Küçük
Güzeldir”de (Cep Kitaplar›, 1.bask›
1995) “yeni ekonomi” fikrini ortaya at-

b Vancouver, Kanada: Otomobil
sahiplerinin, maliyetleri ve otomobil
kullanma zorunlulu¤unu azaltmaya
yönelik iflbirli¤i.
b San Jose, Kaliforniya: Enerji
tasarrufu ve denetlemeye yönelik
kamu yat›r›mlar› yoluyla kirlili¤i
azaltma, kiflisel harcamalar› teflvik
ederek ifl yaratmaya yönelik
sürdürülebilir istihdam planlar›.
b Gothenburg, ‹sveç: Belediyelerin
araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar›na
katk›s›n› sa¤layarak, imalatç›lar›n çevre
dostu ürünlere yönelmesini teflvik
etmeyi amaçlayan yeni ürün gelifltirme
giriflimi. 
b Portland, Oregon: Çok say›da aileyi
bar›nd›racak daha küçük evlerin de
yer ald›¤› de¤iflik konut tiplerini
yayg›nlaflt›rmay› amaçlayan imar
yasalar›yla elveriflli konut arz›n› art›rma
giriflimi.
b St. Paul, Minnesota: Kendi kendine
yeten kapal› devre ekonomik a¤lar
oluflturarak yürütülen öz kaynakla
ayakta durma denemeleri.
b Vancouver, Ontario; New York City:
Bir yandan yak›n kent merkezlerine
uygun fiyatl› taze sebze-meyve temin
ederken, ayn› zamanda tar›m
topraklar›n› korumay› ve çiftçilere
yard›mc› olmay› amaçlayan topluluk
destekli tar›m projeleri.
b Toronto, Kanada; Ithaca, New York;
Birleflik Krall›k: Yerel kaynaklar›n
tekrar dolafl›m›n› ve sosyal ba¤lar›
güçlendirmeyi amaçlayan LETS (Yerel
‹stihdam ve Takas Sistemi) gibi yerel
düzeyde geçerli bir para birimi
oluflturma giriflimi.
b Burlington, Vermont: Uzun vadede
çok daha istikrarl› oldu¤u kabul
edilen, çal›flanlar›n mülkiyetindeki
iflletmeleri teflvik etmek; yerel nüfusun
istihdam ve e¤itimini gelifltirmek ve
yerel konutlar› özendirmek için döner
sermayeli bir kredi fonuna sahip bir
yerel mülkiyet gelifltirme projesi.

Kentler Yerel Ekonomiyi
Nas›l Destekliyor?
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m›flt›. O tarihten bu yana gerek sana-
yileflmifl, gerekse geliflmekteki ülke-
lerde, topluma kök salan, yerel gerek-
sinim ve hedefleri karfl›lamaya yöne-
lik çeflitli alternatif yerel ekonomik
yaklafl›mlar ileri sürüldü. Toplulukla-
r›n Ekonomik Geliflmesi (CED) ve sür-
dürülebilir yaflam koflullar› bu alterna-
tif stratejilerin sadece iki örne¤idir.

Topluluklar›n Ekonomik Geliflmesi,
sürdürülebilir ekonomik geliflmeyi ye-
rel topluluklar düzeyinde gerçeklefltir-
meyi hedefleyen kavramsal bir araç-
t›r. Belli bafll› ilkeleri flöyle s›ralanabi-
lir: (1) Toplumu temel alan bir kalk›n-
ma anlay›fl›; (2) Dolays›z ve güçlü bir
toplumsal kat›l›m; (3) Yerel geliflme-
nin ekonomik, ekolojik ve sosyal yön-
lerini bütünlefltirmek; (4) Toplumun
eksiklerinden çok, güç ve kaynaklar›n›
esas alan varl›¤a dayal› kalk›nma; (5)
Toplumda özgüven yaratmak. Bu yak-
lafl›m›n ay›rt edici özellikleri flöyle ta-
n›mlanabilir: CED, “Topluluklara ortak
ekonomik problemlerine kendi çö-
zümlerini getirme ve uygulama olana-
¤› sa¤layan ve bu sayede uzun soluklu
bir kapasite yaratarak ekonomik, sos-
yal ve çevreye iliflkin hedeflerini bü-
tünlefltirmeye yönelten bir süreçtir.”

Sürdürülebilirlik, nas›l ulafl›m ve
enerji planlamas›n›n oda¤›n› arz üze-

rindeki gelenekçi kayg›lardan uzak-
laflt›rarak talebi yönetmeye kayd›rd›y-
sa, ekonomik kalk›nman›n oda¤› da
geleneksel büyüme kayg›s›ndan uzak-
laflarak, ekonomik büyümeye sosyal
ba¤›ml›l›¤› azaltmaya do¤ru, yani de-
yim yerindeyse, Ekonomik Talep Yö-
netimine kaymal›d›r. Bu de¤ifliklik,
toplumlar›n sürdürülebilir geliflmesi
aç›s›ndan, özellikle de iflsizlik ve top-
lumun ekonomik geliflmesi aç›s›ndan
tart›flma götürmez bir öneme sahiptir.

Bir Milyar ‹flsiz ‹nsan
Yoksullu¤u azaltmaya yönelik CED’le
yak›ndan ba¤lant›l› bir yaklafl›m da,
bireylerin ve ailelerin yak›n ve uzun
erimli gereksinimlerini karfl›lamay›
amaçlayan sürdürülebilir yaflam ko-
flullar› sa¤lama anlay›fl›d›r. Bu yakla-
fl›m, geçimini sürdürme faaliyetleri ve
stratejilerinin yaln›z ekonomik sürdü-
rülebilirlik yan›n› de¤il, sosyal ve çev-
reyle ilgili yan›n› da göz önünde tutu-
yor. Sürdürülebilir yaflam koflullar›
fikri, yoksullu¤un pençesindeki insan-
lar›n pratik gerçekliklerini ve öncelik-
lerini –yani bu insanlar›n geçimlerini
sürdürebilmek için fiilen neler yapt›k-
lar›n›, dayanak alabilecekleri varl›kla-
r›n neler oldu¤unu ve her gün yüz yüze
yaflad›klar› sorunlar›– anlamay› sa¤-

layan bir çerçeve ortaya koyuyor. 
Sürdürülebilir yaflam koflullar› yak-

lafl›m›n› temel alan baflar›l› stratejiler
kazanç kayna¤› yaratman›n ötesinde,
yerel varl›klara eriflme ve üzerinde söz
sahibi olma olana¤›n› art›rarak, birey-
leri (hastal›k, do¤al felaketler ya da
iflini kaybetmek gibi) flok ve strese
karfl› daha dayan›kl› k›lma amac›na
hizmet etmelidir. Aksi halde bu y›k›m-
lar borç bata¤› ve yoksulluk içindeki
insanlar›n halini çok daha vahim bir
noktaya getirecektir.

Eskiden sürdürülebilir yaflam koflul-
lar› yaklafl›m›, daha çok k›rsal yoksul-
lu¤u azaltma ba¤lam›nda kullan›l›rd›.
Ama art›k bu bak›fl kent yoksullar› ve
geçim zorlu¤u içindeki kuflaklar›n du-
rumuna rahatl›kla uygulanabilir. Do¤-
rusunu söylemek gerekirse, kentler-
deki yoksulluk sorununa uzun erimli
bir çözüm aray›fl› için sürdürülebilir

Vizyon

ILO’nun verilerine
göre bugün dünyada

184 milyon insan
iflsizdir; asl›nda geçici
ifllerde çal›flanlar da
hesaba kat›ld›¤›nda

bu say› en az 1 milyar›
bulur. 
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yaflam koflullar› yaklafl›m›n› benimse-
mek flartt›r. ILO’nun verilerine göre
bugün dünyada 184 milyon insan ifl-
sizdir; asl›nda geçici ifllerde çal›flanlar
da hesaba kat›ld›¤›nda bu say› en az 1
milyar› bulur. 

Toplulu¤un Ekonomik Geliflmesi ve
sürdürülebilir yaflam koflullar› kav-
ramlar› birlikte al›nd›¤›nda, güçlü ye-
rel ekonomilerin gelifltirilmesine a¤›r-
l›k veren bir alternatif ekonomik kal-
k›nma anlay›fl› için yararl› bir çerçeve
ortaya ç›kmaktad›r. 
Güçlü yerel ekonomiler gelifltirmeyi
kolaylaflt›rmak için genel ekonomik
kalk›nma anlay›fl›nda ne tür de¤iflik-
liklere ihtiyaç var? 

Alt› Sermaye Türü
Kentler, topluluklar ve yerel ekonomi-
ler sosyal, ekonomik, ekolojik ve kül-
türel etmenlerin karmafl›k bir etkile-
flim içinde bulundu¤u çok boyutlu bir
niteli¤e sahiptir. Kimi yorumcular ye-
rel ekonomileri varl›k veya sermaye
ölçüleriyle de¤erlendiriyorlar. Klasik
anlamda salt ekonomik ya da finansal
sermayeyi ifade etmek için kullan›lan
“topluluk sermayesi” terimi son za-
manlarda do¤al, fiziksel, ekonomik,
insani, sosyal ve kültürel sermaye
formlar›n› da içerecek biçimde kulla-

n›l›yor. Yerel ekonomileri güçlendir-
mek için iflte bu alt› sermaye biçimine
odaklanmak gerekiyor: 

- Temel do¤al sermayenin tüketil-
mesini en aza indirmek ekolojik s›n›r-
lar içinde yaflamak, do¤al kaynaklar›
korumak ve ço¤altmak, (toprak, hava,
su, enerji vb. gibi) kaynaklar› sürdürü-
lebilir flekilde kullanmak ve at›klar›-
m›z› en aza indirmek (kat›, s›v› at›k ve
hava kirlili¤i gibi) gibi anlamlar ifade
eder. 

- Fiziksel sermayeyi iyilefltirmek
(hastane ve okul gibi) kamu tesisleri,
su ve g›da temizli¤ini koruma, etkin
bir ulafl›m, güvenli ve kaliteli konutlar,
yeterli bir altyap› ve iletiflim olanakla-
r› gibi toplum varl›klar›na odaklanma-
y› içerir.

-Ekonomik sermayeyi güçlendir-
mek, mevcut kaynaklar› en yüksek dü-
zeye ç›karmay› (örne¤in at›klar› kay-
nak olarak de¤erlendirmeyi), paray›
topluluk içinde dolafl›mda tutmay›, it-
halat› k›s›p iç üretimi art›rmay›, yeni
ürünler gelifltirmeyi, d›fl ticarette adil
bir sistemi geçerli k›lmay› ve toplu-
mun kendi finans kurumlar›n› olufl-
turmay› gerektirir. 

- ‹nsan sermayesini güçlendirmek
sa¤l›k, e¤itim, beslenme, okuryazar-
l›k, aile-toplum bütünlü¤ü gibi alanla-

r›n yan› s›ra, daha üretken ve yenilikçi
çal›flanlar yetifltirmek için ifl e¤itimi ve
çal›flma koflullar›n› yükseltmeye odak-
lanmay› gerektirir. Bar›fl ve güvenlik,
beslenme, bar›nma, e¤itim, gelir ve is-
tihdam gibi belli bafll› unsurlar zorun-
lu önkoflullardand›r.

-Sosyal sermayeyi ço¤altmak etkin
ve temsil yetene¤ine sahip bir yerel
yönetim, güçlü örgütler, kapasite ya-
ratma, kat›l›m planlama ve bilgiye eri-
flim kolayl›¤› gibi noktalara özen gös-
termenin yan› s›ra, güç birli¤i ve or-
taklafla çal›flmaya a¤›rl›k vermeyi ge-
rektirir.

- Kültürel sermayeyi güçlendirmek
gelenek ve de¤erlere, geçmiflin miras›-
na ve mekân özelliklerine, sanata,
farkl›l›klara ve sosyal tarihe özen gös-
termeyi kapsar.

Bu yaklafl›m, giderek artan ölçüde
hem yerel toplumlar›n ekonomik ge-
liflmesini, hem de sürdürülebilir ya-
flam koflullar› stratejilerini kapsar ha-
le geliyor ve “sürdürülebilir toplumsal
geliflme” olarak adland›r›l›yor.

Organik ürünler alma gibi yaflam
tercihleri ve bireysel eylemler önemli
kiflisel katk›lar olmakla birlikte, yerel
ekonomileri güçlendirmek için birey-
sel eylemler ve politik tercihlerde top-
tan bir de¤iflim gereklidir. Toplumsal
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seferberlik kimi ba¤lamlarda ve baz›
bölgelerde etkili olabilmifltir. Kuzey
‹talya’da Emilla Romagna ekonomik
kooperatifçili¤i, Bangladefl’te Grame-
en Bank, Vancouver’de Vancity Credit
Union, Nueva Vida’da Uluslararas› Ka-
d›n Dikifl Kooperatifi ve Kuzey Ameri-
ka’da yerel ticaret kampanyalar› yerel
ekonomileri güçlendirmek için top-
lumsal seferberlik yaratma potansiye-
lini gösteren örneklerdir.

Daha ‹yi, Daha Küçük!
Güçlü yerel ekonomiler sürdürülebilir
toplumlar›n temel ö¤esidir. Güçlü
ekonomi yerel topluluklara sa¤l›k hiz-
meti, yeterli konut yap›m›, temiz su ve
g›da, felaketleri önleme ve acil yard›m
gibi somut ve acil sorunlara el atmak
için kapasite ve kaynak sa¤lar. ‹ster
büyük ister küçük, ister zengin ister
yoksul olsun bütün insan yerleflimleri
giderek daha fazla kentleflen dünya-
m›z›n yaratt›¤› bask›ya karfl› koyabil-
mek için güçlü yerel ekonomilere ihti-
yaç duyarlar.

Küreselleflme parlak bir flekilde uy-
gulamaya konan dâhice ekonomik te-
orilerden çok, ucuz petrolün ürünü-
dür. Güçlü yerel ekonomilere sahip
sürdürülebilir toplumlar›n ortaya ç›k-
mas› kolay olmayacakt›r; bunun için
yap›lar›m›z, davran›fllar›m›z ve de¤er-
lerimizde ciddi bir de¤iflime ihtiyaç
vard›r. Sürdürülebilir kalk›nma, birey-
lerin, flirketlerin ve uluslar›n kullanma
hakk›na sahip bulunduklar› –ve de
kullanmaya teflvik edildikleri– kay-
naklar› mevcut yasal ve ekonomik dü-

zenlemeler çerçevesinde kullanma ka-
pasitesinde de¤ifliklik yapmay› gerek-
tirir. En gelenekçi analizler bile bu dü-
zenlemelerin de¤iflmesinin zorunlu ol-
du¤unu gösterdi¤i halde, çok az kifli,
sürdürülebilir bir topluma do¤ru iler-
lemenin mevcut uygulamalarda ufak
tefek de¤iflikliklerden daha fazlas›n›
gerektirdi¤ini aç›kça kabul ediyor. Bu-
günkü yasal çerçeveden fayda sa¤la-
yanlar›n ekonominin desantralizasyo-
nuna ve yerel ekonomilerin güçlendi-
rilmesine karfl› durmalar› do¤ald›r.
Dünyan›n her taraf›nda belediyeler
çevre konular›nda küresel de¤ifliklik-
ler sa¤layan baflar›l› birlikte çal›flma
örnekleri vermifllerdir; flimdi de, sür-
dürülebilirlik gündemlerine güçlü bir
yerel ekonomiye odaklanmay› ekle-
melerini bekleyebiliriz. 

Geliflmifl ekonomiler geçmiflteki
petrol floklar›n›n etkisini atlatmay›
baflarsa, yeni teknolojiler petrole ba-
¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› olas›l›¤›n› canl›
tutsa da, yüksek petrol fiyatlar› tart›-
fl›lmaz kesinlikte bir gerçektir –ama
ayak uydurmam›z›n mümkün oldu¤u
bir gerçek. Ucuz petrol diye bir fley kal-
mazsa, geliflmifl ülkeler büyük olas›l›k-
la Çin gibi ücretlerin düflük oldu¤u ül-
kelerden daha az ithalat yap›p, çelik-

ten mobilyaya ve g›daya kadar birçok
ürünü kendi ülkelerinde daha çok
üretmek zorunda kalacaklar. Bizi bek-
leyen “daha küçük, yeni dünya” pek
çok bak›mdan flu anda bizleri inleten
bu dünyadan daha iyi ve sürdürülebilir
bir dünya olacakt›r. m

Bu yaz› M. Roseland’›n L.Soots’la bir-
likte kaleme ald›¤› “Yerel Ekonomileri
Güçlendirmek” adl› makalesine da-
yanmaktad›r. 
Yay›nland›¤› yer: Worldwatch Enstitü-
sü, 2007 Y›l›nda Dünyan›n Hali: Kentli
Gelece¤imiz (New York: WW. Norton &
Co., 2007) 

Mark Roseland, Sürdürülebilir Top-
lumsal Geliflme Merkezinin müdürü ve
Kanada Simon Fraser Üniversitesinde
Co¤rafya Kürsüsü Profesörüdür. Ulus-
lararas› konferanslar veren, çeflitli top-
luluklara ve yönetimlere sürdürülebilir
kalk›nma politika ve planlamas› üzeri-
ne dan›flmanl›k yapan Dr. Roseland ay-
n› zamanda UniverCity Vakf› sürdürü-
lebilir toplumsal kalk›nma projesinden
sorumlu olan Simon Fraser Üniversite-
si Yerel Toplum Vakf› Yönetim Kuru-
lunda görevlidir.

Vizyon

Bizi bekleyen “daha
küçük, yeni dünya” pek
çok bak›mdan flu anda

bizleri inleten bu
dünyadan daha iyi ve

sürdürülebilir bir dünya
olacakt›r. 
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TTüürrkkiiyyee  mmeeddyyaass››nnddaa  ççeevvrree  kkoonnuullaarr››nnaa
iillggii  ggöösstteerreenn,,  bbuu  kkoonnuuddaa  yyaazz››llaarr,,  hhaa--
bbeerrlleerr  hhaazz››rrllaayyaann  ççookk  aazz  ssaayy››ddaa  ggaazzeettee--
ccii,,  kkööflflee  yyaazzaarr››,,  mmuuhhaabbiirr  vvaarr..  SSiizzccee  bbuu--
nnuunn  nneeddeennii,,  ggaazzeetteecciilleerriinn  iillggiissiizzllii¤¤ii  mmii,,
yyookkssaa  ookkuuyyuuccuunnuunn  iillggiissiinnii  ççeekkmmeeyyeeccee--
¤¤iinnii  ddüüflflüünnmmeelleerrii  mmii??
Çevre konusundaki fark›ndal›k ne ya-
z›k ki flu günlerde artmaya bafllad›. Gö-
nül isterdi ki bu fark›ndal›k çok daha
önce olsun. Türkiye gündemi de ne ya-
z›k ki çevrenin öne ç›kmas›n› engelle-
yen geliflmelerle dolup tafl›yor. Bu ne-
denle gazetecisi, yazar›, çizeri, yöneti-
cisi çevre konusunda hassasiyet göste-
rip ön plana almaya çal›flsa dahi bu
gündem nedeniyle mümkün olam›yor.
Tabii bu madalyonun bir yüzü. Öteki
yüzünde ise, medyan›n, çevrenin “as-
l›nda tüm konulardan” çok daha önem-
li oldu¤unun bilincinde olmamas›. Bir
de tabii okur profilini unutmamak la-
z›m. Ne yaz›k ki ülkemizde magazinel
haberler, üçüncü sayfa hikâyeleri çok
ama çok daha fazla okunuyor. 

ÇÇeevvrree  iillee  iillggiillii  kkoonnuullaarr  yyaazzdd››¤¤››nn››zzddaa
ookkuuyyuuccuullaarrddaann  nnaass››ll  tteeppkkiilleerr  aall››yyoorr--
ssuunnuuzz??
Bilinçli bir okur kesimine ulafl›yorum

bu yaz›larla. Bundan da fazlas›yla
memnunum. Çevreyle ilgili yaz›lar
yazd›¤›mda kendimi çok mutlu hisse-
diyorum. Kendi ad›ma sosyal sorum-
luluk görevimi yerine getirmifl oldu-
¤um hissi bana iyi geliyor. 

YYaayy››nn  yyöönneettmmeennlleerrii--eeddiittöörrlleerr  ççeevvrree
kkoonnuulluu  hhaabbeerrlleerree  nnaass››ll  yyaakkllaaflfl››yyoorr??  BBuu
ttüürr  hhaabbeerrlleerr  tteerrcciihh  nneeddeennii  ((yyaa  ddaa  öönnccee--
lliikkllii))  oolluuyyoorr  mmuu??
Çevreyle ilgili konular yay›nda tercih
sebebi olmayabiliyor. Sebebini ilk so-
runuza verdi¤im cevapta aç›klad›¤›m›
san›yorum. Ama tabii köfle yazar› ol-
mak biraz daha özgür k›l›yor insan›.
Ben elime geçen her f›rsatta “daha te-
miz bir çevre” ve çevre bilinci için yaz›-
lar yaz›yorum. 

SSiizzccee  TTüürrkkiiyyee''ddee  ççeevvrree  bbiilliinnccii  kkoonnuussuunn--
ddaa  bbiirr  ddöönnüüflflüümm  ggeerrççeekklleeflfliiyyoorr  mmuu??
HHeemm  mmeeddyyaann››nn,,  hheemm  ddee  ookkuuyyuuccuunnuunn  iill--
ggiissiinnddee  bbiirr  aarrtt››flflttaann  ssöözz  eeddeebbiilliirr  mmiiyyiizz??
Medya çevre konusunda art›k sesini
yükseltmesi gerekti¤inin fark›nda.
Görmezden gelemez. Tamam, siyasi
geliflmeler uzun bir süredir gündemi
kaplam›fl durumda. Ama gözümüzü
baflka önemli gerçeklere, bizi derin-

den etkileyecek çevre gibi önemli ko-
nulara kapatamay›z. Okur da giderek
bilinçleniyor. Ben bunu, yazd›¤›m ya-
z›lara gelen tepkilerden görüyorum. 

‹‹flfl  ddüünnyyaass››nn››nn  ççeevvrreeyyllee  iillggiillii  kkoonnuullaarraa
yyaakkllaaflfl››mm››nn››  ddee¤¤eerrlleennddiirreebbiilliirr  mmiissiinniizz??
ÜÜrreettiimm  vvee  yyöönneettiimm  ssüürreeççlleerriinnddee  ççeevv--
rreeccii  yyaakkllaaflfl››mm  aarrtt››yyoorr  mmuu??  KKuurruummssaall
ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  pprroojjeelleerriinnddee  ççeevvrree
kkoonnuullaarr››  öönncceelliikkllii  hhaallee  ggeelliiyyoorr  mmuu??
Bence çevreyle ilgili bilinçlenmenin çok
artt›¤› bir dönemdeyiz. Yeflil binalar,
yeflil enerji, yeflil evler… Herkes bir gay-
ret içinde. En yeflil biziz demeye çal›fl›-
yorlar. Bu hofluma gidiyor. Tatl› bir re-
kabet var ve bu herkesin ama herkesin
yarar›na. Dilerim en yeflil için flirketle-
rin verdi¤i mücadele hiç bitmez. m

fielale Kadak

“Herkes En Yeflil Biziz 
Demeye Çal›fl›yor”
Ülkemiz bas›n›nda çevre konusunun ne kadar yer ald›¤›
herkesin malumu. Neredeyse hemen hiç uzmanlaflm›fl
çevre muhabirinin olmad›¤› böylesi bir yay›nc›l›k
ortam›nda, bir avuç muhabir, köfle yazar› ve editör tafl›n
alt›na elini daha fazla koyuyor. Bunlardan biri olan Sabah
Gazetesi yazar› fielale Kadak, “biz de, okur da giderek
bilinçleniyor” diyor.

Yeflil Kalemler
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Almanya’n›n en büyük bankas›.
Frankfurt’taki genel merkezi, tepesin-
deki uzant›lar›yla birlikte 300 metre
yükseklikte. Ama sadece bir mühen-
dislik baflar›s› de¤il. 62 katta çal›flan-
lara en uygun ›fl›¤›, solunacak en uy-
gun havay›, en uygun nemi vermek
üzere tasarlanm›fl: 8-10-12 saat bo-
yunca evlerinden daha rahat koflullar-
da çal›flacak olmalar› çal›flanlar›n
binaya hevesle gelmesini sa¤l›yor. Ve
bu ayr›nt›lar 1990’larda planland›. Bi-
na 1997’den beri hizmette. Yani, “yep-
yeni” bir eser de¤il. Çevreci bina kav-
ram›n›n öncülerinden. Ve bu haliyle
hâlâ “yeni.”

n Toplam 120,736 metrekarelik bina-
daki 1200 odan›n her biri için ayr› ayr›
havaland›rma, ›s›, nem, pencere aç-
ma-kapatma, otomatik perde sistemi-
ni iflletecek çok geliflkin ince ayar bir
biliflim donan›m› var. Bütün bu tekno-
lojik sihirbazl›k, her odan›n duvar›nda
küçük bir kumanda paneline s›¤d›r›l-
m›fl. Panelin kendisi, küçük bir bilgisa-
yar merkezi. 
n Biraz önce yanl›fl okumad›n›z: Bir tu-
fla basarak pencere aralanabilir. Ama
pencerenin kaç milimetre aç›laca¤›na
bilgisayar karar verir. D›flardaki hava
koflullar›, nem, bas›nç ve s›cakl›¤› bina-
n›n tepesindeki meteoroloji birimi he-
saplar. Buna göre, o odan›n o pencere-
sinin aç›l›p-aç›lmayaca¤›n› veya ne ka-
dar aç›laca¤›n› saptar. Y›l›n üçte ikisin-
de binada havaland›rma, merkezi sis-
temle de¤il, böyle pencere aralayarak
yap›l›yor. Bundan amaç, ›s›tma-so¤ut-
mada tasarrufun yan› s›ra, çal›flanlara
en do¤al hava ve nemi sa¤lamak. 
n Her oda için ayr› ayd›nlatma sistemi

var. Ayd›nlatma, merkezi bir sistemle
yap›lmaz. Çal›flanlar, her odadaki ›fl›-
¤›n gücünü bizzat ayarlayabilir. Elekt-
ronik gözler, bir odada bir saat süreyle
hareket olmazsa ›fl›¤› otomatik olarak
söndürür. 
n 62 katl› binan›n her dört kat›nda bir
bahçe var. Her biri 400 metrekare ge-
niflli¤inde, dört katl› bina yüksekli¤in-
de. Güney cephesine bakan bahçede
Akdeniz bitkileri; Bat›ya bakanda Ku-
zey Amerika bitkileri; Do¤uya bakan-
da Uzakdo¤u bitkileri. 
n Bahçeler, binan›n cam duvar›n›n ar-
kas›nda. Ama buradaki s›cakl›k ve

nem, d›flardakiyle ayn› düzeye ayar-
lanm›fl. K›fl›n so¤uk, yaz›n s›cak. Bura-
da dolaflanlar, binadan d›flar› ç›kma-
dan, toprak ve a¤açla bulufluyor. ‹n-
sanlara, “gökte” çal›flt›klar›n› unuttur-
mak için sosyalleflme ortam›... Avru-
pa’da sigara yasa¤› öncesi y›llarda, ça-
l›flanlar, burada sigara içebilirdi.
n A¤açlar›yla, bitkileriyle, nemiyle
gerçek bahçelerin etraf›nda ofisler.
Bahçeye bakan ofislerin manzaras›,
evet, a¤açlar. Bunu ak›l eden mimar,
binan›n yarat›c›s›: ‹ngilizlerin an›tsal
mimar› Sir Norman Foster (Sadece üç
referansla özet: 1999 Pritzker ödülü.
Hong Kong Chek Lap Kok Havaalan›.
Fransa’daki Millau Viyadü¤ü). 
n Bina yüksekli¤indeki atrium, do¤al
bir havaland›rma bacas›. Ayr›ca, müt-
hifl bir ayd›nl›k ve ferahl›k veriyor. Za-
ten koridorlarda sadece birkaç metre-
lik k›s›mlar gün ›fl›¤›ndan yoksun. Gün
›fl›¤›, geri kalan her yerde…
n Odalar›n ›s›tmas›, normal radyatör-
lerle sa¤lanm›fl. So¤utma ise tavandan
geçen su borular›yla. Çal›flanlar, bütün
bu ayarlar› odalar›ndaki panellerden
diledikleri gibi yapabiliyor. 
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Oralar

Çevre Dostu Mimaride An›t Yap›lardan Biri

Commerzbank

edip s2  3/2/10  12:47 PM  Page 1



Danimarkal› tasar›m firmas› “Diffus,”  karbondioksitle
ayd›nlanan elbise yapt›. Bir tasar›m inovasyonu ola-
rak... 
Giysinin üzerindeki LED ›fl›klar, karbondioksitli ortam-
da ›fl›ldamaya bafll›yor. Buluflun ad› “‹klim Giysisi” (Cli-
mate Dress). 
Ifl›klar, kumafl›n içine yedirilmifl. Bir mikroifllemci ve
karbondioksit alg›lay›c›, giysiye ilifltiriliyor. Giyenin sa-
ç›n›n içine de konulabilir. Ortamda karbondioksit alg›-
lad›¤› zaman ifllemci, ›fl›klara sinyal yolluyor. Miktar az-
sa hafif, miktar çoksa yüksek oranda ›fl›k yay›yor giysi.  
Bu s›rad›fl› yenilik, ortak bir çal›flma ürünü: Danimarka
Tasar›m Okulu, bir ‹sviçre nak›fl firmas› Forster-Roh-
ner, yine bir Danimarka Ar-Ge kuruluflu Alexandra Ens-
titüsü ve bütün bu ifli düflünen Danimarka tasar›m fir-
mas› Diffus. Ortamdaki zararl› gazlara göre yan›p sö-
nen giysi yapma fikri gayet güncel bir konuya dikkat
çekiyor: Hava kirlili¤i, küresel ›s›nma. 
Giysileri, gündüz günefl ›fl›¤›n› biriktirip gece ayd›nlat-
ma fikri zaten vard›. Ama ortamdaki hava kirlili¤ine
dikkat çekmek için farkl› bir tasar›m yapmak? ‹flte ye-
nilikçilik. 

Paris’te 2007 yaz›nda bafllayan “Velib”
uygulamas›, art›k “eskidi” bile. Velib=
Velo+Liberté; yani “Özgür Bisiklet.” Ko-
mik bir paraya kiral›k bisiklet. Hem de
sadece turistlere de¤il, arabas›n› Paris
trafi¤ine sokmak istemeyen yerlilere de. 
2 milyon nüfuslu Paris, çevresiyle bir-
likte 12 milyon. Trafik s›k›fl›kl›¤› orada
da var. Bir iki semti d›fl›nda her taraf›
dümdüz bu flehir, bisikletle ulafl›m için
ideal.
Bir servis noktas›na gidip, bisikleti
al›n. Kredi kart›n›zla 1 Euro ödeyin.
Sonraki 30 dakika içinde bisiklet si-
zin. Baflka bir servis noktas›na götü-
rüp b›rakabilirsiniz. Bisikleti geri ve-
rirken kart›n›z› tekrar okutun. E¤er
fazla kulland›ysan›z, ödeyece¤iniz ek

ücret, kart›n›zdan çekilir. 
1500 kadar kiralama noktas›nda 30
bin kadar bisiklet var. Baz› adreslerde
art›k metro ve otobüs hatt›yla birlikte
en yak›n Velib noktas› da yaz›l›yor. 
Bu “bisiklet olay›n›” Paris’e getirme
fikri JCDecaux adl› aç›khava reklamc›-
l›k flirketinin... Velib teknisyenleri fleh-
ri 130 elektrikli bisikletle dolaflarak
araçlar› ve servis noktalar›n› denetli-
yor. Seine nehrinde bir yük teknesi, ne-
hir boyunca 12 iskelede durarak hasar-
l›/tamire muhtaç bisikletleri topluyor.
Temizlik görevlileri elektrikli arabalar-
la dolafl›yor. JCDecaux flirketine ait
damlarda biriktirilen ya¤mur suyu, bi-
sikletlerin temizlenmesinde kullan›l›-
yor. Çok yeflil bir uygulama, çok! 

Karbondioksit Ifl›lt›s›

Özgür ve Yeflil: Velib
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Çal›nm›fl Hasat, Vandana
Shiva’n›n ad›n› tüm
dünyada tan›n›r hale
getiren kitab› oldu.

üzy›llar›n ‹ngiltere sömürgesi Hin-
distan ça¤ atl›yordu. 1965 y›l›na ka-
dar kendi kendini besleyemeyen, aç-

l›¤›n kol gezdi¤i ülke, zirai alandaki tekno-
lojik geliflmelerle tar›m ihraç eder hale gel-
miflti. Yo¤un gübre, gelifltirilmifl sulama sis-
temleri ve biyolojik olarak gelifltirilmifl yeni
tohumlar, verimi kat be kat art›r›yor; insan-
lara yeni bir hayat›n kap›lar›n› aralayacak
gibi görünen bu teknolojik geliflme, “Yeflil
Devrim” ismiyle an›l›yordu. 

Doktora tezini Kuantum Kuram› üzerine
yapan ama daha çok çevre konusundaki ey-
lemleri, ekoloji ile feminizm aras›nda ba¤
gelifltirmeye çal›flan düflünceleriyle tan›nan
Vandana Shiva ise bafl›ndan itibaren Yeflil
Devrimin bir aldatmaca oldu¤unu düflünü-
yordu. Çiftçilerin refaha kavufltu¤u falan

Y

Umut Tohumlar› ya da

VANDANA SHIVA

Yaz›: Balkan TALU

Biyolojik çeflitlili¤in ve geleneksel tohumlar›n, çok
uluslu biyogenetik flirketleri taraf›ndan tahakküm
alt›na al›nmas›na karfl› yazd›¤› “Çal›nm›fl Hasat” kitab›
ile hem dünyada hem de Türkiye’de gerçek bir
fenomene dönüflen Vandana Shiva, asl›nda kuantum
fizi¤i üzerine çal›flan bir bilim kad›n›yd›. Ama pefline
düfltü¤ü kaderi onu, Hindistan’›n en ücra köflelerinde
kaybolmaya yüz tutmufl tohumlar›n pefline düflürdü.
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Vandana Shiva’n›n
Türkçeye henüz
çevrilmemifl kitaplar›ndan
biri de, “Soil, Not Oil”
(Petrol De¤il;Toprak).

yoktu. Tam tersine sonu gelmeyen bir borç
bata¤›n›n içine sürüklenmifllerdi. Shiva’ya
göre George Orwell’in 1984 roman› tam da
ayn› y›l Hindistan’da gerçek olmufltu. Or-
well “1984” isimli unutulmaz roman›nda
flöyle yazar: “Sorun, dünyadaki gerçek zen-
ginli¤in artmaks›z›n endüstri çark›n› dön-
dürmektir. Üretim sürdürülmeli ama üreti-
lenler insanlara da¤›t›lmamal›d›r. Uygula-
mada bunun için tek çözüm yolu, sürekli bir
savafl durumunda olmakt›r.” Aynen Or-
well’in roman›nda ön gördü¤ü gibi çark dö-
nüyordu ama Shiva’n›n ülkesinin insanlar›
bir türlü zenginleflmiyordu.

Orwell’in Kâbusu
Gerçekten de 1984 y›l›, Hindistanl›lar için
savafl ve ölüm dönemiydi. O y›l her fley üst
üste gelmiflti. Pencap’ta fliddet giderek t›r-
man›yordu. Sih’lerle Hindular aras›ndaki
çat›flmalarda 30 bin insan ölmüfltü. Döne-
min Hindu kökenli Baflbakan› ‹ndira Gand-
hi’nin askerleri ise misilleme yaparak
Sih’lerin en kutsal mekân› olan Alt›n Tap›-
nak’a girdi. Mavi Y›ld›z Operasyonunda
100’ü kad›n, 75’i çocuk, 800 kifli öldürüldü.
O y›l›n en büyük felaketlerinden biri de
Bhopal’daki çevre facias›yd›: ABD menfleli
Union Carbide’a ait bir kimya fabrikas›nda
metil izosiyanür gaz›n›n s›zmas›yla 4 bin ki-

fli uykusunda öldü. Bölgede bugün bile sakat
do¤umlar devam ediyor. Baflbakan ‹ndira
Gandhi de ayn› sene bir Sih olan korumas›
taraf›ndan öldürüldü. 

Hindistan’›n 1984 karanl›¤› oldukça uzun
sürdü. Ama bu kâbustan bir flekilde uyan-
mak gerekiyordu. Ve Shiva oturdu, Hindis-
tan’›n en büyük gurur kayna¤› olan Yeflil
Devrimi yerden yere vurdu¤u “Yeflil Devri-
min fiiddeti” kitab›n› yazd›. Kitap 1992 y›-
l›nda yay›nland›¤›nda, küresel bilim dünya-
s›nda büyük bir sars›nt›ya sebep oldu ve
Vandana Shiva’ya, 1993 y›l›nda alternatif
Nobel Ödülü olarak bilinen “Right Liveliho-
od Award” ödülünü kazand›rd›. Art›k her-
kes, ak›nt›ya karfl› kürek çeken bu inatç›
Hintli kad›n› tan›yordu. Bu ünü sayesinde
Cenevre’de bir biyoteknoloji konferans›na
davet edildi. Shiva önce “Ben biyoteknoloji
uzman› de¤ilim” dedi ama ev sahibi bilim
adamlar› “Amac›m›z yeni teknolojilerin en-
vanterini ç›karmak” diyordu. Toplant›da sa-
dece biyoteknoloji uzmanlar› yoktu ama tu-
haf olan bu de¤ildi.  Kat›lan biyoteknoloji
uzmanlar› eski kimya endüstrisinin yöneti-
cileriydi. Ayn› isimler flimdi de tohum paza-
r›na girmifllerdi. Suyun bafl›n› tutmaya ka-
rarl›yd›lar. Örne¤in, tohumlar›n patent
haklar›n› kimselere kapt›rmaya niyetleri
yoktu. Vandana Shiva sunumlar› dinledikçe
dehflete düfltü. Uzmanlar›n niyeti genetik
mühendisli¤i vas›tas›yla insanlar›n temel
gereksinimleri üzerinde tahakküm kurmak-
t›. ‹fl planlar› buydu. Vandana Shiva sonun-
da söz hakk› kendine gelince bu plan›n bir
diktatörlük düzeni oldu¤unu söyleyiverdi
çünkü tohumunu ve biyolojik çeflitlili¤i ko-
rumak isteyen çiftçi h›rs›z pozisyonuna dü-
flürülüyordu. 

Vandana Shiva için, Hindistan’›n kurucu
önderi olan Mahatma Gandhi’yi hat›rlama
zaman› gelmiflti. Ülkesi kendi pamu¤undan
üretilen elbiseleri ‹ngiltere’den almaya zor-
lan›rken derme çatma ç›kr›¤›yla kendi sari-
sini kendi dokuyan Gandhi’yi. Ya da ‹ngilte-
re’ye direniflin fitilini gölden tuz ç›kararak
ateflleyen Gandhi’yi… Shiva’n›n sorusu fluy-
du: ‹fl dünyas›n›n gelecekteki diktas›n› en-
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Vandana Shiva
çiftçilere nas›l
yard›m
edebilece¤ini
düflünürken
Gandhi’yi
hat›rlad›. 
Derme çatma
ç›kr›¤›yla kendi
sarisini kendi
dokuyan
Gandhi’yi…

gelleyebilmek için nas›l bir ç›kr›k ifle yarar-
d›? Yan›t› “Tohum” oldu. Babas› bir orman
bekçisi olan Vandana Shiva, babas›n›n or-
manlar› korudu¤u gibi tohumlar› korumaya
karar vermiflti. Shiva, yurtd›fl› gezisinden
döner dönmez ifle koyuldu ve 1994 y›l›nda
dünyan›n en büyük tohum koruma hareketi
olarak and›¤› Navdanya’y› kurdu. 

“Dokuz Tohum” anlam›na gelen ve Hin-
distan’›n do¤al kaynaklar›n› simgeleyen
Navdanya’n›n kayna¤›, 1982 y›l›nda, yine
Vandana Shiva taraf›ndan kurulmufl olan,
“Ekoloji, Teknoloji ve Bilim Araflt›rma Vak-
f›yd›. 

Shiva kendine örnek olarak Radhelal Her-
lal Richaria’y› al›yordu. Cambridge Üniver-
sitesinde pirinç üzerine araflt›rmalar yapan
ve Hindistan’›n en büyük pirinç araflt›rma-
c›s› olan Richaria, köfle, bucak dolafl›p, tür-
leri tek tek tespit etmifl ve yüzlerce tohumu
korumaya alm›flt›. Shiva, Hindistan’da eski-
den 200 bin pirinç türü bulundu¤unu ilk kez
bu sayg›n bilim adam›ndan duydu. Doktor
Richaria, köylülerin gerçek bir bilgeli¤e sa-
hip oldu¤una yürekten inan›yordu. 

Duyduklar›ndan büyük bir heyecana ka-
p›lan Vandana Shiva, ailesinin evindeki eski
Hindistan botanik kitaplar›n› ve Himalaya
atlaslar›n› koltu¤unun alt›na al›p erozyona
maruz kalm›fl köylerin yolunu tuttu. B›kma-
dan usanmadan köylülere bitki resimlerini
gösterip “Bunu yetifltirmeyi hat›rl›yor mu-
sun?” diye sordu. Yerliler isimlerini bilme-

melerine ra¤men foto¤raflarda gördükleri
bitkileri tan›yorlard›. Ve evet, o bitkileri na-
s›l yetifltireceklerini biliyorlard›. Navdan-
ya’n›n amaçlar›ndan biri de Hindistan’›n
sembolü olan o dokuz tohumun miras›n›
genç kuflaklara tafl›mak oldu. Navdanya’n›n
uzun u¤rafllar› sonucu, geçen sene itibariy-
le, Hindistan’›n dört köflesinde üç bin ayr›
tür pirinç yetiflebiliyor. 150 çeflit barbunya,
elli çeflit bu¤day, dokuz çeflit hardal tohumu
da cabas›. 

‹ntihar Tohumlar›
Navdanya’n›n bafllatt›¤› Organik Hare-
ketin internetteki tan›t›m sayfas›ndaki
bafll›kta flöyle yaz›yor “‹ntihar Ekonomi-
sinden Yaflayan Ekonomilere” çünkü Van-
dana Shiva, GDO’lu tohumlar› aç›k bir fle-
kilde “‹ntihar Tohumlar›”  olarak an›yor.
Bu adland›rma ilk kez 1997 y›l›nda, ülkenin
küresel ekonomiyle en s›k› ba¤lar› olan
Andra Pradefl eyaletinde bir çiftçinin inti-
har haberini okudu¤unda akl›na gelmifl.
Hindistan’da Yeflil Devrimin neden oldu¤u
yoksullu¤un binlerce intihara yol açt›¤› bi-
liniyor. Hayatlar›na son veren bu çiftçile-
rin ço¤unun, GDO’lu pamuk üreticisi köy-

“Dehradun kasabas›

Himalayalar’›n ete¤indedir. Bu

muhteflem düzlü¤ün bir

taraf›nda Ganj vadisi ve Yamuna

Irma¤›; di¤er taraf›nda ise bütün

haflmetiyle Himalayalar ve

Shivalik Ovas› uzan›r. Buras›, son

dönemde yaflanan çarp›k

flehirleflmeye kadar Hindistan’›n

en güzel do¤a harikalar›ndan

biriydi” diyor Vandana Shiva.

Shivalik “Shiva’n›n kilidi,”

“Shiva’n›n ba¤lar›” anlam›na

geliyor. Vandana Shiva’n›n

soyad› da zaten buradan geliyor. 

Memleketine gönülden ba¤l›

olan Vandana Shiva’n›n

zihnindeki ilk endifle emareleri

de köyündeki ormanlar›n yok

olmas›yla bafll›yor. Babas›n›n

gözü gibi bakt›¤› a¤açlar

kesilmeye bafllay›nca Shiva

hemen harekete geçiyor ve

Chipko hareketine kat›l›yor.

Chipko Hareketini bafllatan yerli

kad›nlar a¤açlar› kucaklayarak

kendilerini y›k›c›lar›n önüne siper

ediyorlar. Bat›da bazen çevre

aktivistlerini küçümsemek için

kullan›lan “Treehugger” (A¤aç

kucaklay›c›l›¤›) kavram› da

buradan türemifl. 

Shiva’n›n Gönül Ba¤lar›
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“Biyoçeflitlilik ne
kadar azal›rsa,
yoksulluk da o
denli artar” diyen
Vandana Shiva,
bir gösteri
s›ras›nda...

lüler olmas› da herhalde basit bir tesadüfle
aç›klanamaz. 

Peki, ters giden, insanlar› neredeyse kit-
lesel intiharlara sürükleyen neydi? Yeni
melez tohumlar döl vermiyordu; her sene
tekrar sat›n al›nmalar› gerekiyordu ve ne
yaz›k ki bunu çiftçilere kimse anlatmam›flt›.
Terslik buydu. Tek tip tohuma ba¤›ml› k›l›-
nan çiftçiler sürekli artan bir borç bata¤›na
saplan›yorlard›. Ayr›ca bu melez tohumla-
r›n sa¤l›kl› kullan›lmas› için çok miktarda
ziraat ilac› gerekiyordu ama çiftçilerin o
ilaçlar› alacak paralar› da yoktu. 

Tek tip tohumlara karfl› biyoçeflitlili¤i sa-
vunan Navdanya bu süreçte Hindistan’daki
3 bini aflk›n köyü “biyoçeflitlilik” için kayda
ald›.  Yine Navdanya program› kapsam›nda
çiftçilerden hükümet yetkililerine kadar
400 bin kifliye e¤itim verildi. Shiva’n›n sa-
vundu¤u “biyoçeflitlilik” sadece bir “koru-
ma” ifli de¤il, ayn› zamanda “ekonomik ya-
flam› sürdürebilmeyle” de ilgili. Vandana
Shiva, biyoçeflitlili¤in önemini flöyle aç›kl›-
yor: “Yiyecek için olsun veya ilaç için, enerji
için ya da kumafllar, törenler veya zanaat

için olsun, yoksullar›n yaflam› biyolojik kay-
naklar›n zengin olmas›na ba¤l›. Yoksul köy-
lüler bu kaynaklarla çok uzun zamanlardan
bu yana tan›fl›klar ve onlar› kullanma bilgi-
sine sahipler. Biyoçeflitlilik ne kadar azal›r-
sa yoksulluk da o denli artar.”

GDO ürünlerini de biyoçeflitlili¤e karfl› bir
tehdit olarak gören Shiva’ya göre bu, “‹kinci
Yeflil Devrim”den baflka bir fley de¤il: “Bü-
yük ‘genetik müdahale’ flirketleri, örne¤in
genetik olarak de¤ifltirilmifl pirinçte daha
fazla A vitamini oldu¤unu ve nüfusun A vi-
tamini eksikli¤ini giderdi¤ini söylüyor. Oy-
sa balkaba¤›, havuç ve tüm yeflil yaprakl›
sebzeler zaten mükemmel bir A vitamini
kayna¤›d›r ama bu flirketler böyle söyleme-
yip, pirinçteki ‘fazladan’ ve ‘do¤al’ olmayan
A vitamininden söz ediyorlar.”

Daha önce de ayn› fleylerin yafland›¤›n›
savunan Shiva’ya göre Yeflil Devrim genel-
likle çok fazla su isteyen kültür bitkilerini
ön plana ç›kararak, kurakl›¤a ve susuzlu¤a
toleransl› dar› gibi bitkilerin tamamen orta-
dan kalkmas›na ve dolay›s›yla bollu¤un ye-
rini k›tl›k almas›na neden oldu.

‹flte Vandana Shiva bu inan›lmaz gidifle
dur dedi ve intihar kufla¤›ndan bir umut to-
humlar› program› bafllatt›. Shiva’n›n görüfl-
leri aç›k ve netti: Do¤a dedi¤imiz fley tek
tipçili¤e gelemezdi. Tabiat çeflitlilik üzerine
kuruluydu. Yeflil Devrimin tek amac› ise da-
ha fazla kimyasal satmakt›. Vandana Shiva,
“Biyokorsanl›k,” “ Çal›nm›fl Hasat,” “Su Sa-
vafllar›,” “Petrol De¤il; Toprak” kitaplar›nda
hep bu konuyu iflledi. Çeyrek as›r boyunca
tek tip zihinlere savafl açt›. 

Vandana Shiva, dilimize pelesenk olan
ama bizim de anlam› üzerinde çok düflün-
medi¤imiz, “sürdürülebilirlilik” kavram›n›,
ayn› anda hem insan hem do¤a merkezli ele
almam›z gerekti¤ini savunuyor. Esas amaç,
insan›n da do¤an›n da nefesinin kesilme-
mesi ve insanlar›n mutsuzlu¤a mahkûm ol-
mamas›. Vandana Shiva, çeyrek as›rd›r bir
kâbusu rüyaya döndürmeye çal›fl›yor; inti-
har tohumlar›n› kald›r›p çal›nm›fl hasatlar›-
m›z› geri kazanmaya çal›fl›yor. Nefeslerimi-
zin kesilmemesi için… m
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Karbon Saydaml›k Projesi:
64 Trilyon Dolar Varl›k

Kâr amac› gütmeyen bir oluflum olan
Karbon Saydaml›k Projesi (KSP), yat›-
r›mc›lara sunaca¤› bu bilgileri flirket-
lerden talep ederken, bunu dünyan›n
belli bafll› yat›r›mc›lar› ad›na yap›yor.
Bu bilgilerin talep edilmesine ilk önce
dünyan›n en büyük flirketlerinden
bafllanm›fl. Sonra küresel ›s›nma ko-
nusunda daha fazla risk tafl›yan sek-
törlerde çal›flan flirketlerden istenmifl.
Yak›n zaman içerisinde, geliflmekte
olan ülkeler de tart›flman›n içine dahil
edilmifl; buralardaki flirketlerin pozis-
yonlar›n›n da ne oldu¤u, bu riskleri
nas›l de¤erlendirdikleri bilgisi de gide-
rek önemli hale gelmifl. Bu nedenle
birkaç senedir Çin, Brezilya ve Hindis-
tan gibi geliflmekte olan önemli ülke-
lerde bulunan flirketlerden de bu bilgi-
ler talep edilmeye baflland›. 

fiirketlere giden davet mektuplar›-
n›n arkas›nda dünyan›n dört bir ya-
n›ndan toplam 64 trilyon dolar de¤e-
rindeki varl›¤› yöneten 534 büyük ya-
t›r›mc›n›n deste¤i ve imzas› var. ‹mza-
c›lar aras›nda Türkiye’den Akbank, Ak

Asset Management, Bender Menkul
K›ymetler ve Avivasa var. Ancak flu an-
da bir dizi firman›n yönetim kurulla-
r›nda bu imzac›lar›n aras›na girme ko-
nusu tart›fl›l›yor. 

Riskler ve F›rsatlar
Asl›nda konuya iki flekilde bakabiliriz.
Birincisi seragaz› sal›mlar›na yönelik
yat›r›mc›lar›n bak›fllar› ile ilgili. Bura-
da ilk söylenmesi gereken karbon sa-
l›m yo¤unlu¤u büyük olan flirketlerin
ileride ciddi sorunlarla karfl›laflacakla-
r›. Art›k bir yat›r›mc› bir flirkete yat›-
r›m yapmadan önce onun bu konudaki
durumunu, verilerini bilmek zorunda.
Baflka bir ifadeyle ayn› sektörde faali-
yet gösteren, ayn› piyasaya hitap eden
di¤er firmalara göre karbon yo¤unluk
fark›n› anlamas›, görmesi gerekir. Bu
veri, sözkonusu flirketin teknolojisinin
ileriye dönük olarak enerji k›s›tlama-
lar› konusunda nas›l bir risk ald›klar›-
n› görmeleri aç›s›ndan önemli. ‹kinci
bir konu da flirketin f›rsatlar› ne kadar
yakalayabildi¤ini görmek. Yani bir ta-
raftan risk, di¤er taraftan f›rsat de¤er-
lendirmesi yap›lmas› gerekiyor. 

Söylefli

Prof. Dr. Melsa Ararat:

“fiirketler 
Risk ve 
F›rsatlar›
Görecek”

KARBON 
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Art›k kimse kafas›n›
kolay kolay kuma
gömemez çünkü
arkas›na dünyan›n dört
bir yan›ndan, toplam
64 trilyon dolar
de¤erindeki varl›¤›
yöneten 534 büyük
yat›r›mc›n›n deste¤ini
alan Karbon Saydaml›k
Projesi, art›k
Türkiye’de. Akbank’›n
sponsorlu¤unu,
Sabanc› Üniversitesinin
ise yürütücülü¤ünü
üstlendi¤i Projenin
Türkiye Direktörü Prof.
Dr. Melsa Ararat, Ekim
2010’da aç›klayacaklar›
raporun, ülkemiz için
çok önemli bir ad›m
olaca¤›n› iddia ediyor.

,
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IMKB 50 ile Bafllad›k
Yat›r›mc›lar sonuç olarak yat›r›m yap-
may› düflündükleri firmalarla ilgili bil-
gileri talep ediyorlar. Peki, Türkiye’de
bunlar hangi flirketlerdir? ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas›na kote olan
ve bunlar aras›nda da piyasa de¤eri en
yüksek olanlar. K›sacas› ‹MKB 30 lis-
tesinden bahsediyoruz. Ancak bu ilk
30 aras›nda, finans flirketleri çok bü-
yük bir yer tutuyor. Baflka sektörlerin
de dahil olmas›n› istedi¤imiz için kap-
sam› ‹MKB 50 olarak genifllettik. 

Bütün Sektörler Hesaplayacak
Finans flirketleri d›fl›nda finansal hol-
dingler var ve onlar›n bünyesinde çok
farkl› sektörlerde faaliyet gösteren
firmalar bulunuyor. Onlara gönderdi-
¤imiz davet mektubunda, halka aç›k
ve iklim de¤iflikli¤i riskleri konusunda
daha hassas bir konumu olan kendile-
rine ba¤l› flirketlerini de bu ça¤r›y› al-

m›fl kabul etmelerini önerdik.
Sonuçta yat›r›mc›lar, holdinglerin

ellerinde bulundurduklar› portföyün
de¤erine göre tekliflerde bulunuyor-
lar. ‹MKB 50 flirketinden bahsediyor-
sak, onlar› ellerindeki varl›klarla de-
¤erlendirirsiniz. Holdinglerin bir ifl fa-
aliyeti yoktur. Dolay›s›yla yat›r›mc›lar
aç›s›ndan, yapt›klar› yat›r›m›n iklim
de¤iflikli¤i karfl›s›ndaki risklerini an-
lamak önemliyse, bu risk 100 kiflinin
oturdu¤u bir konutun ne kadar sera-
gaz› sal›m›na neden oldu¤uyla de¤il,
sözkonusu flirketin faaliyetlerinin so-
nuçlar› ile ilgilidir. 

Raporlar Karfl›laflt›r›labilir Olmal›
Raporlamalar›n karfl›laflt›r›labilir ol-
mas› için belirli standartlarla yaz›lma-
lar› gerekiyor. Daha Türkiye’de karbon
s›n›rland›rma gibi bir karar veya hü-
kümet politikas› yok. Ancak orta vade-
de böyle bir s›n›rlama ile karfl› karfl›ya

kalaca¤›m›z kesin. fiimdi Avrupa ve
neredeyse bütün geliflmifl ülkelerde,
uluslararas› sözleflmelerle belirlenmifl
bir karbon s›n›rland›rma politikas›
var. Bu emisyonlar› s›n›rland›rd›¤›n›z
zaman, elinizdeki seragaz› sal›m kapa-
sitesini, sektörlere göre da¤›tabilme-
niz için ilkönce seragaz› sal›m miktar›-
n›z› bilmeniz gerekir. 

Sa¤l›kl› Bilgi Yok
fiirketlerin seragaz› sal›m miktarlar›
ile ilgili sa¤l›kl› bir bilgi ne kamuda, ne
de flirketlerin kendisinde var. Bu yüz-
den politika üretme süreçlerinde de
büyük bir belirsizlik var. Ne ifl dünyas›
bu konuda ne demesi gerekti¤ini bili-
yor, ne de hükümet bu konuda çok
aç›k bir fleyler söyleyebiliyor. 

Bu sal›m miktarlar›n›n hesaplanma-
s› konusunda iki önemli fley var. Birin-
cisi toplu sal›m miktarlar›n› hesapla-
mak gerekiyor ama bunu yaparken ay-
n› hesaplama yöntemlerini kullanma-
n›z laz›m. Kulland›¤›n›z enerjiyi kö-
mür santralinden al›yorsan›z baflka
bir emisyon miktar› ç›kar. Kendi jene-
ratörünüzden elde ediyorsan›z baflka
bir sonuçla; hidroelektrikten elde edi-
yorsan›z baflka sonuçlarla karfl›lafla-
caks›n›z. Yani kullan›lan kömürün
sa¤lad›¤› birim enerji karfl›l›¤›nda ne
kadar seragaz› sal›m›na neden oldu-
¤una kadar çok ayr›nt›l› bir bilgiye ih-
tiyac›n›z var. 

Karbon Sal›m› Hesaplar›
Karbon sal›mlar›n› hesaplamakta kul-
lan›lan baz› standartlar var. En bilineni
veya en çok kabul görmüfl olan› diye-

Söylefli

“fiirketin iklim de¤iflikli¤i
risklerini do¤ru

yönetebilmesi, o kurumun
yönetim kapasitesi ve

becerisi ile ilgili veriler de
sunuyor.”
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r›nda en iyi flirketleri verdi¤i yan›tlar›
derecelendirerek yat›r›mc›lara sunu-
yor. Yani “Dünyada iklim de¤iflikli¤i
risklerini en iyi yöneten flirketler kim-
lerdir?” sorusunun yan›t›n› verebil-
mek için böyle bir çal›flma yap›lm›fl. 

“Aç›klamay› Reddedeni” 
Aç›klayaca¤›z!
Biz davet gönderdiklerimizden yan›t
ald›klar›m›zla sene sonunda bir rapor
haz›rlayaca¤›z. Ama bu davete icabet
etmeyen flirketlerin de, davetimizi ka-
bul etmediklerini aç›klayaca¤›z. Bir de
davet gitmedi¤i halde gönüllü olarak
kat›lmak isteyen flirketler var. Onlar›
da mutlaka raporumuza koyaca¤›z.
Raporumuzda flunlar olacak: Hangi
flirketler hangi bilgilerini hangi ölçüde
aç›klad›lar? Bu flirketlerden hangileri
bu bilgileri ba¤›ms›z kurulufllara de-
netlettirdiler? Yoksa bunlar sadece
kendi iç bilgileri mi? Kimler reddetti?
Kimler hiç yan›t vermedi? Kimler zo-
runlu olmad›klar› halde gönüllü olarak
bu ifle kalk›flt›lar ve bilgilerini hesapla-
y›p paylaflt›lar.

Ekim 2010’da Aç›klanacak
KSP san›r›m 2010 Ekimi’nde aç›klana-
cak. fiirketlerin bilgilerini paylaflmala-
r› için May›s ay›n›n sonuna kadar za-
manlar› var. Bu sürece hiç bafllamam›fl
flirketlerin bu kadar sürede sa¤l›kl› so-
nuçlar sunabilece¤ini tahmin etmiyo-
rum ama yat›r›mc›lar aç›s›ndan bu da
önemli bir bilgi. 

Bu raporlama her y›l tekrarlanacak
ve zaman içinde daha iyi, daha net bil-
giler ortaya ç›kacak. Hesaplamalar
netleflecek. Bilgiler daha kaliteli hale
gelecek. Belki gelecek y›l say›y› 100’e
ç›karaca¤›z. Belki flu sektörlerdeki en
büyük 10 flirketi de projeye dahil edi-
yoruz diyece¤iz. Örneklem kapsam›-
m›z›, risklere göre her y›l de¤ifltirece-
¤iz. Seneye de su saydaml›k projesini
bafllatmay› düflünüyoruz. m

KARBON 

SALIMINI 

ACIKLA!
,

lim, KSP’nin de önerdi¤i Greenhouse
Gas Protocol’de (Seragaz› Sal›m Proto-
kolü) yer alan standartt›r. Bu standart-
lar›n uygulanmas›nda da bir tak›m ka-
rarlar vermeniz gerekir: Diyelim ki bir
flirket olarak emisyonlar›n›z› raporla-
maya karar verdiniz: Neyi raporlaya-
caks›n›z? ‹lk aflamada kendi sebep ol-
du¤unuz, kayna¤›n› sizin oluflturdu¤u-
nuz emisyonlar› hesaplaman›z gereki-
yor. ‹kinci olarak sat›n ald›¤›n›z enerji
üretilirken ortaya ç›kan seragaz› sal›m-
lar›n› göz önüne alman›z laz›m. Üçüncü
olarak da sizin girdi olarak kulland›¤›-
n›z mallar üretilirken neden olunan sa-
l›mlardan söz etmeliyiz. Yani üç düzeyli
bir hesaplamadan bahsediyoruz. 

70 Soruda Seragaz› Raporu
KSP’de iki ayr› grup soru var: Bunlar-
dan birincisi do¤rudan do¤ruya emis-
yonlarla ilgili. Ve burada sadece kar-
bondioksit de¤il, ondan çok daha teh-
likeli, di¤er alt› seragaz›n›n sal›mlar›-
n›n da dikkate al›nmas› gerekiyor. 

‹kincisi ise “Bu konuda ne yap›yor-
sunuz?” sorusu. ‹klim de¤iflikli¤ini bir
risk olarak görüyor musunuz? Her
sektör için ayn› düzeyde bir risk olma-
yabilir. Bir enerji flirketi ile bir dan›fl-
manl›k flirketini karfl›laflt›r›rsan›z,
yüzde 80 olas›l›kla karfl› karfl›ya kala-
ca¤›m›z iklim de¤iflikli¤i karfl›s›nda
ikisinin de risklerle ilgili konumlar›
farkl›d›r. Proje, flirketlerin bunu aç›k-
lamalar›n› bekliyor. ‹kincisi de, bütün
bu riskleri nas›l yönettiklerini aç›kla-
malar›n› bekliyoruz. Sözkonusu süreç-
lerden kim sorumludur? Bu verileri

kim de¤erlendirmektedir? De¤ifliklik
planlar›n›z var m›d›r? Sal›mlar›n›z›
azaltmay› planl›yor musunuz? Ne ka-
dar azaltmay› planl›yorsunuz? fiirket-
lerin bu ve benzeri 70 kadar soruyu ya-
n›tlamalar› gerekiyor. 

Karbon Saydaml›k Liderlik ‹ndeksi
Bu noktada iki fley önemli: Birincisi
flirket acaba f›rsatlar› iyi de¤erlendiri-
yor mu? Dolay›s›yla ileride de¤er ya-
ratma potansiyeli var m›? ‹kincisi de
bu riskleri iyi yönetemeyen bir flirke-
tin baflka riskleri de yönetmesi müm-
kün olamaz. Yani flirketin iklim de¤i-
flikli¤i risklerini do¤ru yönetebilmesi,
o kurumun yönetim kapasitesi ve be-
cerisi ile ilgili veriler de sunuyor. 

Tabii bu sorulara verilen yan›tlar
emisyon datalar› gibi toplama ç›kar-
ma ile olacak fleyler de¤il. Yani kanti-
tatif bilgiler de¤il. Bu bilgilerin de¤er-
lendirilebilmesi için de çeflitli çal›flma-
lar yap›l›yor. Raporlar›n içerisinden
baz› bilgilerin ç›kar›labilmesi için baz›
semantik teknikler kullan›larak yap›-
lan çal›flmalar var. Nihayetinde 70’e
yak›n soruya verilmifl yan›tlardan
bahsediyoruz. Her bir flirket için tek
tek yan›tlara bakmak oldukça zor ola-
bilir. Bu zorluklar nedeniyle KSP’nin
gelifltirdi¤i bir Karbon Saydaml›k Li-
derlik ‹ndeksi var. Pricewaterhouse-
Coopers ile birlikte gelifltirilmifl bir
teknikle, sektörlerinde kendi alanla-
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Ufuktaki
Yeflil 

Kuflak

Bütün dünyada hüküm süren ekonomik krizin, yeflil bir
dönüflüm için önemli bir f›rsat olabilece¤ini öne sürenler
hakl› m›? BM Çevre Program› Direktörü Achim Steiner’›n
Heinrich Böll Vakf›’n›n Böll Thema dergisinde yay›nlanan
yaz›s›, bu konudaki geliflmeleri özetliyor. Dünyan›n çok
k›sa bir süre içinde Yeni Yeflil Düzen’le (New Green Deal)
tan›flmas› mümkün. Türkiye buna ne kadar haz›r, onu
zaman gösterecek ama bu konuda ellerini çabuk tutanlar›n
say›s› hiç de az de¤il.
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Achim Steiner, BM Çevre
Program› Direktörü

Güney Afrika’da 30 bin
çal›flana sahip, hükümet
destekli “Working for
Water” giriflimi, ekonomik
krizin ne tür f›rsatlar
içerdi¤ini gören
organizasyonlardan biri:
Devlet, yay›lmac› yabanc›
bitki türleriyle mücadele
için y›lda 60 milyon dolar
harc›yor. 

Bu makale Böll Thema
Say› 1/2009 - Yeni Yeflil
Düzen’de yay›nlanm›flt›r.

alihaz›rdaki krizle mücadeleye dün-
ya çap›nda yaklafl›k 2,5 ila 3 trilyon
dolar aras›nda bir bütçe seferber

edildi. Yat›r›mc›lar›n kârl› bir flekilde kulla-
n›lmak üzere portföylerde bekleyen trilyon-
lar› ile birlikte bu para daha bir y›l önce ta-
savvur edilmeyen bir f›rsat sunuyor: Sadece
bugünün sorunlar›yla de¤il, öne ç›kan tehli-
keler –iklim de¤iflikli¤i, kaynaklar›n k›tl›¤›,
biyoçeflitlilik kay›plar›, su k›tl›¤›– ile de ilgili
etkin ve ak›ll› bir yol izleme f›rsat›.
Baflkan Obama ABD’de 825 milyar dolarl›k
ekonomik paketin büyük bir bölümüyle yeni-
lenebilir enerjileri teflvik etmeyi, müstakil
konutlar›n ›s› izolasyonunu sa¤lamay› ve ül-
kenin ekonomik olmayan elektrik flebekesini
iyilefltirmeyi düflünüyor. Bu flekilde tahmi-
nen befl milyon çevreci ifl (Green-Collar-Job)
yarat›labilir ve inflaat sektörü için bir moti-
vasyon sa¤lanabilir. Ayr›ca, Amerika iklim
de¤iflikli¤iyle ciddi bir flekilde mücadele et-
me ve enerji güvenli¤ini tesis etme görevini
yeniden hat›rlayabilir.
Befl y›ldan sonra ilk defa ifl kayb›na u¤rayan
Güney Kore de ümitsiz konjonktürün öte-
sinde “ufuktaki yeflil kufla¤›” keflfetti. Lee
Myung-Bak hükümeti ülkenin en önemli
dört ›rma¤›n›n ar›t›lmas›n› ve k›y›lar›n tah-
kim edilerek afet risklerinin azalt›lmas›n›
ve su ar›tma tesislerini öngören bir istih-
dam program›na 38 milyar dolar vermeyi
planl›yor.
Çevre dostu ulafl›m a¤lar›n›n yap›m› da bu
“Yeni Yeflil Düzen”in (New Green Deal) bir
parças›. H›zl› tren, yüzlerce kilometre bisik-
let yolu ve çöp depolama alanlar›nda oluflan
metan gaz›ndan enerji üretilmesi planland›.
K›sa ve uzun vadeli haz›rlanan tedbir paketi
hibrid araç teknolojisinin gelifltirilmesi için
otomotiv sanayiine yat›r›m yap›lmas›n› da
kaps›yor. Çin, Japonya ve Büyük Britanya’da
Yeni Yeflil Düzene uygun benzeri istihdam
paketleri haz›rland›. Bu tür tedbirler Kenya
veya Laos gibi geliflmekte olan ulusal ekono-
miler için de önemli –hem de sadece emek
piyasas› için de¤il, hammadde fiyatlar› ve ih-
racatlar›n›n belirsiz oldu¤u dönemlerde yeni
geçim kaynaklar›n›n sa¤lanmas› ve yoksul-

lukla mücadele aç›s›ndan da önem tafl›yor.
Güney Afrika’da 30 bin çal›flana sahip, hükü-
met destekli “Working for Water” giriflimi de
krizin ne tür f›rsatlar içerdi¤ini gördü. Dev-
let, yay›lmac› yabanc› bitki türleriyle müca-
dele için y›lda altm›fl milyon dolar harc›yor.
Bu flekilde, endemik olmayan akasya gibi
a¤aç ve çal› türlerinin yetiflmesini önlemek
istiyor, çünkü bu bitkiler yerli hayvanlar, su
kaynaklar›, tar›ma elveriflli topraklar ve
önemli turistik yerler için bir tehlike olufltu-
ruyor. Bu yay›lmac› bitkilerin “hasad›” ise
enerji santrallerine k›rk milyon ton yak›t
sa¤l›yor ve toplam 5 bin kiflilik ifl ve yaklafl›k
500 Megavat elektri¤e tekabül ediyor –bu da
ülkenin elektrik ihtiyac›n›n yüzde 2’si anla-
m›na geliyor.
Baz› ülkelerin, çevre yat›r›mlar›n› ekonomi-
nin yeniden canlanmas› için önemli bir f›rsat
olarak de¤erlendirdi¤i aç›k. Baz›lar› ise, or-
manlarda karbon depolama gibi ekosistem
faaliyetlerine ve yenilenebilir enerjilere ya-
p›lacak yat›r›mlar›n Afrika nüfusunun elek-
tri¤i olmayan %80’ine yarar sa¤layaca¤›ndan
pek de emin de¤il. Baflka baz› ülkeler de tre-
ne nas›l atlayabileceklerini bilmiyor.
UNEP (Birleflmifl Milletler Çevre Koruma
Program›), flubat ay› bafl›nda baz› ekono-
mistleri New York’taki UNO merkezine davet
etti. Orada Küresel Yeni Yeflil Düzen için, çe-
flitli ulusal meydan okumalara karfl›l›k vere-
cek ve birçok cephede birden sorunlara yan›t
veren ekonomi programlar› gelifltirmeleri
için tüm dünyadan hükümet liderlerine ve
bakanlara yard›mc› olacak bir strateji haz›r-
land›.
Birkaç gün sonra bu tavsiyeler UNEP Konsey
Toplant›s›na ve Nairobi’deki Küresel Çevre
Forumuna kat›lm›fl olan yüzden fazla çevre
bakan›na anlat›ld›. Onlar›n verdi¤i tepkiler
de Yeni Yeflil Düzenin h›zland›¤›n› gösteri-
yor.
Büyük Britanya’n›n neden tam da resesyon
döneminde rüzgâr enerjisine ve elektrikli
otomobile yat›r›m yapt›¤› sorusu üzerine
Baflbakan Gordon Brown aç›kça Küresel Yeni
Yeflil Düzeni savundu: Brown, “Çevre çözü-
mün bir parças›d›r” dedi. m

H
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BBiizzee  bbiirraazz  ““EEnneerrTTeeaacchh””  PPrroojjeessii  iillee  iillggiillii
bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??  
“Enerji” ve “ö¤retim” kelimelerinin
birlefltirilmesiyle elde edilmifl olan
uluslararas› EnerTeach Projesi, yenile-
nebilir enerji kullan›m›, yeni yap›lacak
binalar›n bu enerjileri kullanarak infla
edilmesi ve konutlarda enerji tasarru-
fu sa¤lanmas›n› ve bunu sa¤layacak
kiflilerin, yani mimarlar›n, mühendis-
lerin ve teknik ö¤retmenlerin e¤itil-
mesi amac›n› tafl›yor. 

Vaillant Türkiye, EnerTeach’in des-
tekçilerinden biri. Yenilenebilir enerji
konusunda dünya çap›ndaki mühen-
dislik bilgi ve tecrübe birikimini, pro-
jeden yararlanacak ülkelerde ve elbet-
te Türkiye’deki meslek lisesi e¤itmen-
lerine aktar›yor. 

EnerTeach’in hedeflerinin bafl›nda,
inflaat ve ba¤lant›l› sektörlerde teknik
insan gücünü e¤itmek geliyor. Bir bafl-
ka amaç da, binalarda yenilenebilir
enerji kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›
yönünde, gelece¤in mühendis ve tek-
nisyenlerini flimdiden e¤itmek ama-
c›yla e¤itim projeleri haz›rlamak. 

Elde edilen bilgi ve tecrübeden her
ülkeden herkesin yararlanabilmesi
için web bazl› e¤itim alanlar› olufltur-
mak ve kazan›lan tüm bilgileri meslek
liseleriyle paylaflarak gelece¤in teknik
ve profesyonel iflgücünü flimdiden bu
konuda e¤itmek ve bilinçlendirmek de
EnerTeach’in hedefleri aras›nda. 

Tabii ki son olarak, yüksek verimli
ve yenilenebilir enerji kullan›m› konu-
sunda ülkelerin kamuoyunda bilinç ve
fark›ndal›k yaratmak.

VVaaiillaanntt  PPrroojjeeyyee  nnaass››ll  kkaattkk››  ssaa¤¤ll››yyoorr??
Vaillant, bildi¤iniz gibi yenilenebilir

Kurumsal

Vaillant Türkiye Genel Müdürü Levent Taflk›n

“Enerjide Nitelikli Eleman Aç›¤› Var”
“EnerTeach” Projesiyle, enerji verimlili¤i ve yenilenebilir
enerji uygulamalar› alan›ndaki nitelikli eleman ihtiyac›n›
azaltmak için u¤raflan Vaillant Türkiye’nin Genel Müdürü
Levent Taflk›n, EKOIQ’ya flirketin küresel ölçekteki
çal›flmalar› hakk›nda bilgiler verdi.
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enerji kullanan ›s›t›c› ve klima sektör-
lerinde dünyan›n en büyü¤ü. Yenilene-
bilir enerji ve kendi enerjisini kendi
üreten ›s›t›c›lar konusunda AR-GE’ye
büyük pay ay›ran Vaillant projenin mü-
hendislik ve Ar-Ge aya¤›n› yürütüyor. 

Vaillant Türkiye, Projeye; enerji ve-
rimli ›s›tma, havaland›rma ve iklimlen-
dirme sistemlerinden toprak kaynakl›
›s› pompas›, günefl pilleri gibi yenilene-
bilir enerji teknolojilerini Türkiye’de bir
ilk olarak Ankara’da bir Yap› Meslek Li-
sesinde kurarak katk›da bulundu. 

Projenin ana ürünü olan e¤itim mo-
düllerinden yenilenebilir enerjiler ile
ilgili olanlar›, Vaillant’›n 133 y›ld›r sü-
rekli yeniledi¤i ›s› mühendisli¤i know-
how’› Vaillant Türkiye Teknik ve E¤i-
tim Müdürü Sencer Erten ve yard›mc›-
s› Turgut Sa¤›r koordinasyonu ile An-
kara ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü Ar-Ge
çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla haz›rland›.
E¤itim modülleri, 9 Kas›m 2009’da
Ankara Mimar Sinan Endüstri Meslek
Lisesinde pilot olarak uygulamaya ko-
nuldu. E¤itim alanlar, Vaillant’›n ›s›
pompas› ve fotovoltaik panellerinin
kurulumunu bizzat yapt›lar. 

BBuu  ee¤¤iittiimmee  eenn  ççookk  kkiimmlleerr  iillggii  ggöössttee--
rriiyyoorr??  
Proje; meslek liselerinde ö¤retmenler
ve e¤itmenler, mimarlar ve mühendis-
ler, inflaat sektörü çal›flanlar› ve tüm
kamuoyunu içine alan genifl bir hedef
kitleye sesleniyor. 

BBuu  pprroojjee  kkaappssaamm››nnddaa  nnee  kkaaddaarr  kkiiflfliiyyee
ee¤¤iittiimm  vveerrddiinniizz??  
Vaillant Türkiye, yenilenebilir enerji
kaynaklar›n›n tasarruflu kullan›lmas›

ve çevreye daha uyumlu inflaat teknik-
leri konusunda inflaat sektörüne e¤i-
tim vermeye bafllad›. 20 Kas›m’da so-
na eren pilot e¤itimlerde, e¤itim mo-
dülleri 23 yüksekokul ve teknik lise
ö¤retmeni taraf›ndan denendi.

EE¤¤iittiimm  pprrooggrraamm››  ddaahhaa  nnee  kkaaddaarr  ssüü--
rreecceekk??  
Daha sonraki aflamalarda bu e¤itim-
ler; yine Vaillant Türkiye Teknik E¤i-
tim kadrosunun destekleriyle, toplam
6 bin kadar inflaat sektör eleman›, mi-
mar, planlamac› ve meslek lisesi tek-
nik ö¤retmenine verilecek. 

““EEnneerrTTeeaacchh””  kkaappssaamm››nnddaa  ee¤¤iittiimm  aallaann--
llaarr››nn  iiflfl  iimmkkâânnllaarr››  nnee  dduurruummddaa??  YYookkssaa
iissttiihhddaamm  iiççiinn  yyaassaall  ddüüzzeennlleemmee  vvee  ddeevv--
lleett  ddeessttee¤¤iinnii  mmii  bbeekklleemmeekk  ggeerreekkeecceekk??
Dünyada ve Türkiye’deki bu konular-
daki mevcut yasal düzenlemelere göre
zaten sektörde bu konuda önemli öl-
çüde eleman ihtiyac› oluflmufl durum-

da. Önümüzdeki y›llarda yap›lmas›
planlanan yasal düzenlemeler ve tefl-
vikler ile bu istihdam aç›¤›n›n daha da
artaca¤› tahmin edilmektedir. AB ül-
kelerinin 2020 y›l›na kadarki hedefle-
rinin tutturulmas› aç›s›ndan, öncelikli
olarak nitelikli eleman aç›¤›n›n kapa-
t›lmas› gerekiyor.

PPeekkii,,  yyaassaa  çç››kktt››kkttaann  ssoonnrraa,,  ggüünneeflfl  eenneerr--
jjiissii  aallaann››nnddaa  bbüüyyüükk  bbiirr  ppaattllaammaa  oollaaccaa--
¤¤››nn››  ttaahhmmiinn  eeddeerrsseekk,,  ee¤¤iittiimmllii  eelleemmaann
ssaayy››ss››  yyeetteerrllii  oollaabbiilleecceekk  mmii  ssiizzccee??
fiu anda zaten mevcut olan e¤itimli
eleman aç›¤›, e¤er önlem al›namazsa
h›zla büyüyecek ve bu durumda da
sektör zor durumda kalacakt›r. Bu
yüzden, EnerTeach Projesindeki e¤i-
tim kapsam›n›n geniflletilmesi, hatta
MEB bünyesindeki Teknik Meslek Li-
sesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Meslek
Yüksekokullar› müfredat programla-
r›na dahil edilmesi gerekti¤ini düflü-
nüyoruz.

“EnerTeach’in hedeflerinin
bafl›nda, inflaat ve ba¤lant›l›

sektörlerde teknik insan
gücünü e¤itmek geliyor.”

Vailllant, yenilenebilir enerji konusunda dünya çap›ndaki mühendislik
bilgi ve tecrübe birikimini, meslek lisesi e¤itmenlerine aktar›yor. 
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YYaassaall  ddüüzzeennlleemmee,,  TTüürrkkiiyyee  yyaatt››rr››mmllaarr››--
nn››zz  kkoonnuussuunnddaa  ddaa  öönneemmllii  oollmmaall››..  NNaass››ll
bbiirr  ddüüzzeennlleemmee  bbeekklliiyyoorrssuunnuuzz??
Türkiye’de enerji verimlili¤ini art›r›c›
yasa ve yönetmeliklerin AB ülkelerin-
de var olan yasa ve yönetmeliklerle efl-
de¤er haz›rlanmas›, bu ülkelerdeki uy-
gulama ve tecrübelerden yararlan›l-
mas› gerekiyor. Enerji verimlili¤inin
tüketici aç›s›ndan benimsenmesi ve
tüketicilere enerji verimlili¤ini art›ran
yenilenebilir enerji ürünlerinin kulla-
n›m›na özendirici Teflvik Uygulamala-
r› zorunludur. AB ülkelerinde oldu¤u
gibi yenilenebilir enerji ürünlerinin
uzun vadeli, faizsiz (en az 3 y›l) kredi-
lerle desteklenmesi, vergi indirimi ve-
rilmesi gibi teflvik uygulamalar›n›n
yönetmelikle birlikte yürürlü¤e al›n-
mas› için devletin ilgili bakanl›klar›
birlikte çal›flmal›d›r. ‹lgili yönetmelik
binadaki ›s›tma ve s›cak su sisteminin
sistem olarak bir bütün olarak çözü-
müne ve sistemin toplam verimlili¤ine
göre, bina enerji kimlik belgesinin dü-
zenlenmesini sa¤layacak flekilde revi-
ze edilmelidir. 

Tüketicinin ›s›tma sisteminin cinsi-
ne zorunluluk getirilmesi yanl›flt›r ve
bu uygulama hiçbir AB ülkesinde yok-
tur. Bu nedenle tüketicinin tercihini
k›s›tlayarak düflük verimli cihazlar›
kulland›rmak yerine, yüksek verimli
cihazlar›n kullan›ld›¤› sistem çözümü
ve sistemin verimlili¤i esas al›nmal›-
d›r. Sistemin içerisinde tüketicinin
kullanaca¤› cihazlar kullan›c›n›n terci-
hine b›rak›lmal›d›r. Sistemin verimlili-
¤i denetlenmelidir.

VVaaiillllaanntt,,  ççookk  ssaayy››ddaa  üüllkkeeddee  hhiizzmmeett  vvee--
rreenn  uulluussllaarraarraass››  bbiirr  kkuurruulluuflfl..  BBiirraazz  ddaa
VVaaiillllaanntt’’››nn  kküürreesseell  ööllççeekktteekkii  ççaall››flflmmaa--
llaarr››nnddaann  bbaahhsseeddeebbiilliirr  mmiissiinniizz??  MMeesseellaa
HHoonnddaa  iillee iiflflbbiirrllii¤¤iinnddeenn??  
Alman Vaillant ile Japon teknoloji devi
Honda, Avrupa pazar›ndaki talebi kar-
fl›lamak için birlikte, gazla çal›flan
enerji-›s› ba¤lant› tesisatlar› gelifltire-
ceklerini aç›klad›lar. Bu tesisatlar, ba-
¤›ms›z evlerde etken bir flekilde çevre
dostu ve ucuz elektrik ve ›s› üretimi
için kullan›lacak. Enerji-›s› ba¤lant›s›

(KWK), ›s› ile enerjinin ayn› zamanda
üretilmesini sa¤lar ve flimdiye kadar
Avrupa’da sadece sanayide, yak›n ›s›t-
mada ve büyük tafl›nmazlarda kulla-
n›lm›flt›r.

Honda, Japonya’da ve ABD’de y›l-
lard›r, ba¤›ms›z evlerde kullan›lmak
üzere mikro-KWK tesisatlar› sunu-
yor. fiirket flimdiye kadar iki ülkede
80 binden fazla tesisat satm›fl ve
monte etmifl. Honda bunun için, y›l-
lard›r bu cihazlar›n seri üretiminde
sahip oldu¤u üretim know-how’›n›

Kurumsal

“AB ülkelerinde oldu¤u
gibi yenilenebilir enerji
ürünlerinin uzun vadeli,

faizsiz (en az 3 y›l)
kredilerle desteklenmesi

gerekiyor.”

Alman Vaillant ile Japon teknoloji devi Honda, Avrupa pazar›ndaki talebi karfl›lamak için
birlikte, gazla çal›flan enerji-›s› ba¤lant› tesisatlar› gelifltireceklerini aç›klad›lar.
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kullanmaktad›r. Vaillant da bu alan-
da büyük ba¤›ms›z evlerde, apart-
manlarda ve ticarethanelerde enerji-
›s› ba¤lant›s› (KWK) kullan›lmas› için
üretti¤i gazla çal›flan mini blok ›s›
santralleri ile Avrupa pazar›n›n lider-
lerinden biridir. 

Her iki gelifltirme orta¤› da, kendi
spesifik ve uzun y›llara dayanan
know-how’›n› iflbirli¤ine katacaklar-
d›r. Vaillant, ›s›tma sisteminin komple
hidroli¤ini, düzenleme tekni¤ini ve
elektrik flebekesine ba¤lanma tekni¤i-
ni gelifltirecek. Komple tesisat›n ku-
mandas› için, ›s›tma tekni¤i uzman›

bir “enerji yöneticisi” düflünmektedir
ki bu, enerjinin tasarruflu ve ihtiyaca
göre kullan›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Honda, çevre ve motor teknolojileri
alan›nda lider flirket olarak, mini blok
›s›tma santralini öylesine gelifltirecek-
tir ki, Alman ve Avrupa taleplerine
uyum sa¤layacakt›r.

BBuu  ggeelliiflflmmeenniinn  kkaarrbboonn  ssaall››mmllaarr››nn››nn
aazzaalltt››mm››nnaa  kkaattkk››ss››  oollaaccaakk  mm››??  
Enerji-›s› ba¤lant›s›n›n özel alanda
kullan›lmas›, Avrupa’da iklim koruma
hedeflerine ulafl›lmas›nda önemli ya-
p› tafllar›ndan biridir. Vaillant ve Hon-
da’n›n birlikte gelifltirecekleri çözüm
ile her evin karbondioksit sal›m›
önemli ölçüde azalt›lacak. Federal
Hükümet, 1 Ocak 2009 tarihinde yü-

rürlü¤e giren KWK Yasas›yla merkezi
olmayan enerji-›s› ba¤lant›s›n› teflvik
etmektedir. Burada amaç, Alman-
ya’da 2020 y›l›na kadar enerji-›s› ba¤-
lant›s›ndan elde edilen elektrik mik-
tar›n›, bugünkü yüzde 12 oran›ndan
yüzde 25’e yükseltmektir. Tüketici
enerji-›s› ba¤lant›s› kullanarak, üç ke-
re daha fazla avantaj sa¤lamaktad›r:
Etken enerji kullanarak ›s›tma ve
elektrik giderlerinde tasarruf etmek-
tedir. Elektrik fiyatlar›ndaki art›fla
ba¤›ml›l›k azalmaktad›r, çünkü ge-
rekli elektri¤in büyük bölümü evde
üretilmektedir. Gereken miktardan
fazla üretilen elektrik, besleme a¤›n-
da depolanmaktad›r. Federal Hükü-
met, bir KWK sisteminin kurulmas›n›,
yat›r›m giderlerine katk›da bulunarak
desteklemektedir. Ayr›ca üretilen
toplam elektrik miktar›, 10 y›l süreyle
bir KWK bonusu ile teflvik edilecek ve
bu sürede elektrik vergisinden tama-
men muaf tutulacakt›r. Kullan›lan ya-
k›t da, ayn› flekilde enerji vergisinden
muaf olacakt›r.  m

Vaillant
gelece¤in
teknolojilerine
yönelik
çal›flmalar›
sonucunda,
emici bir
madde olan
Zeolit’in
kullan›ld›¤›
gazla çal›flan
bir ›s› pompas› gelifltirdi.
Zeolit ›s› pompas›n›n hedefi, çok
düflük s›cakl›k seviyelerinde bile
çevrede bulunan enerjiyi kullanarak
y›ll›k kullan›m verimini yüzde 135’e
yükseltmek ve ayn› zamanda büyük
orandaki enerji tasarrufu sayesinde
de yanma sonucu ortaya ç›kan
karbondioksit gaz›n› azaltarak ki (bu
oran yo¤uflmal› cihazlara göre yüzde
20 daha azd›r ) çevreyi korumakt›r.
Bu nedenle Zeolit, ›s› pompas›n›
yo¤uflma tekni¤inin bir ad›m daha
gelifltirilmifl teknolojisi olarak
adland›r›labilir ve Vaillant bu alanda
yine bir ilke imza atm›fl ve bu teknoloji
ile ›s›tma tekni¤inin önemli bir
kilometre tafl›n› oluflturarak her zaman
rakipsiz oldu¤unu ispatlam›flt›r.

Mucize ZEOL‹T:
Yüzde 135 Verimlilik

Diyarbak›r’da infla edilen Türkiye’nin ilk
Günefl Evi’nin günefl enerjisi sistemleri de
Vaillant Türkiye taraf›ndan sa¤land›.
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HHaazziirraann  aayy››nnddaa  TTüüyyaapp’’ttaa  ddüüzzeennlleennee--
cceekk  RREEWW  ‹‹ssttaannbbuull  ffuuaarr››yyllaa iillggiillii  ggeenneell
bbiirr  bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??  
10-13 Haziran 2010 tarihlerinde 6.
kez gerçeklefltirilecek olan REW ‹s-
tanbul; Uluslararas› Geri Dönüflüm,
Çevre Teknolojileri ve At›k Yönetimi
Fuar›d›r. Baflka bir deyiflle; REW ‹s-
tanbul Türkiye’deki ilk ve tek ulusla-
raras› çevre teknolojileri organizas-
yonudur ve kat› at›ktan tutun, at›k
su, at›k gaz ve yeflil enerji ile ilgili tüm
teknoloji ve hizmetler Fuar›n kapsa-
m› içerisindedir. TC Çevre ve Orman
Bakanl›¤›n›n katk›lar› ile birlikte,
REW ‹stanbul Fuar›; TBB (Türk Bele-
diyeler Birli¤i) ve OSBÜK (Organize
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluflu) tara-
f›ndan da desteklenmektedir.

BBuu  yy››ll  nnaass››ll  bbiirr  kkaatt››ll››mm  bbeekklliiyyoorrssuu--
nnuuzz??  EEttkkiinnlliikk  aalltt››  yy››lldd››rr  nnaass››ll  bbiirr  ggeellii--
flfliimm  vvee  iivvmmee  ggöösstteerrddii??

Fuarc›l›k alan›nda 20 y›ll›k geçmifle
sahip olan ‹FO Fuarc›l›k, baflka fuar
flirketleri taraf›ndan düzenlenen or-
ganizasyonlara rakip ifller yapmak
yerine; kendi alan›nda ilk ve tek olan
fuarlar› organize etmeyi bir flirket
politikas› olarak benimsemifltir. REW
‹stanbul da bu çerçevede tasarlanm›fl
ve çal›flmalar› 2004’te bafllam›fl bir
fuard›r. Fuar›m›z›n bafllang›ç tarihi
“Çevre” kavram›n›n bile çok yeni dil-
lendirildi¤i bir döneme denk düfler.
2004’ten bugüne bu konularda al›nan
yol ne kadarsa, REW ‹stanbul’un ald›-
¤› yol da o kadar oldu.

Yaflad›¤›m›z dünya sistemi; “çevre”
için stratejiler oluflturulurken, yafla-
nan sorunlar›n çözüme kavuflturula-
bilmesi için yeni bir sektör olufluyor.
Özellikle Avrupa’da devasa büyüklük-
lere ulaflan “çevre sektörü,” Türki-
ye’de henüz bafllang›ç aflamas›nda ol-
sa da önümüzdeki 15 y›lda sektörün

h›zl› büyüyece¤i görülmektedir. Ben
2010 y›l›n›, büyüme sürecinin bafllan-
g›c› olarak görüyorum.

Geçti¤imiz y›l 91’i yabanc› 197 flir-
keti a¤›rlayan REW ‹stanbul’a bu y›l
yüzde 50’lik bir art›flla 25 ülkeden
300 kat›l›mc› bekliyoruz.

KKooppeennhhaagg  ZZiirrvveessii,,  ççeevvrreeyyee  oollaann  iillggiiyyii
aarrtt››rrmm››flfl  ggöörrüünnüüyyoorr..  KKoonnuu  DDaavvooss  zziirr--
vveessiinnddee  ddee  ççookk  yyoo¤¤uunn  oollaarraakk  eellee  aall››nn--
dd››..  BBuu  ççeerrççeevveeddee  FFuuaarraa  oollaann  iillggiinniinn  ddee
aarrttaaccaa¤¤››nn››  ddüüflflüünnüüyyoorr  mmuussuunnuuzz??  
Bu zirvelerden k›sa vadede etkili so-
nuçlar beklemek do¤ru olmasa da;
tüm bu etkinlikler sürdürülebilir bir
yaflam hedefi aç›s›ndan son derece
önemli. Fuara gelince; bizim aç›m›z-
dan çok daha önemli olan geliflme,
Türkiye’nin AB kat›l›m müzakerele-
rinde çevre fasl›n›n 2009 y›l› Aral›k
ay›nda aç›lm›fl olmas›d›r. Daha önce
AB kat›l›m müzakerelerini sürdüren

Fuar

Zekeriya Aytemur

“Sektör Yeni 
Yat›r›mc›lar Bekliyor,
Tabii Fuar da!”

10-13 Haziran tarihlerinde
düzenlenecek 6. REW
‹stanbul; Uluslararas› Geri
Dönüflüm, Çevre
Teknolojileri ve At›k Yönetimi
Fuar›n›n organizasyon
sorumlusu ve ‹FO Fuarc›l›k

Genel Müdür Yard›mc›s› Zekeriya Aytemur,
“Geçen seneyi ikiye katlayaca¤›z” diyor. 
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ülkelerin en çok zorland›klar› ve en
geç aç›lan fas›llardan birinin çevre
fasl› oldu¤u malumdur. Türkiye’nin
yürüttü¤ü müzakerelerde çevre fasl›-
n›n erken aç›lanlardan biri olmas›;
merkezi yönetimin de bu konuya özel
bir önem verdi¤ini gösteriyor.

Çevre fasl›n›n nas›l bir sürecin so-
nunda ve ne zaman kapat›labilece¤i
bir yana; bu süreç Türkiye’de neredey-
se tüm tafllar›n yeniden dizilmesini
gündeme getirecektir. Çevre ile ilgili
mevzuat Çevre Bakanl›¤› taraf›ndan
geçti¤imiz dönemde yo¤un bir flekilde
ele al›nm›fl ve al›nmaya devam etmek-
tedir. Y›l içinde de revizyonlar devam
edecek ve uygulamalar bu revizyonlar
dahilinde düzenlenecektir. Konuyla il-
gili olarak son befl y›ld›r a¤›rl›kl› ola-
rak yerel yönetimlerin sorumluluklar›
ön plana ç›km›fl olmakla birlikte, gide-
rek sanayicilerin sorumluluklar› da
a¤›rl›k kazanmaya bafllayacakt›r.

Çevre ve Orman Bakan›m›z Veysel
Ero¤lu, çevre fasl› kapsam›nda yakla-
fl›k 59 milyar avroluk bir yat›r›ma ih-
tiyaç oldu¤unu ve bu yat›r›m›n 2023
y›l›na kadar yap›lmas› için çaba gös-
terilece¤ini aç›klad›. Yaln›zca bu ra-
kam bile REW ‹stanbul 2010 Fuar›na
olan ilginin artmas› için yeterli bir
nedendir. 

FFuuaarrddaa  nnee  ggiibbii  bbiirr  eettkkiinnlliikk  pprrooggrraamm››--
nn››zz  vvaarr..  NNeelleerr  yyaappmmaayy››  ddüüflflüünnüüyyoorrssuu--
nnuuzz??  KKiimmlleerr  ggeelleecceekk??  
REW ‹stanbul’da fuara paralel olarak
gerçeklefltirdi¤imiz etkinlikler; istis-
nas›z her y›l çok ses getiriyor. Düzen-
lenen panel, seminer, konferans ve
etkinlikler; fuar› ayn› zamanda bir
“çevre platformu” haline getiriyor.

2009’da; REC (Bölgesel Çevre Mer-
kezi) Türkiye 13 belediyenin kat›ld›¤›
“‹klim Dostu Kentler Kampanya-
s›”n›n niyet belgesinin imza törenini
Fuar s›ras›nda gerçeklefltirdi. TC Çev-
re ve Orman Bakanl›¤› yetkilileri, OS-

BÜK temsilcileri, TÜDAM (Dönüflebi-
len Ambalaj Malzemeleri Toplay›c› ve
Ay›r›c›lar› Derne¤i) yöneticileri ve
Gebze YTE akademisyenleri ile birlik-
te gerçeklefltirdi¤imiz etkinliklerde;
sektörün gündemindeki önemli ko-
nular tart›fl›ld› ve çözümler arand›.

2010 y›l› etkinlikleri için dan›flma
kurulunun oluflturulmas› aflamas›n-
day›z. Bu kurul ile birlikte olufltura-
ca¤›m›z etkinlik program›m›z mart
ay› içerisinde belirlenmifl olacak.

FFuuaarrllaarr  ggeenneell  oollaarraakk  ççeevvrree  kkoonnuullaarr››nn--
ddaa  ssaabb››kkaall››  yyeerrlleerr..  ÇÇookk  ffaazzllaa  aatt››kk  çç››kkaa--
rraann,,  bbuu  aatt››kkllaarr››  ddaa  ddoo¤¤rruu  ddüüzzggüünn  ttoopp--
llaammaayyaann  eettkkiinnlliikklleerr  oolluuyyoorr  ççoo¤¤uunnlluukk--
llaa..  FFuuaarr››nn  iiççeerrii¤¤ii  iillee  tteekknniikk  oorrggaanniizzaass--
yyoonnuu  aarraass››nnddaa  ttuuttaarrss››zzll››kk  yyaarraattaabbiilleenn
bbuu  dduurruummuu  ddee¤¤iiflflttiirreecceekk  bbiirr  flfleeyylleerr
ppllaannll››yyoorr  mmuussuunnuuzz??
Biz yaln›zca REW ‹stanbul Fuar›nda
de¤il, gerçeklefltirdi¤imiz tüm fuar-
larda bu konuya özel bir önem veriyo-
ruz. Fuar›n kurulumu ve sökümü s›ra-

s›nda oluflan tüm kat› at›klar, anlafl-
mal› tafleron firmalar taraf›ndan ön-
ce yerinde ayr›flt›r›l›yor. Geri dönü-
flüme uygun materyaller geri dönü-
flüm tesislerine, kalan at›klar ise be-
lediyenin gösterdi¤i depolama alan-
lar›na ulaflt›r›l›yor.

EEkklleemmeekk  iisstteeddiikklleerriinniizz……
Son olarak geri dönüflüm, çevre tek-
nolojileri ve at›k yönetimi alan›n›n;
yat›r›mc›lar aç›s›ndan da dikkat çe-
kilmesi gereken bir alan oldu¤unu
okurlar›n›za hat›rlatmak isterim.
At›k su ar›tma ve kat› at›k bertaraf
tesisleri için kullan›lacak 59 milyar
avroluk pazar›n yan› s›ra, özel sektö-
rün geri kazan›m tesisleri için yapa-
ca¤› yat›r›mlar› ve halen geri dönüflü-
mü sa¤lanamayan y›ll›k 650 milyon
dolarl›k kat› at›k “zenginli¤ini” de he-
saba katt›¤›m›zda; 15 y›l içerisinde
devasa boyutlara ulaflacak bir sektör-
den bahsediyoruz. Ve bu sektör yeni
yat›r›mc›lar bekliyor. m

“Halen geri dönüflümü sa¤lanamayan y›ll›k 650 milyon dolarl›k
kat› at›k ‘zenginli¤ini’ de hesaba katt›¤›m›zda; 15 y›l içerisinde

devasa boyutlara ulaflacak bir sektörden bahsediyoruz.”
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Amazon’un Çernobili

CRUDE
Yak›n bir zamanda Chevron ile
birleflen ABD’li petrol devi
Texaco, Amazonlar›n
ortas›ndaki küçük bir yeryüzü
cenneti olan Lago Agrio’ya
1963 y›l›nda girdi. 1992 y›l›nda
ç›k›p gitti¤inde, arkas›nda sakat
do¤an bebekler, katledilmifl bir
toprak ve zehirli bir nehir
b›rakt›. Bu y›l “en iyi belgesel
film Oscar” aday› olan Crude’un
tek niyeti, bu insanl›k suçunu
dünyaya anlatmak ve köylülerin
açt›klar› davaya destek olmak.

YYaazz››::  BBaallkkaann  TTAALLUU
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Amazon’un Çernobil’i
sayesinde 28 y›lda 18 milyon
ton at›k Lago Agrio gölüne
boca edildi.

mazon’un Ekvator s›n›r›ndaki Lago
Agrio flehrine geldi¤inizde yüzünü-
ze çarpan ilk fley yap›fl yap›fl, tozlu

bir s›cak hava dalgas› olacakt›r. Lago Agrio,
‹spanyolca “ekfli göl” anlam›na geliyor. K›rk
y›l› aflk›n süredir o ekfli tat ac›mt›rak bir hâl
ald›. 1964 y›l›na kadar balta girmemifl ya¤-
mur ormanlar›yla ve tabiatla uyum halinde
yaflayan yerlileriyle vahfli bir do¤a harikas›
olarak bilinen Lago Agrio bugün bizzat yer-
lileri taraf›ndan “ac› göl” olarak an›l›yor.
1964 y›l›nda Lago Agrio sath›na giren Ame-
rikan petrol flirketi Texaco, 1992 y›l›na ka-
dar Amazon nehrine 18 milyon galon zehirli
at›k boflaltt›. Yak›lan 6,5 milyar metreküp
do¤algaz›n karbonlar› do¤rudan atmosfere
kar›flt›. Bölgede 350 petrol kuyusu kaz›ld›,
1000 kadar da hiçbir korumaya sahip olma-
yan zehirli at›k çukuru aç›ld›. Zehir, do¤ru-
dan toprak taraf›ndan emildi. Mevzubahis

çevre felaketi Amazon’un Çernobil’i olarak
an›l›yordu. Bütün bu tahribat›n sonunda
1993 y›l›nda 30 bin Lago Agrio yerlisi Texa-
co flirketine dava açt›. Günümüzde Texaco,
Chevron flirketiyle birleflmifl oldu¤u için
27,3 milyar dolarl›k davan›n bugünkü mu-
hatab› Chevron. En son Some Kind Of Mons-
ter (Bir Metallica Belgeseli) ile dünya izleyi-
cilerinin ilgisini çekmifl olan Joe Berlinger
flimdi de Crude (Ham) belgeseliyle bizlere
Lago Agrio’nun hikâyesini anlat›yor. 

fiark’›n Kurtuluflu
Ekvator’da Lago Agrio’nun bulundu¤u bölge
Oriente ad›yla an›l›yor. Balta girmemifl or-
manlar, otantik bir yaflant› sürdürmekte ›s-
rar eden yerlilerle bölge, Edward Said’in ru-
hunu ça¤›r›p fiark’› kurtarmaya gelen Bat›l›-
lar hikâyesini hat›rlatabilir. Bu hikâyenin Or-
tado¤u’da ya da Latin Amerika’da geçmesi
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Ünlü müzisyen Sting’in efli
Trudie Styler kampanyan›n en
büyük destekçileri aras›nda
yer al›yor (en üstte).

30 bin yoksul Lago Agrio
köylüsü art›k yak›nlar› ve
akrabalar› gibi kanser olup
ölmek istemiyorlar. 

önemli de¤ildir Otantik olan, gizemli olan
“medenileflmemifl,” “ilkel” neresi varsa “Me-
deni Bat›” her daim orada hizmetinizdedir.
T›pk› bugünkü Chevron petrol flirketi gibi...
Bush döneminde Ulusal Güvenlik Dan›flman-
l›¤› ve D›fliflleri Bakanl›¤› yapm›fl olan Condo-
lezza Rice’›n 2001 y›l›na kadar Chevron’un
yönetim kurulunda görev yapt›¤›n› hat›rla-
mak belki faydal› olabilir. 2001 y›l›nda 11 Ey-
lül sonras›nda Afganistan ve Irak’a “demok-
rasi” götüren kadrolar› ABD’nin en büyük
petrol kartellerinde yöneticiydi. Baflkan yar-
d›mc›s› Dick Cheney, ABD’li petrol sondaj fir-
mas› Halliburton yönetimindeydi. Barack
Obama’dan önceki baflkan George W. Bush
ise babas›n›n torpiliyle Unocal flirketine so-
kulmufltu. Unocal’›n 11 Eylül’den önceki en
son icraatlar›ndan biri de Taliban ile do¤al
gaz anlaflmas› imzalamak olmufltu. 

‹flte böyle parlak sicillere sahip flirketler-
den biri olan Chevron, Lago Agrio’daki çevre
felaketiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul et-
miyor. Bölgede uzun zamand›r kanser ve ha-
milelik sonras› düflük vakalar› yaflan›yor ol-
mas›na ra¤men Chevron sözcüleri konuyla il-
gili Ekvator hükümetini sorumlu tutuyor ve
bu sorunlar›n sebebi olarak içme suyu kay-
naklar›n›n yetersizli¤i, beslenme bozukluk-
lar› ve iflleyen bir sa¤l›k sisteminin olmay›fl›
gibi gerekçeler ileri sürüyor. Firma, Ac›-
göl’deki kirlilikten devlete ait olan Petro-
ecuador kuruluflunu sorumlu tutuyor ama
kendisine ait, çit olmayan kuyulardan su içen
hayvanlar›n nas›l hastalan›p öldü¤ünü aç›k-
layam›yor. 

“‹nsanlar Burada Olmamal›yd›”
Chevron’un en son incilerinden biri de Ac›göl
halk›na yönelik. Petrol flirketi yöneticileri, “O
bölge hiçbir zaman yerleflime aç›lmamal›yd›”
diye ferman buyuruyor. Halbuki yönetmen
Joe Berlinger’in de söyledi¤i gibi o yerliler
fiark ellerinde bin y›ld›r yafl›yorlard›.

Bin y›ld›r huzur içinde do¤ayla bütünlefl-
mifl bir yaflant› süren Ac›göl yerlileri Berlin-
ger’in belgeselinde Los Afectados (etki alt›n-
dakiler) olarak an›l›yor. Los Afectados’un Ek-
vatorlu avukat› 37 yafl›ndaki Pablo Fajardo,

daha 14 yafl›ndayken 10 kardefliyle beraber
Lago Agrio’ya göç ediyor. Henüz o yafltayken
rafineride çal›flmaya bafll›yor. Fajardo zaman
içinde rafineri iflçisinden bir insan haklar›
eylemcisine dönüflüyor. Pablo Fajardo hukuk
e¤itimini tamamlad›ktan sonra ald›¤› ilk va-
ka da tabii ki Los Afectados’un davas› oluyor.
Chevron yetkilileri mevcut vakan›n gerçek
bilgilere de¤il duygulara dayand›r›ld›¤›n›
söyleyedursun Crude belgeselinin yönetmeni
Joe Berlinger flöyle diyor: “10 kardeflli yoksul
bir ailenin çocu¤u önce rafineride iflçi olsun,
sonra tahsilini bitirince 30 bin kiflinin avu-
katl›¤›n› üstlensin. Böylesi bir hikâyeyi kendi
kendinize uyduramazs›n›z.” 

1998 y›l›nda Texaco, Ac›göl’de yürüttü¤ü
40 milyar dolarl›k “›slah faaliyetleri” sonra-
s›nda Ekvator hükümetinden mesuliyet
ödülü ald›. ‹fller art›k tatl›ya ba¤lanabilirdi.
Texaco’nun Ekvator’a girdi¤i y›llarda ülke
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iki askeri cunta deneyimi birden yaflam›flt›.
Zaten cunta yönetimlerinin Texaco gibi kar-
tellere kap›s› her zaman aç›k oldu. Bu yüz-
den Ekvator’un bugünkü lideri Rafael Cor-
rea da Venezüella’daki muadili Hugo Chavez
gibi servet düflman› bir devlet baflkan› ola-
rak yans›t›lmaya çal›fl›l›yor. Öte yandan Ek-
vator’da en elle tutulur çevre koruma yasa-
lar›n› da Rafael Correa ç›kard›. Correa, “Ben
servet düflman› de¤ilim. Sadece flirketlerin
do¤aya zarar vermeden ifl yapmalar›n› isti-
yorum” diyor. 

Kurmaca De¤il Gerçek!
Dünyan›n ilgisini tekrar bu olaya toplamaya
çal›flan ve bunu baflaran Crude kurmaca bir
film de¤il, gerçek bir belgesel. Kameran›n
önünden, zift akan nehirlerin k›y›s›nda ya-
flayan köylüler, mikroplu çaylar›n kenar›n-
da çamafl›rlar›n› y›kayan kad›nlar, bafltan
afla¤› isilik içinde yeni do¤mufl çocuklar
ak›p gidiyor. Hani derdi ya Dziga Vertov
“Kamera sizin yerinize gösterir” diye. Crude
da iflte öyle gösteriyor ham gerçekleri. Bu
seneki Oscar’›n en güçlü belgesel adaylar›n-
dan biri olan belgesel, Amerika’da gerçek-
ten büyük bir gürültü kopard›. O kadar ki
belgeseli seyrettikten sonra Johnny Depp ve
Pearl Jam’in solisti Eddie Vedder gibi ünlü-
ler Lago Agrio halk›n›n davas›na büyük des-
tekler sa¤lad›lar. Los Afectados’un etkisi al-
t›nda kalan birçok isim uluslararas› daya-
n›flma hareketine kat›ld›. Belgeselin ABD’de
vizyona girmesinden sonra Ac›göl halk› için
oldukça büyük mebla¤larda paralar toplan-
d›. Y›llard›r ya¤mur ormanlar›n›n yok edil-
mesine karfl› kamuoyu oluflturmaya çal›flan
Sting ve kar›s› Trudie Styler de bafl›ndan be-
ri hem bölge halk›na hem de Crude belgese-
line aktif destek veriyor. Crude, bir belgesel
film olarak sinemasal baflar› da vaat ediyor
belki ama bu eseri de¤erli k›lan Ac›göl halk›-
n›n feryad›n› dünyaya duyurmas› olacak. Ne
de olsa 30 bin yoksul köylü ve 37 yafl›nda
genç bir avukat dünyan›n beflinci büyük
petrol flirketiyle karfl› karfl›ya. Bu yüzden en
az›ndan bu kadarc›k deste¤i de çok görme-
mek gerekiyor.  m

Joe Berlinger taraf›ndan
haz›rlanan Crude belgeseli
Oscar’›n en güçlü
adaylar›ndan biri.

Crude filmine en büyük deste¤i
veren derneklerden biri Amazon
Watch örgütü. Amazon Watch
kuruldu¤undan beri, dünyan›n
can damarlar›ndan biri olarak
kabul edilen Amazon’un
biyolojik çeflitlili¤ini ve ekolojik
dengesini korumak ve bölge
insanlar›n›n do¤al yaflamsal
haklar›na sahip ç›kmak için
bölgedeki yerel örgütlerle birlikte
faaliyet yürütüyor. Amazonwatch
internet sitesindeki Ekvator için
haz›rlanan videolarda Lago

Agrio halk›n›n çarp›c› tan›kl›klar›
yer al›yor. Do¤du¤unun ertesi
günü çocuklar›n› kaybeden
aileler, bu y›lbafl›nda Chevron’a
yeni CEO olarak atanan John
Watson’a sesleniyorlar:
“Ekvator’a buyrun Bay Watson.
Biz sizi burada lay›k›yla a¤›rlar›z.
Gelin ve Texaco’nun burada ne
yapt›¤›n› görün. Art›k kad›n,
çoluk, çocuk kanserden ölmek
istemiyoruz. Y›llard›r yap›lan
yanl›fl›, haks›zl›¤› siz devam
ettirmeyin.” 

“Ekvatora Buyrun Bay Watson”
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EKOIQ Kitapl›¤›, Mart 2010

EKOIQ Kitapl›¤›n›n yeni ki-
tab› Dikkat Eriyorum! her
çocu¤u bu eflsiz gezegeni
koruma mücadelesine kat›l-
maya ça¤›r›yor. Çocuklar›n
kendi bafllar›na atabilecek-
leri çevreci ad›mlar, okullar-
da uygulanabilecek çevre projeleri, dünyay› kurtaracak
harika meslekler… 

Renkli ve bol resimli Dikkat Eriyorum! dört bölümden
olufluyor. Birinci bölüm küresel ›s›nman›n oluflumunu,
nereden kaynakland›¤›n› ve bugünkü duruma nas›l gel-
di¤imizi ele al›yor. ‹kinci bölüm küresel ›s›nman›n iklim
koflullar›na etkisini inceliyor. Üçüncü bölüm küresel
›s›nman›n bitki ve hayvan yaflam› üzerindeki etkilerine
odaklan›yor ve son bölümde çocuklar›n aileleri, ö¤ret-
menleri ve arkadafllar›yla birlikte bu sorunu giderme
yolunda atabilecekleri ad›mlar anlat›l›yor. 

hayykitap, Ocak 1010

Bebek sahibi olman›n, ailelerin ha-
yatlar›n› kökünden de¤ifltiren bir
geliflme oldu¤unu bilen bilir. Örne-
¤in anneler daha hamile olduklar›
dönemde yabanc› olduklar› kokula-
ra karfl› daha hassas olurlar. Bu du-
yarl›l›k, bebekleri zararl› besinlere
karfl› koruyan bir kalkan ifllevi görür. ‹flte sanal alemde “ço-
cuk sa¤l›¤› kahraman›” olarak an›lan Doktor Alan Greene
“Sa¤l›kl› Bebek Yetifltirme Rehberi” isimli kitab›nda okurlar›-
na hem çocuklar›n› hem de do¤ay› ayn› anda nas›l koruyabile-
ceklerini anlat›yor. Sa¤l›kl› Bebek Yetifltirme Rehberi, zehirli
kimyasal içermeyen bak›m ürünlerinden, ekolojik bebek bez-
lerine kadar uzanan yüzlerce ürün seçene¤i sunuyor. Sa¤l›kl›
ve Çevreci Bebek Hareketinin liderlerinden biri olarak an›lan
Greene’in de hat›rlatt›¤› gibi “Do¤a için iyi olan, çocu¤unuz
için de iyidir.”

Vintage Books, 2009 ‹ngiltere 

Ürkütücü zamanlara flahitlik ediyoruz. New Orleans ve Mumbai’de f›rt›nalar, ka-
s›rgalar koparken Avustralya ve Darfur kurakl›kla bo¤ufluyor. Bu ac› gerçekler, he-
pimizin hayat›n› geri dönülemez bir flekilde etkileyecek. Peki, biz ne yapabiliriz?

Geçti¤imiz ay Akbank taraf›ndan Türkiye’ye tafl›nan Karbon Saydaml›k Proje-
sinin aç›l›fl toplant›s›na kat›lan Lord Nicholas Stern, “A Blueprint For A Safer Pla-
net” isimli kitab›nda dünyay› koruyarak refah›n nas›l art›r›labilece¤i konusunda
okurlar›na bir k›lavuz sunuyor. Stern liderli¤inde 2006 y›l›nda haz›rlanan “‹klim
De¤iflikli¤i’nin Ekonomisi” bafll›kl› raporda iklim de¤iflikli¤i ilk defa ekonomik bir
yan etki olarak tan›mlan›yordu. O günden bu yana Stern Raporu, küresel ›s›nman›n
dünya ekonomisine etkilerini ele alan en popüler rapor olarak ün kazand›. Bu yüz-
den “A Blueprint For A Safer Planet,” ayr› bir ehemmiyet kazan›yor. Sunday Times
taraf›ndan “gezegeni kullanma k›lavuzu” olarak an›lan bu eserin bir an önce Türk-
çeye çevrilmesini umut ediyoruz. 

“Do¤a ‹çin ‹yi Olan, Çocu¤unuz ‹çin de ‹yidir”Dünya, Çocuklara Sesleniyor:

Sa¤l›kl› Bebek 
Yetifltirme Rehberi

Daha Güvenli Bir Gezegen ‹çin

A Blueprint For A Safer Planet

Dikkat Eriyorum!
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ARABANIZIN F‹fi‹N‹ 
ÇEKMEY‹ UNUTMAYIN!
ARABANIZIN F‹fi‹N‹ 
ÇEKMEY‹ UNUTMAYIN!
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TEM‹Z TEKNOLOJ‹LER: Art›k Çok mu Geç?

Ne Diyor Bu Etiketler?

En Zengin 10 Yeflil Yat›r›mc›!

Victor Ananias: 
“Organik ‹ç Pazar›m›z 
Çok H›zl› Büyüyor”

Victor Ananias: 
“Organik ‹ç Pazar›m›z 
Çok H›zl› Büyüyor”

Muzaffer Akp›nar:  
“Sürdürülebilirlik Bir  
Refleks Olmal›”

Günefle Hücum Bafll›yor

Muzaffer Akp›nar:  
“Sürdürülebilirlik Bir    
Refleks Olmal›”

Günefle Hücum Bafll›yor
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