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Bafllarken

Çünkü Zaman De¤ifliyor
GGeeççttii¤¤iimmiizz say›lar›m›zda ucundan k›y›s›ndan de¤indi-
¤imiz “Gelece¤in Kentleri” bu say›m›zda çok daha kap-
saml› bir flekilde ele ald›k. Çünkü kentlerin gelece¤i,
bir anlamda insanl›¤›n gelece¤ini belirleyecek. Bu ko-
nuda çok farkl› vizyonlar var. Ve bu konuyu sadece fü-
türistler, sosyologlar ve flehir planlamac›lar› tart›flm›-
yor. Blade Runner’dan New York’tan Kaç›fla kadar bir-
çok Hollywood filmi ve bilimkurgu kitab›, popüler kül-
türün kendine özgü sezgisiyle kentleri ve dolay›s›yla
insanl›¤› nas›l bir gelece¤in bekledi¤ini ele ald›lar, al›-
yorlar. Ony›llard›r anlat›lan bu hikâyeler asl›nda ol-
dukça karanl›k bir arkaplan sürüyordu önümüze. Su-
çun hâkim oldu¤unu, güvenlik endiflelerinin zirve yap-
t›¤›, toplumsal düzenin buharlaflt›¤›, kaynaklar›n pay-
lafl›m›n›n bir ölüm kal›m mücadelesine dönüfltü¤ü bu
anlat›lar m› gerçekleflecek, yoksa kent-k›r ayr›m›n›n
silikleflti¤i, kent bahçelerinin çevreledi¤i, trafi¤in unu-
tuldu¤u, herkesin e¤itim, sa¤l›k ve bar›nma olanakla-
r›ndan eflit olarak yararland›¤› bir ütopya-kent mi? K›-
sacas› ütopyalar m› kazanacak karfl›-ütopyalar m›?
Bu ilginç ve insanl›¤›n gelece¤ini belirleyecek mücade-
le, birçok büyük flirketin ve kuruluflun da üzerinde ça-
l›flt›¤› bir alan. Bu say›m›zda “Gelece¤in Kentleri: Ak›l-
l› ve Yeflil” dosyas›n›n içinde yer alan haber ve foto¤-
raflar, bu zeminin ana hatlar›n› çizmeye çal›fl›yor. Her-
kesin bir baflka yerinden tutmaya çal›flt›¤› bu güzer-
gah, asl›nda k›saca “Sistemlerin Sistemi” olarak da ta-
rif edilebilir. ‹nsan toplumlar›n›n en temel gereksi-
nimleri olan g›dadan bar›nmaya, sa¤l›ktan ulafl›ma,
haberleflmeden enerjiye kadar uzanan bir dizi ayr› sis-
temin birbirileriyle haberleflmesine dayanan bu üst-
sistemin en önemli ihtiyac› da ak›ll› ve birbiriyle ha-
berleflen cihazlar. Fazla ya¤mur ya¤d›¤›nda, hem sel
basmalar›n› önleyecek hem de fazla suyu çeflitli yollar-
la hasat edebilecek ak›lda bir sistem bu. Ya da enerji
arzlar›n› düzenleyerek verimlili¤i art›racak, evinizin

çat›s›nda üretilen elektri¤i sistemin önemli bir parças›
k›lacak ya da kap›n›zdaki arabay› enerjinin depolan-
mas›nda kullanabilecek bir sistem. Ya da suç istatis-
tikleriyle ilgili belki 100 y›ll›k veriyi güvenli¤in geliflti-
rilmesi için kullanabilecek; ya da milyonlarca hastan›n
kay›tlar›nda biriken datalarla sa¤l›k hizmetlerini çok
daha optimum hale getirebilecek bir sistem.
‹nsano¤lu her zaman çeflitli “ak›llar” üretti; k›r toplu-
luklar›n›n geleneksel bilgisi (ki modern t›bb›n temelini
oluflturdu) ya da modernizmin rasyonel akl› (bugünkü
dünyam›z› flekillendirdi.) Ama flimdi belki de ilk defa,
tamamen insan›, (hasta, yolcu, vatandafl, çal›flan rolle-
riyle) merkeze alan bir akl›n ve bu akl› garanti alt›na
alabilecek bir yeni sistemin kap›lar› aralan›yor. Herke-
si birbirine ba¤layan muazzam bilgi flebekesi ve kimse-
nin kap›lar›n› kapatamayaca¤› bilgi de¤ifl tokufl ›rma¤›
internet; enformasyonu, deneyimi, akl›, enerjiyi ve da-
ha akl›m›za gelen-gelmeyen bir sürü insani üretimi bir
araya getiriyor. Art›k her fleyi içine depolayan ve hap-
seden devasa barajlar yerine say›s›z derenin büyük bir
ahenkle ça¤›lday›fllar›n›n ça¤› geldi belki de…
Tüm bunlar tabii ki bir ihtimal. Ama küçük bir “belki”
bile insan› heyecanland›rmaya yetiyor. Belki…
O zaman s›radaki flark› hepimiz için Bob Dylan’dan gel-
sin çünkü gerçekten zaman de¤ifliyor: 
“Çizgiler çekildi, lanetler okundu / Bugün a¤›rdan gi-
den, gün gelip h›zlanacak / Bugün halen var olan yar›n
geçmiflte kalacak / Düzeniniz yitmekte alelacele / Bu-
gün en önde giden yar›n sona kalacak / Çünkü zaman
de¤ifliyor.” (The Times They Are A-Changin)

Bar›fl DO⁄RU
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‹nsanl›¤›n gelece¤i biraz da kentlerin gelece¤ine ba¤l›. 
Ve bunun için devasa bir altyap› de¤iflimine ihtiyaç var.
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IBM ‹fl Gelifltirme Yöneticisi Ebru Aktan, “Gerçek ak›l, 
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Mimarlar, araflt›rmac›lar, enerji tasarrufu sa¤layacak pasif ev 
›s›nmas›-so¤utma sistem ve teknikleri üzerine çal›fladursun, Yemen’in
Shibam bölgesindeki bu kerpiç evler, 500 y›ld›r çöl s›ca¤›na karfl›
insanlar› koruyor. Üstelik tek katl› yap›lardan de¤il, neredeyse
gökdelenlerden bahsediyoruz. Çölün ortas›ndaki bu kerpiçten vahada
yaflayanlar, kavurucu s›ca¤a karfl›n ne klimaya ne de baflka bir
sisteme ihtiyaç duyuyorlar. San›r›m Daniel Goleman’›n dedi¤i gibi,
biraz ekolojik zekâya ihtiyac›m›z var. Ve gerekli olan çözümlerin
büyük bir ço¤unlu¤u da tam gözümüzün önünde duruyor…

Foto¤raf: Coflkun Aral, Yemen, Shibam, May›s 2010 

Kerpiçten Gökdelenler 
Yol Gösterebilir mi?
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Küresel ›s›nman›n bafl sorumlusunun fosil yak›tlar oldu¤u, her akl› bafl›nda
insan taraf›ndan art›k abul ediliyor. Ama yeryüzünün yüzlerce metre
derinliklerine inip, dünyan›n iklim rejimini bozmas› için kömürü topra¤›n
ba¤r›ndan sökmeye ne yaz›k ki devam ediyoruz. Ancak bir de maden
kazalar› sorunu var. Birkaç y›lda bir kendini, toplu madenci ölümleri ile
hat›rlatan sorun da iflin bir baflka ve önemli yan›.  May›s ay›nda Zonguldak,
Karadon maden oca¤›ndaki kazada yine 30 can yitirdik. Bu vefakâr
insanlar› sayg›yla an›yoruz ama günefl gibi bitmeyen bir enerji kayna¤›
bafl›m›z›n üstünde her gün olanca parlakl›¤›yla ›fl›ldarken, topra¤›n yüzlerce
metre alt›ndaki karanl›klara girip kara kömürü ç›karmak için can vermenin,
21. yüzy›la uygun bir mant›k olup olmad›¤›n› da sormadan edemiyoruz.

Foto¤raf: Aytunç Akad, Zonguldak, Kozlu Maden Oca¤›, 2010

Karbonun ve Ölümün Peflinde
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Birleflmifl Milletler ‹klim
Müzakerelerinin son evsahibi
Danimarka ile bir sonraki
konferanstan sorumlu Meksika,
Aral›k ay›nda gerçekleflecek
toplant› için kollar› s›vad›lar.
Danimarka Enerji ve ‹klim
De¤iflikli¤i Bakan› Lykke Friis,
EurActiv sitesine yapt›¤›
aç›klamada: “Birçok müzakereci
ve bakan Kopenhag Zirvesi
sonras›nda iklim krizini hissetti.
Ama flimdi san›yorum yolumuza
devam ediyoruz” dedi. Avrupa’n›n
uluslararas› iklim
görüflmelerindeki genel stratejisi
üzerine aç›klamada bulunan
Danimarkal› Bakan, Avrupa Birli¤i
(AB) ‹klim Eylemi Komiseri Connie
Hedegaard’a destek vererek
AB’nin karbon sal›mlar›n› 2020’ye
kadar yüzde 30 oran›nda azaltma
hedefinin pazarl›klar s›ras›nda
gündeme getirilece¤ini söyledi.
Friis, AB’nin tek ses olabilece¤ine
inand›¤›n› vurgulayarak di¤er
ülkeleri de bu flekilde ikna
edebileceklerini ileri sürdü.
Cancun’da ba¤lay›c› bir anlaflma
olma olas›l›¤›na pek ihtimal
vermeyen Friis, flu anda Cancun’a
do¤ru havada uçufl halindeyken
motora bakmaya vakit olmad›¤›n›
da belirtti. 

Danimarka’dan 
Son Ça¤r›: 

“Cancun Yolcusu    
Kalmas›n”
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Haberler

BBaaflflll››kkttaakkii  sözler ünlü ABD’li ak-
tör Alec Baldwin’e ait. Meksika
Körfezinde meydana gelen çevre
felaketi ünlü aktörü epey bir k›z-
d›rm›fl. Alec Baldwin Huffington
Post’ta kaleme ald›¤› yaz›da flöy-
le diyor: “11 Eylül, Katrina Kas›r-
gas› ve Meksika Körfezinde ya-
flad›¤›m›z y›k›m, bize ait olan
kültürümüzü, an›tlar›m›z›, öz-
gürlüklerimiz de dahil olmak üzere, bize ait
olan hangi de¤erlerimizi korudu¤umuzu tek-
rar mercek alt›na alma flans› sunuyor. Bizim
için Meksika Körfezi, Büyük Kanyon ya da

Lincoln An›t› aras›nda bir
fark olmamal›. E¤er petrol
flirketlerinin bu saçmal›k-
lar›ndan hâlâ b›kmad›ysa-
n›z belki de arka bahçenize
gökten dev bir katran topu
düflünce akl›n›z bafl›n›za
gelir.” Alec Baldwin öteden
beri, ABD’nin enerji politi-
kalar›n›n ray›na girmesi
için küresel petrol kartel-
lerinden birinin oyundan

ç›kmas› gerekti¤ini savunuyor zaten. Bald-
win, Huffington Post’ta soruyor: “Haz›r hü-
kümetle de daval›yken batacak flirket neden
BP olmas›n?” 

“Bats›n Bu BP”

TTeemmiizz enerji piyasas›nda rekabet her geçen
gün art›yor; ç›ta her gün daha yükse¤e konu-
yor. Bu sefer de ABD Kaliforniya merkezli
Makani Power, uçurtmalardan 1 megawatt
elektrik elde etmeyi hedefliyor. Ne kadar tu-
haf görünse de uzun kuyruklu bir uçurtma,
klasik rüzgâr türbininden çok daha fazla
enerji depolayabiliyor. Yaklafl›k 600 metre
yükseklikten uçurulan bir uçurtman›n ro-
botlar›n deste¤iyle yere inmeden hava yüze-
yinde seyredebilmesi sa¤lan›yor. Makani Po-
wer’a göre yüksek rak›ml› bölgelerden depo-
lanabilecek çok az bir enerji miktar›yla bile
küresel ihtiyaç sa¤lanabilir. 

‹‹ssvveeçç merkezli mobilya markas› IKEA, bütün
ürün stratejisini sürdürülebilirlik felsefesi-
ne göre yeniden kurmaya haz›rlan›yor. Çev-
reye duyarl› müflterilerine basit ama etkili
çözümler sunmay› hedefleyen IKEA, ilk
ad›m olarak klasik akkor ampullerin yerine
enerji tasarrufu yapan ampuller koymay› ve
2012 y›l›na kadar akkor ampulleri tamamen
tasfiye etmeyi planl›yor. Akkor ampuller ye-
rine konacak olan halojen lambalar yüzde
30 enerji tasarrufu yapabilecek. Yeni kuflak
LED lambalar ise akkor lambalardan yüzde
70 daha etkili çözüm sunuyor. 

Bizim ‹çin Küçük, 
Gezegen ‹çin Büyük Ad›m 

Uçurtmadan 
Gelen Enerji
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Yeflim Tekstil,
“Yeflim Recycle”
markas› alt›nda
üretti¤i
tiflörtlerden
sonra, flimdi de
ayn› isimle
üretti¤i geri dönüflümlü ev 
tekstili ürünleri ile de dikkat çekiyor.
Bugüne kadar “e-fabric” ad› 
alt›nda do¤aya dost kumafllar
üreten Yeflim, flimdi de bu bafll›k
alt›nda üretti¤i çarflaf ve
nevresimleri iç ve d›fl piyasadaki 
ev tekstili müflterilerine 
sunuyor. 
Üretimine 1983 y›l›nda ev tekstili ile
bafllayan ve Türkiye’de pamuklu
kumaflta geri dönüflümü uygulayan
ilk firmalardan biri olan Yeflim,
üretti¤i pamuklu ürünlerde
maksimum yüzde 50 oran›nda geri
dönüflümlü iplik kullan›rken,
polyester ürünlerde yüzde yüz geri
dönüflümlü ipli¤e baflvuruyor. 

KKooppeennhhaagg ‹klim Zirvesinin ard›ndan Goog-
le, çevre bilincini art›rmak için Google
Earth program›na iklim de¤iflikli¤ini göste-
ren ara yüzler ekledi. Google’›n yeflil ifl tem-
silcisi Benjamin Kott ve endüstri analisti Jo-
nas Vang, flirketin bloguna yapt›klar› aç›k-
lamada Google Earth’e eklenen ara yüzlerin
iklim de¤iflikli¤i sorununun potansiyel etki-
lerinin ve olas› çözümlerin ortaya konula-
bilmesi için yarat›ld›¤›n› söyledi. Google
Earth için yarat›lan ara yüzlerde kullan›c›-
lara 2100 y›l›na kadarki s›cakl›k de¤iflimleri
ve ya¤›fl miktarlar› hakk›nda tahminler su-
nuluyor. Bu bilgiler düflük emisyonlu ve
yüksek emisyonlu senaryolara ayr› ayr›
uyarlan›yor. Veriler de sa¤lam yerden: Bir-

UUzzuunn y›llard›r büyük firmala-
ra dan›flmanl›k hizmeti su-
nan Deloitte, temiz enerji
kavram›na yeni ve farkl› bir
bak›fl aç›s› getiren raporunu
28 Nisan 2010’da yay›nlad›.
Deloitte’nin ba¤›ms›z enerji
dan›flmanlar›ndan olan Dr.
Joseph A. Stanislaw taraf›n-
dan haz›rlanan bu rapor,
“Düflük Karbonlu Gelecek
‹çin Yeni Bir Enerji Dengesi” bafll›¤›n› tafl›-
yor. Rapora göre petrol fiyatlar›ndaki inifl ç›-
k›fllar sebebiyle yeflil enerjiye yat›r›mlar art›-
yor. Yeni teknolojiler petrol, do¤algaz ve kö-
mür gibi fosil yak›tlar›n daha temiz ve verim-
li kullan›m›n› ve artan enerji ihtiyac›n›n dü-
flük karbonlu bir flekilde karfl›lanmas›n›
özendiriyor.
Ekonomik büyüme, enerji güvenli¤i ve adil
piyasa gibi de¤erlerin de dikkate al›nmak zo-
runda oldu¤unu ifade eden rapora göre, bu
kavramlar ›fl›¤›nda, sadece yenilenebilir
enerjiye vurgu yapan yaklafl›mlar yetersiz
kal›yor ve temiz enerjiyi ön plana ç›karan da-

Deloitte Raporu: Hedef Dengeli ve Temiz Enerji Politikas›

Google Earth, ‹klim De¤iflikli¤ini 
Gözler Önüne Seriyor

Düflünün ki, mutfak tezgâh›n›n bir
bölümünü çiçeklere
ay›rabiliyorsunuz. Avustralyal›
meflhur bahçe mimar› Jamie
Durie’nin Electrolux için yapt›¤›
özgün tasar›mlarla aç›k mutfak
kavram› tamamen de¤ifliyor.
Electrolux’un entegre mangal ve
ocaklar› da kullan›larak
düzenlenen mutfaklarda do¤a
dostu malzemeler kullan›l›yor.
Lüks, konfor ve sürdürülebilirli¤in
ayn› çat› alt›nda sunuldu¤u do¤al
mutfaklar, esas olarak d›fl
mekânlardaki e¤lence yerlerinde
kullan›l›yor.

Yeflim Recycle’dan Geri
Dönüflümlü Uykular

Do¤an›n 
Kuca¤›nda Mutfak

ha dengeli bir durufl gere-
kiyor. Alternatif enerji
kaynaklar› üzerindeki ›srar
baz› yan›lg›lara da yol aça-
biliyor. Örne¤in, dört çe-
kerli bir arac›n deposunu
biyoyak›t etil alkol ile dol-
durmak için gerekli tah›l
ile aç bir insan›n bir y›l bo-
yunca doyurulabilece¤i he-
saplan›yor. 

Yenilenebilir enerji sektöründe yat›r›mlar›na
h›z veren ülkeler aras›nda Çin, Hindistan,
Brezilya, Pakistan ve Güney Kore gibi ülkeler
dikkat çekiyor. Çin’de 586 milyar ABD Dolar›
tutar›ndaki teflvik paketinin yaklafl›k yüzde
40’› yeflil projelere gidiyor. Çin 2030 y›l›na
kadar petrol ithalat›n› yüzde 30 ila 40, kö-
mür talebini yüzde 40 ve sera gaz› emisyon-
lar›n› yüzde 50 azaltmay› hedefliyor. Pakis-
tan, verimli do¤al gazl› araçlarda dünya lide-
ri. Bu ülkeyi Arjantin, Brezilya ve ‹ran izliyor.
2000 y›l›nda elektri¤inin yüzde 6,3’ünü yeni-
lenebilir enerjiden sa¤layan Almanya’da bu
oran 2008 y›l›nda yaklafl›k yüzde 15’e ç›kt›. 

leflmifl Milletler Hükümetleraras› ‹klim De-
¤iflikli¤i Paneli (IPCC) taraf›ndan yay›nla-
nan resmi bilgiler. Google Earth progra-
m›nda k›sa bir zaman sonra “‹klim De¤iflik-
li¤i Video Turu” da izlenebilecek. Progra-
m›n ilk denemesi Al Gore taraf›ndan anlat›-
lan “‹klim De¤iflikli¤i ile Yüzleflme” turu-
nun yay›nlanmas›yla yap›ld›. 
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“Nihai Sonuç 
Meksika’da De¤il, 
Güney Afrika’da” 
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SSüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk konusunda özgün projelere
imza atan Pricewaterhouse Coopers (PWC)
Türkiye, çal›flanlar›n›n bizzat kat›l›m›yla Ya-
ya Derne¤inin “Yürümek ‹fle Yarar” kampan-
yas›na destek veriyor. 
PWC Türkiye’nin destek verdi¤i proje ile Ya-
ya Derne¤i, en do¤al, en sa¤l›kl›, en zarars›z
ve en ucuz ulafl›m biçimi olan yürümenin ge-
rek çevresel ve ekonomik, gerekse sa¤l›k aç›-
s›ndan birçok faydas› oldu¤u gerçe¤inden
hareketle herkesi sürdürülebilir bir dünya
için ulafl›m al›flkanl›klar›n› de¤ifltirmeye ça-
¤›r›yor. “Yürümek ‹fle Yarar” projesi ile bir
ulafl›m biçimi olarak yürümeyi yayg›nlaflt›r-
may› amaçlayan Yaya Derne¤i, yürümenin

KKooçç Bilgi Grubunun kurumsal
sosyal sorumluluk birimi Yeflil
Bilgi Platformunun, Dünya Çev-
re Günü ve Çevre Koruma Hafta-
s› gündemine paralel olarak dü-
zenledi¤i “k›sa çevre filmleri”
yar›flmas›nda fienol Karaaslan
taraf›ndan yönetilen ve Kon-
ya’da Meke gölünün yok oluflunu
anlatan belgesel “Mekâns›z
Unutulan Cennet” birinci oldu. 
“Do¤a Geri Almadan” bafll›kl› yar›flman›n
ikincilik ödülünü ise, sokak hayvanlar› üzeri-
ne farkl› bir empati denemesi olan, Tolga Öz-
torun yönetimindeki “Ezber” elde etti. Emre
Karayel, Sevinç Erbulak, Ifl›k Yenersu, Lale
Mansur, Derya Alabora, Ayla Algan ve Beste
Bereket gibi ünlü ve deneyimli oyuncular›n
sokak hayvanlar›n› canland›rd›¤› “Ezber”in

ard›ndan dereceye giren son
film ise, George Orwell’in mefl-
hur 1984 roman›ndan da esin-
lenen, 2084 oldu. 
Rejisörlü¤ünü fienol Çöm’ün
yapt›¤› “Hasta” ve Hakan Gök
taraf›ndan çekilen “Olta” ise
Jüri Özel Ödülünü ald›lar. Koç
Bilgi Grubu Kurumsal ‹letiflim
Direktörü Banu Aydo¤an tö-
rende yapt›¤› konuflmada,

“Do¤a Geri Almadan” yar›flmas› sayesinde
Yeflil Bilgi Platformunun 500 bin kifliye ulafl-
may› baflard›¤›n› vurgulad›. EKOIQ dergisi-
nin ifl ortaklar› aras›nda bulunan Yeflil Bilgi
Platformu taraf›ndan düzenlenen müsaba-
kaya Tunceli’den Konya’ya kadar, Türki-
ye’nin dört bir yan›ndan 50’den fazla baflvu-
ru yap›ld›. 

faydalar›n› flöyle özetliyor: “Yürümek en do-
¤al, en sa¤l›kl›, en zarars›z ve en ucuz ulafl›m
biçimidir. Yürüyünce psikolojimiz düzelir.
‹flyerinde verimimiz artar. Yürümenin; za-
rarl› egzoz gazlar›n›n oluflmas›n› önlemek-
ten otomobil ihtiyac›n› azaltmaya, yerel eko-
nomiyi canland›rmaktan fosil yak›t kullan›-
m›n› düflürmeye varan çevresel, toplumsal
ve ekonomik birçok faydas› vard›r. Sürdürü-
lebilir bir dünya aç›s›ndan yürümenin önemi
büyüktür.” Yaya Derne¤i, 30 dakika ile bir
saat aras›nda yap›lacak yürüyüfllerle ve yü-
rümenin toplu tafl›ma sistemi ile birlikte kul-
lan›lmas›yla, otomobil kullan›m›n›n çok cid-
di oranda düflürülebilece¤ine dikkat çekiyor.

“Do¤a Geri Almadan” K›sa Film Yar›flmas› Sonuçland›

Harika Bir S›f›r Karbon Projesi: Yürüyün!

BM ‹klim Görüflmelerinin Bonn’da
sona eren diplomatlar
toplant›s›ndan sonra bas›na bir
aç›klama yapan BM ‹klim
Konferans› Sekretarya Baflkan› Yvo
de Boer, “nihai sonuç Meksika’da
de¤il, ancak Güney Afrika’da
al›nabilir” dedi. 
1 Temmuz itibariyle görevini
Kostarikal› diplomat Christiana
Figueres’e devredecek olan de
Boer, görüflmelere taraf 185 ülkeyi
ba¤lay›c› bir sözleflme imzalamaya
davet etti ve “Kopenhag’da
hepimiz sar› kart gördük, e¤er
çal›flmalara kat›lan diplomatlar
mutabakata varamazlarsa, k›rm›z›
kart görmeyi hak ederler” dedi.
Baflkanl›k görevini devralacak
Figueres de taraflar›n k›r›lgan
dünyam›z› koruma konusunda
yeterli kararl›l›¤› göstermemesinden
yak›nd› ve “Henüz barda¤›n yar›s›
dolu diyemiyoruz, ama dolmaya
bafllad› diyebiliriz” diye konufltu.
Bonn’da nispeten iyimser bir
havan›n esmesine 22 sayfal›k yeni
bir metnin yol açt›¤› bildiriliyor.
Zimbabwe temsilcisi Margaret
Mukahanana-Sangarwe
baflkanl›¤›ndaki bir heyet
taraf›ndan haz›rlanan bu metnin
taraflar aras›ndaki tart›flma
konular›n› önemli ölçüde daraltt›¤›
belirtiliyor. Ne var ki, önde gelen
otoriteler, emisyon hedeflerinin
suland›r›lmas›na kesinlikle karfl›
olduklar›n› yenilediler. Meksika
Zirvesinden önce A¤ustos ay›nda
diplomatlar düzeyinde bir
toplant›n›n daha yap›lmas›
öngörülüyor. Çin’in bu toplant›ya ev
sahipli¤i yapma teklifi, BM
çevrelerinde olumlu yank› buldu.
Diplomatlar bunu Çin’in
Meksika’da daha proaktif bir rol
oynama iste¤inin belirtisi say›yor.
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HHeemm  dünyay› kurtar›p hem de Starbucks’ta
bedava kahve içmek istemez misiniz? Yan›t›-
n›z olumlu ise, Starbucks taraf›ndan düzen-
lenen Betacup Yar›flmas›na kat›labilirsiniz.
Yar›flman›n kurallar› basit: Starbucks’a yeni-
den kullan›labilir kupayla giden her yar›flma-
c› tahtaya yaz›l›yor. Yanl›fl anlafl›lma olma-
s›n, müdüre flikâyet için de¤il ödüllendiril-
mek için. Tahtaya yaz›lan her 10. müflteri si-
parifl etti¤i kahveyi bedava içme hakk› kaza-
n›yor. Yar›flma için temel oluflturan Karma
Cup felsefesine göre, kupas›yla 430 girifli ge-
çen ilk yar›flmac› ise 10 bin dolar para ödülü
kazanacak. Starbucks dükkânlar›nda y›lda
58 milyar kâ¤›t bardak kullan›ld›ktan sonra

çöpe at›l›yor. Bu bardaklar› üretmek için 20
milyon a¤aç kesiliyor. Yine ‘kullan at’ bar-
daklar için harcanan enerji 53 bin konutun
ihtiyac›na eflit. Starbucks, 2015 y›l›na kadar
bütün fincanlar›n› geri dönüfltürülebilir, ye-
niden kullan›labilir ya da gübreleflebilir
(compostable) hale getirmeyi planl›yor.

Starbucks’ta 
Tahtaya Yaz›l›n
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‹kinci y›l›n› dolduran Yefliller
Partisinin I. Ola¤an Kongresi 6
Haziran günü Petrol ‹fl binas›n›n
toplant› salonunda yap›ld›. Partide
önümüzdeki iki y›l içinde görev
alacak kurullar ve eflsözcüler
belirlendi. Yeflillerin yeni
eflsözcüleri Yüksel Selek ve Ümit
fiahin oldu. Kurul seçimleri
yap›l›rken yüzde 50 kad›n kotas›
ve rotasyon ilkesi uyguland›.
Yefliller, yeni döneminde nükleer
santrallere, Kaz Da¤lar›nda
maden arama iznine karfl›
kampanyalar›na devam etmeyi
hedefliyor. Yefliller Terörle
Mücadele Kanunu (TMK)
ma¤duru çocuklar ve Gazze için
yap›lan eylemlere de kat›l›yor. 

Yefliller Partisinin
Yeni Eflsözcüleri:
Selek ve fiahin 

Bu y›l transfer
sezonu sadece
spor
dünyas›nda
aç›lmad›. Yeni
mevsimin ilk
transfer
bombalar›ndan
birini dünyan›n
öncü temiz teknoloji
kurulufllar›ndan Khosla duyurdu.
Khosla, Avrupa ve Çin’deki
pazarlar konusunda destek
alabilmek için eski ‹ngiltere
Baflbakan› Tony Blair’i dan›flman
olarak transfer etti. fiirketin Hint-
Amerikan kökenli sahibi Vinod
Khosla, “Bizim gibi ‘teknoloji
ineklerinin’ yerel ve küresel
siyaset konusundaki birikimleri
oldukça yetersiz. Kurumsal
davran›fllar, jeopolitik güç ve
de¤iflim gibi konularda Tony
Blair, bizim için çok ideal bir
yard›mc›” dedi. 

Khosla’dan Dev
Transfer: Blair

BBeeyyaazz eflya sektörünün köklü flirketlerinden
biri olan Arçelik Afi, Avrupa’n›n en sayg›n
yar›flmalar›ndan biri olarak kabul gören
“Plus X” yar›flmas›nda yenilikçilik, ergono-
mi, kullan›m kolayl›¤›, tasar›m, ekoloji
ve/veya fonksiyonellik olmak üzere befl
farkl› kategoride toplam 16 ödüle lay›k gö-
rüldü. Köln’de gerçeklefltirilen “Plus X” ödül
töreninde Arçelik Afi’nin Beko marka-
s› alt› ürünüyle ödüllendirilirken,
Blomberg sekiz, Grundig ise iki ürü-
nüyle ödül kazand›. 
Dünyada bir “ilk” uygulama olarak
tek bir tuflla kullan›m kolayl›¤› sa¤la-
yan ve minimum enerjiyle en iyi so-
nucu veren Beko
One-Touch (DFN
1000 X) bulafl›k
makinesi ‘kulla-
n›m kolayl›¤› ve
tasar›m’ katego-
risinde ödüllen-
dirilirken, Be-
ko’nun di¤er bu-
lafl›k makinesi
DFN 71042 S ise

kullan›m kolayl›¤›, tasa-
r›m ve ekoloji ödülüne
sahip oldu. 
Beko’nun f›r›nlar› ara-
s›nda tasar›m ve ekoloji
ödüllerine lay›k görülen
DRW 11400 FB modeli-
nin ›s›tma çekmecesine
25 kg a¤›rl›¤a kadar alt›

kiflilik servis tabak-
lar› s›¤abiliyor. ‘Kul-
lan›m kolayl›¤› ve
ekoloji’ alan›nda
ödül kazanan çama-
fl›r makinesi Ak›ll›
XKL9 ise, dokuz kilo-
ya kadar çamafl›r y›-
kayabiliyor. 

Arçelik’e 16 Ödül Birden
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Türk Ekonomi Bankas› (TEB),
‹stanbul Ataköy’deki flubesinin ve
“Mobil ATM”sinin enerjisini
güneflten elde etmeye bafllad›¤›n›
aç›klad›. “TEB Mobil ATM”nin
üzerini ve Ataköy flubesinin
çat›s›n› günefl panelleriyle
donatan Banka, ATM’lerde de
LED ›fl›kland›rmalar kullanarak
yüzde 80 enerji tasarrufu
sa¤lamay› baflard›.
Günefl enerjisi ile ilgili ilk
uygulamas›n›, tek katl› oldu¤u için
günefl ›fl›nlar›n› rahatl›kla alabilen
Ataköy flubesinde hayata geçiren
TEB, özellikle güney illerindeki,
tek katl› ve günefl paneli
konulabilecek flubelerinde bu
uygulamay› yayg›nlaflt›rmay›
planl›yor. Günefl enerjisinden elde
edilen elektrik, flubelerin
ayd›nlatmas›nda kullan›l›yor.
Banka flube ve ATM’lerinin yo¤un
olmad›¤› bölgelerde ve güneydeki
tatil yörelerinde faaliyet gösteren
“TEB Mobil ATM” ise enerjisinin
tamam›n› mazot yerine günefl
panellerinden elde etmeye
bafllad›. Jeneratör ve yak›t bedeli
hesapland›¤›nda, günefl enerjisi
panelleri kendini 20 ayda amorti
edebiliyor. “TEB Mobil ATM”,
günefl enerjisi sayesinde
jeneratörle çevreye sald›¤› karbon
miktar›n› da s›f›rlam›fl oluyor.

TEB Yüzünü
Günefle Döndü

22  HHaazziirraann’’ddaa  60. Kurulufl Y›ldö-
nümünü kutlayan Türkiye S›-
nai Kalk›nma Bankas› (TSKB),
2010 Financial Times Sürdürü-
lebilir Bankac›l›k Ödülleri kap-
sam›nda “Geliflmekte Olan Ülkeler” katego-
risinde Do¤u Avrupa’da üçüncü kez “Y›l›n
Sürdürülebilir Bankac›l›k” ödülünün sahibi
oldu. 
Financial Times ve bir Dünya Bankas› Grubu
üyesi olan IFC (International Finance Corpo-
ration) taraf›ndan bu y›l beflincisi düzenle-
nen ‘2010 Financial Times Sürdürülebilir
Bankac›l›k Ödülleri,’ çevre ve sürdürülebilir-
lik faaliyetleri yürütülen kurulufllara verili-

yor. TSKB, bugüne dek
200’ün üzerinde yenilenebi-
lir enerji projesini inceleye-
rek, toplam 83 adet projeyi
finanse etti. Finansman sa¤-

lanan projelerin toplam kurulu gücü 2260
megawatta ulafl›yor. Bu projelere TSKB tara-
f›ndan aktar›lacak toplam tutar ise 1,3 milyar
Amerikan dolar›. Finanse edilen projelerden
640 megawatt kurulu güce sahip 23 adedi
flimdiden tamamlanarak elektrik üretmeye
bafllad›. Son bir not: TSKB’nin finanse etti¤i
yenilenebilir enerji projelerinin faaliyete
geçmesi ile Türkiye’nin sera gaz› sal›n›m› 5,3
milyon ton azalacak.

DDüünnyyaa Kufllar› Koruma Kurumunun (BirdLi-
fe International) ortaklar› olan Do¤a Derne-
¤i ve Yunan Ornitoloji Derne¤i, yelkovan
kufllar›n›n göç yollar›n› izliyor. Dünya Do¤a
Koruma Birli¤i (IUCN) taraf›ndan yap›lan
de¤erlendirmeye göre nesli tehlike alt›na
girmek üzere olan yelkovan kufllar›n›n Tür-
kiye’deki durumu takip edilemiyor. Bir deniz
kuflu olan yelkovan, Do¤u ve Orta Akdeniz’e
özgü bir tür olarak biliniyor ama türün üre-
me ve beslenme alanlar› ise tam bir muam-
ma. Yunanistan, ‹talya, Fransa, Tunus ve
Malta’n›n ›ss›z küçük adalar›nda yuvalan-
d›klar›, ‹stanbul Bo¤az›n› kullanarak Kara-
deniz’e ulaflt›klar›, burada beslenip k›fllad›k-
lar› tahmin ediliyor. Ancak bu bilgiler henüz
do¤rulanabilmifl de¤il. 
Do¤a Derne¤i ve Yunan Ornitoloji Derne¤i ta-
raf›ndan yap›lan çal›flma çerçevesinde ‹stan-
bul Bo¤az›, Midilli ve Limni adalar›nda efl za-
manl› say›mlar yap›ld›. ‹stanbul Kufl Gözlem
Toplulu¤u uzmanlar› taraf›ndan Bo¤azi-
çi’nde yap›lan say›mda bir günde 25 binin
üzerinde yelkovan tespit edildi. Midilli ada-

s›nda yap›lan gözlemlerde ise bir günde 14
binin üzerinde yelkovan say›ld›. Bu sonuçlar,
her iki bölgenin de türün göçü için kritik öne-
me sahip oldu¤unu aç›k bir flekilde gösteri-
yor. Bu çal›flma sayesinde bu bölgeler bugün
say›s› 10 binin üzerinde olan Önemli Kufl
Alanlar› (ÖKA) aras›na girebilecek. 
Avrupa Birli¤i Life Fonu ve ‹ngiltere Kraliyet
Kufllar› Koruma Derne¤i (RSPB) taraf›ndan
desteklenen bu proje ile ilk ortak çal›flmas›n›
yapan Do¤a Derne¤i ve Yunan Ornitoloji Der-
ne¤i, di¤er Ege kufllar›n›n korunmas› için bir-
likte çal›flmaya devam etmeye de karar verdi.

Yelkovan Kufllar›n›n Pefli S›ra

Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›  3. Defa 
‘Y›l›n Sürdürülebilir Bankas›’ Seçildi 
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r›n ilk akl›na gelen kelimelerse, güç, elektrik,
hareket, ›fl›k ve günefl oldu. 
Zorlu Enerjinin, sürdürülebilir enerji kavra-
m›n› yayg›nlaflt›rabilmek için çocuklara yö-
nelik faaliyet ve etkinlikleri bu çocuk kitab›
ile de s›n›rl› de¤il. Yine 6-12 yafl grubu çocuk-
lar aras›nda düzenlenen “Enerjimizi gelece-
¤imize tafl›yal›m” bafll›kl› resim yar›flmas›n›n
konusu da enerji verimlili¤iydi. 
‹letiflim projesinin bir baflka aya¤› ise enerji
santralleri gezileri oldu. Yeflil Ejderha’dan al-
d›klar› mektupla Lüleburgaz, Gökçeda¤ ve
Denizli’deki santralleri gezen çocuklar enerji
biriktirme sözü verdiler. Zorlu Enerji Grubu,
Osmaniye’de bafllatt›¤› ilkokullara yönelik
çal›flmalar›na iflletmelerinin bulundu¤u di-
¤er flehirlerde de devam etmeyi planl›yor.
Zorlu Enerji, çocuklara yönelik enerji e¤itim-
lerini Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›yla
(TEGV) birlikte yayg›nlaflt›rmay› da planl›-
yor. ‹flbirli¤i kapsam›nda, yaz boyunca Türki-
ye’nin dört bir yan›ndaki 11 çocuk park›nda
çocuklara yönelik enerji e¤itimleri verilecek.

Yeflil Ejderha ‹flbafl›nda

BBuu¤¤ddaayy Derne-
¤i Avrupa’n›n
çevre politika-
s› alan›ndaki
en büyük kon-
ferans› say›lan

Greenweek’e befl kiflilik bir kadro, stant ve
“Çeflitlilik Ülkesinde Sürdürülebilirlik To-
humlar› Atmak” slogan›yla kat›ld›.  
Avrupa Komisyonunun Çevreden Sorumlu
Komiseri Janez Potocnik organizasyonla il-
gili “Dünya art›k biyoçeflitlilik kayb› gerçek-
li¤iyle yüzleflmeli. Greenweek 2010’un bunu
sa¤layaca¤›n› umuyorum” dedi. Kat›l›mc›lar
konusunda son derece seçici olan konfe-
ransta her y›l sadece 50 kuruluflun stant aç-
mas›na izin veriliyor.

GGüünneeflfl  Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Der-
ne¤i (GENSED) Yönetim Kurulu üyeleri ve
TBMM Enerji Komisyonu Üyeleri ile bir araya
geldi. GENSED Yönetim Kurulu Baflkan› Le-
vent Gülbahar de¤ifliklik tasla¤›nda, ev tipi
PV sistemler için herhangi bir teflvik olmad›-
¤›n› söyledi. Orta ölçekli PV uygulamalar› için
ise sadece y›ll›k mahsuplaflma (net metering)
olaca¤› bilgisini veren Gülbahar, taslakta bu
kategori için kWh(kilowatt/saat) bafl›na ilave
bir teflvik (F‹T) bulunmad›¤›n› kaydetti. Bü-
yük ölçekli, lisansl› uygulamalar için Meclis
Genel Kuruluna sunulacak taslakta yer alacak
teflvik bedelinin 11-15 euro cent/kWh aras›n-
da olaca¤›n› belirten GENSED Yönetim Kuru-
lu Baflkan›, yerli üretim için herhangi bir pozi-
tif ayr›m›n da öngörülmedi¤ini söyledi. 

Bu¤day Derne¤i
Greenweek’te   

Günefl Enerjisinde 
Teflvik, Büyük Yat›r›ma!

RRüüzzggâârr  enerjisi alan›na önemli yat›r›mlar ya-
pan Zorlu Enerji Grubu, bir çocuk iletiflim pro-
jesi bafllatt›. Enerji tasarrufu, do¤a ile dost ya-
flam, iklim de¤iflikli¤i ve yenilenebilir kaynak-
lar konusunda çocuklar› bilgilendirmeyi
amaçlayan bu iletiflim projesinin ilk aya¤›, 
6-12 yafl aras›ndaki çocuklara seslenen “Zorlu
ile Rüzgâr Enerjisi” isimli çocuk kitab› oldu. 
Kitab›n ana kahraman› Yeflil Ejderhan›n
maskot olarak seçilmesine ise çocuklarla be-
raber karar verildi. Enerji denilince çocukla-

Kesintisiz güç kaynaklar›, art›k
çal›flma hayat›m›z›n önemli
parçalar›. Ani ve uzun süreli
elektrik kesintilerinde, hem bilgiyi
kurtarmam›za, hem de çal›flmaya
devam etmemize yard›mc› olan
bu cihazlar›n önemi de azalacak
gibi durmuyor. Entegre kritik güç
ve so¤utma sistemlerinin öncü
firmalar›ndan APC by Schneider
Electric taraf›ndan gelifltirilen yeni
kesintisiz güç kayna¤›
BackUPSPro da, ev ofislerini ve ifl
yerlerini güç kesintilerinin neden
oldu¤u aksakl›klardan ve yüksek
maliyetlerden koruyor. Ancak
BackUPSPro ayr›ca,
kullan›lmayan birimlere giden
gücü otomatik olarak kesip,
gereksiz enerji harcamalar›n›
durdurarak kullan›c›n›n güç ve
enerji tasarrufu yapmas›n› da
sa¤l›yor. Dolay›s›yla hem
bilgilerinizi, hem de enerjinizi
koruyor; sizi gereksiz
masraflardan, dünyay› da fazla
enerji kullan›m›ndan kurtar›yor.

BackUPSPro: Hem
Bilginizi, Hem de
Enerjinizi Korur
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AKILLI VE YEfi‹L
GELECE⁄‹N KENTLER‹:

‹llustrasyon: Kamile KUZU
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lvin Toffler ve Heidi Toffler
Üçüncü Dalga adl› kitaplar›n›
1980 y›l›nda yay›nlad›lar.

“Üçüncü Dalga” ile anlatmak istedik-
leri insanl›k tarihinde tar›m ve sanayi
toplumlar›ndan sonra flimdi bilgi top-
lumuna geçilmekte oldu¤uydu. Oysa
Microsoft kurulal› daha befl, Apple ku-
rulal› dört y›l olmufltu. ‹nternet hemen
hiç duyulmam›fl bir fleydi. Ama ayn› ki-
tapta Tofflerler geçiflin birkaç on y›l
alaca¤›n› da söylüyorlard›.

Aradan geçen otuz y›l içinde üretim-
de, hizmetlerde, tedarik zincirlerinde
ve günlük yaflam›m›zda temel dönüfl-
türücü kuvvet olarak bilginin rolü tar-
t›fl›lmaz hale geldi. De¤iflim, inovas-
yon, yenilenme kavramlar› ifl yaflam›-
n›n günlük diline girdi. Ne var ki flimdi
bilgi toplumuna geçifl sürecinde ilginç
bir aflamaya geldi¤imiz anlafl›l›yor. 

May›s ve Haziran aylar›nda ‹stan-
bul’da merkez medyaya pek yans›ma-
yan ilginç geliflmeler yafland›. Düzen-
lenen de¤iflik toplant›larda IBM, GE,
Siemens, BASF gibi dev küresel firma-
lar büyük vaatlerle ortaya ç›kt›lar:
“Ak›ll› Kentler, Sürdürülebilir Kentler
Yarat›lmas›” fleklinde adland›r›labile-
cek bir amaca katk›da bulunmay› he-
defleyen genifl kapsaml› projelerin ta-
n›t›mlar›n› yapt›lar. Bunlar yaln›z Tür-
kiye için de¤il, tüm dünya kentleri için
önerilen projelerdi. Söz konusu olan
muazzam bir küresel giriflim!

Böyle bir giriflimin gündeme gelme-
sinin nedeni, tüm dünyada sanayi top-
lumlar›na temel olmufl altyap›lar›n za-
manlar›n› doldurmufl, verimsizleflmifl
olmas›. Bafllang›çta geliflimin temelini

oluflturan bu altyap›lar bugün gelifli-
min önünde bir engel oluflturur hale
gelmifl durumda. 

Enerji sistemleri, su sistemleri, ula-
fl›m sistemleri, iletiflim sistemleri
mevcut durumda hem muazzam israfa
ve kay›plara yol aç›yor, hem de çevre
kirlili¤ine ve küresel ›s›nmaya neden
oluyor. Binalar da öyle. E¤itim, sa¤l›k,
kamu güvenli¤i sistemleri ve tedarik
zincirleri ifllevlerini tam yerine getire-
mez halde. Özel ve kamusal yönetim
sistemleri büyük ölçüde ifllevsiz bü-
rokrasilere dönüflmüfl durumda.  

fiirketler müflterileri, hastaneler
hastalar›, okullar ö¤rencileri ve kamu
yönetimleri yurttafllar› merkeze al›p
örgütlenmek isteseler de bu altyap›-
larla ço¤u durumda bu mümkün olmu-
yor. Çünkü bu ancak bilgi temelinde ve
bilgi çevresinde örgütlenip ifllemekle
gerçeklefltirilebilecek bir hedef!  

Sanayi toplumunun altyap›lar› ise
maddi nesneler temelinde kurulmufl
ve flimdi bilgi ça¤›na geçilirken bu hal-
leriyle sadece verimsizlik üretiyorlar,
o nedenle bilgi temelinde yeniden ku-
rulmalar› gerekiyor. 

‹flte, söz konusu küresel flirketler bu-
nu vaat ediyorlar. Bütün bu altyap› sis-
temlerindeki bileflenleri dijital veri top-
lay›c› enstrümanlarla donatacak, bun-
lar› ba¤lant›land›racak ve elde edilen
verileri analiz edecek ve yorumlayacak
flekilde ak›ll› k›lacak, aralar›nda ileti-
flim kurabilen sistemler öneriyorlar.    

Bu, kuflkusuz onlarca y›l alacak bir
dönüflüm süreci olacak ve böylece “Ye-
ni Sanayi Devrimi”nin, Küresel Bilgi
Toplumunun altyap›s› oluflacak.  

Bu ba¤lant›l› ve ak›ll› yeni altyap›;
yepyeni bir tarzda iflleyecek yeni ifller,
yeni ifl modelleri, yeni istihdam ola-
naklar› yarat›lmas›na, ekonomik bü-
yümeye temel olaca¤› kadar, insanl›-
¤›n burgac›nda k›vrand›¤› (iklim de¤i-
flikli¤i, enerji darbo¤az›, küresel g›da
ve ilaç tedarik zincirlerinin yetersizli-
¤i, artan güvenlik endifleleri gibi) so-
runlar›n çözülmesini de olanakl› hale
getirecek. Ak›ll› kentlerle birlikte sür-
dürülebilir kentler de gelecektir. Müfl-
teri merkezli flirket ekosistemleri, ö¤-
renci merkezli e¤itim/ö¤renim ekosis-
temleri, hasta merkezli sa¤l›k ekosis-
temleri ve yurttafl merkezli kamu yö-
netim ekosistemleri sürdürülebilir ol-
mak için kaç›n›lmaz flekilde do¤al eko-
sistemlerle uyum içinde olacak. 

Bunun temelini tekil altyap› sistem-
leri içindeki, bütün sistemler aras›n-
daki ve bu sistemlerle do¤al ekosis-
temler aras›ndaki giderek artacak kü-
resel çaptaki ba¤lant›lar ve karfl›l›kl›
ba¤›ml›l›k oluflturacak. 

‹flin ilginç yan›, 21. yüzy›lda insanl›-
¤a sürdürülebilir bir gelece¤in altyap›-
s›n› kurmay› vaat eden flirketlerin tam
da 19 ve 20. yüzy›llarda tüm dünyada
sanayi toplumunun altyap›lar›n›n ku-
rulmas›nda rol alm›fl flirketler olmas›. 

Ama önceki sanayi devriminde ol-
du¤u gibi, bu sefer de, bu yeni altyap›-
lardan, bu yeni teknolojilerden en çok
yarar› sa¤layacak olanlar, onlar› gelifl-
tiren ve kuran firmalar de¤il, yeni ifl
modelleri, yeni ürünler, yeni giriflim-
ler için kullanacak firmalar olacak. Ve
müflteri, ö¤renci, hasta ve yurttafl ola-
rak bireyler!

Sürdürülebilir Kentler ve Birey
A

Zülfü D‹CLEL‹
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““SSmmaarrtteerr  PPllaanneett  vvee  SSmmaarrtteerr  CCiittiieess””  ççaall››flflmmaass››  iiççiinn
IIBBMM’’iinn  2211..  yyüüzzyy››ll  ssttrraatteejjiissii  ddiiyyeebbiilliirr  mmiiyyiizz??
IBM, Bilgi Teknolojileri alan›nda verdi¤i hizmetler-
de, ifl ve teknoloji dünyas›n›n de¤iflimlerine önderlik
eden kavramlar›n yarat›c›l›¤›n› yap›yor. Geçmifl dö-
nemlerde ortaya ç›kan e-ifl, ifl dönüflümü, inovasyon
kavramlar›n› buna örnek olarak verebiliriz. Bu yüz-
y›lda ürün ve hizmetlerini, daha önce gelifltirilen
tüm kavramlar› içeren “Ak›ll› fiehirler/Ak›ll› Dünya”
vizyonu çerçevesinde konumland›r›yor. Bilgi Tekno-
lojileri ve ifl ortam›ndaki de¤iflimleri etkin ve bütün-
sel de¤er yaratan flekillere dönüfltürmeyi ve bu saye-
de daha ak›ll› ifller, flehirler ve dünya yaratmay› he-
defliyoruz.   

BBuu  yyeennii  ssttrraatteejjii  nnaass››ll  vvee  nnee  zzaammaann  oolluuflflttuurruulldduu??  SSaa--
nn››rr››mm  kkiicckkooffff’’uu  ‹‹ssttaannbbuull’’ddaakkii  üüsstt  ddüüzzeeyy  bbiirr  IIBBMM  ttoopp--
llaanntt››ss››nnddaa  yyaapp››llmm››flfl……
IBM’in Ak›ll› Dünya vizyonu, 12 Kas›m 2008 tarihinde
‹stanbul’da gerçeklefltirilen Business Leadership Fo-
rum’da, IBM CEO’su Sam Palmisano taraf›ndan duyu-
ruldu. ‹stanbul’un stratejik konumu ve dünyan›n
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IBM Orta ve Do¤u Avrupa Sat›fl ve ‹fl Gelifltirme Yöneticisi Ebru Aktan:

“Bütünleflik, Zeki ve ‹fllevsel 
Sistemler Kuraca¤›z”

Geçti¤imiz aylarda iki önemli etkinlikle,
“Smarter Planet/Smarter Cities”
projeksiyonlar›n› Türkiye’de de tan›tmaya
bafllayan IBM’in Orta ve Do¤u Avrupa Sat›fl ve
‹fl Gelifltirme Yöneticisi Ebru Aktan, “Evrendeki
tüm iflleyifl, birbirinden ba¤›ms›z görülen,
yönetilmeye çal›fl›lan, asl›nda ortak kaynak
kullanan ve iflleyen sistemlerden olufluyor. IBM
bu sistemleri, bütünleflik, zeki ve ifllevsel hale
dönüfltürmeyi hedefliyor” diyor. 
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Stockholm Çevre ve
Sa¤l›k Hizmetleri
Direktörü Gunnar
Söderholm, IBM’in
davetlisi olarak
Türkiye’deydi. 

önemli metropollerinden biri olmas›, bu kav-
rama çok de¤iflik boyutlar kat›yor ve bu top-
lant›y› da bizler için çok daha anlaml› k›l›yor.   

NNaass››ll  bbiirr  ddüünnyyaa  bbeekklliiyyoorr  bbiizzii  iilleerrddee??  IIBBMM’’iinn
öönneerriilleerriiyyllee  nneeyyiinn  ggeerrççeekklleeflfleeccee¤¤iinnii  uummuutt
eeddiiyyoorrssuunnuuzz??
Dünya nüfusu giderek art›yor ve flehirleflme
büyük bir h›z kazan›yor. 1900 y›l›nda dünya
nüfusunun sadece yüzde 13’ü flehirlerde yafl›-
yordu. 2050 y›l›nda bu oran›n yüzde 70’e, bir
baflka deyiflle 3,3 milyar kifliden 6,4 milyar
kifliye ç›kaca¤› öngörülüyor. Günümüzün fle-
hirleri, dünyan›n enerjisinin tahmini olarak
yüzde 75’ini tüketiyor, sera gazlar›n›n yüzde
80’inden fazlas›na neden oluyor, altyap› s›-
z›nt›lar› nedeniyle su arz›n›n yüzde 20’sini
kaybediyor. 

fiehirlerin kalabal›klaflmas› olas›l›¤›na
karfl›n, kulland›¤›m›z kaynaklar (su, enerji
vb) s›n›rl› kalacak. Elimizdeki tüm bilgilerle,
bu kaynaklar› daha etkin kullanmay› sa¤la-
yabilir, sürdürülebilir büyüme ve geliflimi ya-
kalayabiliriz. Bugüne kadar farkl› alanlarda
yap›lm›fl ve yap›lmas› planlanan önemli tek-
noloji yat›r›mlar› bulunuyor. fiimdi dünya
için kritik olan, teknolojinin yaratt›¤› veriyi
nas›l daha etkin kullanabilece¤imiz, sürdü-
rülebilir büyüme ve kalk›nma için bilgiye na-
s›l dönüfltürebilece¤imiz. Bilgiyi, iflleyifli yö-
netmeye yönelik tüm süreçlere ve ifl modelle-
rine de aktarmam›z gerekiyor.   

AAkk››llll››  bbiirr  kkeenntt  vveeyyaa  aakk››llll››  bbiirr  ggeezzeeggeenn,,  yyeeflfliill  vvee
ssüürrddüürreebbiilliirr  oollaann  mm››dd››rr??  NNaass››ll  bbiirr  iilliiflflkkii  vvaarr
aarraallaarr››nnddaa??
Ak›ll› bir kent ve gezegen için en önemli koflul,
yaflam alanlar›n›n yarat›lmas›. Yaflam alan›
kavram›, içinde bire bir yeflil ve sürdürülebilir
bir dünya kavram›n› tafl›yor. Bunun da ön ko-
flulu, kaynaklar›n etkin, verimli, do¤al dön-
güyle uyumlu kullan›lmas›n›n sa¤lanmas›.   

BBuuggüünnee  kkaaddaarr  kkuullllaann››llaann  ““aakk››ll””ddaann  nnaass››ll  bbiirr
ffaarrkkll››ll››kk  öönnggöörrüüyyoorrssuunnuuzz,,  ““SSmmaarrtteerrPPllaanneett
aanndd  CCiittiieess””  ddeerrkkeenn??
Ak›l, bugüne kadar hep teknolojik ve altyap›-
sal yat›r›mlarla bir tutuldu, oysa gerçek ak›l

tüm yat›r›mlar›n birbiriyle iliflki içinde ve
proaktif olarak yönetilebilir olmas›nda. Bir
di¤er deyiflle, ak›ll› teknolojiler ve sistemle-
rin yaratt›¤› bilgiyi kullanarak, öngörü, simü-
lasyon, modelleme yap›lar›yla izlemeye, öl-
çümlemeye ve kaynaklar›n süreklili¤ine yö-
nelik yönetim yap›s›n›n oluflturulmas›, dün-
yay› ve flehirleri “daha” ak›ll› k›l›yor.   

SSaann››rr››mm  iiflfliinn  öözzüünnüü  eenn  iiyyii  öözzeettlleeyyeenn  kkaavvrraamm::
SSyysstteemm  ooff  ssyysstteemmss..  BBuu  kkaavvrraammssaallllaaflfltt››rrmmaayy››
bbiirraazz  ddaahhaa  aaçç››kkllaarr  mm››ss››nn››zz??  
Evrendeki tüm iflleyifl, birbirinden ba¤›ms›z
görülen, yönetilmeye çal›fl›lan, asl›nda ortak
kaynak kullanan ve iflleyen sistemlerden olu-
fluyor. IBM bu sistemleri, üç boyutta dönüfl-
türmeyi hedefliyor; bütünleflik, zeki ve ifllev-
sel. Sistemlerin içindeki tüm araçlar fonksi-

‹stanbul’da düzenlenen önemli
etkinliklerden birinde IBM’in,
Avrupa’n›n ilk “yeflil baflkenti”
unvan›n› alan Stockholm’ün
trafik sorununu nas›l çözdü¤ü de
ele al›nd›. Stockholm Çevre ve
Sa¤l›k Hizmetleri Direktörü
Gunnar Söderholm, “IBM’in
Stockholm’e özel gelifltirdi¤i ve
2007’den itibaren uygulanan
‘Stockholm fiehir Trafik Projesi’,
sadece trafik problemini
hafifletmekte de¤il, sürdürülebilir
yeflil politikalar yürütmemizde de
etkili oldu. Stockholm’ün ‘2010

Avrupa Birli¤i Yeflil Baflkenti’
unvan›na hak kazanmas›nda
büyük paya sahip ak›ll› trafik
sistemleri sayesinde, flehirdeki
trafik oran›nda yüzde 18, flehir içi
karbon emiliminde ise yüzde 14-
18 oran›nda düflüfl gözlendi. Ak›ll›
trafik sistemleri; trafik
s›k›fl›kl›¤›nda uygun güzergâhlar
konusunda araçlar›
bilgilendirerek zaman kayb›n›
önlerken, trafik yo¤unlu¤una
ba¤l› dinamik ücretlendirmeyle,
gelirleri art›rmam›zda etkili oldu”
aç›klamas›nda bulundu.

Stockholm’ün Trafik Sorunu Nas›l Çözüldü?
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Smarter Planet Day
etkinli¤inde, IBM’in birçok

uluslararas› yöneticisi, ak›ll›
kentlerle ilgili deneyim ve
bilgilerini aktard›. Günün

son konuflmac›s› ise,
Sabanc› Holding Yönetim

Kurulu Baflkan›
Güler Sabanc›’yd›.

yonelli¤in ötesinde, toplad›klar› bilgilerle da-
ha ifllevsel bir yap›ya kavufluyor, bilginin iflle-
yifle dönüfltürülmesi tüm sistemi daha ak›ll›
k›l›yor, en önemlisi bu ifllevsellik ve ak›l en-
tegre bir yap›da sistemin tümüne yans›t›l›yor.   

IIBBMM,,  aakk››llll››  kkeennttlleerrllee  hhaannggii  aallaannllaarrddaa,,  nnee  ggiibbii
ççöözzüümmlleerr  öönneerriiyyoorr??  EE--eenneerrjjii  kkaavvrraamm››  oolldduukkççaa
iillggiinnçç..  BBiirraazz  aannllaatt››rr  mm››ss››nn››zz??
IBM flehirleri birer mikroorganizma olarak
görüyor. Bu çerçevede de¤erlendirilen alan-
lar ise ulafl›m, enerji, sa¤l›k, e¤itim, teleko-
münikasyon, güvenlik ve vatandafll›k hiz-
metleri. Ak›ll› kentlerde yönetim tüm bu bi-
leflenlerin kendi içlerinde ve birbirleriyle et-
kileflim halinde, bir sistem dahilinde yönetil-
mesini gerektiriyor. Enerji, bu alanlardan bi-
ri, fakat ayn› zamanda da kendi içinde birçok
sistem ve yönetim modelini bar›nd›r›yor.
Enerji kurumlar› art›k enerji kayna¤›n›, da-
¤›t›m›n› ve tüketimini dönüfltürme gücüne
sahip. Ak›ll› flebekeler üzerinden sensörler,
ak›ll› sayaçlar, dijital kontrol yap›lar› ve ana-
litik araçlarla, enerjinin iki yönlü ak›fl›n›n
yönetilmesi, tüketicilerin de kendi enerji
kullan›m›n› (tüketimleri, kulland›klar› kay-
naklar vb) yönetebilmeleri mümkün. Eflza-
manl› enerji kaynaklar›n›n izlenebilmesi,
buna karfl›n tüketim gereksinmelerinin be-
lirlenebilmesi ve farkl› kaynaklar›n konum-
lanabilmesi, enerji yönetimine büyük bir es-
neklik ve verimlilik sa¤l›yor. Bu tür altyap›-
lar ve bunlar›n üzerine kurulmufl ifl modelle-
ri, farkl› enerji kaynaklar›n›n (su ve rüzgâr
gibi) da¤›t›m ve kullan›mla esnek ve etkin
flekilde entegrasyonunu beraberinde getiri-
yor, bu sayede sürdürülebilirli¤i daha yük-
sek enerji kullan›m›n› da art›r›yor.   

BBiirr  ddee  bbuu  bbiittmmiiflfl,,  ttaammaammllaannmm››flfl  bbiirr  pprroojjee  mmii,,
yyookkssaa  ddee¤¤iiflfleenn  iihhttiiyyaaçç  vvee  ggeelliiflflmmeelleerree  ggöörree
kkeennddiinnii  aaddaappttee  eeddeebbiilleecceekk  bbiirr  mmeeggaa  pprroojjee  mmii??
Teknolojinin ve sistemlerin söz konusu oldu-
¤u alanlarda, bir sondan veya tamamlanm›fl
bir projeden bahsetmek mümkün de¤il. Ak›l,
bilgiyi kullanarak sürekli kendini gelifltirir ve
dönüfltürür. Sistem ve daha ak›ll› dünya/flehir
yaklafl›m›m›z, sürekli geliflim ve dönüflümü

Ak›ll› / Yeflil Kentler

DOSYA

Avustralyal› enerji sa¤lay›c›s›
Western Power, Perth Günefl
Enerjisi fiehri Projesi de dahil
olmak üzere Bat› Avustralya'da
bir dizi enerji verimlili¤i ve talep
yönetimi giriflimi için bir platform
oluflturulmas›na odakl› Ak›ll›
fiebeke-Geliflmifl Sayaç Altyap›s›
pilot program›n›n sistem
bütünlefltirme ve proje yönetimi
orta¤› olarak IBM'i seçti. Western
Power, topluluklar›n enerjiyi
üretme, kullanma ve enerjiden
tasarruf etme yollar›n› yeniden
düflünmelerine yard›mc› olmak
üzere tasarlanan 73,5 milyon
ABD dolar› de¤erindeki giriflime
öncülük ediyor. Günefl Enerjisi
fiehri girifliminin baflar›s›, bir ak›ll›
a¤ tasarlanmas›na ve devreye

al›nmas›na ba¤l›. IBM, sözleflme
kapsam›nda, Western Power
flirketinin Bat› Avustralya'n›n
güneybat›s›nda evlere ve
iflletmelere enerji santralinden
prize kadar daha güvenilir,
sürdürülebilir ve düflük maliyetli
enerji çözümleri sa¤lamas› için
oluflturulacak, ak›ll› sayaçlardan
ve bir iletiflim omurgas›ndan
oluflan ak›ll› a¤›n tasar›m›na ve
uygulanmas›na yönelik yol
haritas›n› oluflturacak.   

Avustralya’ya Ak›ll› fiebekeler
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içeren yap›lar› oluflturmak. Sürdürülebilir
enerji kaynaklar›n›n ve do¤ayla daha uyumlu
enerji tüketiminin desteklendi¤i yap›lara yö-
nelik geliflmeler, gün geçtikçe etkinli¤ini ar-
t›racak. Bu kaynaklardan en üst seviyede
fayda sa¤lamak için, her türlü geliflimin (uç
nokta ekipmanlar›ndan ana bilgi sistemleri-
ne kadar) iflleyifle kat›l›m›n› sa¤lamak ve bu-
nu sürekli k›lmak gerekiyor.   

PPeekkii,,  bbuuggüünnee  kkaaddaarr  nnee  kkaaddaarr››,,  nneerreelleerrddee,,
hhaannggii  kkeenntt  vvee  üüllkkeelleerrddee  hhaayyaattaa  ggeeççttii  bbuu  ççaall››flfl--
mmaallaarr››nn??  
Ak›ll› fiehirler, Ak›ll› Dünya konusunda çok
farkl› alanlarda referanslara ve örneklere
sahip. Farkl› konularda uzman laboratuvar
ve araflt›rma merkezleri bulunuyor. Örne-
¤in Dublin’deki IBM Araflt›rma Merkezi, “Su
Yönetimi”ne yönelik projelere bilgi, meto-
doloji ve teknoloji gelifltirmek üzere olufltu-
ruldu. Burada “su yönetimi” bafll›¤› alt›nda
ak›ll› sayaçlardan at›k sular›n yönetilmesi-
ne, su enerjisinin di¤er enerji kaynaklar›yla
entegre kullan›m›na kadar farkl› çözümler,
uzmanlar taraf›ndan gelifltiriliyor ve farkl›
flehirlerin enerji kurumlar›n›n kullan›m›na
sunuluyor. Enerji konusuna odakland›¤›-
m›zda, özellikle “ak›ll› flebekeler” alan›nda
haz›rlanan “Enmalta Projesi,” Malta için
elektrik ve su flebekelerini kapsayan, bafl-
tan sona bir çözümü içeriyor.   

Hudson Nehri’ni kapsayan “ak›ll› nehir
projesi,” Hollanda’da gerçeklefltirilen “su se-
viyesi yönetim projesi,” Avrupa ve Ameri-
ka’da özellikle ak›ll› flebekeler çerçevesinde
kamu ve özel enerji kurumlar›yla gerçeklefl-
tirilen projeler, IBM’in enerji alan›ndaki ça-
l›flmalar›na örnek teflkil ediyor.

TTüürrkkiiyyee  iiççiinn  nnaass››ll  bbiirr  öönnggöörrüünnüüzz  vvaarr??  NNeelleerr
ggeerrççeekklleeflflttiirriiyyoorrssuunnuuzz??  NNeelleerr  ggeerrççeekklleeflflttiirree--
cceekkssiinniizz??  
Türkiye hali haz›rda büyük flehirlerde önemli
teknoloji yat›r›mlar› yapt› ve yap›yor. Önem-
li olan, bu alanlar için sistemleri bütünleflik
bir yap›da ve daha ak›ll› k›lmak, noktasal ya-
t›r›mlar› flehir vizyonu çerçevesinde büyük
resimde ve bir yol haritas› izleyerek dönüfl-

türmek, di¤er flehirler için de bir yol haritas›
üzerinde küçük ve h›zl› ad›mlarla ilerlemek.
IBM bununla ilgili olarak tek bafl›na ve çözüm
ortaklar›yla birlikte flehir liderleriyle ortak
çal›flmalar yap›yor. 

PPrroojjeeyyii  hhaannggii aarraaççllaarrllaa aannllaatt››yyoorrssuunnuuzz??  AAnn--
llaattmmaakkttaa  ggüüççllüükk  ççeekkiiyyoorr  mmuussuunnuuzz??  
Baflar›l› örnekler, elde edilen sonuçlar ve sa¤-
lanan fayda, projelerin anlat›lmas›nda
önemli. Bunun yan›nda her flehrin kendi ger-
çekli¤i ve ihtiyaçlar› var, sadece altyap›sal
de¤il sosyokültürel yap›lar da flehre uygun
çözümlerin ve önceliklerin belirlenmesinde
önemli unsurlar. Projeler tan›mlan›rken fleh-
rin sorunlu alanlar› ve bunlara özel çözümle-
rin uyarlanmas› önem tafl›yor. fiehrin vizyo-
nu, kendi konumu için hedefledikleri, çözü-
mü ve projeyi flekillendiriyor. Dolay›s›yla
önemli olan, flehir için önce büyük resmi ta-
n›mlamak ve burada görülen ihtiyaçlara uy-
gun projeleri hayata geçirmek.    m

Dünyan›n her yan›ndan
demiryollar› endüstrisi liderlerini,
araflt›rma uzmanlar›n› ve
üniversiteleri bir araya getirmek
ve ak›ll› demiryolu sistemleri
oluflturmak için Pekin'de IBM
Küresel Demiryolu ‹novasyon
Merkezi kuruldu. Çin hükümeti,
gelecek üç y›l içinde (2009'dan
2011'e kadar) yeni, daha ak›ll›
demiryolu sistemleri infla etmek
için y›lda 600 milyar Yuan (87.8
milyar ABD dolar›) tutar›nda
yat›r›m yapmay› taahhüt ediyor.
Çin, 21. yüzy›l için demiryolu
altyap›s›nda ve iflletiminde
yap›lacak devrimin merkezinde
bulunuyor ve daha önce benzeri
görülmemifl bir h›zla yüksek h›zl›
trenleri ve önemli ölçüde
geniflletilen demiryolu a¤›n›
hizmete sunuyor.
Merkez, demiryolu endüstrisinin

flu önemli sorunlar›na çözümler
arayacak:
• Yolcu rezervasyonlar› ve
hizmetleri;
• Varl›k kullan›m oran› ve
verimlilik;
• Demiryolunun ve altyap›n›n
izlenmesi;
• Tarifelerin belirlenmesi;
• Bütünlefltirilmifl bilet ücreti
yönetimi ve
• Çevre aç›s›ndan etkin
operasyonlar.

IBM’den Küresel Demiryolu ‹novasyon Merkezi
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EEccoommaaggiinnaattiioonn  nneeddiirr??  BBööyylleeccee  ttüümm  iiflfl
yyaappmmaa  bbiiççiimmlleerriinniizzii  mmii  kküürreesseell  ööllççeekk--
ttee  ddee¤¤iiflflttiirrmmiiflfl  oolluuyyoorrssuunnuuzz??  BBuunnaa,,  GGee--
nneerraall  EElleeccttrriicc’’iinn  2211..  yyüüzzyy››ll  vviizzyyoonnuu  ddee--
nneebbiilliirr  mmii??
GE dünyan›n en zor problemlerini çöz-
meyi hedefleyen bir teknoloji, medya
ve finans flirketidir. Bu kapsamda, flir-
ket olarak, May›s 2005’te hayata ge-
çirdi¤imiz “Ecomagination” strateji-
miz ve ifl modelimiz ile dünyan›n en
büyük çevresel problemlerini çözmeyi
de hedefliyoruz. GE’nin temel ilkesi
olarak da “imagination at work” yani
Türkçe deyimiyle “yarat›c›l›k ifl bafl›n-
da” deyimini seçtik. Ecomagination
çevreyi, ekolojiyi koruyan, sürdürüle-
bilir kalk›nmay› sa¤layan yarat›c› tek-

GE Türkiye Genel Müdürü Kürflat Özkan:

“Türkiye Ecomagination’a 
Çok Daha Kolay Adapte Olabilir”
Dünyan›n en büyük teknoloji,
medya ve finans
flirketlerinden biri olan
General Electric, May›s 2005
tarihinden itibaren yeni bir
strateji belirledi:
Ecomagination. EKOIQ
Dergisi için, bu yeni ifl
modelinin ayr›nt›lar›n› anlatan
GE Türkiye Genel Müdürü
Kürflat Özkan, “Türkiye’nin
altyap›s›n›n yeni oluflmas›
büyük avantaj” diyor. 
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nolojilerin önemini vurgulayan ve bü-
tün dünyada kulland›¤›m›z bir kelime.
Dünyada daha çok insan›n kaliteli sa¤-
l›k hizmetlerine daha kolay ve az mas-
rafla eriflimini hedefledi¤imiz “health-
ymagination” ile birlikte “ecomagina-
tion,” GE’nin önümüzdeki y›llarda
stratejisini üzerine kurdu¤u iki ana
platformu oluflturuyor.

Ecomagination bizim için sadece bir
sosyal sorumluluk projesi ya da bir pa-
zarlama faaliyeti de¤il; her anlamda
benimsedi¤imiz bir ifl stratejisi. Teme-
linde müflterilerimizin masraflar›n›
azaltmalar›n› sa¤layan ve istihdam ya-
ratan inovatif, yarat›c› teknolojiler ge-
lifltirmek yatmaktad›r. Bu strateji ile
bir yandan müflterilerimizin çevresel
ve finansal performanslar›n› artt›r-
malar›n› hedefliyoruz; bir yandan da
flirketin büyümesine katk› sa¤lamak
istiyoruz.  Ayr›ca GE olarak ilkönce
“kendi evimizi temiz tutman›n” büyük
önem tafl›d›¤›na inan›yoruz, tüm çal›fl-
malar›m›zda bu ilkeyi ön planda tutu-
yoruz.   

GE uzun y›llard›r enerjiyi verimli
kullanan ve çevre kirlili¤ini azaltan
ürünler gelifltirmektedir. Ecomagina-
tion stratejisi sonucu oluflan fark, var
olan ürünlerin belli kriterlere göre
çevreye duyarl› olup olmad›¤›n›n be-
lirlenmesi ve yeni ürünlerin de yine
ayn› kriterlere uygun bir flekilde gelifl-
tirilmesidir. Mevcut ve gelecek eco-
magination ürünlerinin hem çevresel
hem de iflletme performanslar›n› iyi-
lefltirmek üzere GE, ba¤›ms›z bir da-
n›flmanla birlikte, her bir ürünün müfl-
teri odakl› çevresel özelliklerini, etki-
lerini ve benzer ürünlere göre getirile-
rini belirlemek üzere bir eko skorkart›
gelifltirdi. Bu y›l, düzinelerce ürün bu
titiz iflleme sokuldu, ecomagination
sertifikas› ald› ve bunun sonucunda
ecomagination ürün portfolyomuza
dahil edildi. Bugüne kadar enerji üre-
ten türbinlerden uçak motorlar›na, lo-

2005’te aç›klanan ecomagination
stratejisi 2010’da gerçekleflmesi
planlanan 5 temel hedefe
dayan›yordu:
• Y›ll›k temiz AR-GE yat›r›mlar›n› 2
kat›na ç›karmak
• Ecomagination portfolyosundaki
ürünlerin sat›fl›n› art›rmak
• Sera gaz› emisyonlar›nda azalma
• GE’nin operasyonel enerji
verimlili¤inde iyileflme, su
kullan›m›n› azaltma ve suyun
yeniden kullan›m›n› iyilefltirme ve
• Konuyla ilgili kamuoyunu
bilgilendirmeyi sürdürme.   

Bu hedeflerin hemen hepsinde
planlanan›n üstünde bir baflar›
gerçekleflti. 5 milyar dolarl›k
yat›r›m›m›z afla¤›da örneklenen baz›
faydalar› beraberinde getirdi:
• 1,5 megavatl›k rüzgâr
türbinlerimizin 12 bin tanesini
hizmete soktuk, 53 milyon megavat
saat elektrik ürettik ve gigavat
bafl›na 100 milyon dolar ek de¤er
sa¤lad›k
• GE90-115B uçak motorumuzdan
400 tanesini hizmete soktuk, 1,7
milyon saatlik uçufl gerçekleflti ve

müflterilerimizin y›ll›k 500 milyon
dolar tasarruf etmesini sa¤lad›k
• Evolution lokomotiflerimizden
3000 tanesini hizmete sokup,
toplamda 6075 lokomotif y›l›
kullan›m sa¤lad›k.
Bunun üzerine bu y›l eco v2.0 diye
adland›rd›¤›m›z ve “2 kat” diye
özetledi¤imiz daha iddial› ve hem
organik hem de inorganik büyümeyi
h›zland›racak yeni hedefler belirledik.
Bu hedefler de flu flekilde olufltu:
• 5 y›l içinde yap›lan toplam AR-GE
yat›r›mlar›n› 2 kat›na ç›kararak 5
milyar dolardan 10 milyar dolara
yükseltmek
• Ecomagination portfolyosundaki
ürünlerin y›ll›k sat›fl büyüme oran›n›n,
GE’nin bütün ürünlerinin y›ll›k sat›fl
büyüme oran›n›n 2 kat› olmas›
• GE’nin operasyonel enerji
verimlili¤inde yüzde 50 iyilefltirme
sa¤lamak
• GE’nin kulland›¤› suyu yüzde 25
azaltmak ve
• Rekabet edebilen, istihdam
yaratan ve enerjide d›fla ba¤›ml›
olmayan baflar›l› ve temiz bir
ekonomi konusunda ilham kayna¤›
olmak

“2010 Y›l› Hedeflerimizi Çoktan Aflt›k; S›ra eco v2.0’de”

“Ecomagination ürünlerinin çevresel ve iflletme
performanslar›n› iyilefltirmek üzere GE, her bir ürünün

müflteri odakl› çevresel özelliklerini ve etkilerini belirlemek
üzere bir eko skorkart› gelifltirdi”
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komotiflerden finansman araçlar›na
ve sa¤l›k cihazlar›ndan ev eflyalar›na
kadar 80’den fazla ürün bu portfolyo-
ya girmelerini sa¤layacak kriterleri
sa¤lam›flt›r. Bu çevre dostu ürünlerin
hepsi enerji verimlili¤i sa¤lamaya
odaklan›yor. 

PPeekkii,,  eeccoommaaggiinnaattiioonn  ssttrraatteejjiissii  kkaappssaa--
mm››nnddaa  nneelleerr  vvaarr??  
Ecomagination ile amac›m›z sadece
çevre dostu ürünler gelifltirmek de¤il;
ayn› zamanda sosyal paydafllar›m›zla
diyalog kurmak. Türkiye’nin önünde
Avrupa Birli¤i çevre fasl›n›n aç›lmas›
ile birlikte daha temiz bir ekonomiye
geçmek için büyük bir f›rsat olufltu.
Bu do¤rultuda biz de bu alanda lider
teknolojiler gelifltiren bir flirket ola-
rak üstümüze düflen görevi yerine ge-
tirmek istiyoruz. Global tecrübeleri-
mizi gerek sivil toplum örgütleriyle
birlikte çal›flarak, gerekse de kurum-
sal liderlik gruplar›nda görev alarak
paylafl›yoruz ve biz de paydafllar›m›-
z›n tecrübelerinden faydalan›yoruz.
Avrupa’daki genifl çal›flan kadromuz
ile de Avrupa Birli¤i yönetmelik ve di-
rektiflerini takip edip, gerek proje
deste¤i olarak gerekse de politikala-
r›n belirlenmesinde katk›larda bu-
lunmaya çal›fl›yoruz.

GE için Ecomagination stratejisinin
önemi büyük. fiirketin gelece¤ini üstü-
ne oturttu¤umuz iki kritik ifl modelin-
den biri olarak görüyoruz. Yapt›¤›m›z,
hayata geçirdi¤imiz herfleyde – ener-
jiden havac›l›¤a, ulafl›ma ve sa¤l›¤a
kadar, “Eco” yaklafl›m›n›n izleri görü-

lüyor. Ecomagination, GE’nin gelecek-
teki yeniden tan›mlanmas› olacak. Do-
lay›s›yla, ifl yap›fl fleklimiz üzerindeki
etkisi de ayn› flekilde devam edecek.    

Küresel araflt›rma merkezlerimiz-
deki ve teknoloji merkezlerimizdeki
GE araflt›rmac›lar› her gün, GE’nin ifl-
letme portföyünü geniflleten pek çok
teknoloji inisiyatifi üzerinde çal›fl›yor-
lar ve hem bugünün hem de gelece¤in
inovatif ürünlerini gelifltiriyorlar. 

TTüürrkkiiyyee’’yyee  ggeelliirrsseekk!!  TTüürrkkiiyyee’’ddee  nneelleerr
yyaapp››yyoorrssuunnuuzz??  HHaannggii  sseeggmmeenntt  vvee
üürrüünnlleerrddee  ççaall››flfl››yyoorrssuunnuuzz?? NNaass››ll  bbiirr  ssoo--
nnuuçç  aallmmaayy››  bbeekklliiyyoorrssuunnuuzz??  
‹ster Brezilya'da, ister Türkiye'de ol-
sun GE olarak müflterilerimize “kar-
bon ayak izinin” daha düflük olmas›n›
sa¤layacak ürünler satmaya odaklan-
d›k. Örne¤in Zorlu Enerji'nin Osmani-
ye'deki 160 megavatl›k rüzgâr santra-
linin türbini, “ecomagination” ürün
portfolyomuza dahildir. Eskiflehir'de
Tülomsafl ile birlikte yine “ecomagina-
tion” ürün portfolyosuna dahil loko-
motifleri üretece¤iz. Ayn› lokomotif-
ler halihaz›rda ABD ve Çin’de de üreti-
liyor. Buradaki, ihracata yönelik bir
üretim olacak. Yine ürünlerimiz ara-
s›nda yer alan “hibrid lokomotifler”
yüzde 15’e yak›n yak›t tasarrufu sa¤l›-
yor ve karbon emisyonu yüzde 50 ora-
n›nda daha az.

“Ecomagination” stratejisi do¤rul-
tusunda gelifltirilen uçaklardaki yeni
nesil motorlar örne¤in yüzde 15 ile
yüzde 20 oran›nda yak›t tasarrufu ve
yüzde 57 oran›nda daha düflük karbon
emisyonu sa¤l›yor. Bu yeni nesil moto-
run baz› parçalar› Türkiye'de, yine Es-
kiflehir'de üretiliyor. 

fiu anda geliflmifl ülkeler “ecomagi-
nation” teknolojisine uyum sa¤lamak
için alt yap›s›n› modernize etmek zo-
runda iken, Türkiye alt yap›s›n› yeni
oluflturuyor. Dolay›s›yla Türkiye’nin
buna adapte olmas› daha kolay.

• Yenilenebilir enerji: Ekonomik ve

temiz, yenilenebilir enerji

kaynaklar›n›n kullan›m›n› art›rmak

üzere geliflmifl rüzgâr, günefl ve

biyo-kütle kavramlar›n›n

incelenmesi.

• Geliflmifl gazlaflt›rma ve temiz

kömür teknolojileri: ‹stasyon

verimlili¤ini art›rmak, emisyonlar›

düflürmek ve bu sistemleri karbon

tutmaya haz›rlamak için GE’nin

Entegre Gazlaflt›rma Kombine

Döngü (IGCC) Sistemi.

• Yak›t verimlili¤i: Mevcut ve

gelecek nesil uçak motorlar›n›n ve

elektrikli enerji üretimi sistemlerinin

yak›t verimliliklerini ve toplam

performanslar›n› iyilefltirmek için

kompozit maddeler, geliflmifl

aerodinamik, türbin alafl›mlar› ile

geliflmifl kaplamalar ve yanma

sistemleri üzerine araflt›rmalar.

• Hibrid sistemler: Yeni nesil hibrid

lokomotifin gelifltirilmesini

desteklemek için araflt›rmalar.

• Ayd›nlatma: Enerji tüketimini

azaltmak için Organik Ifl›k Yayan

Diyotlar (OLEDler) gibi enerji verimli

inisiyatifler.

• Su: Su ar›t›m› ve yeniden

kullan›m› için daha düflük maliyetli,

daha enerji yo¤unluklu çözümler.

GE’nin Çal›flt›¤›
‹novatif Alanlar

‹klim Platformunun
sözcülü¤ünü de yapan

Özkan, “Yapt›¤›m›z, hayata
geçirdi¤imiz her fleyde
‘Eco’ yaklafl›m›n›n izleri

görülüyor” diyor.
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Yavuz Ayd›n:

“Ak›ll› fiebeke, Enerji 
‹nternetinin ta Kendisidir”
Enerji ve internet. ‹lk bak›flta yan yana gelince garip duran iki kelime ama 21. yüzy›lda
daha çok flafl›raca¤›z gibi. S›kça sözü edilmeye bafllanan ak›ll› flebekeler, internet nas›l
bütün dünya vatandafllar›n› birbirine ba¤l›yorsa, bütün elektrik üretim sistemlerini de
“ak›ll› ve verimli” bir flekilde birbirine ba¤lamaya haz›rlan›yor. O nedenle, kendi
elektri¤inizi çat›n›zda üretmeye kalk›flacaksan›z bile, General Electric Enerji Türkiye ve
‹srail Direktörü Yavuz Ayd›n’›n sözlerine kulak vermekte fayda var.

Foto¤raf: Volkan DO⁄AR
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AAkk››llll››  KKeennttlleerr,,  aakk››llll››  eevvlleerr  ddeerrkkeenn,,  yyee--
nnii  bbiirr  kkaavvrraamm  ddaahhaa  oorrttaayyaa  çç››kktt››::  AAkk››ll--
ll››  fifieebbeekkee  ((SSmmaarrtt  GGrriidd))..  NNeeddiirr  ““AAkk››llll››
fifieebbeekkee??””
Ak›ll› flebekeler tamamen ihtiyaçtan
ortaya ç›kan bir durum. Özellikle
2000’li y›llardan sonra dünya ekono-
misinde çok h›zl› bir geliflme, büyüme
ve büyümenin do¤al neticesi olarak
çok miktarda enerji girdisine ihtiyaç
duyuldu. Bu h›zl› art›fl, insanlar› daha
önemli tedbirler almaya itmeye baflla-
d›. Burada tabii enerji verimlili¤i gide-
rek daha fazla öne ç›kmaya bafllad›
Enerji verimlili¤i neyle, nas›l sa¤lan›r,
herkes bunun araflt›rmas›na giriflti.
Biz de GE olarak, enerjiyi üretiminden
iletim, da¤›t›m ve kullan›m›na kadar
olan süreçte nas›l daha verimli ve
üretken olarak kullanabilirizi araflt›r-
maya bafllad›k. Asl›nda elimizde pek
çok haz›r teknoloji oldu¤unu gördük.
Önemli olan bunlar›n belirli bir disip-
lin alt›nda kullan›lmas›yd›. Peki, ne
yapt›k? Elektrik altyap›s› ile biliflim
altyap›s›n› entegre ederek, bir anlam-
da “enerji interneti” dedi¤imiz sistem
oluflturuldu. Enerji interneti, smart
grid’in kendisidir. Art›k her ev, her bi-
rey internet ba¤lant›s›yla dünyayla
her an iletiflim halinde; biz ayn›s›n› ne-
den enerji altyap›s›nda gerçeklefltir-
meyelim diye düflündük ve gördük ki,
bu biliflim altyap›s› bu alanda çok bü-
yük avantajlar sa¤l›yor. Biliflim altya-
p›s›n› elektrik altyap›s›yla entegre
ederek, belirli kontrol noktalar›na be-
lirli denetim imkânlar› sa¤layarak, her
önemli nokta birbiriyle haberleflir hale
getiriliyor ve böylece, sistemi istedi¤i-
miz gibi yönetir ve kontrol edebilir ha-
le geliyoruz.

PPeekkii,,  AAkk››llll››  flfleebbeekkeelleerriinn  nnee  ggiibbii  uuyygguullaa--
mmaa  aallaannllaarr››  vvaarr??
Ak›ll› flebekelerin, yenilenebilir ener-
jiyle ve da¤›t›lm›fl üretim dedi¤imiz
küçük ve uzak noktalarda üretilen

elektri¤in sisteme entegre edilmesiy-
le alakal› çok güzel özellikleri ve uygu-
lamalar› var. Bildi¤iniz gibi art›k rüz-
gâr santralleri 5-10-30-50 megavat
gibi çok de¤iflik, boyutlarda ülkenin
çok çeflitli yerlerinde kurulmaya bafl-
land›. Ayr›ca hidroelektrik santraller
de, yine 100 kilovattan tutun, 1500
megavata kadar ulaflabiliyor ama
bunlar ülkenin çok çeflitli yerlerinde,
küçük küçük santraller halinde. Bun-
lar›n hepsinin sistemle entegre edilip,
en verimli flekilde kullan›labilmesinin
yollar›ndan biri ak›ll› flebekelerdir.
Ak›ll› flebekeler, sürekli ve ayn› dü-
zeyde enerji beslemesi yapamayan ve
özellikle rüzgâr gibi, su gibi (de¤iflken
su rejimlerinden dolay›,) günefl gibi ya
da jeotermal gibi, çok dengeli olma-
yan yenilenebilir enerji kaynaklar›n›

sisteme maksimize ederek verebilme-
yi sa¤l›yor. Bir ülkenin normalde bir
baz yük enerji ihtiyac› vard›r. Bu baz
yük ihtiyac›n›n üstüne, günün en yo-
¤un elektrik ihtiyac›n›n oldu¤u pik sa-
at dilimleri (Puant) vard›r. Biz bütün
yat›r›mlar›m›z› bu puant saat dilimini
karfl›layabilmek için yapmak zorun-
day›z. Bunu karfl›layamazsak, altyap›
yetersiz kal›r. Ak›ll› flebekeler saye-
sinde, en yüksek talebin oldu¤u za-
man dilimini k›saltmak hatta azalt-
mak imkân›na sahip oluyoruz. 

NNaass››ll  oolluuyyoorr  bbuu??  
E¤er o saat diliminde harcanmak zo-
runda olmayan tüketim varsa, ak›ll›
flebeke, tüketimi di¤er saatlere yay-
mam›za ve bu zaman dilimi içinde or-
taya ç›kan en yüksek talebi, daha afla-

“Ak›ll› flebekelerin,
yenilenebilir enerjiyle ve

küçük ve uzak noktalarda
üretilen elektri¤in sisteme
entegre edilmesiyle alakal›
çok güzel özellikleri var”

fiebeke
Yönetim
Merkezi 

Aktar›m
‹stasyonu

Aktar›m
‹stasyonu

Fabrika

Konut Alan›

Elektrik
Santrali

A fiehri 

B fiehri

fiebeke Yönetim
Merkezi 
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¤›da tutmaya yard›mc› oluyor. Ülkenin
altyap›s› için elektrik beslerken, o gü-
nün ihtiyac› neyse öncelikle sürekli
enerji verebilen sistemleri kullan›yo-
ruz. Rüzgar›n esip, esmeyece¤inin ga-
rantisi olmad›¤› için rüzgârdan gele-
cek olacak olan k›s›m bu altyap›da göz
önüne al›nmaz. Ak›ll› flebekeyi yöne-
ten sistem operatörü, baz yükte bu
enerjiyi göz önüne almaz. Baz yükü,
sabit enerji kaynaklar›ndan üretir. An-
cak rüzgâr esmeye bafllay›nca, rüzgâr
santrallerinden sisteme elektrik girdi-
si bafllar. O durumda di¤er sabit kay-
naklar› k›sar. Öte yandan, varsayal›m
ki günefl enerjisi santralleri var. Bun-
lardan da girdiler sa¤lanmaya bafllar
belirli zaman aral›klar›nda. Ak›ll› fle-
bekeler bunlar› bir orkestra flefi gibi
yöneterek, baz yük sa¤layan sistemle-
ri daha afla¤› yüklere indirerek, termik
santrallerin yük düflürmesini sa¤lay›p,
rüzgâr santrallerinden, yenilenebilir-
lerden gelen enerjiyi sistemin en üst
düzeyde kullanmas›n› sa¤lar.

ÇÇookk  kkaarrmmaaflfl››kk  vvee  kkaappssaammll››  bbiirr  yyaazz››ll››mm
ggeerreekkttiirriiyyoorr  hheerrhhaallddee……
Bu bir yaz›l›mlar silsilesi. “System of
systems” de diyebilece¤imiz türde,
sistemlerin hepsini bir arada tutan ve
insan›n sonuçta kendi elindeki siste-
me hâkim olmas›n› sa¤layan bir dijital
ak›l sistemi. 

PPeekkii,,  ddüünnyyaaddaa  vvee  TTüürrkkiiyyee’’yyee  yyöönneelliikk  nnee
ggiibbii  uuyygguullaammaallaarr››  oollaabbiilliirr??  
Ak›ll› fiebekeler, özellikle finansal kri-
zin ard›ndan, Amerika’dan bafllaya-
rak, ekonomiyi yeniden canland›ra-
cak ve baz› gereksiz masraf veya har-
camalar› azaltacak yöntemler araflt›-
r›l›rken gündeme geldi. Bu çerçevede
ilk olarak Amerika’da bu alanda kulla-
n›lmak üzere fonlar oluflturuldu. Söz-
konusu bu fonlarla çeflitli bölgeler, fle-
hirler veya eyalet baz›nda bu uygula-
malara geçildi. Ak›ll› flehir, ak›ll› kent,

ak›ll› tesis gibi konseptlerle uygula-
malar bafllad›. fiehir baz›nda ilk uygu-
lamas› ise, Amerika’da, afla¤› yukar›
bir milyon elektrik abonesi olan Mia-
mi City’de yap›ld›. Bu abonelerin ak›l-
l› flebekeye geçifli için 200 milyon do-
larl›k kaynak harcand› ve bu yat›r›m-
la, baz› gereksiz yat›r›mlar önlendi¤i
gibi, mevcut sistem içinde de yüzde
10-15’e varan tasarruflar elde edildi.
Ard›ndan, dünyadaki çeflitli flehirler-
de de pilot uygulamalara baflland›. Ör-
ne¤in, 2012 Londra Olimpiyatlar› için
haz›rlanan Olympic City, tamam›yla
“ak›ll› flehir kavram›na” göre infla edi-
liyor. Bunun d›fl›nda her k›tada, her
büyük ülkede birer flehir bunu örnek
olarak ald›. Çin’de bafllad›. Avustural-
ya’da Sidney, Brezilya’da Rio de Jena-
rio, Fransa’da Paris için bir sistem uy-
gulamas›na bafllan›yor. 

PPeekkii  TTüürrkkiiyyee??
Türkiye özellikle enerji alan›nda son
15 y›lda ciddi dönüflümler içerisinde.
Önce serbest elektrik üreticileri olufl-
maya bafllad›. Ard›ndan do¤algaz cid-
di bir de¤iflim yaratt› Türkiye’nin
elektrik altyap›s›nda. Son 5-6 y›l›n en
önemli geliflmesi de elektrik da¤›t›m
bölgelerinin özellefltirilmeye bafllan-
mas› oldu. Ve flimdi üretim tesisle-
rinde de özellefltirmeye gidiliyor. Ta-

Zorlu Enerji'nin
Osmaniye’nin Bahçe

ilçesindeki 160 megavatl›k
rüzgâr santralinin 
türbini de, GE’nin

“ecomagination” ürün
portfolyosundan. 

Osmaniye, Bahçe rüzgar santrali
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bii bu noktada en önemli alanlardan
biri da¤›t›m. fiöyle enteresan bir he-
sap yap›lm›fl Amerika’da ve biz bunu
Avrupa ve Türkiye’ye de çok rahat ta-
fl›yabiliriz. Kulland›¤›m›z 20 birim
enerji için, asl›nda 100 birim kadar
enerji girdisi harc›yoruz. Özellikle fo-
sil yak›tlar›n (kömür, s›v› yak›t, do¤al-
gaz vs.), bunlar›n hepsinin ortalama-
s›na bakt›¤›m›zda yak›t›n elektri¤e
dönüflümü s›ras›nda yüzde 60-65 bo-
yutunda bir çevrim kayb› söz konusu.
fiu anda en verimli do¤algaz santralle-
ri bile, kombine çevrimde yüzde 60 ci-
var›nda verimle çal›fl›yor. Bizim eski
kömür santralleri ise neredeyse yüzde
30 verimlilikte. Yani yak›t dönüflü-
münde en büyük kay›p çevrimde, ama
buna yönelik ciddi mühendislik çal›fl-
malar› yap›l›yor. Art›k son teknoloji
kombine çevrim sistemlerinde, ve-
rimlilik gelifliminin s›n›rlar›na gelin-
mifl. Yüzde 0,5-1 gelifltirme sa¤laya-
bildi¤inizde seviniyorsunuz. Bu alan-
da çok fazla bir imkân kalmam›fl gibi
görünüyor. Ama, üretimden kullan›c›-
ya kadar geçen ara süreçte, yani ile-
tim, da¤›t›m ve kullan›m sürecinde
çok daha büyük kay›plar var. Görüyo-
ruz ki, altyap›s› en geliflmifl, en yeni
ülkelerde bile da¤›t›m ve iletimde
yüzde 7-8’lere varan kay›plar söz ko-
nusu. Türkiye’de bölgeden bölgeye
de¤ifliyor. Geliflmifl belli baz› bölgeler-
de yüzde 6-7 kay›p oranlar›n› yakala-
m›fl durumday›z, ama Türkiye’nin ya-
r›s›ndan fazlas› hala teknik kay›plar-
da yüzde 10’lar›n üzerinde. Bu kay›p-
lar› özellikle ak›ll› flebekelerle moder-
nize ederek, kazanma imkân› oldu¤u
görülüyor. 

PPeekkii  GGEE  oollaarraakk,,  TTüürrkkiiyyee’’ddee  flfluu  aannaa  kkaa--
ddaarr  nneelleerr  yyaapptt››nn››zz??  
Türkiye’de özellikle elektrik da¤›t›m
bölgelerinin özel flirketlere devredil-
mesiyle birlikte, ak›ll› flebeke konsep-
tini yayg›n biçimde tan›tmaya baflla-

d›k. Geçti¤imiz iki y›l boyunca ve önü-
müzdeki y›l› da buna katarsak, üç y›l-
l›k bir süreç da¤›t›m bölgesi sahibi
olan özel flirketlerin bu bölgelerde ya-
pacaklar› modernizasyonu planlama-
lar›yla geçti. Özellikle önümüzdeki
y›ldan itibaren, yo¤un modernizas-
yonlar›n görülece¤ini san›yoruz. Bun-
lar önce pilot uygulamalarla baflla-
yacak. Ald›¤›m›z baz› bilgiler, öncelik-
le kullan›m› yüksek olan endüstriyel
kullan›c›lar› modernize edeceklerini
gösteriyor. Ak›ll› sayaçlar ve onlar›
destekleyen trafo sistemlerinin uzak-
tan yönetilebilir hale getirilmesi için
baz› ayg›tlar ilave edilecek sistemlere.
Altyap›larda mümkün oldu¤u kadar
fiber optik bilgi iletiflim altyap›s›yla
elektrik altyap›s› ortak halde kulla-
n›l›r hale getirilecek. Bunlar›n flu anda

bir bölümü planlanm›fl ve pilot uygu-
lamalar olarak bafllam›fl durumda.
TE‹Afi ve TEDAfi da dahil olmak üzere,
baz› tipik pilot uygulamalar yap›l›yor.
TE‹Afi’ta ve TEDAfi’ta GE’nin ürünleri
kullan›l›yor. Ancak ak›ll› flebeke sis-
temlerini kuracak olan donan›m ve
yaz›l›m sadece GE’nin ürünü de¤il.
GE’den baflka bunu yapan, dünyada
pek çok teknoloji sahibi firma var. Bu
noktada önemli olan, sistemleri en
uygun, en optimum düzeyde sa¤laya-
bilmek. Zaten tek bir üreticinin kabili-
yeti, kapasitesi bütün altyap›y› kur-
maya yetmez. Herkes, bütün üretici-
ler yo¤un bir biçimde çal›flt›¤› takdir-
de, önümüzdeki üç-befl y›ll›k dönem
içinde sistemlerimizi tamamen ak›ll›
flebekeye çevirebiliriz.

SSiizz  hheemm  öözzeelllleeflflttiirriilleenn  flfleebbeekkeelleerrddee
hheemm  ddee  kkaammuunnuunn  eelliinnddee  kkaallaannllaarrddaa--
kkii  yyeenniilleemmeelleerrllee  bbaaflflllaayyaaccaakkss››nnzz  ddee--
mmeekk  kkii……
Evet. fiunu biliyoruz ki Türkiye’de ile-
tim TE‹Afi olarak devam edecek, ka-
munun yönetiminde. Da¤›t›m› üstle-
nen TEDAfi, art›k tamam›yla bölgeler
halinde özel flirketlere geçiyor. Ak›ll›
flebekenin uygulamalar›n› iletimde
kamuyla, da¤›t›m ve üretimde de özel
flirketlerle birlikte gerçeklefltiriyoruz.
Bir de tabii yenilenebilir sistemlerin
bu yap›ya entegre edilmesi ifli var.
Rüzgâr tribünleri olsun, jeotermal ol-
sun veya flehir çöplüklerinde oluflan
metandan elektrik üretimi olsun hep-
sine yönelik bir teknoloji üretimimiz,
bir cihaz üretimimiz var. Üretimde
var›z, iletim ve da¤›t›mda da kullan›-
lan sistemlere sahibiz. Ayr›ca bunla-
r›n iletiflim ve haberleflme altyap›s›na
yönelik yaz›l›m ve donan›mlar›m›z
var. Yani komple bir sistem iyilefltiril-
mesine yönelik bakt›¤›m›z zaman, bir
ülke veya bölge baz›nda yap›labilecek
her türlü modernizasyona cevap vere-
bilecek ürün ve hizmete sahibiz. m

“Bütün üreticiler yo¤un bir
biçimde çal›flt›¤›nda,

önümüzdeki üç-befl y›ll›k
dönem içinde sistemlerimizi

tamamen ak›ll› flebekeye
çevirebiliriz”
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SSiieemmeennss’’iinn  ggeeççttii¤¤iimmiizz  aayy  ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa
ddüüzzeennlleeddii¤¤ii  uulluussllaarraarraass››  eettkkiinnllii¤¤iinniinn
iissmmii  ““SSüürrddüürrüülleebbiilliirr  BBiirr  GGeelleecceekk::  SSiiee--
mmeennss’’iinn  YYaann››ttllaarr››””  iiddii..  BBuu  ççeerrççeevveeddee
SSiieemmeennss  nnaass››ll  bbiirr  ggeelleeccee¤¤ee  ddaaiirr  yyaann››tt--
llaarr  aarr››yyoorr??  
Siemens’in sürdürülebilirlik anlay›fl›-
n›n bir parças› olan çevreci portföy ge-
lecekteki büyüme için önemli bir itici
güç niteli¤i tafl›yor. Sundu¤u ürünlerle
flimdiden bir dünya lideri konumuna
ulaflm›fl durumda. Siemens gelecekte
de, sürdürülebilir bir ifl dünyas›n›n

sa¤lad›¤› f›rsatlara daha da yo¤un bir
flekilde odaklanmay› amaçl›yor. 1 Ha-
ziran günü Lütfi K›rdar Kongre ve Ser-
gi Salonunda düzenlenen “Sürdürüle-
bilir Bir Gelecek: Siemens’in Yan›tlar›”
konferans› da Siemens’in bu alanda
att›¤› dev ad›mlar› göstermesi aç›s›n-
dan büyük önem tafl›yor. Sürdürülebi-
lir büyümenin tart›fl›ld›¤› konferansta
Siemens’in dünya kaynaklar›n› daha
verimli kullanmaya yönelik çözümleri
paylafl›ld›. Verimli enerji üretimi ve tü-
ketimi, etkin sa¤l›k hizmetleri, at›k su

dönüflümü, çevre dostu ak›ll› trafik
sistemleri, flehir güvenlik sistemleri
gibi alanlardaki geliflmeler masaya ya-
t›r›ld›. 

Sürdürülebilir ve sorumlu büyüme
bugün dünya ekonomisinin karfl› kar-
fl›ya oldu¤u en önemli konu. fiirketler
yeflil göz boyama m› yap›yor, yoksa
gerçekten yeflil yani çevre dostu ifller
mi yap›yor, iflte bu önemli. Yeflil eko-
nominin bugün için yaratt›¤› pazar 1,5
trilyon Euro civar›nda, flirketler için
bu pazarda çok büyük f›rsatlar var.

Ak›ll› / Yeflil Kentler

DOSYA

Siemens Sürdürülebilir fiehirler Projesi Koordinatörü Ali R›za Ersoy

“Eko fiehir Modelleri 
Gelifltiriyoruz”
Gelece¤in sürdürülebilir
kentleri üzerine kapsaml›
projeler üreten
firmalardan biri de
Siemens. Siemens
Sürdürülebilir fiehirler
Projesi Koordinatörü Ali
R›za Ersoy, yeflil
hastanelerden elektrikli
arabalara, Avrupa Yeflil
fiehirler Endeksinden
çölden elektrik üretmeyi
hedefleyen Desertec
Projesine kadar
Siemens’in “gelecek
yan›tlar›n›” EKOIQ
okurlar›yla paylaflt›.
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Bundan sonra farkl› bir büyüme, farkl›
bir dünya olacak. Sürdürülebilir geri
kazan›mda büyümeyi etkileyen fak-
törler önem kazanacak. Bu yeni eko-
nomik ortamda sürdürülebilir büyü-
meye son derece haz›r, genç nüfusu ile
yeni meydan okumalara çok aç. K›sa
vadede krize dönük çözümler üzerinde
duruluyor. Ancak uzun vadede sürdü-
rülebilir büyüme üzerinde daha çok
durulacak. Bugün sadece yenilikçi
ürün ve hizmetler üretmenin de¤il ay-
n› zamanda çevreye duyarl› ürünler
gelifltirmenin ve sunman›n zaman›d›r.
Hatta bunlar›n yan›na Siemens olarak
bir de flunu eklemekteyiz: Biz sadece
daha yeflil ve çevreci ürünler sunmu-
yor ayn› zamanda flirketimiz bünye-
sinde bu uygulamalar› bizzat gerçek-
lefltiriyoruz. 

YYiinnee  eelliimmiizzddee  SSiieemmeennss’’iinn  ççookk  kkaappssaamm--
ll››  bbiirr  ““SSuussttaaiinnaabbllee  CCiittiieess””  bbrrooflflüürrüü--ççaa--
ll››flflmmaass››  vvaarr..  ÇÇaall››flflmmaaddaa,,  ssppoorrddaann  ssaa¤¤ll››--
¤¤aa,,  uullaaflfl››mmddaann  ggüüvveennllii¤¤ee,,  bbiinnaallaarrddaann
kkaammuu  yyöönneettiimmiinnee  uuzzaannaann  bbiirr  ççeerrççeevvee

vvaarr..  BBuu  bbaa¤¤llaammddaa  SSiieemmeennss,,  ““SSüürrddüürrüü--
lleebbiilliirr  KKeennttlleerr””  iiççiinn  nneelleerr  ttaassaarrll››yyoorr??  
Tüm enerji zincirine uygun ürün ve çö-
zümleri tek bir merkezden sunabil-
mek bizler için çok önemli. Bu zincir
içerisinde petrol dolum tesisleri, rafi-
neriler, fosil yak›t, nükleer veya yeni-
lenebilir enerji kaynaklar› kullanan
santraller; iletim hatlar› ve indirici
merkezlerden oluflan iletim flebekesi
ile da¤›t›m flebekesi yer al›yor. Sie-
mens bu zincirin tüm halkalar›n› içe-
ren kapsaml› çözümlerini tüm dünya-
daki müflterilerine sunuyor. Siemens,
flirketlerin hem k›sa sürede kâra geç-
melerini sa¤layacak hem de gelecekte
de var olmalar›n› destekleyecek bir
anlay›fl gelifltirdi ve buna da “SieQuen-
ce” ad›n› verdi. Siemens, SieQuence
yaklafl›m›yla bir flirketin büyümesi ve
sürekli olarak faaliyette kalmas› için
üç temel konuda firmalara çözüm sa¤-
l›yor: ‹fl süreklili¤inin sa¤lanmas›, çev-
reye daha duyarl› olarak faaliyetlerin
gerçeklefltirilmesi ve kaynaklar›n da-
ha verimli planlanmas›.

Sa¤l›k alan›nda sürdürülebilirli¤i
desteklemek üzere gelifltirilen Yeflil
Hastane konsepti, Siemens’in uzman-
l›k alan›n› oluflturan farkl› sektörlerin
benzersiz ürün ve uygulamalar›n› bir
arada sunuyor: Enerji iletim ve da¤›t›-
m›, bina otomasyonu, IT ve iletiflim
altyap›s›, sa¤l›k teknolojileri ve ifl ak›fl
optimizasyonu.

Siemens’in endüstri alan›nda sun-
du¤u tüm ürün ve çözümlerin temelde
iki hedefi var: Endüstri yaflam döngüle-
rini otomatize etmek ve çevreyi koru-
yan çözümler gelifltirmek. Sundu¤u-
muz tüm çözümleri bu iki ana bafll›k al-
t›nda toplayabiliriz. Bugün otomasyon
sistemleri ile üretimde ürün yaflam
döngülerini ve süreçleri, planl›yor, op-
timize ediyor ve yönetiyoruz. Bina tek-
nolojilerimizle, havaland›rmadan ay-
d›nlatmaya ve güvenli¤e, uyum içinde
çal›flan elektrik ve elektronik çözümler
sayesinde, binalar›n yaflam döngüleri-
ni optimize ederek, verimlili¤i art›r›yo-
ruz. Ulafl›m sistemlerimiz artan ihtiya-
c›n en verimli ve çevreci flekilde karfl›-

“Sürdürülebilir Bir Gelecek:
Siemens’in Yan›tlar›”

toplant›s›nda, ‹stanbul’un
2023 Vizyonu da ele al›nd›.
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lanabilmesi için çözümler üretiyor.
Anahtar teslimi çözümler sundu¤umuz
Endüstri Çözümleri bölümümüz flir-
ketlerin, toplumun ve flehirlerin sürdü-
rülebilirli¤ine yönelik projeleri tüm
portföyümüzü bir araya getirecek fle-
kilde hayata geçiriyor.

SSiieemmeennss,,  ddüünnyyaa  kkeennttlleerriinnddee  ssüürrddüürrüü--
lleebbiilliirrlliikk  aallaann››nnddaa  nnee  ggiibbii  ççöözzüümmlleerr
üürreettttii??  BBuu  kkoonnuuddaa  yyaapp››llaann  uuyygguullaammaa--
llaarrllaa  iillggiillii  öörrnneekklleerr  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??  
fiehirler, gelecek için büyümenin itici
güçleridir, ama ayn› zamanda CO2
emisyonlar›nda en büyük paya sahip-
ler. Dünya genelinde, iklimimiz üze-
rindeki belirleyici faktör flehirlerdir.
Siemens, benzersiz çevreci portföyüy-
le, sürdürülebilir flehirlerin geliflimi
için mükemmel bir ortakt›r.

Siemens bu aralar Tongji Üniversi-
tesinin Kentsel Planlama Okulu ile bir-
likte “eko flehir” modelleri gelifltir-
mekle de meflgul. Bu modeller, mega-
flehirlerin daha fikir aflamas›ndayken
bile mümkün oldu¤unca sürdürülebi-
lir k›l›nmas› için tasarlan›yor. 

fianghay’da düzenlenen 2010 Ex-
po’da “Daha ‹yi fiehir, Daha ‹yi Yaflam”
temas›n›n benimsenmifl olmas› boflu-
na de¤ildi. fiehirler, sürdürülebilir bir
gelece¤in anahtarlar›d›r; Siemens,
benzersiz sürdürülebilir teknolojiler
portföyünü bu mücadelenin kullan›-
m›na sunmaya, 21. yüzy›lda ve sonra-
s›nda sürdürülebilir yaflam alanlar›
yaratma çabalar›nda flehirlere yard›m
etmeye haz›r. Expo fuar alan›n›n tam

Ak›ll› / Yeflil Kentler

DOSYA

“Siemens Answers: Sustainable
Future” Konferans›na kat›lmak için
‹stanbul’a gelen Siemens AG Dünya
Baflkan› ve CEO’su Peter Löscher,
“uzun dönemde ülkelerin ve dünyan›n
gelece¤ini etkileyecek üç
megatrendden bahsetti. Peki neydi
bu üç megatrend?
aa--  KKeennttlleeflflmmee
Gelecekteki büyümeyi kentler belirler.
Kentleflme, geliflim, istihdam ve refah
düzeyindeki art›fl için olanaklar sunar.
Bu noktada biz de bir çözüm üretici
ve iyi birer yurttafl olarak önemli
katk›larda bulunabiliriz. Kentleri,
gelecekte ortaya ç›kabilecek
sorunlara karfl› haz›rl›yoruz ve kent
yaflam›n›n kalitesini art›r›yoruz. 
bb--  DDeemmooggrraaffiikk  DDee¤¤iiflfliimm
Dünya nüfusu giderek art›yor ve
yafllan›yor. Teknoloji orta¤› ve iyi bir
kurumsal yurttafl olarak bizler
insanlar›n sadece daha uzun
yaflamalar›na yard›mc› olmakla
kalm›yor, ayn› zamanda yaflam
kalitelerini de yükseltiyoruz. 
Büyüyen toplum demek, enerji, sa¤l›k
hizmetleri ve çevre ile uyumlu
çözümlere olan talebin artmas›

demektir. Bunun sonucunda g›da
ürünleri ve endüstriyel ürünlerin
temini sürecinde verilen mücadele de
giderek daha karmafl›k bir hale
geliyor. Yenilikçi teknolojilerimiz çok
çeflitli alanlarda etkin ve düflük
maliyetli çözümler üretmekte, giderek
daha çok say›da insan›n ürün ve
hizmet alabilmesine yard›mc›
olmaktad›r. 
cc--  ‹‹kklliimm  DDee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii
‹klim de¤iflikli¤i hepimizin bildi¤i bir
gerçek. Endüstrinin ve politikac›lar›n
bu konuda birlikte hareket etmeleri
gerekiyor. Teknolojik yenilikler enerji
verimlili¤ini art›rmada ve emisyonlar›n
azalt›lmas›nda yard›mc› olur. Siemens,
iklim korumas›nda sundu¤u ürün ve
çözümlerle lider konumdad›r. 

Üç Megatrend: Kentleflme, 
Demografik De¤iflim ve ‹klim De¤iflikli¤i

Siemens’in sürdürülebilir
flehirler vizyonu

kapsam›nda tasarlad›¤› 
e-car’›n flirketin çevreci
portföyünün önemli bir
parças› haline gelmesi

bekleniyor. 
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merkezinde yer alan Çin Pavyonunda
bu teknolojilerin bir bölümünü sergi-
leme f›rsat› buldu¤umuz için çok mut-
luyuz. Fuar alan›ndaki befl kal›c› yap›-
dan biri olan Pavyonu en geliflmifl çev-
reci teknolojilerimizle donatt›k. Pav-
yon, konvertör kabinlerinden ayd›n-
latma ve yang›n alg›lamaya kadar,
enerji aç›s›ndan en verimli ürünleri-
mizle dolu. Yenilikçi güç da¤›t›m ekip-
manlar› aras›nda, düflük/orta voltaj
anahtarlar›, bir düflük voltaj kontrol
kutusu ve konvertör kabini de vard›.
Tüm bu donan›m, yüzde 50’ye varan
enerji tasarrufu sa¤lad›. Son derece
düflük iflletim maliyetleri, kompakt bir
tasar›m ve bileflenlerin yap›m›nda kul-
lan›lan geri dönüflümlü malzemeler gi-
bi ek avantajlar da söz konusu.

SSiieemmeennss  bbiirr  ““AAvvrruuppaa  YYeeflfliill  fifieehhiirrlleerr  ‹‹nn--
ddeekkss””  ççaall››flflmmaass››  hhaazz››rrllaadd››..  BBuu  ççaall››flflmmaa
iillee  nneeyyii  hheeddeefflliiyyoorr??  ‹‹ssttaannbbuull  vveeyyaa  TTüürr--
kkiiyyee’’nniinn  ddii¤¤eerr  kkeennttlleerrii  iiççiinn  bbuu  iinnddeekkssttee
nnaass››ll  bbiirr  yyeerr  ggöörrüünnüüyyoorr??
Avrupa Yeflil fiehirler Endeksinde, Ko-
penhag 87,31 puanla ilk s›rada, ‹stan-
bul 45,20 puanla 25. s›rada yer ald›. Ki-
ev ise 32,33 puanla son s›raya oturdu.
sekiz kategoride yap›lan araflt›rmada
‹stanbul en az karbondioksit sal›m›
yapan 16. flehir olarak belirlendi. ‹s-
tanbul, binalar›n enerji kullan›m›nda
28. ve çevre yönetimi konusunda ise
29. s›rada yer ald›. Haz›rlanan raporda
12,6 milyon kiflinin yaflad›¤› ‹stanbul,
kifli bafl›na 3,25 tonluk karbondioksit
(CO2) üretiyor. fiehirde kifli bafl›na tü-
ketilen yenilenebilir enerji miktar› ise
yüzde 5,12. Geri dönüfltürülen çöp
miktar› da sadece yüzde 3,12. ‹stan-
bul’da bir y›lda kifli bafl›na 68,3 metre-
küp su tüketilirken, toplu tafl›ma kul-
lan›m oran› yüzde 54,02. 

Raporda ‹stanbul’un di¤er kategori-
lere göre daha düflük karbondioksit
tüketmesindeki en önemli etken, kifli
bafl›na düflen otomobil say›s›n›n az ol-

mas›. Ancak bu rakam›n önümüzdeki
dönemde h›zla artmas› bekleniyor.
Endeks, kifli bafl› karbondioksit sal›m
miktar›, geri kazan›m oran›, toplu ta-
fl›ma araçlar›n›n kullan›m›, su ve hava
kalitesi ve belediyelerin çevre politi-
kalar› gibi istatistiklere dayand›r›la-
rak oluflturuldu. 

SSiieemmeennss  TTüürrkkiiyyee’’ddee  nnee  ggiibbii  ççaall››flflmmaallaarr
yyaapp››yyoorr??  
Temsa ile birlikte hayata geçirdi¤imiz
Türkiye’nin ilk hibrid otobüsü son dö-
nemde tasarlad›¤›m›z ürünlerden biri.
2009 Kas›m ay›nda lansman› yap›lan
otobüs, Türk otomotiv sektöründe bir
dönüm noktas› oldu. Elektrik Tahrik
Sistemi Siemens taraf›ndan sa¤lanan
Hibrid Avenue yokufl ç›karken ald›¤›
takviye dizel motora gelen yükü, dola-
y›s›yla yak›t tüketimini azalt›yor. Bu
y›l›n son çeyre¤inde seri üretime gir-
mesi planlanan Temsa Hibrid Avenue,

frenleme esnas›nda ise elektrik enerji-
si üretip depolayacak ve hem dizel
hem elektrik motor ile çal›flacak. 

Enerji üretebilen özelli¤i sayesinde,
fazla enerjiyi sisteme geri kazand›r-
mak üzere bir e-car tasarland›. E-oto-
mobil faaliyetleri kapsam›nda geliflti-
rilen gelece¤in elektrikle çal›flan araç-
lar›, fosil yak›tlara olan ba¤›ml›l›¤› or-
tadan kald›r›rken, ayn› zamanda ken-
di kendini yenileyen enerjiyi üreterek
ulafl›mda daha esnek ve güvenilir bir
çözüm sunuyor. Siemens Corporate
Technology, elektrikli otomobillerin
hem ulafl›m arac› hem de mobil enerji
kayna¤› olarak kullan›labilmesi için
çal›flmalar yürütüyor. E-car, Sie-
mens’in çevreci portföyünün önemli
bir parças› haline gelecek. Böylece, te-
miz bir ulafl›m›n ötesinde gelir sa¤la-
yan yenilenebilir kaynaklardan gelen
enerjiyi depolayan bir mobilite kavra-
m› do¤acak. m

Desertec Giriflimi’yle ‹karus gibi
günefle ulaflmay› hedefliyor, çölden
enerji elde etmeye çal›fl›yoruz. Birçok
kifli bunun yeni bir teknoloji
oldu¤unu sanabilir. Oysa yaklafl›k
100 y›l önce Edison ve Frank
Shuman gibi bilim insanlar›,
“Çöllerde günefl enerjisinden
faydalanabilir ve iletim hatlar›yla
dünyan›n farkl› noktalar›na
ulaflt›rabiliriz” demifllerdi. Hatta
enerjinin Avrupa’ya nakli
konufluluyordu. O dönem için erken
bir projeydi. Ancak erken olmas› bu
teknolojinin hiçbir zaman
gerçeklefltirilemeyece¤i anlam›na
gelmiyor. O dönemde fosil yak›tlar
ça¤› bafllad›. Dolay›s›yla dünyadaki
mevcut fosil kaynaklar› kullanmak
daha ucuz ve daha kolay bir yol
olarak görüldü. Sürdürülebilir, uzun
vadeli bir gelece¤i infla etmek yerine
daha kârl› bir çözümdü. Bugün ise

üzerinden 100 y›l geçti ve fosil yak›tlar›
kullanarak bir 100 y›l daha
yaflanamayaca¤› anlafl›ld›. Fosil
yak›tlar›n yerini alabilecek enerji
kaynaklar›na yönelmeye bafllad›k. 
Dünya üzerindeki çöller, alt› saat içinde,
insano¤lunun bir y›l içerisinde
tüketti¤inden daha fazla enerji al›yor.
Sahra Çölünde günefl, bir y›lda 4 bin
800 saat boyunca, temiz enerji
potansiyeli sunuyor. 300 km’ye 300 km
bir alanda kurulacak olan günefl
enerjisi santralleri, dünya çap›ndaki tüm
enerji ihtiyac›n› karfl›lamaya yeterli
olabilir. Desertec Giriflimi kapsam›nda
yer alan çöl bölgelerinde üretilen
elektri¤in Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya
ulaflt›r›lmas› için 2 bin kilometrelik bir
iletim hatt›na ihtiyaç var. Desertec
Giriflimi, günefl ve rüzgâr temelli elektrik
üretmek suretiyle, 2050 y›l› itibariyle
Avrupa’daki enerji ihtiyac›n›n yaklafl›k
yüzde 15-20’sini karfl›lamay› hedefliyor. 

Günefle Ulaflaca¤›z: Desertec
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Gayrimenkul Zirvesinde de 
Gelece¤in Kentleri Konufluldu
Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤›
Derne¤i (GYODER) taraf›ndan
düzenlenen ‹stanbul ReState Fuar›
ve 10. “Gayrimenkul Zirvesi,”
gayrimenkul sektöründeki dünya
oyuncular›n› ‹stanbul’da buluflturdu.
Zirvede, “Gelece¤in Kentleri”
konulu oturumunun baflkanl›¤›n›
yürüten Soyak Holding CEO’su ve
GYODER Yönetim Kurulu Üyesi M.
Emre Çaml›bel, dünyan›n gelece¤i
için kentlerde do¤a dengesini
gözeten “sürdürülebilir
planlaman›n” önemini vurgulad›.  

ayrimenkul sektöründeki dünya oyuncular›n› bir araya
getiren “10. Gayrimenkul Zirvesi,” 15 Haziranda Lütfi
K›rdar Kongre ve Sergi Saray›nda gerçeklefltirildi. So-

yak’›n destekçileri aras›nda yer ald›¤›, uluslararas› kat›l›mla
gerçeklefltirilen zirvede AB komite üyesi Profesör Franz Scha-
usberger gibi isimler de konuflmac› olarak bulundu. Zirveyi ta-
kiben, 16-17 Haziran tarihlerinde gerçeklefltirilen “‹stanbul
REstate Fuar›”nda ise; birçok paralel oturumda, sektörün gele-
ce¤i, uluslararas› uygulama ve planlama örnekleri ve ihtiyaçla-
r› konufluldu.

Dünyada gayrimenkul sektöründeki son geliflmelerin, yeni
trendlerin tart›fl›ld›¤› 10. Gayrimenkul Zirvesindeki oturumlara
farkl› sektörlerden profesyoneller ve bas›n yo¤un ilgi gösterdi.
Zirve kapsam›ndaki “Gelece¤in Kentleri” oturumunun baflkanl›-
¤›n› üstlenen Soyak Holding CEO’su ve GYODER Yönetim Kurulu
Üyesi M. Emre Çaml›bel, gelecek nesillerin sa¤l›kl› yaflam imkâ-
n›na sahip olabilmeleri için kent yaflam›n›n mimar› gayrimenkul

Ak›ll› / Yeflil Kentler
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sektörünün sorumluluklar›n›n önemli
oldu¤unu söyledi. Gelece¤in kentleri-
nin bugünden tasarlanmas› gerekti¤ini
belirten Çaml›bel, enerji verimlili¤i ve
tasarrufu sa¤layan çevreci uygulamala-
r›n yayg›nlaflmas›n›n sürdürülebilir
kentsel politikalar ve teflviklerle müm-
kün olaca¤›n› vurgulad›. 

Çaml›bel’in baflkanl›¤›n› üstlendi¤i
oturumda masaya yat›r›lan dikkat
çekici bir kavram, Seferihisar Beledi-
ye Baflkan› Tunç Soyer’in vurgulad›¤›
“yavafl flehir (slow city)” oldu. Otu-
rumda, bu kavram›n Türkiye’ye nas›l
adapte edilece¤i üzerinde duruldu.
“Dünyada toplam 20 ülkeden 132
kentin “yavafl flehir” hareketine üye
oldu¤undan bahsedilerek, Türki-
ye’nin de Seferihisar ile 19. üye oldu-
¤u ve Türkiye’den 60 kentin daha
“yavafl flehir” olma talebinde bulun-
du¤u belirtildi. Bir flehrin “yavafl fle-
hir” olarak adland›r›lmas› için altya-
p›dan, kent esteti¤ine, yemek kültü-
rünün korunmas›na ve yerel esnaf›n
e¤itimine kadar birçok bafll›k alt›n-
daki 59 kriterin uygunlu¤una bak›l-
d›¤›n›n alt› çizildi. 

MIT Gayrimenkul Bölüm Baflkan›
Anthony Ciochetti, Mimar Prof. Dr.
Peter Droege ve Frederic Schwartz ile
Langan International Baflkan› George
Leventis’in kat›lm›fl oldu¤u oturum-

da, flehirlerde enerjinin verimli kulla-
n›m› uygulamalar› da yo¤un bir bi-
çimde ele al›nd›.

Çaml›bel, “Dünyan›n tüketim h›z›-
n›n sorguland›¤›, ‘çok’un ve ‘h›z’›n
önüne ‘kalite’nin ve ‘yavafll›¤›n’ geçti¤i
bir dönemde, biz de kendi toplumu-
muz için ‘en iyi’yi sorgulamal›y›z. Sefe-

rihisar, bu yeni ak›m›n ülkemizdeki
öncüsü. ‹zmirliler, sürdürülebilir ya-
flam kalitesini tercih ederek, ülke için
önemli bir örnek teflkil ediyor” dedi.    

2050’nin Mega-kentlerine
Haz›rlanmak 
2050 y›l›nda dünyada, nüfusu 10 milyo-

Soyak Holding CEO’su Çaml›bel,
“Ülkemizde kentleflme alan›ndaki
geliflmelere paralel politikalar
oluflturulmakla birlikte,
sürdürülebilirlik ve yönetmeliklerin
uygulanmas› konusunda s›k›nt›lar
yafl›yoruz. Örne¤in, geçti¤imiz y›l
hayata geçirilen Binalarda Enerji
Performans› (BEP) Yönetmeli¤inin
elefltirilecek yanlar› mevcut.
Yönetmelik, enerji verimlili¤i ve
sürdürülebilirlik konular›n›
somutlaflt›rmas›na ra¤men, mevcut
binalar› de¤il sadece yeni yap›lacak
binalar› kaps›yor. Oysa enerji
verimlili¤ini merkeze alan çevre
dostu uygulamalar›n hayata
geçirilmesiyle binalar›n enerji
tüketiminin yüzde 40’a kadar
azalt›lmas› mümkündür. Ancak
iflletme sürecinde; kullan›c›lara
büyük ölçüde tasarruf sa¤layacak

bu sistemlerin uygulanmas›
konusunda yurtd›fl› örneklerinde
oldu¤u gibi, teflvik mekanizmas›n›n
kurulmas›na ve finansal
enstrümanlar›n da gelifltirilmesine
ihtiyaç bulunmaktad›r” dedi. 
Çaml›bel, yeni binalar› enerji verimli
yaparak toplamda bir fayda elde
edilmesi için yaklafl›k 60 y›l›n
geçmesinin gerekti¤ini ve bunun da
ülke ekonomisi için telafisi mümkün
olmayacak bir süre oldu¤unu
söyledi. Mevcut binalarla ilgili bir
tak›m yapt›r›mlar›n öngörülmesi
gerekti¤ini de söyleyen Çaml›bel,
“Is›tma ve yal›t›m sisteminde verimlilik
yarat›lmas›, bu konuda öncelikli
uygulamalar aras›nda yer almal›d›r.
E¤er mevcut tüm binalar ›s›nma
aç›s›ndan verimli hale getirilirse,
Türkiye y›lda 5-6 milyar dolar tasarruf
edebilir” dedi. 

“Binalarda Enerji Verimlili¤iyle 
Y›lda 6 Milyar Lira Tasarruf Edebiliriz” 

Dünyada Gayrimenkul
sektöründeki son

geliflmelerin ve yeni
trendlerin tart›fl›ld›¤› 10.

Gayrimenkul
Zirvesindeki oturumlara

farkl› sektörlerden
profesyoneller ve bas›n
yo¤un bir ilgi gösterdi.
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Ak›ll› / Yeflil Kentler

DOSYA

nu aflan kent say›s›n›n 50’yi geçece¤ini
belirten Çaml›bel, bugün say›s› 19 olan
bu flehirlerin ço¤unun geliflmekte olan
ülkelerde oldu¤una dikkat çekti.  “Gele-
cekte belki de nüfusu 50 milyon olacak
megakentler ve kent bölgeleri hayat›-
m›za girecek” fleklinde konuflan Çaml›-
bel, “Kentlerde nüfus yo¤unlu¤unun
kontrollü art›fl› ve bunun do¤a üstün-
deki yükünün kontrol edilebilir seviye-
de tutulmas› için yeni bir yönetim anla-
y›fl›, yeni yerleflim anlay›fl›, yeni ulafl›m
anlay›fl›, yeni enerji kullan›m› anlay›fl›
gibi; asl›nda yeni üretim ve tüketim an-
lay›fl› gerekli” dedi. Çaml›bel, “Geliflmifl
ülkelerin izledi¤i bu yaklafl›mla sürdü-
rülebilir, yeflil alan dengesi kurulmufl,
ulafl›m alt yap›s› oluflturulmufl, enerji
verimlili¤i sa¤lanm›fl, karbon emisyo-
nu dengelenmifl, ekonomik ve sosyal
aç›lardan dengeli kentlerde yaflamak
mümkün olabilecek. Türkiye’nin, baflta
‹stanbul olmak üzere, bu günden gele-
cekteki mega kentlerini planlamak için
politikalar gelifltirmesi ve uygulamas›
çok önemli.  Gelecekte huzurlu ve kali-
teli bir kent yaflam› için konut sorunun
çözümlenmesi, enerji verimlili¤inin

sa¤lanmas›, teknik, sosyal ve ulafl›m alt
yap›s›n›n çözülmesi için bütüncül sür-
dürülebilir planlama anlay›fl›yla, çevre-
ye ve insana sayg›l› bir yaklafl›m›n ülke
genelinde strateji olarak benimsenme-
si gereklidir” diye konufltu.

“Bölgesel Emisyon Planlar›” da
Oluflturulmal›
Binalarda enerji verimlili¤inin önemi-
ne vurgu yapan Çaml›bel, enerji ve-
rimlili¤i konusunda at›lmas› gereken
bir sonraki ad›m›n “Bölgesel Emisyon”
planlar› oldu¤unu belirterek,  “Gelece-
¤in kentlerinde bölgesel imar planla-
r›yla sa¤l›kl› yap›laflma için gerekli
flartlar oluflturulurken, flehirleri böl-
gesel olarak mercek alt›na alacak
emisyon planlar›yla, afl›lamayacak
emisyon miktarlar›n›n belirlenmesi
mümkün olacak” dedi.    

Çaml›bel; “Gelece¤in flehirlerinde;
enerji, çevre, ekonomi, ulaflt›rma, tu-
rizm gibi konularda iklim de¤iflikli¤i
ihtiyaç ve gereksinimlerinin sa¤l›kl›
bir flekilde yürütülebilmesi için birçok
farkl› çal›flmaya ihtiyaç olacak. fiehir-
lerin ‘ruhunun’ ve ‘kültürünün’ koru-
narak, enerji verimlili¤i ve tasarrufuy-
la, çevre bilincinin en üst düzeyde yer-
leflmesi amac›yla gerekli projelerin
oluflturulmas› için akademisyenler,
STK’lar, kamu ve özel sektör temsilci-
lerinin bir arada çal›flmas› büyük
önem tafl›yacakt›r” dedi. m

Çaml›bel, “kentler için yeni
bir yönetim, yerleflim, ulafl›m
ve enerji kullan›m› anlay›fl›n›n

yan› s›ra; asl›nda yeni bir
üretim ve tüketim anlay›fl› da

gerekli” diyor.

EKOIQ
Korusu 609

Fidana Ulaflt›

Her say› için 
203 fidan...
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Sa¤l›k

Bilim ‹laç Genel Müdürü Dr. Erhan Bafl

“Çevreye Yat›r›m, Art›k
Bir Trend De¤il, Gereklilik”

‹laç sektöründe haz›rlanan ilk kurumsal sorumluluk raporu, Küresel ‹lkeler
Sözleflmesini (Global Compact) imzalayan ilk Türk ilaç flirketi olmak, karbon
sal›mlar›n› hesaplayan ve kamuoyu ile paylaflan ülkemizde az say›da firma
aras›na girmek ve kazan›lan çeflitli çevre ödülleri… Bütün bu baflar›lara imza
atan Bilim ‹laç’›n Genel Müdürü Dr. Erhan Bafl, “Yaln›zca kurumsal sorumluluk
çal›flmalar›m›zda de¤il, ifl alan›m›zda da çevresel standartlar› sürekli olarak
uyguluyor ve gelifltiriyoruz” diyor. 

Söylefli: Bar›fl DO⁄RU Foto¤raf: Volkan DO⁄AR
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BBiilliimm  ‹‹llaaçç  ssüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  aallaann››nnddaa  nnee
ggiibbii  ffaaaalliiyyeettlleerrddee  bbuulluunnuuyyoorr??
Ülkemizin ve dünyan›n yaflam kalitesi-
nin yükselmesi için hem bireysel hem
de kurumsal olarak sorumluluklar›m›-
z›n dikkat çekici biçimde artt›¤› bir dö-
nemde; gelecek nesillere b›rakabilece-
¤imiz sürdürülebilir bir dünya için ku-
rumsal sorumluluk çal›flmalar›n›n çok
önemli oldu¤unu düflünüyoruz. Pay-
dafllar›m›za karfl› sorumlu oldu¤umuz
inanc› ve bilinciyle çal›flmalar›m›z›
sürdürüyoruz. Paydafllar›m›z›n ve ül-
kemizin geliflimine katk›da bulunan ve
“de¤er yaratan” bir kurum olmak üze-
re faaliyetlerimizi flekillendiriyoruz. 

Etki alan›m›zdaki paydafllar›m›zda,
dolay›s›yla ülkemizde kurumsal so-
rumluluk ve sürdürülebilir kalk›nma
kavramlar›n› gündemde tutmaya gay-
ret ediyoruz. Bugüne kadar oldu¤u gi-
bi bundan sonra da tüm sosyal, çevre-
sel ve ekonomik sorumluluklar›m›z›
yerine getirmekten; çal›flanlar›m›z›,
müflterilerimizi, içinde yaflad›¤›m›z
toplumu, ifl ortaklar›m›z› ve hissedar-
lar›m›z› sürdürülebilir bir yaflam kali-
tesine ulaflt›rma çabam›zdan vazgeç-
meyece¤iz. 

Kurumumuzun önemli stratejilerin-
den biri “sürdürülebilir bir gelecek için
sorumluluk almak”t›r. Tüm faaliyetle-
rimizi kurumsal sorumluluk bilinci-
mizle yürütüyor; sosyal, ekonomik ve
çevresel etkilerimizi gözetiyoruz. Sür-
dürülebilir bir gelecek için öncelikli
olarak en önemli sorumlulu¤umuzun
iflimizi do¤ru yapmak oldu¤unun bilin-
cindeyiz. Tüm paydafllar›m›z›n de¤iflen
beklentilerini karfl›lamak için çevre-
sel, sosyal ve etik konularda sürdürü-
lebilir çözümlere yat›r›m yapman›n
gereklili¤inin bilincindeyiz. Vizyonu-
muz, de¤erlerimiz ve politikalar›m›z
bu amaca her aflamada hizmet etmek
ve iflimizin sürdürülebilirli¤ini sa¤la-
mak amac›yla oluflturulmufltur. Yöne-
tim anlay›fl›m›z sadece ekonomik ilifl-

kileri de¤il; etik, sosyal ve çevresel ifl-
birliklerini de kapsamaktad›r.

Hem kurumsal sorumlulu¤un hem
de sürdürülebilir kalk›nman›n en
önemli boyutlar›ndan biri çevre… Çev-
reye yat›r›m, bugün art›k bir trend de-
¤il, gerekliliktir. Bilim ‹laç olarak, yal-
n›zca kurumsal sorumluluk çal›flmala-
r›m›zda de¤il, ifl alan›m›zda da çevre-
sel standartlar› sürekli olarak uygulu-
yor, gelifltiriyoruz. Bu y›l büyük ifllet-
meler dal›nda Kocaeli Sanayi Odas›
Çevre Ödülüne lay›k bulunan Bilim
Gebze, ISO 14001 Çevre Yönetim Siste-
mi ve yeflil bina kavram› göz önünde
bulundurularak infla edildi. Bina yöne-
tim sistemi, enerji yönetim sistemi,
ayd›nlatma otomasyonu, cephe-cam-
çat›larda yüksek ›s›l izolasyon, günefl
k›r›c›lar, verimlilik de¤eri yüksek san-
trifüj so¤utma gruplar›, so¤utma siste-
minde “free-cooling” uygulamas›, eko-
nomizörlü buhar ve ›s›tma kazanlar›,
klima santrallerinde kullan›lan ›s› geri
kazan›m üniteleri, direkt sürücülü fan
ve pompa motorlar›, tüm motorlarda
frekans invertörü kullan›m› gibi yük-

sek enerji verimlili¤i sa¤layan uygula-
malarla do¤al kaynak tüketimi sürekli
azalt›lmaktad›r. 

Öte yandan, membran filtre tekno-
lojisi ile at›k su ar›tma, tozsuzlaflt›r-
ma sistemlerinde torba filtrelere ilave
olarak HEPA filtre kullan›m›, faaliyet-
lerimizden kaynaklanan at›klar›n
kayna¤›nda ayr›lmas›, Çevre ve Or-
man Bakanl›¤›nca onaylanm›fl tafl›y›c›
firmalar, bertaraf, geri kazan›m ve
depolama firmalar› ile iflbirli¤i içinde
çevreye hiçbir olumsuz etkisi olmaya-
cak flekilde uzaklaflt›r›lmas›n› düzen-
leyen At›k Yönetim Sistemi ile çevreyi
korumaktay›z.

Stratejik plan›m›z›n en önemli bö-
lümlerinden biri olan sürdürülebilirlik
yönetimi üst sürecimiz kapsam›nda
çevreyi korumak ve do¤al kaynaklar›n
kullan›m›n› azaltmak stratejiyle ger-
çeklefltirdi¤imiz çal›flmalar›m›z, çok
prestijli kurumlar taraf›ndan ödüle la-
y›k bulunuyor. Kurumumuz, 1999 y›-
l›nda Çevre Bakanl›¤› taraf›ndan Çevre
Berat›na, ard›ndan 2000 y›l›nda ‹stan-
bul Sanayi Odas› taraf›ndan verilen

Büyük iflletmeler dal›nda bu y›l Kocaeli
Sanayi Odas› Çevre Ödülüne lay›k
bulunan Bilim Gebze, ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi ve yeflil bina kavram›
göz önünde bulundurularak infla edildi.
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Sektör Çevre Özendirme Ödülüne lay›k
görüldü. 2003 y›l›nda Çerkezköy Sana-
yi ve Ticaret Odas› taraf›ndan Çerkez-
köy iflletmemiz Çevre Ödülü ile taçlan-
d›r›ld›. “Gelecek nesillere sayg›” de¤e-
rimizin k›lavuzlu¤unda; artan çevre bi-
lincimiz ve çevrenin korunmas›na-ge-
liflimine katk›da bulunmaya yönelik
çal›flmalar›m›z, bu y›l Kocaeli Sanayi
Odas› “fiahabettin Bilgisu Çevre Ödü-
lü”ne lay›k görüldü. Bu ödüle lay›k gö-
rülmek; sadece operasyonel mükem-
mellik aç›s›ndan de¤il, referans olmay›
amaçlad›¤›m›z sürdürülebilir kalk›n-
ma bilinci anlam›nda da önemli bir
ad›m… 

TTüürrkkiiyyee’’ddee  iillkk  ssüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  rraappoorr--
llaammaass››  yyaappaann  iillaaçç  flfliirrkkeettii  ssaann››rr››mm  BBiilliimm
‹‹llaaçç  oolldduu..  BBuu  kkoonnuuddaa  bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmii--
ssiinniizz??  
Sosyal, çevresel, ekonomik ve etik so-
rumluluklar›m›z hakk›ndaki perfor-
mans›m›z› ve gelecek hedeflerimizi
tüm paydafllar›m›zla fleffaf bir biçimde
paylaflmak amac›yla Kurumsal Sorum-
luluk Raporumuzu haz›rlad›k. Bu ra-
por, hem Bilim ‹laç’›n hem de Türk ilaç
sektörünün yay›nlad›¤› ilk kurumsal
sorumluluk raporudur. 

Çal›flanlar›m›zla birlikte, ülkemizin

ve toplumun evrensel ölçülerde yaflam
kalitesine ulaflmas›n› hedefleyen bir
kurum olarak bu yüksek ideal u¤runa
eme¤imizi, zaman›m›z› ve entelektüel
birikimimizi seferber ettik. Kurumsal
sorumluluk çal›flmalar›m›z› dünyada
kabul gören ilkeler do¤rultusunda bu
ilk raporla paylaflmay› amaçlad›k. 

Kurumsal Sorumluluk Raporumuz,
Aral›k 2009 sonuna kadar olan perfor-
mans›m›z›n ve gelecek taahhütlerimi-
zin kapsaml› bir özeti olarak haz›rlan-
m›flt›r. Raporumuzla birlikte, bilfiil yü-
rütmekte oldu¤umuz kurumsal so-
rumluluk çal›flmalar›m›z› ve iyilefltir-
meye aç›k alanlar›m›z› ortaya koy-
maktad›r. Bu anlamda raporu kendi-
mizi gelifltirmek için bir f›rsat olarak
görmekteyiz. 

Raporumuz Bilim ‹laç’›n kurumsal
yönetim yaklafl›m›n›, ekonomik per-
formans göstergelerini, sosyal ve çev-

resel uygulamalar›n› yans›tmaktad›r.
Raporumuzda da yans›t›ld›¤› üzere,
öncelikli konular›m›z ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i, ürün sorumlulu¤u, toplumsal
yat›r›m ve çevresel uygulamalard›r.
Paydafllar›m›zdan alaca¤›m›z geribil-
dirimlerle ve hedeflerimize ulaflma
yolculu¤umuz süresinde elde edece¤i-
miz deneyimin ikinci raporumuzu da-
ha da zenginlefltirmemizi sa¤layaca¤›-
n› umuyoruz.

SSaann››rr››mm  TTüürrkkiiyyee’’ddee  kkaarrbboonn  ssaall››mmllaarr››nn››
hheessaappllaayyaann  iillkk  flfliirrkkeettlleerrddeenn  ddee  bbiirriissii--
nniizz..  BBuu  kkoonnuuddaa  nnaass››ll  bbiirr  ççaall››flflmmaa  yyüürrüütt--
ttüünnüüzz??  BBuu  kkoonnuuddaa  bbaaflflkkaa  nneelleerr  yyaappmmaa--
yy››  ddüüflflüünnüüyyoorrssuunnuuzz??  NNaass››ll  bbiirr  hheeddeeff
kkooyyuuyyoorrssuunnuuzz  kkeennddiinniizzee??
2010 y›l› bafl›ndan itibaren uluslarara-
s› bir dan›flman firma ile birlikte çal›-
flarak, karbon ayak izimizi hesaplat›p,
“ürün yaflam döngüsü de¤erlendirme-
si” yaklafl›m› ile karbon ayak izi azal-
t›lmas› çal›flmalar›n› bafllatt›k. Otorite
karbon ayak izini üç kapsamda ele al-
maktad›r. Birincisi, kurulufl içindeki
faaliyetlerden kaynaklanan do¤rudan
emisyonlar›, ikincisi kullan›lan elek-
tri¤in üretimi esnas›nda oluflan dolay-
l› emisyonlar›, üçüncüsü de tedarikçi-
lerin kurulufl için yürüttü¤ü faaliyetler
sonucunda oluflan dolayl› karbon ve
karbon eflde¤eri emisyonlar› kapsa-
maktad›r. 2009 y›l› faaliyetlerimiz
kapsam›nda 25 bin tonluk karbon
ayak izimiz ç›kt› ve bunun 12 bin tonu
kapsam 1, 10 bin tonu kapsam 2, kalan
da kapsam 3 faaliyetlerinden kaynak-
lanmaktad›r. Karbon ayak izimizi üç
y›l içinde yüzde yedi düflürmek için ça-
l›flmalara bafllad›k. En büyük izi olufl-
turan araçlar konusunda hibrid araç
test çal›flmalar›na bafllad›k. Sorumlu
ifl anlay›fl›m›z do¤rultusunda tedarik-
çilerimizin seçiminde ve ifl yapma sü-
reçlerinde çevre dostu uygulamalar
konusunda “yapt›r›mc›” oluyoruz.
Çünkü onlar›n performans› bizim üre-

Sa¤l›k

“Kurumsal Sorumluluk
Raporumuz, Aral›k 2009

sonuna kadar olan
performans›m›z›n ve gelecek
taahhütlerimizin kapsaml› bir

özeti olarak haz›rland›”
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tim ve çevre performans›m›z›n ayr›l-
maz bir parças›…

SSaa¤¤ll››kk  ssoonn  ddeerreeccee  kkrriittiikk  bbiirr  aallaann……  SSüürr--
ddüürrüülleebbiilliirrlliikkllee  ssaa¤¤ll››kk  hhiizzmmeettlleerrii  aarraa--
ss››nnddaa  ddaa  yyaakk››nn  bbiirr  iilliiflflkkii  vvaarr..  BBuu  kkoonnuuddaa
nneelleerr  ssööyylleeyyeebbiilliirrssiinniizz??
Yaflanabilir bir dünya için sa¤l›k, insan
mutlulu¤u, toplumsal geliflim ve çevre
korumay› mümkün k›labilecek çal›fl-
malara imza at›yoruz. Kuruluflumuz
insan sa¤l›¤›n› koruyan ve yaflam kali-
tesini art›ran ürünlerin üretimini, pa-
zarlamas›n› ve sat›fl›n› yapmaktad›r.
Kurumsal sorumluluk bak›fl aç›m›zla
önceliklendirdi¤imiz konular aras›nda
“ürün sorumlulu¤u” yer almaktad›r.
Ürün gelifltirme, üretme, saklama,
sevkiyat ve tan›t›m konular›n›n üze-
rinde hassasiyetle duruyoruz. Ürünle-
rimizi AR-GE merkezimiz taraf›ndan
eflde¤er ilaç yönetmelikleri ve GMP
(‹yi Üretim Koflullar›) normlar›na uy-
gun flekilde gelifltirmekteyiz, ham-
maddeleri uluslararas› standartlar ve
GMP normlar›na uygun tedarikçiler-
den sat›n almaktay›z, üretmekteyiz ve
ecza depolar›na ulaflt›r›lmas›na kadar
olan süreçte yine Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
belirledi¤i GMP normlar›na uygun

yüksek standartlar› uygulamaktay›z.
Ürünlerimizin Sa¤l›k Bakanl›¤› tara-
f›ndan onaylanm›fl endikasyonlar›nda
kullan›m›n›n ve etkinli¤inin kan›tlan-
m›fl bilimsel bilgilerle tan›t›m›n› yap-
mak temel hizmet alanlar›m›zdand›r.
Ürün sorumlulu¤u kapsam›nda hasta
sa¤l›¤› ve güvenli¤i, pazarlama iletifli-
mi ve müflteri memnuniyeti konular›n›
titizlikle ele al›yoruz. 

Sürdürülebilirlik bak›fl aç›m›zla ha-
yata geçirdi¤imiz ve hastal›klarla ilgili
bilinçlendirici toplumsal yat›r›m proje-
lerimizden bahsetmek isterim. fiizof-
reni hastal›¤›yla ilgili hayata geçirdi¤i-
miz Gerçekler Maskelenmesin proje-
miz, Alzheimer ile ilgili hasta yak›nlar›-
na destek olmay› hedefledi¤imiz Alz-
heimer Ça¤r› Merkezimiz, Osteoporoz
konusunda fark›ndal›k art›r›c› Dünden
Bugüne Osteoporoz projemiz ve diya-

bet konusunda bilinç düzeyini art›rma-
ya yönelik Türkiye Diyabet Taramas›
projemizi örnek olarak verebiliriz. 

22001100  yy››ll››nnddaa  flfliirrkkeett  oollaarraakk  BBiirrlleeflflmmiiflfl
MMiilllleettlleerr  KKüürreesseell  ‹‹llkkeelleerr  SSöözzlleeflflmmeessiinnii
iimmzzaallaadd››nn››zz..  NNeeddeenn  vvee  nnaass››ll  bbööyyllee  bbiirr
ttaaaahhhhüüttttee  bbuulluunnmmaayyaa  kkaarraarr  vveerrddiinniizz??  
Kofi Annan taraf›ndan 1999 y›l›nda
aç›klanan ve özel sektörü “daha iyi bir
dünya için” çal›flmak amac›yla bir ara-
ya getirmeyi hedefleyen Küresel ‹lke-
ler Sözleflmesini (Global Compact) im-
zalayan ilk Türk ilaç flirketi olduk. “‹n-
san mutlulu¤u,” “gelecek nesillere say-
g›,” “etik ilkeli yönetim anlay›fl›,” “de-
¤iflim” ve “baflarma tutkusu” de¤erle-
rini özümseyen kurumumuz, bu çerçe-
vede kendi de¤erlerimizi uluslararas›
ilkelerle bütünlefltirmeyi gerçeklefltir-
mifl oldu. 

Faaliyetlerini toplum ve di¤er pay-
dafllar nezdinde; din, dil, ›rk, cinsiyet
ayr›m› gözetmeksizin yönetmek Bilim
‹laç’›n temel ilkesidir. Kanunlara, yö-
netmeliklere ve resmi yönlendirmele-
re tam uyum sa¤lamakla birlikte biz,
bunlar›n ötesinde tüm flirketlere ör-
nek olabilecek politikalar› kurum kül-
türümüzün bir parças› olarak görüyo-
ruz. Etik, fleffaf ve hesap verebilir tu-
tum ve davran›fllar Bilim ‹laç’›n örnek
bir flirket olmas›n› sa¤layacak temel
günlük yaflam prati¤idir.

Küresel ‹lkeler Sözleflmesini imza-
layan flirketler, sözleflme maddelerin-
de yer alan yükümlülükleri sadece
kendi iç bünyelerinde de¤il, tedarikçi-
lerinin ve tüm paydafllar›n›n ifl süreç-
lerinde de yerine getirmekle yüküm-
lüdürler. Biz de Küresel ‹lkeler Sözlefl-
mesini imzalayan ilk Türk ilaç flirketi
olarak tedarikçimiz olan firmalarda
çevre dostu teknolojilerin geliflmesini
ve yayg›nlaflmas›n› destekliyoruz, ço-
cuk iflçi çal›flt›r›lmas›na, insan haklar›
ihlallerine ve ayr›mc›l›¤a karfl› müca-
dele ediyoruz. m

Sürdürülebilir bir gelecek için
çal›flmalar yaparak, ifl dünyas›n›n yeni
“sorumlu” ifl modellerine ayak
uydurmaya ve bu yolda eksiklerimizi
tamamlamaya kendimizi adad›k.
Çünkü bu toplumun parças›y›z, onu
gelifltirmeye katk› sa¤lamazsak biz de
geliflmeyiz. Bu nedenle içinde
yaflad›¤›m›z toplumun yaflam kalitesini
yükseltmek, kendi çal›flanlar›m›z› ve
ailelerine ve di¤er paydafllar›m›za karfl›
sorumluluklar›m›z› yerine getirmek
amac›yla toplumsal yat›r›mlar
yap›yoruz. Gelecek nesillere
b›rak›lacak daha güzel bir Türkiye için
destek verdi¤imiz projelerin uzun

soluklu olmalar›na, toplumsal
anlamda fayda üretmelerine ve kal›c›
yarar sa¤lamalar›na dikkat ediyoruz.
Topluma miras b›rak›labilecek e¤itim,
kültür-sanat ve sa¤l›k alanlar›ndaki
anlaml› giriflimlere yat›r›m yap›yoruz.
2009 y›l› sonu itibariyle 653 kifliye
ulaflan gönüllü ordumuz Bilim ‹laç
Toplum Gönüllüleri platformumuzla
yerel kalk›nmaya destek oluyoruz;
yerel halk›n sorunlar›n›n çözümü
olmak üzere çal›flanlar›m›z gönüllü
olarak projelerde yer al›yor.
Çal›flanlar›m›z ve kurumumuzda
oluflan gönüllülük ruhunun flirketimize
de¤er katt›¤›n› düflünüyoruz.

“Gönüllülük Ruhu fiirketimize De¤er Kat›yor”

BBiilliimm  ‹‹llaaçç  AARR--GGEE  TTeessiissii
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ünümüzde do¤al kaynaklar›n
h›zla tükenmesi gelece¤imiz
tehdit ederken, ekonomik ko-

flullar›n zorlamas› da her kesimden
kitleleri tasarrufa yöneltiyor. Bilinçli
tüketiciler yüksek teknolojili, enerji,
su ve zaman tasarrufu sa¤layan, fonk-
siyonelli¤i olan, tasar›m› yal›n, kolay
kullan›ml› ürünleri tercih ediyor. Pro-
filo Dayan›kl› Ev Aletleri, her geçen
gün hayat›m›zdaki önemi daha da ar-
tan elektrikli ev aletlerinin bilinçli kul-
lan›m›n›n yayg›nlaflmas› ve do¤al kay-
naklar›n›n tasarruflu kullan›m›na kat-
k›da bulunmak amac›yla, çeflitli proje-

ler yürütüyor. Bu
çerçevede, baflla-

t›lan “Türkiye
Enerjini Top-
luyor” proje-
siyle, ev ha-

n›mlar› tasar-
ruf konusunda

bilinçlendiriliyor. 

Profilo’dan ev han›mlar›na 
tasarruf dersi
Profilo Dayan›kl› Ev Aletleri, ev ha-
n›mlar›n› enerji tasarrufu konusunda
bilinçlendirmek üzere bafllatt›¤› “Tür-
kiye Enerjisini Topluyor” kampanyas›
kapsam›nda Türkiye’yi kar›fl kar›fl ge-
zerek ev ziyaretleri yap›yorlar. Profilo
ekiplerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤› Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi
Genel Müdürlü yetkililerinden e¤itim
alan e¤itmenler bulunuyor. Bu ekipler
taraf›ndan evlerde toplanan han›mla-
ra aktar›lan bilgiler, bir yandan ha-
n›mlar›n evlerindeki ev aletlerini
enerji, su ve zaman aç›s›ndan tasar-
ruflu kullanmalar›n›, di¤er yandan da
hem aile bütçelerine hem de do¤al
kaynaklar›n korunmas›nda katk›da
bulunmalar›n› sa¤l›yor.

“t›k”dan tasarruf eden web sitesi:
www.turkiyeenerjisinitopluyor.com
Ev han›mlar›n› enerji tasarrufu konu-

sunda bilinçlendirmeyi amaçlayan
“Türkiye Enerjisini Topluyor” kampan-
yas› çerçevesinde bir de özel web sitesi
haz›rland›. Bu özel web sitesinin en
önemli özelli¤i “t›klanm›yor” olmas›!
“Türkiye Enerjisini Topluyor” kampan-
yas› çerçevesinde, bilgisayarlar›n fare-
lerindeki pil ömrünü uzatarak enerji
tasarrufu sa¤lamak için özel olarak ta-
sarlanan bu sitede dolafl›rken, açmak
istedi¤iniz sayfay› t›klaman›za gerek
yok. Fareyi açmak istedi¤iniz yere geti-
rip hareket ettirmeden bir kaç saniye
bekledi¤inizde sayfa kendili¤inden
aç›l›yor. Sitenin en çok kullan›lan ve il-
gi çeken bölümlerinden biri ise “Neler
Kazanaca¤›n›z› Ö¤renin” bölümü. Bu
sayfaya girenler, özel haz›rlanm›fl bir
program yard›m›yla evlerinde kullan-
d›klar› ürünün yafl›n› girdiklerinde bu
ürünün ne kadar enerji tüketti¤ini ve
buna karfl›l›k sat›n alacaklar› yeni bir
ürünle ne kadar tasarruf edebilecekle-
rini görebiliyorlar.

Advertorial

Profilo ile Evlerde Tasarruflu Günler Bafll›yor...

Evimizde yaflarken ne kadar enerji harcad›¤›m›z›n, do¤al
kaynaklar›n ne kadar›n› tüketti¤imizin fark›nda m›y›z?

Günlük hayat›m›z›n vazgeçilmez yard›mc›lar› olan ev
aletlerini verimli kullanabiliyor muyuz?

Beyaz eflyalar›n üzerindeki enerji etiketleri ne anlama
geliyor?

Faturalar›m›z› gereksiz harcamalar›n yükünden nas›l
kurtarabiliriz?

Türkiye Enerjisini 
Topluyor... 

G
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az enerji harcars›n›z hem de
sudan tasarruf edersiniz.
b Elektrikli cihazlar dü¤me-
sinden kapatmad›¤›n›z sü-
rece enerji harcamaya de-

vam eder. Elektrik tasarrufu
için cihazlar›n›z› mutlaka
dü¤mesinden kapatmal›s›n›z.

b fiarj cihazlar› da kullan›lma-
d›klar› zaman bile

enerji harcar, cep
telefonu gibi cihaz-

lar›n›z› flarj ettikten sonra
flarj› prizde b›rakmay›n. Bu flarj cihaz›-
n›n kullan›m süresini de k›salt›r.
b Düflük enerji ampulleri size gereken
›fl›¤› verdikleri gibi 3 kat daha az enerji
harcar.

Profilo’nun Çevre Dostu Ürünleri 
Türkiye'nin dört bir yan›nda 1200’ü afl-
k›n sat›fl noktas› ile ülkemizin en genifl
da¤›t›m a¤›na sahip beyaz eflya marka-
lar›ndan olan Profilo Dayan›kl› Ev Alet-
leri’nin ürün gruplar› beyaz eflya, an-
kastre, küçük ev aletleri, elektrikli sü-
pürgeler, flofben / termosifon ve klima
cihazlar›ndan olufluyor. Profilo marka-
s›n›n en baflta gelen özelli¤i, enerjiden
tasarruf eden ürünler sunmas›d›r.

Profilo Dayan›kl› Ev Aletleri’nin dört
büyük beyaz eflya grubunun hepsinde
de ürünlerin ço¤u A enerji s›n›f›nda bu-
lunuyor, baz› modeller ise A s›n›f›ndan
%10 veya %20 daha da fazla tasarruf
sa¤l›yor. Yeni nesil tasarruflu ürünler,
elektrik ve su faturalar›ndaki miktarla-
r› önemli ölçüde düflürerek aile bütçele-
rine katk›da bulunurken, ayn› zamanda
do¤ay› da koruyor.

Profilo marka so¤utucular aras›nda
özellikle Profilo NoFrost Buzdolaplar›,
A s›n›f› enerji tasarrufuyla öne ç›-
k›yor, No Frost gam›-

n›n tamam› A s›n›f›nda bulunuyor. Pro-
filo’nun gerçeklefltirdi¤i çal›flmalarla
son 10 y›lda buzdolab› ve derin dondu-
rucular›n tüketti¤i enerji miktarlar›nda
%55 düflüfl yafland›. 

Profilo Çamafl›r Makineleri ürün ga-
m›nda, 5 ve 6 kg'l›k çamafl›r makineleri,
A s›n›f›ndan %10, 7 ve 8 kg'l›k çamafl›r
makineleri ise yine A s›n›f›ndan %20
daha fazla enerji tasarrufu sa¤layarak
hem çevreyi koruyor hem de aile bütçe-
sine katk›da bulunuyor. Profilo’nun
MultiPlus serisi çamafl›r makinalar›yla
JetPlus ile zamandan, EkoPlus ile ener-
jiden tasarruf sa¤l›yor. Y›kama bafl›na
17lt, y›ll›k tüketimde ise 3,5 ton su ta-
sarrufu sa¤lanabiliyor. 

Profilo Çamafl›r kurutma makineleri
geliflen teknoloji sayesinde hem enerji
kullan›m› ve zaman aç›s›ndan tasarruf
sa¤l›yor hem de çamafl›rlar›n ömrünü
uzat›yor. Profilo çamafl›r kurutma ma-
kinesi modellerinde bulunan nem kon-
trollü ak›ll› kurutma sistemiyle prog-
ram bittikten sonra sensörler çamafl›r-
lardaki nemi kontrol ediyor ve nem al-
g›lad›¤›nda otomatik olarak kurutmaya
devam ediyor. 

Tüm Profilo bulafl›k makineleri, A s›-
n›f› enerji tüketimi, A s›n›f› y›kama ve A
s›n›f› kurutma performans›na sahip.
Ayr›ca özellikle, az say›da kiflinin yafla-
d›¤› hanelerde ve bulafl›klar bekletilme-
den y›kat›lmak istendi¤inde çok ifle ya-
rayan yar›m yük seçene¤i de daha az
miktarda su ve enerji ile y›kama yap-
man›z› sa¤l›yor. Bulafl›k Makinesi’nde
bulunan JetPlus özelli¤i ile %50’ye va-
ran zaman k›saltma fonksiyonu, vakti
dar olanlara h›zl› ve pratik bir çözüm
sa¤l›yor.  m

Profilo “Enerji Tasarrufu
Kitapç›¤›”ndan Tasarruf Tüyolar›
b Çay ya da kahve yaparken içece¤iniz
kadar su kaynat›n, böylece ihtiyac›n›z
olmayan suyu kaynatmak için harcaya-
ca¤›n›z enerjiden tasarruf edersiniz.
b “Çamafl›rlar›m› yüksek ›s›da y›ka-
mam laz›m” diye düflünmeyin. Tüm ça-
mafl›rlar› yüksek ›s›da y›kamak sadece
daha fazla enerji harcaman›za sebep
olur.
b Buzdolab›n›zdaki s›v› yiyeceklerin
üzerini kapat›n. S›v› yiyecekler dolab›n
içindeki nem oran›n› art›rarak kompre-
sörün daha fazla çal›flmas›na neden
olur.
b Dondurulmufl g›dalar› derin dondu-
rucudan 1 gün önce ç›kar›p buzdolab›-
n›za koyun. Donmufl ürün, dolaba so-
¤ukluk verece¤i için dolab›n›z daha az
enerji harcayacakt›r.
b Buzdolab›n›z f›r›n ve di¤er ›s› kay-
naklar›ndan uzakta olsun ki, serin kal-
mak için çok fazla çaba sarf etmek zo-
runda kalmas›n.
b Verimli enerji kullan›m› için buzdola-
b› ile arkas›ndaki duvar aras›nda en az
10 cm mesafe olmal›. Buzdolab›n›n çev-
resi, toz ve hava sirkülasyonunu etkile-
yen maddelerden de uzakta olmal›.
b Bulafl›k makinesi kullanmak elde y›-
kamaya göre yaklafl›k 10 kat daha eko-
nomiktir. Bulafl›klar› bulafl›k makine-
sinde y›kayarak hem yar› yar›ya daha
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Çevre ‹ktisad›

Prof. Dr. Fikret Adaman:

“Çevresel Maliyetlerin 
Hesab› Çok ‹nce Bir ‹fl”
Çevresel maliyetlerin, ekonomik bir kalem, hem de çok büyük bir
kalem oldu¤unu yeni yeni anl›yoruz. Bu hesaplamalarda çevre
iktisatç›lar›n›n rolü ise tart›fl›lmaz. Bu alanda Türkiye’nin önemli
isimlerinden, Bo¤aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Baflkan› Fikret
Adaman, bir yandan bu çal›flmalar› sürdürürken bir yandan da flu
soruyu sormam›z gerekti¤ini vurguluyor: “Bu kadar büyüme odakl›
bir iktisat felsefesi gerekli mi gerçekten?”

Röportaj: Bar›fl DO⁄RU       Foto¤raf: Sayg›n SERDARO⁄LU
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geçirmenin de asl›nda bir maliyeti var.
Hangisinin yap›laca¤›na karar verecek
olan kiflinin orman›n ve orman›n için-
deki zenginliklerin de bir de¤erinin ol-
du¤unu öngörerek karar vermesi la-
z›m. ‹flte o noktada bizim, yani çevre
iktisatç›lar›n›n kap›s›n› çal›yor ve “Bu-
nun maliyetini ç›kart›r m›s›n?” diyor. 

PPeekkii,,  bbuu  ttüürr  ççeevvrreesseell  mmaalliiyyeettlleerrii  hheessaapp--
llaayyaabbiilliiyyoorr  mmuussuunnuuzz  ggeerrççeekktteenn??
Evet. Bunun çeflitli yöntemleri var. ‹k-
tisat bilimi, bu tür çevresel kararlarda
çevrenin maliyetinin ne olabilece¤ine
dair birtak›m kestirimlere sahip. Bu ta-
bii gramaj› olan bir fley de¤il. Ancak
çok uzun y›llara giden bir metodolojisi
ve çeflitli yöntemleri var. En basiti, ha-
va kirlili¤i. Farz edin, A flehri kömürle
›s›n›yor. Diyor ki yeni belediye baflkan›,
“ben bunu do¤algaza dönüfltürece-
¤im.” Kurmaylar›na, “Kaça ç›kar bu?”
diye soruyor. Diyorlar ki, “efendim yüz
liraya ç›kar.” “Peki, bu de¤iflikli¤i yap-
mazsam bunun maliyeti ne olacak ba-
na?” O zaman yine bizim kap›m›z çal›-

Bir çal›flmada bana tar›mda “vahfli
sulaman›n” zararlar›n›, topra¤› nas›l
tuzland›rd›¤›n› anlatt›lar. Ben de “ha
ha diye kafa sall›yorum.”
Zannediyorum ki, topra¤›n üzerinde
belli belirsiz bir buz tabakas› olacak.
Gittim, hakikaten flöyle 2-2,5 santim
tuz. Toprak tamamen bitmifl
durumda. Bir daha kazan›lmas› çok
zor, belki yüzy›llar alacak bir ifl. fiimdi
burada bir iktisatç› gözüyle
düflünüyorsunuz, kardeflim flu kadar
milyon dolar daha harcay›p, sulamay›
kapal› yapsayd›n›z, ya¤murlama veya
damlama sulama yöntemlerini
kullansayd›n›z, onun getirilerini bir
düflünün. O toprak öyle ölmeyecek,
sonsuza kadar ürün vermeye devam
edecekti. ‹flte bunlar› hesaplamak ve
uyar›larda bulunmak biz çevre
iktisatç›lar›n›n ifli.
fiimdi siz istedi¤iniz kadar küresel
›s›nmadan söz edin, sonunda
“Kardeflim sen bugünden
bafllayarak GSMH’n›n, at›yorum
yüzde birini bu ifle ay›rmazsan, 15
sene sonra GSMH’n›n yüzde 40’›n›
kaybetmeye bafllayacaks›n”
demezsen, uyar›lar›n hiçbir ifle
yaram›yor. 

“Topra¤›n Üstü 
Silme Tuz Olmufl”

‹‹kkttiissaatt  bbiilliimmiinniinn  ddoo¤¤aayyaa  bbiirr  bbaakk››flfl››
vvaarr  mm››??
Var tabii. Do¤a insanlara hizmet sunu-
yor ve bu hizmetin asl›nda bir karfl›l›¤›
olmas› laz›m. Ama do¤a bunun karfl›l›-
¤›n› flimdilik insanlardan isteyemiyor.
Havay› kirletiyoruz, denizi kirletiyoruz
da hava ya da deniz kalk›p size “Bak bu
kadar kirlettin, bunun da maliyeti flu”
diyemiyor. Dolay›s›yla, çevre meselesi-
ni iktisat bilimi incelerken çevrenin
verdi¤i hizmet ve mallar›n asl›nda flu
an karfl›l›¤› yok gibi gözüküyor ama as-
l›nda var. ‹ktisat da bunlara parasal bir
karfl›l›k bulmaya çal›fl›yor. Hesaplana-
bilir hale getirmeye çal›fl›yor. Çok basit
bir örnekle aktarmaya çal›flay›m: A ve
B flehirleri aras›nda bir yol yapaca¤›z.
Bir opsiyon, dümdüz bir çizgi gibi yap-
mak ama tam da ikisinin ortas›nda,
içinde çok k›ymetli hayvanlar›n yafla-
d›¤› bir ormanl›k alan var. Ya yolu düz
yapacaks›n›z ormanl›k alan› mahvede-
ceksiniz ya da etraf›ndan dolanacaks›-
n›z ve dolay›s›yla yol uzayacak, maliyet
de artacak. Ama yolu orman›n içinden
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n›yor. Hava kirlili¤i olursa o flehirde
fazladan kaç kiflinin ci¤er problemi
olacak? Ya da hava kirlili¤i olmad›¤›
takdirde, binalar›n d›fl› sekiz y›lda bir
boyan›yor; art›k üç y›lda bir boyanmas›
gerekecek. “fiu olacak, bu olacak” diye
uzay›p giden, inan›lmaz detayl› bir lis-
temiz var. O detaylar›n üzerinden gide-
rek diyoruz ki, “Do¤algaza geçmedi¤in
takdirde bunun maliyeti sana 150 lira.”
Biri 100 lira, di¤eri ise 150 lira. “O za-
man ben bu ifli yapar›m” diyor. 

Ama burada iki önemli husus var. Bi-
ri, bu iflin maliyeti genelde ileriki jene-
rasyonlara ç›k›yor. Dolay›s›yla da ço-
¤umuz, “2250 y›l›nda sular yükselecek-
mifl, ee yükselsin nas›l olsa ben olma-
yaca¤›m” diyebiliyoruz. Ama bizden
sonraki jenerasyonlar› kim temsil edi-
yor? Onlar daha yoklar ki! 

‹kincisi, bizim “D›flsall›k” dedi¤imiz,
‹ngilizcesi “Externality” olan bir kav-
ram var. Mesela çimento fabrikas› yap-
t›m, hava kirleniyor ama rüzgâr öyle
bir esiyor ki kirlilik gidiyor yan ülkeyi
etkiliyor. Mesela ‹sviçre’nin hava kirli-
li¤inin yaklafl›k yüzde 80’i kendi d›fl›n-
daki kaynaklardan geliyor. Biz buna
“d›flsall›k” diyoruz. 

Peki, iktisat bilimi olarak ne yapma-
ya çal›fl›yoruz? Farz edin, bir konuda
bir regülasyon getirilecek. Mesela di-
yece¤iz ki, “Arkadafllar pillerimizi çöpe
atmayal›m, biz bunlar› toplayal›m, flöy-
le bertaraf edelim; eski arabalar›m›z›
dikkatli bir flekilde sökelim, çünkü on-
lar›n içinde birtak›m zararl› maddeler
var.” Herhangi bir çevre konusunda bir

regülasyon karar› al›nd›¤›nda yine bi-
zim kap›m›z› çal›yorlar ve “Bu regülas-
yonun bize maliyeti nedir?” diyorlar.
Yani netice itibariyle, çok da hesaba ki-
taba gelmeyen birtak›m ifllerin, hesaba
kitaba gelir hale getirilmesine yard›m-
c› oluyoruz. 

PPeekkii,,  bbuu  hheessaappllaammaallaarrddaa  ttaarrtt››flflmmaallaarr
vveeyyaa  yyaakkllaaflfl››mm ffaarrkkll››ll››kkllaarr››  oolluuyyoorr  mmuu??
Tabii yöntemlerimiz tart›flmal›d›r. Her
alanda oldu¤u gibi burada da tart›flma-
lar var, burada da var ama biz bunlar›
yapmaya çal›fl›yoruz. Son konu, biraz
daha yönetiflimsel bir konu. Geçti¤imiz
sene iktisat alan›ndaki Nobel’i alan ho-
cam›z Elinor Ostrom’un en fazla çal›fl-
t›¤› alan da yine çevre iktisad› alan›na
giriyor. Bir örnekle anlatay›m. Farz
edin ki yirmi kifli ufak bir gölde bal›kç›-
l›k yap›yoruz. Ve hepimiz biliyoruz ki,
fazla avlarsak bu bal›k bir iki y›la kadar
bitecek ve sonunda biz bal›ks›z kalaca-
¤›z. Dolay›s›yla hepimiz bir araya geli-
yoruz ve bir anlaflma yap›yoruz: “Her-
kes yüz kilo avlas›n.” Tamam m›? Ta-
mam! Herkes evine gidiyor, ertesi gün
bal›¤a ç›k›yor. Biri diyor ki, “Ya herkes
yüz kilo avl›yor, ben yüz yirmi kilo av-
lasam ne olur, kimse fark etmez.” Ama
herkes öyle düflündü¤ü zaman yine çok
fazla bal›k avlan›lm›fl oluyor. Bu da, ‹n-
gilizcesi “Prisoner’s Dilemma,” Türkçe-
si “Tutuklu ‹kilemi” dedi¤imiz olay. Ve
çevre sorunlar› için de son derece
önemli bir uyar›. Ayn› sorunla Kyoto
Sözleflmesinin uygulanmas› tart›flma-
lar›nda da, Karadeniz’in çevre sorunla-

Çevre ‹ktisad›

‹klim De¤iflikli¤inin maliyetinin
hesapland›¤› Stern Raporunda say›s›z
insan çal›flt›, çok büyük ç›kt›lar
sa¤land›, ama sonundaki o üç sat›r,
herkes taraf›ndan okundu, f›rt›nalar
kopard›. fiimdi biz de büyük bir ekibin
bir parças› olarak bir çal›flma
yürütüyoruz.  Türkiye’den daha çok
ODTÜ’nün bafl› çekti¤i, bizim de katk›
sa¤lad›¤›m›z bir çal›flma: Akdeniz
Havzas›’n›n 2030’lu y›llara yönelik
projeksiyonlar›n›n ç›kart›ld›¤›, 130
kiflinin çal›flt›¤›, 3-4 geminin fiili
araflt›rma yapt›¤› SESAME Projesi
(Southern European Seas: Assessing
and Modelling Ecosystem Changes”
(Güney Avrupa Denizleri: Ekosistem
De¤iflikliklerinin De¤erlendirilmesi ve
Modellenmesi.)
Bu çal›flma kapsam›nda belki 20 cilt
yaz› yazaca¤›z ama as›l önemli olan bir
sayfa olacak: “Bunun maliyeti bu; bunu
yaparsak böyle olacak.” O kadar!
Politikac›lar›, daha genifl anlamda halk›
veya çevrecileri harekete geçirecek
olan maalesef bu tür rakamlar oluyor.
Biz iflte o rakamlar› düzgün flekilde
bulmaya çal›fl›yoruz.

“20 Cilt Yazaca¤›z, Son  
Sayfas› Belirleyici Olacak”

“2250 y›l›nda sular
yükselecekmifl, ‘ee yükselsin
nas›l olsa ben olmayaca¤›m’

diyebiliyoruz. Ama bizden
sonraki jenerasyonlar› kim
temsil ediyor? Onlar daha

yoklar ki!”
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Çevre ‹ktisad›

r›n›n farkl› ülkelerce ele al›nmas›nda
da karfl›lafl›yoruz. 

BBiirr  ssüürreeddiirr  ““NNeeww  GGrreeeenn  DDeeaall””  vveeyyaa
““GGrreeeenn  EEccoonnoommyy””ddeenn  ssöözz  eeddiilliiyyoorr..  ÖÖzzeell
sseekkttöörrüünn  bbuu  ssüürreeççlleerree  eettkkiissii  kkoonnuussuunn--
ddaa  nnee  ddüüflflüünnüüyyoorrssuunnuuzz??
fiimdi bir kere ifl dünyas›n›n çevre ko-
nusunda daha sorumlu olmas›, uzun
dönemde onun da ç›kar›na. Bunu gö-

reni var, görmeyeni var. Bir de bunu
görse de, görmese de etrafta daha bir
çevre sorumlulu¤u olan tüketici profi-
li oldu¤unun fark›na varan bir “Busi-
ness” var. Bunlar tabii ki olumlu gelifl-
meler ve bunlar›n üzerine gitmek, des-
teklemek laz›m. Yani ben üç liraya
içinde ne gübresi var, ne böcek ilac›
kullan›lm›fl bilmedi¤im bir portakal
yiyece¤ime, befl lira verir, organik
olan›n› yerim. Fazladan iki lira verme-
ye ben haz›r›m. ‹flte benim gibileri bir
flekilde iflin içine alacak bir ekonomi-
den bahsediyoruz. Keza flimdi biliyor-
sunuz yeni hibrid arabalar ç›kt›. Bun-
lar yeni teknolojiler ve gidebilecekleri
çok yol var ve gidilmeli. Fakat öbür ta-
raftan, insanlar›n yavafltan flunu da
sormas› laz›m: Bu kadar büyüme
odakl› bir iktisat felsefesi istiyor mu-
yuz? Y›llard›r yap›lan, Mutluluk Anke-
ti (World Values Survey) ad›nda bir ça-
l›flma var. Bu araflt›rma gösteriyor ki
insanlar›n mutluluklar›, çok fazla de-
¤iflmiyor. Kalk›nma ile mutluluk ara-
s›nda bir korelasyon yok. Hatta son
y›llarda insanlar›n geliri art›yor ama
mutluluk oranlar› giderek azal›yor.
Gelirlerinin artmas›na, daha müreffeh
yaflamalar›na ra¤men pek de mutlu-
luklar› artmam›fl. Niye? Çünkü fazla-
dan hava kirlili¤i, trafik gibi baflka so-
runlar ortaya ç›k›yor. Bu tüketim
pompalamas›na da belli noktalarda s›-
n›r çekilmesi laz›m herhalde. Alt› mil-
yar insandan bahsediyoruz bu dünya-
da. Hakikaten kaynaklar s›n›rl› ve s›-
n›rl› olan kaynaklar›n ço¤unu çok h›zl›
bir flekilde tüketiyoruz. Bu noktada,
ancak uzun soluklu bakabilen bir busi-
ness gerçek anlamda çevreci olabilir.
Yoksa “Ben bugün var›m, yar›n yo-
kum” düflüncesindekiler an›nda vurur
gider. Bu k›sa vadeli bakanlar›n denet-
lenmesi laz›m. Aksi takdirde uzun dö-
nemli bakan flirketler yar›flamaz on-
larla. Dolay›s›yla regülasyonlar›n da
bu yönde tasarlanmas› laz›m. m

Son 15-20 y›ld›r çevre iktisatç›lar›
daha çok bir araya gelmeye, kurumlar
oluflturmaya bafllad›lar. Bu alandaki
en önemli derneklerden biri,
European Society for Ecological
Economics (ESEE). Bunun bir dünya,
bir de Avrupa aya¤› var. Avrupa
aya¤›n›n gelecek seneki konferans›n›
Bo¤aziçi Üniversitesinde
düzenleyece¤iz. 300-350 kiflinin
kat›lmas›n› bekliyoruz. Ama maalesef
Türkiye’de bu konuda çal›flan
arkadafllar›m›z›n say›s› az. Umar›m
yeni arkadafllar›m›z, genç
arkadafllar›m›z bu konunun üzerinde
daha fazla dururlar. Biz tabii hem özel
sektörle, hem devletle, hem de sivil

toplum kurulufllar›yla çal›fl›yoruz. Bizim
için burada önemli olan çevre
konusunda çal›flan herkese elimizden
geldi¤ince yard›mc› olmak, k›lavuzluk
etmek. Ben flahsen, Cumhurbaflkan›
Ahmet Necdet Sezer’in baflkanl›¤›ndaki
heyetle 2002 Johannesburg Zirvesine
de gittim.
Son olarak da Bölgesel Çevre Merkezi
REC’le bir çal›flma yap›yoruz Türkiye’de.
Akü, boya ve otomobil sektörlerinde
Avrupa’ya uyumun getirece¤i maliyeti
hesaplamaya çal›fl›yoruz. Çok dertli, ince
ince ele al›nmas› gereken bir çal›flma.
Sonuç olarak, 2030’a kadar, örne¤in
hangi kentte ne kadar hurda araba
ç›kacak bunu tahmin etmeniz gerekiyor…

“Ecological Economics, 
2011’de Bo¤aziçi’nde Toplanacak”

“‹nsanlar›n yavafltan flunu 
da sormas› laz›m: Bu kadar

büyüme odakl› bir iktisat
felsefesi istiyor muyuz? Bu

tüketim pompalamas›na belli
noktalarda s›n›r çekilmesi
laz›m herhalde. Alt› milyar

insandan bahsediyoruz 
sonuç olarak...”
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Risk & Çevre
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fiirketiniz Bir Sonraki 
Yanarda¤ Patlamas›na

Haz›r m› Bakal›m?

YYaazz››::  AAnnddrreeww  WWIINNSSTTOONN  
ÇÇeevviirrii::  ‹‹ddiill  ÇÇEETT‹‹NN

HHaarrvvaarrdd  BBuussiinneessss  RReevviieeww,,  2200  NNiissaann  22001100..  

Her fleye, her duruma haz›rl›kl› olman›n imkân›
yok. Ancak flirketlerin, ortaya ç›kmas› muhtemel

çevre sorunlar›na karfl› haz›rl›kl› olmalar› ve bu
sorunlar›n kendilerini nas›l etkileyece¤ini enine

boyuna de¤erlendirmeleri gerekiyor.
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eçti¤imiz aylarda ‹zlanda’da
yaflanan büyük yanarda¤ pat-
lamas› yedi milyon yolcunun

havaalanlar›nda mahsur kalmas›na ve
havayolu flirketlerinin de tam bir mil-
yar dolar kaybetmesine neden oldu.
New York Times’›n da belirtti¤i gibi
yanarda¤ patlamas› havayolu sektörü-
nün bir süredir yaflad›¤› sorunlar›n
üzerine tuz biber ekti: Sektörün son on
y›lda 11 Eylül sald›r›lar›, SARS salg›n›,
2008’de petrol fiyatlar›n›n yükselmesi
ve ekonomik kriz nedeniyle u¤rad›¤›
zarar 50 milyar dolar› buluyor. ‹zlan-
da’daki volkanik patlama tam anlam›
ile gökyüzünden inen bir “deux ex
machina” idi, küller bütün k›tan›n üze-
rine yay›ld›, Avrupa’da ticaret ve ifl ha-
yat› sekteye u¤rad›. Sonra sonra fark›-
na vard›k ki çevre ile ilgili riskler sade-
ce gelecek için de¤il bugün için de bü-
yük bir tehdit oluflturuyor. 

Ekonomik hayat› durma noktas›na
getirebilen bu jeolojik olay bizlere flir-
ketler için risk planlamas›n›n ne kadar
önemli oldu¤unu bir kere daha hat›r-
latm›fl oldu.

Yanarda¤ patlamas› ya da salg›n
hastal›klar›n ne zaman ortaya ç›kaca-
¤›n› kestirmek zordur ama flirketlerin
bu tür krizlerin etkilerinin neler olabi-
lece¤ini, yaratabilece¤i sorunlar› de-
¤erlendirmek için bir plan yapmalar›
gerekir. 

11 Eylül sald›r›lar› tam bir sürpriz-
di ancak flirketlerin terörist sald›r›-
lar karfl›s›nda h›zla harekete geçme-
leri, gerekti¤ini de biliyoruz. Petrol
fiyatlar›ndaki art›fl sadece öngörüle-
bilir de¤il ayn› zamanda beklenen de
bir fleydi (ama gelin bunu otomotiv
sektörünün kalbi Detroit’e anlat›n,
sanki durumu hiç anlamam›fl gibi bir
halleri vard›.)

Her fieye Haz›rlan›labilinir mi?
Ancak, havac›l›k sektörünün hakk›n›
da teslim etmek laz›m. Sektör, do¤al
kaynak k›tl›¤› ve yüksek enerji fiyatla-
r›n›n etkilerini en aza indirebilmek
için ciddi çal›flmalar yap›yor. Boeing
birkaç y›ld›r Virgin Atlantic, Japon Ha-
vayollar›, Yeni Zelanda Havayollar› ve
Continental ile birlikte bitkiler ve yo-
sundan elde edilen bioyak›tlarla test
uçufllar› yürütüyor. (Amerikan ordusu
da riskli, fiyat› sürekli inip ç›kan yak›t-
lara alternatif bulmak için çok ciddi
bir u¤rafl veriyor.)

Bu tür çal›flmalar, çevre ve do¤al
kaynak temelli sorunlar›n bizleri yavafl
yavafl de¤il h›zl› bir flekilde etkisi alt›na
ald›¤› gerçe¤i göz önünde bulundurula-
rak yap›l›yor. Bir yanarda¤ patlamas›
bütün bir k›tan›n ekonomisini durma
noktas›na getirebiliyor; aynen Avus-
tralya’da, Güney Kaliforniya’da ve At-

Risk & Çevre

G

11 Eylül sald›r›lar› tam
bir sürprizdi ancak
flirketlerin terörist

sald›r›lar karfl›s›nda
h›zla harekete

geçmeleri, 
gerekti¤ini de 

biliyoruz.
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lanta’da f›rt›nan›n ya da kurakl›¤›n bir
bölgenin su kaynaklar›n› etkilemesi gi-
bi ya da örne¤in petrol fiyatlar›n›n bir
gece içinde f›rlayabilmesi gibi
–2008’de petrol fiyatlar› alt› ayda yüz-
de 50, bir y›l içinde yüzde 60 artm›flt›. 

Her fleye, her duruma haz›rl›kl› ol-
man›n imkân› yok. Ancak flirketler, or-
taya ç›kmas› muhtemel çevre sorunla-
r›na karfl› haz›rl›kl› olmal› ve bu sorun-
lar›n kendilerini nas›l etkileyece¤ini
enine boyuna de¤erlendirmelidir. 

‹fle bir tedarik zinciri haritas› ç›kar-
tarak bafllaman›zda fayda var. Zincirin
bütün halkalar›n›, bafltan afla¤› kon-
trol etmek çok önemlidir. Çünkü me-
sela su k›tl›¤› flirketinizi do¤rudan et-
kilemeyebilir ama bu k›tl›¤›n tedarik-
çileriniz üzerinde çok ciddi etkileri
olabilir. Ya da enerji fiyatlar›ndaki s›ç-
ramalar outsource yoluyla yap›lan da-
¤›t›m faaliyetlerinin yürütülme biçi-
minde ciddi bir de¤iflikli¤e neden ola-
bilir. Ya da kimyasal, toksik maddeler
ile ilgili veya at›klar›n saklanmas› ile
ilgili yasalarda yap›lacak de¤ifliklikler
flirketin faaliyet kollar›ndan birini di-
¤er faaliyet kollar›na k›yasla daha faz-
la etkileyebilir. 

Tedarik Zincirindeki En Zay›f Halka 
Senaryo planlamas› bir flirketin zay›f
noktalar›n›n tespit edilmesinde kulla-
n›labilecek en faydal› araçlardan biri-
dir. Senaryo planlamas›, tedarik zinci-
rine dahil tesislerden ya da ana da¤›-
t›m merkezlerinden birinin ifllemez
hale geldi¤inde neler yaflanabilece¤i-
ne dair tablonun periyodik olarak or-
taya konulabilmesi aç›s›ndan da son
derece yararl›d›r. Bu tür bir analiz flir-
ketlerin büyük çapl› bir aksakl›kla kar-
fl› karfl›ya kald›¤› zaman, olaya dü-
flünsel olarak haz›r hale gelmelerine
yard›m eder. Bu, flirketlere belirli bir
düflünsel yetkinlik ve muhakeme gücü
kazand›r›r çünkü sonuçta yanarda¤›n
ya da f›rt›nan›n ne zaman patlayaca¤›-

n› ve petrol fiyatlar›n›n ne zaman yük-
selece¤ini öngörmeniz mümkün de¤il-
dir.

Baz› flirketler flimdiden en kötü se-
naryolarla nas›l bafl edebileceklerini
ö¤renmeye çal›fl›yorlar. Katrina Kas›r-
gas› ülkeyi vurdu¤u s›rada Wal-
Mart’›n CEO’lu¤unu yürüten Lee Scott,
f›rt›na ma¤durlar›na yard›m malze-
melerinin ulaflt›r›lmas› iflinde flirketi-
nin devletten daha iyi çal›flt›¤›n› fark
etti¤inde Wal-Mart’›n amac›n›n ne ol-
du¤unu oturup yeniden düflündü.
Scott’›n “21. Yüzy›l›n Liderli¤i” vizyo-
nu iflte bu felaketten do¤du. Bir de risk
planlamas›n›n felaket yaflanmadan
çok daha önce yap›lmas› durumunda
flirketlerin nas›l önemli bir avantaj el-
de edebileceklerini düflünün.

Bu olay, alternatiflerin neler olabi-
lece¤ini ö¤renmemiz aç›s›ndan olduk-
ça verimli oldu; flirketler insanlar›n as-
l›nda düflünüldü¤ü kadar s›k seyahat
etmek zorunda olmad›klar›n› keflfetti
ve uzak yerlerden çal›flabilmenin de

mümkün oldu¤u görüldü. H›zl› trenle-
rin ya da ifle birkaç kiflinin tek bir araç-
la gidip gelmesinin gerçekçi seçenek-
ler oldu¤unun fark›na var›ld›. Çevre
felaketleri ile ilgili senaryo planlama-
s›n›n temelinde yatan fludur: fiu anda
ifl yapma biçimlerimize alternatif ola-
bilecek fleyler üzerine düflünüyoruz ve
görüyoruz ki gelecekte iflleri flu anda
yapt›¤›m›z gibi yürütmek zorunda de-
¤iliz. m

Senaryo planlamas› bir flirketin zay›f noktalar›n›n
tespit edilmesinde kullan›labilecek en faydal› 

araçlardan biridir.

Andrew Winston Kimdir?

Kendisini, flirketlerin,
çevresel stratejiler
kullanarak
büyümesine ve
toplumlar›, müflterileri,
çal›flanlar› ve
hissedarlar› için süre¤en de¤erler
yaratmas›na yard›m etmeye adayan
Andrew Winston ayr›ca, çok satan
Green to Gold (Yeflilden Alt›na) ve
Green Recovery kitaplar›n›n
yazarlar›ndan da biridir.
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Büyük Okyanustaki yanarda¤ adalar›
Hawaii’nin baflkenti Honolulu, yaz
aylar›nda so¤utma iflini okyanusa b›-
rakacak. Denizden tafl›nacak so¤uk
su, kentin bir k›sm›nda binalar› so¤u-
tacak. ‹nsan›n, “Bu kadar basit bir çö-
zümü niye daha önce düflünmemifl-
ler” diyesi geliyor. Öyle ya! Okyanus-
ta bir adas›n. Al suyu afla¤›dan. Ver
yukar›ya. ‹flte sana do¤al klima.
Bu ifl için elbette yüksek teknoloji ve
yüksek bedel gerekiyor. fiimdilik sa-
dece Honolulu so¤utmas›na 240 mil-
yon dolar harcanacak. Ama getirisi
flu: Halen elektrikle yap›lan so¤utma
(klima) faturas› yüzde 75 azalacak.
Eh, bir de karbon sal›m› azalacak.
Ozona katk› da var. 
Nas›l? fiöyle: Çap› 1,5 metrelik bo-
rularla denizin birkaç yüz metre afla-
¤›s›ndan su yukar›ya pompalanacak.
Binalar› dolaflarak ›s›nan su, geriye
denize dönecek. ‹flte sana “sürdürüle-
bilir enerji kayna¤›.” 
Bu döngüyü halen kullanan kentler
var: Stockholm (orada böyle bir proje,
olmazsa olmazd› zaten!). Toronto.
Cornell Üniversitesi (Cayuga Gö-
lü’nün kenar›nda).
Her türlü “yeflil ifl”te ad› geçen Stock-
holm’de flöyle yap›yorlar: Paslanma-
s›n diye titanyum borularla Balt›k’›n
6 derecelik suyunu al›yor, binalarda
dolaflt›r›p 16 derece olunca denize
yolluyorlar. Deniz hep so¤uk oldu¤u
için derinlere gitmeye gerek yok. 
Toronto ise, ABD’nin kuzeyindeki ko-
caman göllerden Ontario’nun kena-
r›nda. 5 km uzunlu¤unda boru hatt›yla
83 metre derinden geliyor su. Kentin
yar›s›na yak›n› için so¤utma kayna¤›.
Toronto tipik bir kara iklimi kenti ol-
du¤u için yazlar› s›cak ve kurak. 
Hawaii’de Honolulu’nun Oahu ada-

s›ndan sonra di¤erleri de s›rada.
Özellikle yaz aylar›nda bu turistik
cennetlerde otelleri elektrik kullana-
rak so¤utma ihtiyac› had safhada. Bu
ifli denize “outsource” edecekler. 
Baflka “denizli” yerler de s›rada: Tahi-
ti, Malta, Mauritus, Hong Kong, Guam
(ABD’nin Okyanus’taki nokta adas›). 
Benzer ama farkl› bir so¤utma yönte-
mi: Topra¤›n 2-3 metre alt›ndaki se-
rinli¤i binaya aktarmak. Bu, ülkemiz-
de özel villa inflaatlar›nda kullan›lan
bir yöntem. Kamusal alanda Diyarba-
k›r Belediyesi Güneflevinde de kulla-
n›l›yor. 
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Oralar

Deniz, Karay› So¤utacak

Bunun tam tersi de var: Topra¤›n s›-
cakl›¤›yla kenti ›s›tan ‹zlanda (bafl-
kent Reykjavik ve Akureyri kenti).
Fay hatlar›n›n geçti¤i ve dünyan›n
bö¤rünün, yeryüzüne ç›kt›¤› yerlerde
uygun. Ayr›ca, baz› Avrupa ve ABD
futbol stadyumlar›nda da sahay› böy-
le ›s›t›yorlar. 
Hawaii’de deniz suyu daha farkl› bir
yöntemle de kullan›yorlar: Denizin
yüzeyine yak›n yerinden s›cak suyu
al. Bunu, içinde s›v› amonyak olan bir
hazneden geçir. Amonyak ›s›n›p bu-
har olsun. Bir türbin döndürsün. Bu-
radan elektrik üretilsin. 
Fikir çok çok eski: 1791’de ‹ngiliz mu-
cit John Barber’in gaz› ›s›t›p buhar›y-
la çark (türbin) döndürme ilkesine
dayan›yor. O dönemde metalürji bil-
gisi, bu ifli güvenli sürdürecek düzey-
de de¤ildi. Gaz türbininde inovasyon
için 1903’e kadar beklemek gerekti.
Bu yüzden, Norveçli Aegidius Elling,
modern gaz türbininin babas› olarak
bilinir.   

fiimdilik sadece Honolulu
so¤utmas›na 240 milyon
dolar harcanacak. Ama
getirisi büyük: So¤utma

maliyeti yüzde 75
azalacak. Karbon

emisyonlar›n›n düflmesi
de cabas›...
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Yenilikçi mimar Renzo
Piano’dan yeni bir mücev-
her: Napoli’nin do¤usun-
da Nola sanayi bölgesin-
de. Mimar, gölgesinde
kald›¤› Vezüv’e bir gön-
derme yapm›fl: Tepesini
keserek, sanki infilak et-
mifl de tepesi uçmufl gibi.
Ama bu, “iyi volkan.” Vul-
cano Buono. Patlamaya-
cak. Vezüv patlarsa, etek-
lerine kadar t›rmanm›fl
yasad›fl› ve iskâns›z evlerde 600 bin kiflinin “ne” olaca¤› belli.
Napoli de ‹stanbul gibi bir felaket bekliyor. Da¤, en son 1944’te
patlam›fl. O zamandan beri sessiz. Ama faal.  
Renzo Piano’nun Vulcano’su kibar bir yayvanl›kla yükseliyor.
Yeflillikle kapl›. Hem iç k›s›mlarda ›s›y› korumak, hem de bina-
n›n çevreye uyumunu sa¤lamak için. Bu nedenle, yeflillik için-

Sürdürülebilir bir yeflil proje: ‹çinde gerçek bitki tohumu olan
a¤›z maskesi. Her nefes veriflte karbondioksiti bu tohumlar tuta-
cak. ‹nsana zararl› gaz, tohumlara yararl› olacak. Art›: Nefesteki
nem de ifle yarayacak. Tohumlar, maskenin içinde filizlenecek. Bir
süre sonra maskeyi topra¤a ekebilirsiniz. Orada büyüsün.
Tohumlar herhangi bir yeflilli¤in olabilir. Çimen olabilir. T›bbi ni-
telikli olabilir (nane, k›na, melisa, susam). Maske, havada uçuflan,
insana zararl› bakterileri ve organizmalar› buruna a¤›za sokma-
yarak görevini yap›yor. 
Yeflil maske, ciddi bir ifl: Columbia (NewYork) Üniversitesi Mi-
marl›k Okulunun Greenway (Yeflil Yol) Projesinde ödül ald›. Ö¤-
renciler, a¤›zda mini bir eko sistem yaratt›lar. 
fiöyle bir hesab› var: 70 kilo bir insan günde 456 litre karbondiok-
sit salar. Bu, y›lda 166 bin 440 litre eder. Bunu havaya atmak yeri-
ne, bir ifle yaratabiliriz. Valla bravo yani! Geri dönüflüm diye buna
denir.
Klasik a¤›z maskesine farkl› ifllev getiren bir yenilik. Yeflillik tohu-
munu maskenin içine yerlefltirmeyi baflaran + tohumun, orada fi-
lizlenmesini sa¤layan teknoloji. 

Yanarda¤ Gibi Al›flverifl Merkezi...

Çay›r-Çimen Solumak
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Edip Emil ÖYMEN

deki iyi volkan, uzaydan çekilen
foto¤raflarda görülmüyor. Mimar,
ayn› yeflillik iflini baflka yerlerde
de uygulad›. Son büyük örne¤i:
San Francisco’da Golden Gate
Park›ndaki California Bilim Aka-
demisi binas›. Burada dam tama-
men yeflillikle örüldü. Bina, sanki
hafif tepelerden oluflan bir toprak
parças›ym›fl gibi görünüyor. An-
cak az›c›k pahal›ya ç›kt›: 488 mil-
yon dolar.
‹yi volkan›n krateri 150 metre ça-

p›nda. ‹çine bir amfitiyatro, bir pazar yeri ve çam a¤açlar›yla
kapl› bir yükselti s›¤d›. Yuvarla¤›n çevresinde dükkân ve ma-
¤azalar. Ayr›ca 2 bin kiflilik sinema, süpermarket, restoranlar
ve bir otel. Sürekli güneflli Napoli gö¤ü, binan›n elektrik ve kli-
mas›n› sa¤layacak. Do¤al ayd›nlatma ise, günefl enerjisini tu-
tan çift katl› camlardan. 

A¤›zda mini bir eko sistem yaratan Yeflil
Maske, Columbia Üniversitesi Mimarl›k

Okulunun Greenway (Yeflil Yol) 
Projesi ödülünü kazand›.
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Dr. Yasemin Biro 

“Temiz Enerji 
Cenneti Olabiliriz”

“Temiz Enerji 
Cenneti Olabiliriz”
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BBiirrlleeflflmmiiflfl  MMiilllleettlleerr  VVaakkff››  hhaakkkk››nnddaa  bbiizzee  bbiirraazz  bbiillggii
vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??  
Birleflmifl Milletler Vakf›, ABD merkezli ba¤›ms›z
bir sivil toplum örgütü. Washington’da ve New
York’ta ofisleri var. Vak›f, CNN’in kurucusu giri-
flimci Ted Turner’in 1998’de 1 milyar dolarl›k ba-
¤›fl› ile kuruldu. Vakf›n amac›, Birleflmifl Milletle-
rin tüm dünyada sürdürdü¤ü çal›flmalar› destek-
lemek, ABD’nin Birleflmifl Milletlerin çabalar›na
etkin kat›l›m›n› ve maddi deste¤ini teflvik etmek
ve iklim de¤iflikli¤i, enerji, çocuk sa¤l›¤›, afetler,
e¤itim gibi küresel sorunlar›n çözümünde Birlefl-

Washington merkezli Birleflmifl
Milletler Vakf›nda Üst Düzey Politika
Dan›flman› olarak görev yapan
Yasemin Biro, enerji, iklim de¤iflikli¤i
ve kalk›nma politikalar› konusunda
ülkemizin yetifltirdi¤i önemli
uzmanlardan biri. Dünyadaki
geliflmeleri çok yak›ndan takip eden
Biro, farkl› ülkelerin ulusal stratejilerini
ve Türkiye’nin önündeki önemli
olanaklar› EKOIQ okurlar› ile paylaflt›.
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mifl Milletlere yard›mc› olmak. fiu an-
da Vakf›n baflkanl›¤›n› eski Colorado
Senatörü Tim Wirth yap›yor. 

‹‹kklliimm  ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii  kkoonnuussuu  aayynn›› zzaammaannddaa
bbiirr  iiflfl  mmooddeellii  oollaarraakk  ddaa  kkaabbuull  ggöörrüüyyoorr..
SSiizz  ddee  VVaakk››ff  oollaarraakk  bbuu  kkoonnuuddaa  ççaall››flflmmaa--
llaarr  yyaapp››yyoorrssuunnuuzz..  PPeekkii,,  ggeenneell  oollaarraakk
ddüünnyyaaddaa  tteemmiizz  eenneerrjjii  yyaatt››rr››mmllaarr››  nnee
dduurruummddaa??  GGeelliiflflmmiiflfl  vvee  ggeelliiflflmmeekkttee  oollaann
üüllkkeelleerr  aarraass››  aayyrr››mmllaarr  vvaarr  mm››??
Kömür, petrol, do¤algaz, vs. nas›l bir
ifl konusu ise günefle, rüzgâra ve jeo-
termale dayal› temiz enerji de art›k
bir ifl konusu. Hem de giderek gelifl-
mekte, büyümekte olan bir ifl konusu.
Küresel temiz enerji yat›r›mlar›,
2004 ile 2007 aras›nda genel olarak 4
kat, kalk›nmakta olan ülkelerde ise
14 kat artt›. 2008 y›l› itibariyle, tüm
dünyada yap›lan temiz enerji yat›-
r›mlar› 155 milyar dolara ulaflt›. Bu-
nun yaklafl›k üçte biri, yani 48 milyar
dolar›, kalk›nmakta olan ülkelerde
gerçekleflen yat›r›mlar. Yani, temiz
enerji art›k sadece kalk›nm›fl zengin
ülkelerde mevcut olan bir seçenek
de¤il; art›k tüm dünyada talep gören
bir alternatif. 

2008 y›l›nda ise küresel yenilene-
bilir enerji yat›r›mlar› (hidroelektrik
de dahil olmak üzere 140 milyar do-
lar) al›fl›lm›fl enerji kapasite yat›r›m-
lar›n› (yaklafl›k 110 milyar dolar) ilk
defa aflm›fl oldu. 

Bu arada enerjinin verimli kullan›-
m› için yap›lan yat›r›mlar› da unut-
mamak laz›m. Enerji tasarrufu, asl›n-
da düflük karbon ekonomisine geçifl-
te ilk ve belki de en önemli ad›m. Bi-
nalarda, fabrikalarda, iflyerlerinde,
ulafl›mda vs. enerjiyi daha verimli
kulland›¤›n›zda hem tasarruf sa¤l›-
yorsunuz hem de kurulu gücünüzü
optimum kulland›¤›n›z için ileriye yö-
nelik yeni enerji kapasitesi kurmak
için yapman›z gereken yat›r›m› azalt-
m›fl oluyorsunuz. Enerji tasarrufu her

sektörde öncelikle ele al›nmas› gere-
ken bir konu. 

YYeeflfliill  tteeflflvviikklleerr  ((GGrreeeenn  SSttiimmuulluuss))  bbuu
kkoonnuuddaa  nnaass››ll  bbiirr  öönneemmee  ssaahhiipp??  
Geliflmifl ve geliflmekte olan birçok
ülke, düflük karbon teknolojilerinin,
özellikle de temiz enerji teknolojileri-
nin ve enerji tasarrufu sa¤layan tek-
nolojilerin kullan›m›n› teflvik ama-
c›yla politikalar üretiyor ve devlet
bütçelerinden bu teknolojilerin gelifl-
tirilmesi, piyasaya sürülmesi ve kul-
lan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› için kay-
nak ay›r›yor.

Son y›llarda yaflanan küresel eko-
nomik krize yan›t olarak birçok ülke,
ekonomik çöküntüyü önlemek ve
ekonomilerini canland›rmak ama-
c›yla kapsaml› yat›r›m paketleri
aç›klad›lar. Bu paketlerin birço¤u
“yeflil” yat›r›mlar› öngörüyor.
HSBC’nin tahminlerine göre 2009
itibariyle tüm dünyada yaklafl›k 512
milyar dolarl›k bir kaynak “yeflil tefl-
viklere” ayr›ld›. Yeflil teflviklere kay-
nak ay›ran ülkeler aras›nda ABD, Av-
rupa Birli¤i, Avustralya gibi geliflmifl
ülkelerin yan› s›ra Çin, Meksika, Gü-
ney Afrika ve Güney Kore gibi gelifl-
mekte olan ülkeler de var. Örne¤in,
Avrupa Birli¤inin aç›klad›¤› önlem
paketinin yüzde 64’ü yeflil yat›r›mla-
ra ayr›lm›fl. Güney Kore’nin paketi-
nin ise yüzde 79’u yeflil yat›r›mlar›
hedefliyor. Çin, önlem paketinin yüz-
de 34’ünü, ABD yüzde 12’sini, Güney
Afrika yüzde 11’ini, Meksika ise yüz-
de 10’unu yeflil yat›r›mlara yönlendi-
riyor. Bu teflviklerin 2011 senesine
kadar toplam 1 trilyon dolarl›k yat›-
r›ma dönüflmesi bekleniyor. 

Bu teflvikler daha önce at›lan
ad›mlar› da pekifltirerek flimdiden
meyve vermeye bafllad›. 2009 y›l› iti-
bariyle 73 ülke, ulusal yenilenebilir
enerji hedeflerini belirlemifl durum-
da. 64 ülkede ise yenilenebilir enerji
üretimini teflvik edici politika ve dü-
zenlemeler yürürlükte. Bu arada
hem geliflmifl hem de geliflmekte
olan birçok ülke “ulusal yeflil ekono-
mi planlar›” haz›rlay›p yürürlü¤e
sokmufl durumdalar. Bu ülkeler ara-
s›nda ABD, ‹ngiltere, Çin ve Güney
Kore bafl› çekiyor. ‹ngiltere’nin “Ulu-
sal Düflük Karbona Dönüflüm Plan›
ve ‹klim De¤iflikli¤i Yasas›,” yenile-
nebilir enerji ve enerji tasarrufunu
teflvik ederek, ülkenin karbon sal›m-
lar›n› 2008’den 2020’ye kadar yüzde
18 oran›nda azaltmay› öngörüyor. Bu
çerçevede ‹ngiltere, rüzgâr ve dalga

Söylefli

1 milyar Dolar ba¤›fllayarak
Birleflmifl Millletler Vakf›n›n

kurulmas›na önayak olan Ted
Turner ve Vakf›n flimdiki
baflkan›, eski Colorado

Senatörü Tim Wirth,
Birleflmifl Milletler binas›n›n

önünde... 
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enerjisi ve elektrikli tafl›t araçlar› gi-
bi teknolojilere yat›r›m yaparak kü-
resel bir “yeflil endüstri” merkezi ha-
line gelmeyi ve dünyan›n her yan›n-
dan yat›r›mc›lar›n bu konuda ‹ngilte-
re’ye yat›r›m yapmalar›n› sa¤lamay›
amaçl›yor. Benzer bir flekilde, Güney
Kore de 2008’de “Düflük Karbonlu
Yeflil Büyüme Plan›n›” yürürlü¤e
soktu. Önümüzdeki 60 sene için ya-
p›lan k›sa, orta ve uzun döneme yö-
nelik befl y›ll›k “yeflil kalk›nma” plan-
lar›, Güney Kore’nin petrol ve kömü-
re olan ba¤›ml›l›¤›n› azaltarak ülke-
de temiz enerji ve enerji tasarrufuna
dayal› bir ekonomik büyümenin ger-
çekleflmesini amaçl›yor. Bunun için
de y›ll›k GDP’lerinin yüzde ikisini bu
yöndeki yat›r›mlara ay›rmay› planl›-
yorlar.

PPeekkii,,  bbuu  aallaannddaa  üüllkkeemmiizzddee  nnee  ttüürr  ggee--
lliiflflmmeelleerr  yyaaflflaann››yyoorr??
Türkiye’deki giriflimci de büyümekte
olan bu pastadan pay›n› almak istiyor
elbette. Türkiye asl›nda bir temiz
enerji zengini. Ülkemizde hem günefl
hem rüzgâr hem su/hidroelektrik
hem de jeotermal aç›s›ndan kaynak

bollu¤u var. Ayn› zamanda da bu kay-
naklar› gelifltirip tüketicinin hizmeti-
ne enerji ürünü olarak sunmak iste-
yen birçok giriflimcimiz var. Türkiye
bu potansiyeli kullanarak komflular›-
na temiz enerji ve tüm dünyaya da te-
miz enerji teknolojisi satan bir “yeflil
endüstri” merkezi haline dönüflebilir.
Ülkemiz, bir turizm cenneti olman›n
yan› s›ra bir temiz enerji cenneti de
olabilir!

fiu anda ülkemizde buna yönelik
birçok ad›m at›lm›fl durumda ama
baz› eksikler var. Bunlar temiz enerji
pazar›n›n etkin iflleyebilmesi için ge-
reken yasal düzenlemeler; hem üreti-
ciyi hem de tüketiciyi özendirici tefl-
vikler ve yat›r›mc›lar›n karfl›laflabile-
ce¤i riskleri azalt›c› önlemler. Anka-
ra’da buna yönelik çal›flmalar devam
ediyor ve konuyla ilgili yeni bir temiz
enerji yasas›n›n yak›nda ç›kmas› bek-
leniliyor. Bir de tabii üretilen temiz
enerjinin tüketiciye ulafl›m›n› sa¤la-
yacak gerekli da¤›t›m kapasitesinin
ve teknik altyap›n›n kurulmas› gerek.
Bunun için de devlet ve özel sektörün
ortaklafla çal›flmas› ve baz› yat›r›mla-
r› da ortaklafla yapmas› gerekiyor. 

DDüüflflüükk  kkaarrbboonn  eekkoonnoommiissiinnee  ggeeççiiflflttee,,
eenn  öönneemmllii  ssoorruunnllaarrddaann  bbiirrii  ddee  yyaatt››--
rr››mmllaarr››nn  ffiinnaannssmmaann››..  BBuu  kkoonnuuddaa  nnee
ggiibbii  ççaall››flflmmaallaarr  vvaarr??
Asl›nda dünya genelinde art›k temiz
enerji teknolojilerinin finansman›n›
özel sektör do¤rudan kendisi gerçek-
lefltiriyor. 2007’de küresel olarak bu
teknolojilere yap›lan yat›r›ma bakt›-
¤›m›zda, yüzde 94’ünün özel sektör
kaynakl› oldu¤unu görüyoruz. Fakat
özel sektör yat›r›m›n›n büyük ço¤un-
lu¤u geliflmifl olan ülkelerde gerçek-
lefliyor. Kalk›nmakta olan ülkelerdeki
giriflimci ise hâlâ devlet yard›m›na ve
teflvikine ihtiyaç duyuyor. Bu neden-
le, Dünya Bankas› ve bölgesel kalk›n-
ma bankalar› baz› özel yat›r›m fonlar›

Enerji ve iklim konusu çok
kapsaml› ve her sektörle, sanayi
olsun, ulaflt›rma olsun, tar›m olsun
do¤rudan ba¤lant›s› olan bir konu.
O nedenle ilgili tüm bakanl›klar›n
ve kurumlar›n ortaklafla ve
koordineli olarak ve hatta ‹ngiltere
ve Güney Kore örne¤inde oldu¤u
gibi, bir ulusal strateji 
veya plan kapsam›nda çal›flmalar›
gerekiyor. Bu arada da konuyla
ilgili kamu politikalar› mutlaka özel
sektör ile iletiflim içerisinde
flekillendirilmeli; zira bu politikalar›n
uygulay›c›s› ve ileride de en önemli

yat›r›mc›s› özel sektör giriflimcisi.
Ayr›ca Türkiye’nin enerji ve iklim
konusundaki uluslararas›
geliflmeleri dikkatle izlemesi
gerekiyor. Bu konuda ülke çap›nda
araflt›rma ve gelifltirmeye destek
vermesi; ülke menfaatlerini göz
önüne alarak uluslararas›
müzakerelerde aktif olarak yer
almas›; d›fl kaynakl› “yeflil” yat›r›mlar›
ülkeye çekmesi ve yerel yat›r›mc›lar›
ve giriflimcileri de teflviklerle
desteklemek için gerekli yasal
düzenlemeleri en k›sa zamanda
yapmas› gerekiyor.

“Enerji ve ‹klim Konusunda Ulusal 
Bir Stratejiye ‹htiyac›m›z Var”

“Avrupa Birli¤inin aç›klad›¤›
önlem paketinin yüzde 64’ü

yeflil yat›r›mlara ayr›lm›fl. Çin,
önlem paketinin yüzde

34’ünü, ABD yüzde 12’sini,
Güney Afrika yüzde 11’ini,
Meksika ise yüzde 10’unu

yeflil yat›r›mlara
yönlendiriyor”
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oluflturdular. Bu temiz enerji fonlar›,
do¤rudan özel sektör finansman›n›n
yeterli olmad›¤› ve yat›r›mc›lar›n çok
çeflitli risklerle bo¤ufltu¤u ülkelerde
bu teknolojilerin teflvik edilmesi ve
piyasaya sürülmesi için kaynak sa¤l›-
yor. Bu fonlar aras›nda Dünya Banka-
s›n›n 6,3 milyar dolar tutar›ndaki ‹k-
lim Yat›r›m Fonlar› (Climate Invest-
ment Funds - CIF) bafl› çekiyor. Bu
fonlardan 2012’ye kadar 15-20 ülke-
nin yararlanmas› bekleniyor. 

TTüürrkkiiyyee  iiççiinn  nnee  ggiibbii  oollaannaakkllaarrddaann  ssöözz
eeddiilleebbiilliirr??  TTüürrkkiiyyee  bbuunnllaarrddaann  yyaarraarr--
llaannaabbiilliiyyoorr  mmuu??  DDaahhaa  ççookk  yyaarraarrllaann--
mmaass››  iiççiinn  nneelleerr  yyaappmmaass››  llaazz››mm??
Türkiye, flu anda Dünya Bankas›n›n
bu CIF fonundan yararlanan ilk üç ül-

keden biri. Bu fon kapsam›nda Türki-
ye, Dünya Bankas›ndan 400 milyon
dolarl›k bir kredi kullan›yor ama bu
miktar 3,85 milyar dolarl›k toplam
yat›r›m›n sadece yüzde 10’unu olufl-
turuyor. Dünya Bankas›ndan al›nan
kredi, 1,9 milyar dolarl›k uluslararas›
finansman (IFC ve Avrupa Kalk›nma
Bankas›) ve 1,55 milyarl›k ulusal yat›-
r›m (Türkiye Devleti, Türkiye Kalk›n-
ma Bankas›, Türkiye Sanayi ve Kal-
k›nma Bankas› ve Halk Bank gibi ye-

rel bankalar, özel sektör yat›r›mc›lar›
ve TE‹Afi) ile tamamlanacak. 

Türkiye, bu program kapsam›nda,
yenilenebilir enerji yat›r›mlar›, özel-
likle de rüzgâr, günefl, jeotermal ve
küçük hidroelektrik yat›r›mlar› için
özel sektör giriflimlerinin teflvik
edilmesini, Ak›ll› Da¤›t›m A¤› kurul-
mas›n› ve ülke çap›nda enerji tasar-
rufu ve enerjinin verimli kullan›m›-
na yönelik yat›r›mlar›n yap›lmas›n›
hedefliyor. m

Söylefli

Çevre ve do¤al kaynaklar
ekonomisti olan Yasemin Biro, iki
senedir, Küresel Çevre Fonu ve
Dünya Bankas›ndan izinli olarak,
Birleflmifl Milletler Vakf›n›n
Washington ofisinde Üst Düzey
Politika Dan›flman› olarak görev
yap›yor. Uzmanl›k alan› enerji, iklim
de¤iflikli¤i ve kalk›nma politikalar›.
fiu s›ralarda çal›flmalar› daha çok,
düflük karbon ekonomisine geçiflin
finansman›, temiz enerji
yat›r›mlar›nda özel sektörün yeri ve
enerjide kamu-özel sektör ortak
giriflimleri (Public-Private
Partnership - PPP) konular› üzerine
yo¤unlaflm›fl durumda.

Dr. Yasemin Biro Kimdir?

“Türkiye, flu anda Dünya
Bankas›n›n bu CIF

fonundan yararlanan ilk üç
ülkeden biri. Bu fon

kapsam›nda Türkiye, Dünya
Bankas›ndan 400 milyon

dolarl›k bir kredi kullan›yor”
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Al›flverifl merkezindesiniz ve bir de-
terjan ya da flampuan sat›n almak isti-
yorsunuz. Hemen cep telefonunuza o
ürünün barkodunu yaz›yor, www.go-
odguide.com web sitesine ba¤lan›yor,
yaflam döngüsü karne notuna bak›p o
ürünü al›yor ya da alm›yorsunuz. Ha-
ni, günümüz koflullar›nda “müflteri
her fleyi belirler” ya, bu, çevre dostu
al›flverifl için de geçerli. 

Duygusal Zekâ ve Sosyal Zekâ’dan
sonra karfl›m›za Ekolojik Zekâ (Ekoiq
Kitapl›¤›, Haziran 2010) kitab›yla ç›-
kan Daniel Goleman biz tüketicileri ifl-
te bu yeni olguyla tan›flt›rd›: Art›k bir
ürünü sat›n al›rken, onun sa¤l›kla,
çevreyle iliflkisini ve insanl›k d›fl› ko-
flullarda üretilip üretilmedi¤ini ö¤re-
nebiliyoruz. Goleman’›n anlatt›¤›na
göre, flimdilik sadece iPhone’larla
mümkün olabilen bu süreç (iPho-
ne’unuz varsa, hemen deneyin), yaz›-
l›m çal›flmalar› tamamland›¤›nda, bü-
tün cep telefonlar› arac›l›¤›yla gerçek-
lefltirilebilecek. O zamana kadar da in-
ternete girip bakabiliyorsunuz. 

Genelde bu tür uygulamalar› okudu-
¤umuzda, s›kl›kla, “Türkiye’ye kim bi-
lir ne zaman gelir?” diye düflünürüz.
‹lk defa ABD Los Angeles’teki Berkeley
Üniversitesinden endüstri ekolojistti
Dr. Dara O’Rourke taraf›ndan gelifltiri-
len bu yöntem, en k›sa zamanda bizde
de gündeme gelecek. Türkiye’nin
önemli üniversitelerinde, örne¤in Bo-
¤aziçi Üniversitesinde ilgili birimler
ürünlerin yaflam döngüsü konusunda
araflt›rmalar yap›yor.  

Bir baflka de¤erlendirme sistemi de
üreticiler için gelifltirilen ve Earthster
ad›n› tafl›yan bir aç›k web program›.
Earthster, flirketlere ürünlerini yaflam
döngüsü temelinde sektör normlar›yla
karfl›laflt›rabilecekleri bir de¤erlendir-
me arac› sa¤lamay› amaçl›yor. Genel-

de böyle bir sistemin oluflturulmas›
onlarca y›l sürebilir. Ne var ki günü-
müzün teknolojik olanaklar›yla bu da-
ha çabuk gerçeklefltirilebilecek ve bin-
lerce firma pazardaki de¤erini ölçüp
çevre üzerindeki olumsuz etkisini
azaltacak de¤ifliklikleri yapma f›rsat›
bulacak. Wal-Mart’›n bu de¤erlendir-
me sistemini yüz binin üzerinde teda-
rikçisini etkilemek için kullanaca¤›
söyleniyor.    

Özetle, flirket ve kurulufllar›n nas›l
çal›flt›¤›n›n, ürünlerinin bileflenleri-
nin, sat›fl ve pazarlama yöntemlerinin
ve tüketicileri bunlar› kullanmaya
yönlendirme araçlar›n›n ekolojik ve
sosyal aç›dan yeniden tan›mland›¤›
bir döneme girdik. Yeflil dönüflüm gü-
nümüzün megatrendi haline geliyor.
T›pk› bir dönem toplam kalite yöneti-
mi veya bilgi teknolojileri kullan›m› gi-
bi, ekolojik uygulamalar ürün ve firma
de¤erini belirlemeye bafllad›. 

The Economist dergisi taraf›ndan 25
fiubat 2010 tarihinde Londra’da dü-
zenlenen 3. Sürdürülebilirlik Zirvesi-
nin ana konuflmac›lar›ndan biri de

Unilever CEO’su Paul Polman’d›.  Ko-
nuflmas›na “‹fl Baflar›s›n› Yeniden Ta-
n›mlamak” bafll›¤›n› koymufltu. Kas›m
2009’da Kopenhag’daki iklim zirve-
sinde devletlerin dünya kamuoyunun
bekledi¤i uzlaflmaya varamamas›n›n
yaratt›¤› düfl k›r›kl›¤› karfl›s›nda flöyle
diyordu: “fiirketler politikac›lar›n yar-
d›m› olmadan da pek çok fley yapabilir
–fabrikalar›nda, tedarik zincirlerin-
de, ürün tasar›mlar›nda ve markalar›
arac›l›¤›yla müflterilerini sürdürülebi-
lir bir tüketim konusunda e¤iterek…” 

Polman, devamla, “Harekete geç-
mek için arkalar›ndan itilmeye zorla-
nan veya bu konuyu sadece bir itibar
ya da kurumsal sosyal sorumluluk me-
selesi gibi gören flirketler için art›k ifl
iflten geçmifl olacak, hatta kimileri sili-
nip gidecek” diyordu. 

‹fl dünyas› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda,
durum böyle görünüyor. Bir dönem ki-
mi flirket ve kurumlar aç›s›ndan sade-
ce bir sosyal sorumluluk konusu ola-
rak görülen yeflil dönüflüm giderek bir
zorunluluk halini al›yor. Harvard Busi-
ness Review dergisinin Haziran 2010
say›s›ndaki en önemli yaz›, “Sürdürü-
lebilirlik Buyru¤u” bafll›¤›n› tafl›yordu.
Özetle, kim önce davran›r, çevre dostu
üretme ve ifl yapma yöntemlerini uy-
gularsa, o kazanacak. Bu arada, çevre
tahribat›n› önleyebilmek için de bin-
lerce yeni ifl ve giriflim olana¤› beliri-
yor. Dün hiç kimsenin akl›na gelme-
yen ürün ve uygulamalar pazardaki
yerlerini al›yor. Bu da giriflimciler aç›-
s›ndan yepyeni f›rsatlar sa¤l›yor.

Ne var ki, bütün bu olgulara sadece
ifl aç›s›ndan bakmak mümkün mü?  ‹s-
ter mal ya da hizmet üreticisi, istersek
tüketici olal›m, çocuklar›m›za do¤al
sistemleri tahrip olmufl bir dünya b›-
rakmak ya da b›rakmamak, ayn› za-
manda bir etik sorunu de¤il midir? 

Ayfle Bilge D‹CLEL‹Tercih Sizin

Günümüz koflullar›nda
“müflteri her fleyi belirler”

ya, bu çevre dostu
al›flverifl için de geçerli.
Goodguide bu konuda

önemli ad›mlar atm›fl bile.
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22001100  yy››ll››  SSüürrddüürrüülleebbiilliirr  KKaallkk››nnmmaa  RRaa--
ppoorruunnuuzzuu  yyaayy››nnllaadd››nn››zz..  OOlldduukkççaa  kkaapp--
ssaammll››  bbiirr  ççaall››flflmmaa  oolldduu¤¤uunnuu  bbiilliiyyoorruuzz..
NNaass››ll  bbiirr  ssüürreeçç  yyaaflflaadd››nn››zz  rraappoorruunn  hhaa--
zz››rrllaannmmaass››nnddaa??  
2007 y›l›n›n ikinci yar›s›nda, Türki-
ye’deki üretim faaliyetlerimizi kapsa-
yan 15 kuruluflumuzun 30 temsilcisi-
nin kat›l›m›yla, bir “Sürdürülebilir
Kalk›nma Çal›flma Grubu” oluflturduk.
Çal›flma grubumuz, sürdürülebilir kal-
k›nma konusunda, bir Topluluk en-
vanteri oluflturmak, küresel anlamda
bir konumland›rma yapabilmek, bu
konudaki çal›flmalar› faaliyet gösteri-
len sektörler baz›nda derinlefltirebil-
mek ve Topluluk çap›nda sürdürülebi-
lir kalk›nma konular›nda bilinçlenme-
yi sa¤lamak amac›yla çal›flmalar›n›
yürütmeye devam ediyor. 

2007 y›l›ndan bu yana Sürdürülebi-
lir Kalk›nma Çal›flma Grubu, misyonu-
nu, hedeflerini ve çal›flma program›n›
belirleyerek birçok Topluluk kurulu-
flundan temsilcinin sürdürülebilir kal-

k›nma çal›flmalar›na etkin kat›l›m›n›
sa¤lad›. Topluluk kurulufllar›n›n sür-
dürülebilirlik etkinli¤ini ölçmek, de-
¤erlendirmek ve raporlamak amac›yla
GRI (Global Reporting Initiative) ra-
porlama sistemi benimsedi.

Topluluk kurulufllar›nda hangi çev-
re ve ürün sorumlulu¤u göstergeleri-
nin önemli oldu¤unu belirleyerek
2008 ve 2009 y›llar› için bu gösterge-
lerle ilgili verileri toplad›. Toplanan
verileri ayl›k göstergeler halinde insan
kaynaklar› uygulamalar›ndan üretime
kadar çeflitli alanlardaki, pek çok veri-
yi izleyerek, merkezi raporlama siste-
mine iletti. Kurulufllar›m›z›n 2008 ve
2009 y›llar›nda do¤rudan enerji tüke-
timinden kaynaklanan karbon sal›m-
lar›n› hesaplad›, nakliye ve enerji d›fl›
karbon sal›mlar› ile ilgili tahminler
oluflturdu. 

Türkiye’deki üretim yapan kurulufl-
lar›m›z›n 2008 ve 2009 y›llar›nda kon-
solide enerji ve karbon rakamlar›n›n
güvence çal›flmas›n› tamamlamak

üzere PricewaterhouseCoopers’› gö-
revlendirdi.

Topluluk kurulufllar›n›n, sürdürüle-
bilirlik alan›nda karfl›laflacaklar› f›r-
satlar, tehditler ve zorluklara karfl›
fark›ndal›¤› art›rmak ve özellikle Top-
lulu¤un lokomotif markalar›n›n faali-
yetlerini de¤erlendirmek üzere “Çevre
Çal›flma Grubu”na ek olarak “Ürün So-
rumlulu¤u Çal›flma Grubu” kurdu.
2010 y›l›ndan itibaren rapora bu grup-
tan gelen veriler de eklenecek.

Ayr›ca, tüm süreç ve raporlama ça-
l›flmas› konusunda Topluluk bünye-
sinde duyarl›l›¤› art›rabilmek ve en iyi
uygulama örneklerini paylaflabilmek
amac›yla bir iç iletiflim program› gelifl-
tirdi ve uygulamaya bafllad›. Sürdürü-
lebilir kalk›nma çal›flmalar›, üst yöne-
tim taraf›ndan aktif olarak destekle-
niyor ve her f›rsatta tüm Topluluk çal›-
flanlar› ile paylafl›l›yor.

EEcczzaacc››bbaaflfl››  TToopplluulluu¤¤uu  bbüünnyyeessiinnddee,,
ddoo¤¤rruuddaann  CCEEOO’’yyaa  bbaa¤¤ll››  ggöörreevv  yyaappmmaakk

Raporlama

Okflan Atilla Sanön:

“Eczac›bafl› Toplulu¤u 
Bir ‹lke ‹mza Att›”
Eczac›bafl› Toplulu¤u geçti¤imiz ay, 2009 y›l›
Sürdürülebilirlik Raporunu yay›nlad›. Eczac›bafl› Holding
Kurumsal ‹letiflim ve Sürdürülebilir Kalk›nma Koordinatörü
Okflan Atilla Sanön, PricewaterhouseCoopers (PwC)
taraf›ndan güvence çal›flmas› gerçeklefltirilmifl olan
konsolide enerji tüketim ve karbon emisyonu rakamlar›n›
kamuoyu ile paylaflt›klar›n› ve bunun da Topluluk baz›nda
Türkiye’de bir ilk oldu¤unu söylüyor. 
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üüzzeerree  bbiirr  SSüürrddüürrüülleebbiilliirr  KKaallkk››nnmmaa  KKoo--
oorrddiinnaattöörrllüü¤¤üü  oolluuflflttuurrdduunnuuzz..  RRaappoorrllaa--
mmaa  ssüürreeccii,,  bbuu  bbiirriimm  ttaarraaff››nnddaann  mm››  kkoo--
oorrddiinnee  eeddiillddii??  
Sürdürülebilir kalk›nma ilkelerini
stratejilerimiz, planlar›m›z ve yöne-
tim anlay›fl›m›zla bütünlefltirerek re-
kabet gücümüzün ve ifl dünyas›ndaki
baflar›m›z›n artaca¤›na inan›yoruz.
Bu yaklafl›mla, sürdürülebilir kalk›n-
may› yönetim stratejilerimizde bir
dönüm noktas› olarak gördük ve Top-
lulu¤umuzun sürdürülebilir kalk›n-
ma stratejilerinin koordinasyonun-
dan sorumlu olarak, do¤rudan CE-
O’muza ba¤l› çal›flan bir Koordinatör-
lük pozisyonu oluflturuldu. 

Eczac›bafl› Toplulu¤u 2009 y›l› Sür-
dürülebilirlik Raporu içeri¤i Sürdürü-
lebilir Kalk›nma Çal›flma Grubunda
yer alan temsilciler ve kurulufllarda il-
gili konularda (üretim süreçleri, ar-ge,
pazarlama, insan kaynaklar›) çal›flan
kiflilerin deste¤i ile oluflturuldu. Rapor
ön haz›rl›k, üretim ve iletiflim süreçle-

ri Kurumsal ‹letiflim ve Sürdürülebilir
Kalk›nma Koordinatörlü¤ü taraf›ndan
yürütüldü.

RRaappoorrllaammaa  kkoonnuussuunnddaa  bbuunnddaann  ssoonnrraa--
kkii  yy››ll  iiççiinn  hheeddeeffiinniizz  nnee??  RRaappoorruu  vvee  ddoo--
llaayy››ss››yyllaa  TToopplluulluu¤¤uunn  ssüürrddüürrüülleebbiilliirrllii--
¤¤iinnii  aarrtt››rrmmaakk  iiççiinn  nneelleerr  yyaappmmaayy››  ppllaann--
ll››yyoorrssuunnuuzz??
PwC taraf›ndan güvence çal›flmas›
gerçeklefltirilmifl konsolide enerji ve
karbon emisyonu verileri, Eczac›bafl›
Toplulu¤u’nun Türkiye’deki 27 üretim
tesisini ve bu tesislerdeki ar›tma sis-
temlerini, depolar›, laboratuarlar› ve
yönetim binalar›n› kaps›yor. 

Önümüzdeki y›llarda, rapor içeri¤i-
ni yurtd›fl›ndaki üretim tesislerimizi
ve konsolide edilmifl daha çok Global
Reporting Initiative (GRI) verisini
kapsayacak flekilde geniflletmeyi plan-
l›yoruz. Enerjiye ek olarak önceli¤i
üretim tesislerindeki su tüketimi ve
binalardaki enerji tüketimine veriyo-
ruz.

TToopplluulluukk  SSüürrddüürrüülleebbiilliirr  KKaallkk››nnmmaa  RRaa--
ppoorruu,,  uulluussllaarraarraass››  bbaa¤¤››mmss››zz  ddeenneettiimm
kkuurruulluuflfluu  PPrriicceewwaatteerrhhoouusseeCCooooppeerrss
((PPwwCC))  ttaarraaff››nnddaann  ggüüvveennccee  aalltt››nnaa  aall››nn--
dd››..  BBuu  ddaa  ssaann››rr››mm  bbiirr  iillkk  oolldduu..  BBuu  kkoonnuu--
ddaa  ddaa  bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??
Eczac›bafl› Toplulu¤u’nun uluslararas›
ba¤›ms›z denetim kuruluflu Pricewa-

terhouseCoopers (PwC) taraf›ndan
güvence çal›flmas› gerçeklefltirilmifl
olan konsolide enerji tüketim ve kar-
bon emisyonu rakamlar› kamuoyu ile
Haziran ay›nda paylafl›ld›. Eczac›bafl›,
topluluk baz›nda Türkiye’de bu çal›fl-
may› gerçeklefltiren ilk kurulufl oldu. 

Bu rapor, 2009 y›l› sonu itibar› ile
Toplulu¤umuzun sürdürülebilir kal-
k›nma konular›na iliflkin politika,
strateji ve çal›flmalar›n› ve Türkiye’de-
ki kurulufllar›m›z›n sürdürülebilir ifl
uygulamalar›n› kaps›yor. Daha önce,
May›s 2007 ve 2008’de Birleflmifl Mil-
letler Küresel ‹lkeler Sözleflmesinin 10
ilkesini uygulama ve destekleme çal›fl-
malar›m›z› özetleyen Geliflim Raporla-
r›n› yay›nlam›flt›k.

Bu raporda; sürdürülebilir kalk›n-

• Global Compact (Küresel ‹lkeler
Sözleflmesi) - May›s 2006
• World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD) -
A¤ustos 2007
• ‹fl Dünyas› ve Sürdürülebilir
Kalk›nma Derne¤i - Ekim 2007
• Copenhagen Communiqué -
A¤ustos 2009
• ‹klim Platformu (REC&TÜS‹AD) -
Kas›m 2009

Eczac›bafl› Toplulu¤u’nun
sürdürülebilir kalk›nma
platformundaki üyelikleri:

“Önümüzdeki y›llarda, rapor
içeri¤ini yurtd›fl›ndaki üretim

tesislerimizi ve konsolide
edilmifl daha çok GRI

verisini kapsayacak flekilde
geniflletmeyi planl›yoruz”
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ma ve inovasyon yönetimimiz, Sür-
dürülebilir Kalk›nma Çal›flma Grubu-
muzun faaliyetleri ve Türkiye’de Top-
luluk kurulufllar›m›z›n, sürdürülebilir
ifl uygulamalar›n› da kapsamak üze-
re; sürdürülebilir kalk›nma ilkelerini
ifl süreçlerimizle bütünlefltirmek yo-
lunda att›¤›m›z ad›mlar› anlat›yoruz.
Raporun içeri¤ini belirlerken genel
yaklafl›m ve kapsam için daha önce
haz›rlad›¤›m›z Küresel ‹lkeler Sözlefl-
mesi geliflim raporlar›ndan hareketle
yola ç›kt›k ve çevresel konular› daha
detayl› olarak ele ald›k. Bu yaklafl›m
bizim iklim de¤iflikli¤i, çevre kirlili¤i
ve su tüketimi ile di¤er do¤al kaynak-
lar›n k›s›tl›l›¤› konular›ndaki duyarl›-
l›¤›m›z› oldu¤u kadar bu konulara çö-
zümler üretmenin iflletmelerimizin
baflar›s›n› art›raca¤›na olan inanc›-
m›z› da ortaya koyuyor. 

DDüünnyyaaddaa  SSüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  RRaappoorrllaarr››,,
ggeenneelllliikkllee  GGRRII  ((GGlloobbaall  RReeppoorrttiinngg  IInniittii--
aattiivvee))  ttaarraaff››nnddaann  oonnaayyllaann››yyoorr..  SSiizziinn
bbööyyllee  bbiirr  ççaall››flflmmaann››zz  oollaaccaakk  mm››??  BBiirr  ddee,,
GGRRII’’››nn  ggeeççttii¤¤iimmiizz  aayy  ggeerrççeekklleeflflttiirrddii¤¤ii

22001100  yy››ll››  KKoonnffeerraannss››nnddaa,,  mmaallii  rraappoorr--
llaarrllaa  ssüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  rraappoorrllaammaallaarr››--
nn››nn  tteekk  bbiirr  rraappoorr  hhaalliinnee  ggeettiirriillmmeessii  ttaarr--
tt››flfl››lldd››..  BBuu  kkoonnuuddaa  ggöörrüüflfllleerriinniizz  nneeddiirr??
Sürdürülebilirlik raporlamas› ifl dün-
yas›nda giderek yayg›nlaflt›¤›ndan, ra-
porlama konusunda da çok farkl› sis-
temler olufluyor. 2009 Sürdürülebilir-
lik Raporunu ve içerisinde sunulan
göstergeleri haz›rlarken Global Repor-
ting Initiative (GRI) veri rehberi, s›n›r-
lama protokolü ve raporlama sitemini
esas ald›k. Bu raporu önceki iki geli-
flim raporu ile karfl›laflt›rmak isteyen-
ler için 10 ilkeyi içeren bölümler rapo-
run sonunda “Birleflmifl Milletler Kü-
resel ‹lkeler Sözleflmesi Baflvuru Reh-
beri” bafll›¤›nda sunuluyor. Tüm içeri-
¤i paylaflmak istedi¤imiz için raporun
internet sitesini de oluflturarak, ka-
muoyunun eriflimini sa¤lamay› hedef-
ledik: www.eczacibasi.com.tr/susta-
inabledevelopment

Giderek çeflitlenen ve içerikleri
farkl›laflan sürdürülebilirlik raporla-
malar› konusu dahil olmak üzere sür-
dürülebilir kalk›nma konular› ile ilgili

giriflimlerde aktif rol al›yoruz. Yer al-
d›¤›m›z tüm oluflumlarda yeni nesil
GRI raporlamalar› ve di¤er çal›flmalar›
takip ediyoruz.

2007 y›l›nda, Dünya Sürdürülebilir
Kalk›nma ‹fl Konseyine (WBCSD) Tür-
kiye’den üye olan ilk kurulufl olduk.
Ayr›ca WBCSD’nin Türkiye’deki üyesi
olan ‹fl Dünyas› ve Sürdürülebilir Kal-
k›nma Derne¤inin (TBCSD) de üyesi
olduk. Toplulu¤umuzun Kurumsal ‹le-
tiflim ve Sürdürülebilir Kalk›nma Ko-
ordinatörü halen TBCSD Yönetim Ku-
rulu Baflkan Yard›mc›l›¤› görevini yü-
rütüyor. 2009 y›l›nda, ‹klim De¤iflikli-
¤ine Karfl› Kopenhag Bildirisini imza-
lad›k ve ayn› y›l özel sektör için iklim
de¤iflikli¤i alan›nda güncel bilgi ver-
meyi ve teknik destek sa¤lamay› he-
defleyen ‹klim Platformuna dahil ol-
man›n yan› s›ra Türk Sanayicileri ve
‹fladamlar› Derne¤i (TÜS‹AD), ‹stan-
bul Sanayi Odas› (‹SO) ve TBCSD tara-
f›ndan sürdürülebilirlik konusunda
çal›flmak üzere oluflturulan birçok ko-
misyona kat›larak yerel çal›flmalarda-
ki katk›m›z› da güçlendirdik. m

Raporlama

Sürdürülebilirlik Raporlamas› için büyük bir emek sarf eden 
Eczac›bafl› Sürdürülebilir Kalk›nma Çal›flma Grubunun tüm üyeleri bir arada…
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2010 YEfi‹L
EKONOM‹ 
RAPORUNDAN
SATIR 
BAfiLARI

3000 fiirket: 
2,2 Trilyon
Dolarl›k 
Çevresel 
Maliyet
Derleyen: K›vanç DÜNDAR

Yeflil Ekonomi
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Birleflmifl Milletler Çevre Program›
(UNEP),Yeflil Ekonomiyi karakterize
eden en temel özellik olarak, do¤al ser-
mayeyi zenginlefltiren, ekolojik sorun-
lar› ve çevre risklerini azaltan sektörle-
re yat›r›mlar yap›lmas›n› kabul ediyor.
Söz konusu bu sektörler aras›nda yeni-
lenebilir enerji, düflük-karbon sal›m›n›
sa¤layan ulafl›m sistemleri, enerji ta-
sarrufu sa¤layan binalar, temiz enerji,
at›k yönetimi, temiz su kaynaklar›n›n
art›r›lmas›, sürdürülebilir tar›m, or-
manlar›n yönetimi ve sürdürülebilir
bal›kç›l›k yer al›yor. Ekonominin bu
tarzda dönüflümü yeflil sektörlerin mil-
li has›la içindeki pay›n›n ve yeflil istih-
dam›n artmas›na, enerji ve do¤al kay-
nak-yo¤un üretimin azalmas›na, do-
¤aya b›rak›lan at›klar›n ve çevre kirlili-
¤inin azalmas›na ve son olarak da sera
etkisi yaratan gaz sal›mlar›n›n azal-
mas›na neden olacak. Yeflil dönüflüm
ayr›ca, yeni istihdam alanlar›n›n aç›l-
mas›, ekosistem içinde üretilen mal ve
hizmetlere eriflimin artmas› yoluyla,
gelir da¤›l›m› piramidinin en alt›nda
yer alan kesimlerin yoksullu¤unun
azalt›lmas›na da yard›mc› olabilir.

UNEP’ye göre Yeflil Ekonomi bir yan-
dan insanl›¤›n refah›n› artt›r›p, öte
yandan da uzun dönemde eflitsizlikle-
rin azalt›labilmesini mümkün k›labilir.
UNEP bu amaçlar çerçevesinde 2008’in
sonlar›nda Yeflil Ekonomi ‹nisiyatifi
(YE‹) giriflimini bafllatt›. YE‹’nin amac›
yeflil sektörlerde ve yeflil dönüflüme u¤-
rayan sektörlere yap›lan yat›r›mlar›n
ve bu amaca yönelik politikalar›n mak-
ro ekonomik bir çerçeveden analizini
yapmak. UNEP, yeflil ekonomiyi büyü-
me, istihdam ve yoksul dostu bir model
olarak görüyor. YE‹’nin kapsaml› Yeflil
Ekonomi Raporu 2010 y›l›n›n sonlar›n-
da aç›klanacak ancak elimizde bir ön
çal›flma var. ‹flte bu ön çal›flmadan ba-
z› sat›rbafllar› ve YE‹’nin mercek alt›na
ald›¤› sektörlerle ilgili k›sa ama önem-
li de¤erlendirmeler…

Yeflil Ekonomi

Birleflmifl Milletler Çevre Program›n›n Yeflil Ekonomi
‹nisiyatifi, 2010 Yeflil Ekonomi Raporu ile ilgili bir ön
belge yay›nlad›. Kriz sonras› nas›l bir geliflme yaflayaca¤›
merakla beklenen Yeflil Ekonomi ile ilgili önemli bilgiler
içeren ön raporda, Yeflil Ekonominin finansman› da
mercek alt›na al›n›yor.

Tar›m birçok geliflmekte olan ülkede milli gelir içinde en büyük paya sahip sek-
tördür ve dünya çap›nda 1,3 milyar kifliyi istihdam ediyor. Sürdürülebilir bir ta-
r›m ve g›da sistemi uygulamas›, daha güvenli ve bilgi-yo¤un istihdam›n ziraat,
hasat öncesi ve sonras› faaliyet kollar›nda artmas›na neden olacak.

Binalar dünyadaki toplam bi-
rincil enerjinin yüzde 40’›n-
dan fazlas›n› tüketiyor. Mev-
cut binalarda yap›lacak iyilefl-
tirme ve tadilat çal›flmalar›
geliflmekte olan ülkelerde bü-
yük bir piyasa ve istihdam ya-
ratma potansiyeline sahip. Ye-
ni yeflil binalar›n inflas› gelifl-
mekte olan ülkelerde bir yan-
dan konut ve ofis binas›na
olan talebi karfl›larken, öte
yandan da düflük bir ek yat›-
r›m maliyetiyle enerji tüketi-
mi azalt›labilir. 

1Tar›m

2 ‹nflaat
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Yat›r›m›n getirisi ile yat›r›m›n sosyal
sorumlulu¤u aras›nda bir dengenin
tutturulmas› Yeflil Ekonomi aç›s›ndan
kilit bir öneme haiz. Sistem,
sürdürülebilir bir finansman ve
sorumlu yat›r›m yaklafl›m› üzerine
oturtuldu¤unda ve var olan finansman
ve sermaye piyasalar›na entegre
edildi¤inde, ekonomik hayat›n birçok
sektörü bu dönüflümü takip edecek.
Gelir piramidinin en dibinde yer alan
yaklafl›k 2 milyar insan›n finansal
sisteme dahil edilmesinin, Yeflil
Ekonomik dönüflümün tam olarak
gerçekleflmesini sa¤layaca¤›
düflünülüyor.

Hindistan ve Sürdürülebilir Enerji
Sektörü
Hindistan sürdürülebilir enerji
alan›ndaki ilerlemenin geliflmekte olan
bir ülke ba¤lam›nda ne kadar önemli
oldu¤una dair güzel bir örnek teflkil
ediyor. Geliflmekte olan ülkeler
aras›nda sürdürülebilir enerji
uygulamalar› aç›s›ndan Çin’in
ard›ndan ikinci s›rada gelen Hindistan
2008 sonu itibari ile rüzgâr ve
yenilenebilir enerji alan›nda belirli bir
kurulu güce sahipti. 2008 y›l›nda
Hindistan’da bu alanlarda yap›lan
yat›r›mlar yüzde 12 oran›nda artarak
3,7 milyar dolara ulaflt› ki varl›k
finansman› 3,2 milyar dolar ile bu
alanda en büyük paya sahipti. Enerji
sektöründe giriflim sermayesi
faaliyetlerinde ise yüzde 270’lik bir
art›fl ile 493 milyon dolarl›k bir
büyüklü¤e ulafl›ld›¤› görüldü. 

3000 fiirket: 2,2 Trilyon Dolarl›k
Çevresel Maliyet
D›flflall›klar›n (externalities) maliyetleri,
geleneksel ekonomik sistem
içerisinde henüz tam olarak
hesaplanm›fl ve fiyatland›r›lm›fl
durumda de¤il. Ancak UNEP
taraf›ndan incelenen, halka aç›k 3000
flirketin y›ll›k çevresel maliyetinin

ortalama 2,2 trilyon dolar oldu¤u
hesaplan›yor. 20 trilyonluk bir varl›¤›
temsil eden 700’den fazla kurumsal
yat›r›mc› BM’nin Sorumlu Yat›r›m
‹lkelerini benimsedi¤ini ilan etmifl
durumda. Bu, geri kalan yat›r›mc›lara
da güçlü bir mesaj gönderiyor ve
flirketlerin düflük karbon ve
kaynaklar›n etkin kullan›m› yönünde
faaliyet gösterdi¤ine iflaret ediyor. 

Bankac›l›k ve Yeflil Ekonomi
Bankac›l›k sektörü, yat›r›mlar›n ve
ekonominin bütününün finansman›
aç›s›ndan çok önemli bir arac› rolü
oynamaya devam ediyor. Bankac›l›k
sektörünü sürdürülebilir finansman
içinde bir yerlere yerlefltirebilmek Yeflil
Ekonomik dönüflümü sa¤layabilmek
aç›s›ndan elzem görünüyor. 2008 y›l›
itibari ile bankalardaki mevduat 61
trilyon dolara ulaflt›. Haziran 2009
itibariyle, dünyadaki proje
finansman›n›n yüzde 85’ini sa¤layan
80’den fazla banka, 10 milyon
dolardan büyük yat›r›m projelerinde
çevre ve sosyal konular›n dikkate
al›naca¤›na dair 10 ilkeye imza atm›fl
durumda.  

Bugün dünya nüfusunun yar›dan
fazlas› kentlerde yafl›yor. Planla-
mas› iyi yap›lm›fl kentler, ulafl›m›n
yeniden düzenlenmesi, altyap›,
enerji hizmetlerinin daha etkin bir
biçimde sunulmas› gibi uygulama-
larla ekonomik ve sosyal fayda ya-
ratman›n yan› s›ra kaynaklar›n et-
kin kullan›m›n› da sa¤layacak.

YEfi‹L EKONOM‹N‹N F‹NANSMANI

3 Kentler

Yenilenebilir enerji flu anda dünya-
n›n birincil enerji ihtiyac›n›n yüzde
15’ini karfl›l›yor ancak Yeflil Enerji
Raporundaki bir senaryoya göre bu
oran›n 2050 y›l›na kadar iki kat›na
ç›kmas› gerekiyor. Yenilenebilir
enerji yat›r›mlar› BM’nin Milenyum
Kalk›nma Hedefinin tutturulmas›
aç›s›ndan da büyük bir rol oynaya-
cakt›r. Ayn› zamanda kamu sa¤l›¤›,
enerji güvenli¤i ve ekonomik faali-
yetlere de katk›s› olacakt›r. 

4Yenilenebilir Enerji
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Yeflil Ekonomi

Dünyada bal›kç›l›k faaliyetleri ile u¤raflan flirketlerin top-
lam kâr› yaklafl›k 8 milyar dolar ve bu sektörde çal›flanla-
r›n elde ettikleri y›ll›k gelir 35 milyar dolar seviyesinde.
Bal›kç›l›k sektörü do¤rudan ve dolayl› olarak 170 milyon
kiflinin istihdam›n› sa¤l›yor. Ancak sektörün göstermifl ol-
du¤u performans oldukça kötü. Bal›kç›l›k sektörünün, ba-
l›k stokunun art›r›lmas› için etkin bir yönetim uygulamas›
yoluyla yeflil dönüflüme u¤ramas› tutulan bal›k miktar›n›n
y›lda 80 milyon tondan 112 milyon tona yükselmesini sa¤-
layabilir. Bu tür yöntemler sayesinde deniz avc›l›¤›ndan
elde edilen ürünlerin de¤erinin y›lda 85 milyar dolardan
119 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. 

5 Bal›kç›l›k

Afl›r› kesim, tar›m ve hayvanc›l›k gibi farkl› toprak kulla-
n›mlar› nedeniyle ormanlar h›zla ortadan kayboluyor ve
niteliklerini yitiriyorlar. Ulusal ve uluslararas› düzeyde
al›nacak tedbirler ve gelifltirilecek orman karbon proje-
leri sayesinde ormanc›l›k alan›nda yeni tür istihdam
alanlar› aç›labilir ve bu sektörde gelir art›fl› sa¤lanabilir.
Orman alanlar›nda yaflayanlar ve orman köylüleri, or-
manlar›n koruyucusu, orman karbon/ekosistem hizmet-
lerinin sa¤lay›c›s› konumuna gelebilirler. 

6Ormanc›l›k

‹malat sektörü dünyadaki ener-
jinin üçte birini tüketiyor, sera
gazlar›n›n dörtte birini üretiyor
ve dünyadaki do¤al kaynaklar›n
en büyük tüketici sektörlerin-
den biri. ‹malat sektörünün bir-
çok kolunda do¤al kaynaklar›n
daha verimli bir flekilde kullan›-
m› için yap›lacak yat›r›mlardan
elde edilecek önemli kazan›mla-
r›n olaca¤›na kesin gözüyle ba-
k›l›yor.

7 ‹malat 
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Su k›tl›¤›, dünyan›n bütün ulusla-
r› aç›s›ndan uzun vadede küresel
bir sorun haline geliyor. Su kay-
naklar›n›n flu andaki kullan›m›,
suyun fiyatland›r›lmas› ve yat›-
r›m uygulamalar›, ekonomik ve
sosyal ilerlemenin önünde önem-
li bir engel. Suya olan talep gide-
rek art›yor ancak birçok su kay-
na¤› güvenilirliklerini yitirmifl
durumda. Arz ve talep flartlar›n-
daki h›zl› de¤iflime ayak uydur-
may› kolaylaflt›racak politikalara
acil olarak ihtiyaç var.

10 Su

Ulaflt›rma harcamalar› ço¤u zaman bir ülkenin milli gelirinin yüzde
10’una ulaflabiliyor hatta geçebiliyor. E¤er ulafl›m sistemi ve politikas›
ayn› flekilde devam ederse, harcamalar›n önümüzdeki y›llarda daha da
artmas› da bekleniyor. Yeflil ulafl›ma yap›lacak yat›r›m sayesinde kent-
lerdeki trafik s›k›fl›kl›¤› ve hava kirlili¤i azalacak, özellikle toplu tafl›ma-
c›l›k altyap›s›n›n gelifltirilmesi ve uygulama alan›n›n geniflletilmesi sa-
yesinde yeflil istihdam artacak. Toplu tafl›mac›l›¤›n ucuzlamas›n›n, pi-
yasalara eriflimin kolaylaflmas› sayesinde yoksullu¤un azalmas›na da
etkisi olaca¤› tahmin ediliyor.

At›klar›n ekonomik, sosyal ve
sa¤l›k aç›lar›ndan çok büyük bir
maliyeti oldu¤u biliniyor. Gelifl-
mekte olan ülkelerdeki kat› at›k
hizmetleri, milli gelirin yüzde
2’sine, belediye bütçelerinin
yüzde 50’sine denk gelen bir
miktar› tüketiyor. At›klar›n bir
kayna¤a dönüfltürülmesi, at›k
miktar›n›n azalt›lmas›n›n, at›k-
lar›n yeniden kullan›m›n›n tefl-
vik edilmesi ve ekonomik kal-
k›nman›n at›k üretim sürecin-
den ayr›flt›r›lmas› sayesinde bü-
yük kazan›mlar elde edilebilir.

8 Ulafl›m

9 At›klar
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Dünya Gündemi

GRI 2010 AMSTERDAM
Sürdürülebilirli¤in ve 

Raporlaman›n Gelece¤i 
Sürdürülebilirlik Raporlamas› deyince ilk akla gelen ve küresel

ölçekte en önemli kurumu say›lan Global Reporting Initiative (GRI),
26-28 May›s tarihlerinde Amsterdam’da büyük bir konferans
düzenledi. Raporlaman›n ve yeflil ekonominin gelece¤inin

tart›fl›ld›¤› ve hatta belirlendi¤i Konferansa 77 ülkeden 1200 kifli
kat›ld›. Kat›lan say›s› 10 kifliden az oldu¤u için Türkiye’nin resmi bir

heyet oluflturamad›¤› Konferans› Türkiye’den izleyen 
tek yay›n organ› ise EKOIQ oldu. 

Yaz›: Erdal TALU
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ürdürülebilirli¤in, raporlama-
n›n ve dolay›s›yla dünyan›n ye-
flil gelece¤inin tart›fl›laca¤› ve

belki bir yol haritas›n›n belirlenece¤i
“Sürdürülebilirlik ve fieffafl›k Üzerine
Amsterdam Küresel Konferans›,” 26
May›s’ta gerçekleflen aç›l›fl oturumuy-
la bafllad›. “Rethink-Rebuild-Report”
slogan›yla duyurulan Konferans›n aç›-
l›fl oturumunda verilen bilgiye göre
konferansa 77 ülkeden 1200 kifli kat›l-
m›flt›. Kat›l›mc› say›s› aç›s›ndan bu,
zaten var olan maksimum kapasitenin
tamam›n›n doldu¤u anlam›na geliyor-
du. Nitekim Konferanstan yaklafl›k bir
hafta öncesinden internet üzerinden
kay›tlar, kapasite doldu¤u için durdu-
rulmufltu. 

“Navigating Towards A Sustainable
Global Economy” (Sürdürülebilir Bir
Küresel Ekonomiye Do¤ru Yol Almak)
olarak adland›r›lan Genel Aç›l›fl Otu-
rumu, önemini fazlas›yla hak eden ko-
nuflmac›lara sahne oldu. Global Foot-
print Network (GFN- Küresel Ayakizi
A¤›) Baflkan› Mathis Wackernagel, TE-
EB ve Birleflmifl Milletler Yeflil Ekono-
mi ‹nisiyatifi Proje Lideri Pavan Sukh-
dev, GRI CEO’su Ernst Ligteringen,
Prens Charles (tele konferans arac›l›-
¤›yla), Siemens Yönetim Kurulu Üyesi
ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Barbara
Kux ve AkzoNobel CEO’su Hans Wijers
isimleri, bu konuda yeterli bir fikir ve-
rebilir herhalde. 

Bu önemli oturumun en önemli vur-
gusu, ekolojiye yaklafl›mda strateji ve
politika olufltururken Yeflil Ekonomi-
nin temel al›nmas›n›n gereklili¤iydi.
Toplant›ya BM ad›na kat›lan Pavan
Sukhdev’in  konuflmas›nda yer alan,
“ekonomik geliflme ister kabul, ister
reddedelim, de¤er kazand›rma (value
addition) temelinde iflliyor. Ekolojiyi
korumay› amaçlarken ayn› zamanda
de¤er yaratma da birlikte ele almal›-
d›r” sözlerinin genel mant›¤› ifade et-
ti¤i söylenebilir.

Toplant›ya Siemens ad›na kat›lan
Barbara Kux ise, dünyada sürdürülebi-
lir bir ekonomiye ulaflabilmek için,
enerji verimlili¤ini art›racak ve emis-
yonu azaltacak yeni teknolojilerin, be-
lirleyici önemi oldu¤una vurgu yapt›.
Kux’un konuflmas›nda vurgulad›¤› çar-
p›c› bir gerçek de, flu anda kullan›lan
teknolojilerle enerji tüketimini yüzde
20, emisyonu ise yüzde 25 azaltman›n
mümkün oldu¤u. Günümüzde insanl›-
¤›n ekolojik ayak izi ortalamas›n›n 2 ol-
du¤u dikkate al›nd›¤›nda, sadece mev-
cut teknolojilerle dahi ekolojik borç-
lanmay› s›f›rlaman›n mümkün oldu¤u
görülebilir. Yeni Çin’den geldi¤ini söy-
leyen Kux, bu ülkenin sürdürülebilir
bir ekonomiye ve enerji kaynaklar›na
sahip olmak için çok ciddi bir çal›flma
içinde oldu¤unu söyledi ve dünya ça-
p›nda “Yeflil Yar›fl”›n (Green Race) bafl-
lad›¤›n› belirtti.

Konferansta oturumlarda s›k s›k
gündeme gelen “Sürdürebilirlik
raporlamas› zorunlu hale gelsin
mi?” sorusu, kat›l›mc›lar taraf›ndan
yo¤un bir biçimde tart›fl›ld›. Aç›l›fl
oturumunda GRI taraf›ndan da
gündeme getirilen bu önerinin,
genel olarak kabul gördü¤ü
söylenemez. Raporlaman›n
zorunlu olmas›na elefltirel
yaklaflanlar›n dayand›¤› en temel
argüman, zorunlu duruma
gelmesiyle birlikte raporlaman›n
içeri¤inde ciddi bir kalite
düflmesinin yaflanmas› ihtimali.
Tabii ki bu itiraz daha çok mali ve
insan kaynaklar› aç›s›ndan belli
s›n›rlar› ve zorluklar› olan
geliflmekte olan ülke ve kurulufl
temsilcilerinden geliyor. 
Ancak öneriye s›cak bakanlar da
yok de¤il. Örne¤in WWF temsilcisi
Oliver Greenfield zorunlu
raporlamadan yana görüfl
aç›klayanlardan biri. Greenfield,
“Gönüllü raporlama çal›flm›yor”
diyor ve daha çok
“cezaland›rmac›” bir yaklafl›m›
savundu¤unu vurguluyor. 

Raporlama Zorunlu
Olsun mu?

S
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Krizden Sonra Yeni Bir Dünya
AkzoNobel CEO’sunun konuflmas›nda
global kriz sonras› geliflmelere de¤i-
nilirken dikkatleri çeken, art›k kriz-
den önceki al›fl›lm›fl ifl yapma (“busi-
ness as usual”) biçimlerine tekrar geri
dönüflün hiçbir biçimde mümkün ol-
mayaca¤›na dair vurgu oldu. Dünya
ekonomisinin kaç›n›lmaz bir biçimde
de¤iflti¤i ve bununla birlikte ekono-
mik güç merkezlerinin de de¤iflti¤i
(Çin ve Hindistan gerçe¤ine at›fta bu-
lunarak) zaten çok s›k olarak dile geti-
riliyor. Asl›nda patlak veren global kri-
zi, “k›sa vadeli ç›karlarla hareket eden
finans kuruluflunun sorumsuz yakla-
fl›mlar›n›n, globalleflen dünya koflulla-
r›nda yol açt›¤› büyük y›k›m” olarak
tarif etme e¤ilimi de yayg›n. Buna ba¤-
l› olarak gezegenimizin, ülkelerin ve
kurulufllar›n daha uzun vadeli ç›karla-
r›n› ve sürdürülebilirli¤ini dikkate

alan ve sosyal, etik sorumluluklar› da
kapsayan “Raporlaman›n” ve stratejik
düflünmenin, her düzeyde öneminin
artt›¤› vurgulan›yor. AkzoNobel
CEO’suna göre sürdürülebilirlik, kriz
sonras› yeni ekonomik geliflmenin te-
mel unsurlar›ndan biri olacak.

GRI’›n CEO’su s›fat›yla Konferans›n
ve aç›l›fl oturumunun evsahipli¤ini
üstlenen Ernst Ligteringen ise konufl-
mas›nda GRI’nin yeni hedeflerini aç›k-
lad› ve konferans boyunca kat›l›mc›lar
bunlar üzerine düflünce ve katk›lar›n›
yapmaya ça¤r›ld›. Bu, bir tür e¤ilim
yoklamas› olarak kabul edilebilir her-
halde. Gündeme getirilen üç öneri bu-
lunuyordu: (1) 2015 y›l›na kadar bütün
büyük ve orta ölçekli iflletmelerin çev-
resel, sosyal ve yönetimsel (governan-
ce) konularda rapor vermesinin mec-
buri hale gelmesi veya raporlam›yorsa
bunun nedenini aç›klamalar›, (2)

2020’ye kadar kurumlar›n mali ve ESG
(Environmental, Social and Governan-
ce) raporlar›n›n, test edilmifl ve genel
kabul gören, standardlaflt›r›lm›fl, en-
tegre tek bir rapor olarak gelifltirilme-
si, (3) GRI, tek bir uluslararas› entegre
raporlama standard›na haz›rl›k olmak
üzere, ESG raporlamas› konusundaki
en iyi deneyimleri güncellemek ve ku-
rumlar›n, enformasyon kullan›c›lar›-
n›n, entegre raporlamada deneyim ka-
zanmalar›na yard›mc› olmak amac›yla
G4 Guidelines (4. Jenerasyon Raporla-
ma yol gösterici ilkelerini) gelifltirmeli
mi? Anlafl›lan GRI, önümüzdeki y›llar-
da faaliyetlerini bu hedeflere yo¤un-
laflt›racak.

Küçük Öncülerden Ö¤renmek 
veya KOB‹’ler
Konferans›n ikinci günü paralel süren
oturumlardan, ö¤leden önce iki ve ö¤-

Dünya Gündemi

fiirketlerin her y›l verdikleri mali
raporlarla, sürdürülebilirlik raporlar›n›,
entegre tek bir rapor olarak
yay›nlamalar› önerisi, Konferans
kapsam›nda somut ve önemli
önerilerden biri olarak kabul edilebilir.
GRI ve önemli bir ço¤unluk tek bir
raporu savunuyor ve “nas›l flirketlerin
mali durumlar›n›, uluslararas› kriterlere
göre de¤erlendiren bir raporlama
standard› olufltuysa, sürdürülebilirlik
konusunda da böyle bir standard
art›k oluflmal›” argüman›n› öne
sürüyor. Konferansta, günümüz
dünyas›nda bir flirketin,
sürdürülebilirlik performans›n›n
d›fl›nda, ondan ba¤›ms›z ve farkl› bir
mali performans›n›n söz konusu
olamayaca¤› ›srarla vurguland›.
Bakal›m bu öneri, nas›l hayata
geçecek veya ne kadar kabul
görecek.

Tek Bir Standart Rapor:
Mali, Kurumsal ve Çevresel?

Oturumlarda, “k›sa vadeli ç›karlarla hareket eden
finans kurulufllar›n›n sorumsuz yaklafl›mlar›,” global

ekonomik krizin nedeni genel olarak gösterildi.
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leden sonra iki olmak üzere toplam
dört oturumu izleme f›rsat›m oldu. Sa-
bah izledi¤im ilk oturumun bafll›¤›
“Reporting for SME’s (Small & Medium
Enterprises): Learn from small pione-
ers” idi. 

Moderatörlü¤ünü GRI ad›na Leonti-
en Plugge’›n yapt›¤› oturumun konufl-
mac›lar› ise, GRI ‹spanya Dan›flman›
Anna Fuster, ‹spanya’dan ACEFAT Yö-
neticisi Susana Pascual Garcia, CSR fii-
li’den Dante Pesce ve yine fiili menfleli
Envases Orlandini flirketinden Fer-
nando Ramirez’di. 

Konuflmalarda s›kça dile getirilen
gerçek, KOB‹’lerin dünya ekonomisi-
nin yaklafl›k yüzde 80’ini oluflturdu¤u
ve yeflil ekonomi aç›s›ndan artan
önemleri. Bu firmalar›n, s›n›rl› imkân-
lara sahip olmalar› nedeniyle raporla-
ma sürecine girmelerinin zorluklar ta-
fl›d›¤›, öte yandan küçük firmalar›n
daha kolay de¤iflebilme avantaj›na sa-
hip olduklar› dile getiriliyor. Konufl-
mac›lar, ilk raporlama yapan firmala-
r›n daha çok “yeflil ürün” üretenler ve
geliflmifl ülkelere ihracat yapan kuru-
lufllar olduklar›n› ve bu firmalar›n da-
ha çok GRI “Template C” format›n›
kullanarak raporlama sürecine baflla-
d›klar›n› vurgulad›lar. 

GRI raporlamas›nda firma
say›s› aç›s›ndan dünya lideri
olan ‹spanya üzerine konuflan
Anna Fuster, KOB‹’lerde ra-
porlama süreçlerinin kim ta-

raf›ndan, nas›l bafllat›ld›¤›na
dair çok ilginç bir örnek aktard›. Kata-

Türkiye için kötü bir notla
bafllayal›m: Resmi ülke
delegasyonu için gereken 10 kiflilik
kat›l›m› sa¤layamad›¤› için Türkiye,
konferansta resmi olarak temsil
edilemedi. CSR Consulting Turkey
firmas›n›n bu konudaki çabalar› ne
yaz›k ki sonuç vermedi. 
Konferans kitapç›¤›nda da GRI’nin
paydafllar› olarak zaten Türkiye’den
sadece iki firman›n ad› geçiyor. Biri
CSR Consulting Turkey, di¤eri ise
K›ymet-i Harbiye Yönetim
Dan›flmanl›k. 
Bu nedenle Türkiye’den gelen
kat›l›mc›lar›n bir araya gelmesiyse
daha çok bir tan›flma toplant›s›
niteli¤inde geçti. Toplant›ya CSR
Consulting Turkey’den Bahar
Keskin ve Özlem Çevik Koper,
‹MKB’den Oya Karagümüfl ve UZD
Dan›flmanl›k’tan Pervin Katmer
Gürkan ve Ebru Erkal ile EKOIQ
ad›na Erdal Talu kat›ld›. 
Toplant›da bu alanda Türkiye’de
yaflanan sorun ve s›k›nt›lar ele

al›n›rken, raporlama yapan
kurumlar, çok büyük emeklerle
haz›rlad›klar› raporlar hakk›nda
herhangi bir geri bildirim
alamad›klar›n› vurgulad›lar. Asl›nda
raporlama sürecinde (gerek haz›rl›k,
gerekse sürekli gelifltirme
safhalar›nda) kurumlarla sosyal
paydafllar aras›nda iletiflim ve
diyalog konusu (Stakeholder
Communication/Engagement) çok
önem verilen bir unsur ve konferans
boyunca de¤iflik platformlarda bu
konudaki yetersizlikler çok kez dile
getirildi. 
Raporlama yapman›n bir de¤er
kazand›rmas›, örne¤in Avrupa’da
oldu¤u gibi tüketicilerin bu tür
firmalar›n ürünlerini tercih etme
e¤ilimlerinin ortaya ç›kmas› içinse,
toplumsal fark›ndal›k yaratacak
çabalara ihtiyaç oldu¤u vurguland›.
EKOIQ olarak da, yapmaya
çal›flt›¤›m›z ifllerden birinin de bu
oldu¤u ama bu tür çabalar›n da
deste¤e ihtiyac› oldu¤u dile getirildi. 

Konferans›n Türkiye Kanad›: Fark›ndal›k fiart!

Soldan sa¤a: Oya Karagümüfl, Erdal Talu, Özlem Çevik, Mervyn King ve Bahar Keskin.
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lon hükümetinin bir giriflimi olarak
bafllayan Proje, ilkönce 40 küçük fir-
ma ile yola ç›km›fl . Hizmet, inflaat gibi
birçok de¤iflik sektörden firmay› kap-
sayan Proje, AB fonlar› taraf›ndan
desteklenmifl. ‹fle CSR politikas› olufl-
turmak üzere bafllam›fllar ve 2009’da
sürdürülebilirlik raporu yay›nlamaya
geçmifller. Ad›m atmak için firma üst
yönetimlerinin deste¤inin flart oldu-
¤unu vurgulayan Fuster, raporlama-
n›n getirdi¤i f›rsatlara dikkat çekti.

Oturumda Barselona Belediyesine
ba¤l› iflletmeleri (gaz, su, telefon hiz-
metleri gibi) bünyesinde toplayan ve
Türkiye’de Belediye ‹ktisadi Teflekkül-
lerine (B‹T) denk gelen ACEFAT ad›na
konuflan Susana Pascual Garcia, kalite
ve çevre konusunda dünya standartla-
r›na uygun bir entegre yönetim siste-
mi oluflturmak için yola ç›kt›klar›n›
ifade etti. Çevresel, sosyal ve ekono-

mik alanlar› kapsayan sürdürülebilir-
lik raporlamas› yapan ACEFAT, KO-
B‹’lerin sürdürülebilir ekonomik gelifl-
me alan›na çekilmesi ve bu konuda be-
lediyelerin bir kald›raç olarak kullan›l-
mas› aç›s›ndan oldukça ilginç bir de-
neyim say›labilir. 

STK’lar›n Bask›s› Sonuç Veriyor
Toplant›ya fiili’den kat›lan Dante Pes-
ce, ise kendi ülkelerindeki deneyimle-
rini aktard›. Burada da ilk giriflim, ih-
racata yönelik flarap üretimi yapan
KOB‹’lerden gelmifl. Bafll›ca itici güç-
se, müflterilerin, emek piyasas› ve çev-
resel konularda, karbon ayakizi gibi
sorunlarda artan duyarl›l›klar› olmufl.
Özellikle enerji ve maden sektöründe
yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n art-
mas›, çokuluslu flirketlerin yerel dü-
zeyde, özellikle tedarik alan›ndaki yo-
¤unlaflan operasyonlar› süreci h›zlan-
d›rm›fl. STK’lardan gelen bask›lar›n da
belli bir rolü oldu¤unu vurgulayan
Pesce’ye göre KOB‹’leri
sürdürülebilirlik yo-
luna sokma konu-
sunda etkili olan
bafll›ca faktörler,
özellikle büyük
firmalar›n bu yola giren KOB‹’leri tefl-
vik etmesi ve tedarikçi tercihlerini on-
lardan yana kullanmalar›. 

fiili Santiago’da orta ölçekli bir fir-
man›n sahibi olan Fernando Rami-
rez’in konuflmas›nda ilginç olan, yü-
rüttükleri CSR faaliyetiyle insan›n ro-
lünü nas›l fark ettikleri ve bunun, ya-
flad›klar› son deprem felaketinde

Dünya Gündemi

Çin’in Yeflil Ekonomi alan›ndaki ata¤›
ile ba¤lant›l› olarak söylenen “Yeflil
yar›fl bafllad›,” Konferanstaki birçok
konuflmac› ve kat›l›mc›n›n s›k s›k
kulland›klar› bir cümle oldu. Çin’le
ilgili söylenenler, birçok kifli için
gerçekten büyük sürprizdi.
Konferans›n kat›l›mc›lar› aras›nda
Çin’den gelen hat›r› say›l›r bir
delegasyon da vard› ve bu arada
Konferansta yer alan oturumlardan
birinin ad›, “Learn about Sustainability
in China” (Çin’in Sürdürülebilirlik
Çal›flmas›ndan Ö¤renilecekler) idi.
Konferans kapan›fl oturumunda da
bir Çinli temsilci, Konferans
delegasyonuna hitap etti. 
Asl›nda Konferansa kat›lanlara ve
kimlerin aktif oldu¤una bak›nca,
Türkiye’nin geliflmekte olan ülkeler
kategorisinde çok geride kald›¤›
kolayca görülebiliyor. Konferansa,
Latin Amerika ülkelerinden (özellikle
Brezilya ve fiili) ve Çin ile
Hindistan’dan çok genifl bir kat›l›m
söz konusuyken, Türkiye’nin
varl›¤›n›n dahi hissedildi¤ini söylemek
zor. Yeflil Yar›flta ne zaman yerimizi
alaca¤›z bakal›m!

Çin: Yeflil Yar›fl
Bafllad› m›?

2020 vizyonunun ele
al›nd›¤› oturumda 

Kevin McKinley, Roel
Nieuwenkamp ve Aumisani

Nyoni’nin (soldan sa¤a)
konuflmalar› ilgiyle izlendi.
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“aya¤a kalkmak” için sa¤lad›¤› belirle-
yici katk› idi. ‹flletmelerde önce ISO
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemini
uygulamaya sokarak ifle bafll›yorlar.
‹hracata yönelince kamu teflviki ve
deste¤iyle CSR faaliyetlerine geçiyor-
lar. Önce, insan kaynaklar› yönetimini
gelifltirmeyi amaçl›yorlar. Ard›ndan
pazarlama stratejisini gelifltirme he-
define yöneliyorlar. Daha sonra çevre
politikalar›n› gelifltirme konusuna yo-
¤unlafl›yorlar. Bu kapsamda iflletmeyi,
Santiago içinden, at›k geri dönüflüm
ve emisyon kontrolü olan, sanayi böl-
gesinde yeni bir yere tafl›yorlar. Son
depremden çok etkileniyorlar ve yeni
iflletmeleri ciddi hasar görüyor. Ancak
çal›flanlar›n, “aya¤a kalk” (Stand-Up)
slogan›yla kendili¤inden bafllatt›klar›
giriflimle iflletmeyi k›sa sürede yeni-
den yap›land›r›yorlar (Rebuild). 

Raporlar› Yazanlar & Okuyanlar
Günün takip etti¤imiz ikinci oturumu
ise “Learn about Reporting in Emer-
ging Economies” (Büyüyen Ekonomi-
lerde Raporlama Sürecinden Ö¤renile-
cekler) bafll›¤›n› tafl›yordu. 

Moderatörlü¤ünü GRI Paydafllar

b Bu sene raporlar›n
de¤erlendirilmesine 5,227 okuyucu
kat›lm›fl. 2008’de bu rakam 2,279 imifl,
yani okuyucu say›s›ndaki art›fl, bir
öncekine göre iki kat›ndan fazla olmufl.
Okuyucular›n çok büyük bir
bölümünün, Brezilya, Hindistan ve
ABD’den kat›ld›¤› aç›kland›. 2008’de
kat›l›mc›lar›n ezici ço¤unlu¤u Avrupal›
okuyucular iken bu y›l ortaya ç›kan
co¤rafi kayma ve kat›l›mc› say›s›ndaki
art›fl çarp›c›.
b Hem raportörler, hem de
okuyucular, raporlaman›n ana
amac›n›n, “kurumun sürdürülebilirlik
performans› konusunda hesap vermek”
oldu¤u düflüncesinde birlefliyorlar
(raportör ve okuyucular›n yüzde 70’ten
fazlas›). “‹ç süreçlerin iyilefltirilmesi”
ikincil seçim olarak öne ç›k›yor
(okuyucular›n yüzde 75’i, raportörlerin
yüzde 65’i). Raportör ve okuyucular›n,
raporlaman›n amac›n›n, paydafllarla
iliflki (stakeholder engagement) olmas›
gerekti¤i konusunda farkl› yaklafl›mlara
sahip olduklar› görülüyor. Okuyucular›n
sadece yüzde 41’i paydafl iliflkisini,
raporlaman›n amac› olarak görüyor.
Yüzde 70 performans diyenlere oranla
çok daha düflük bir rakam. Öte yandan
raportörlerin yüzde 59 gibi yüksek bir
oran›, paydafl iliflkisini raporlaman›n
amac› görüyor. Bu konuda, iki taraf›n
farkl› beklentilere sahip olduklar› ve
raporlaman›n, paydafllarla iliflkinin etkili
bir yoludur fleklindeki genel kabul
gören görüflün pek do¤ru olmad›¤›
anlafl›l›yor.
b Okuyucular›n yüzde 90 gibi ezici
ço¤unlu¤u, sürdürülebilirlik
raporlamas›n› basit bir “greenwash”
f›rsat› olarak m› görüyorsunuz sorusuna
“hay›r” yan›t› vermifller. Sa¤l›kl›
raporlaman›n, güvenilir bir enformasyon
kanal› olarak görüldü¤ü anlafl›l›yor.
Okuyucular aç›s›ndan raporlamaya
duyulan güveni en çok art›ran üç faktör

olarak, ilerlemeyi ispatlayan sa¤lam
veriler (yüzde 65), fiili eylemlerden
oluflan uzun bir geçmifl deneyim
(yüzde 61) ve sürdürülebilirlik ile temel
stratejiler aras›nda net ba¤lant› olmas›
say›l›yor. Okuyucular yüzde 36’l›k
oranla, üçüncü bir taraf›n güvencesini
(hard assurance) en yüksek güvenilirlik
göstergesi olarak görüyorlar. Kurumlar
raporlama ödülleri kazanmak için ciddi
kaynaklar sarf ediyorlar. Uzman
paneller karfl›s›nda kendilerini meydan
okumalara aç›yorlar ve raporlar›nda
paydafllar›n yorumlar›na yer veriyorlar
(soft assurance). Raportörlerin yüzde
32’si kazan›lan ödülleri, yapt›klar›
sürdürülebilirlik raporunun baflar›s›n›
ölçmenin üç temel göstergesinden biri
olarak görüyor. Ancak bu tür “yumuflak
güvencelerin” okuyucular taraf›ndan
yeterli bir kan›t olarak kabul edilmedi¤i
görülüyor. Okuyucular›n sadece yüzde
18’i, d›fl paydafllar›n sesinin raporda
yer almas›n› en üst güvenilirlik
göstergesi olarak seçerken, yüzde 15’i
ödülleri ve sadece yüzde 10’u uzman
panelleri güvenilirlik göstergesi olarak
seçiyor.
b Raporlama süreci hem raportörler,
hem de okuyucular aç›s›ndan bir
ö¤renme süreci oluyor. Bu süreç, ayn›
zamanda rapor yazan› da de¤ifltiriyor.
‹lginç olan›, okuyucular da
sürdürülebilirlik konular›nda
derinlemesine bilgi sahibi olmalar›na
karfl›n davran›fllar›n› di¤eri kadar kolay
de¤ifltirmiyor. Okuyucular›n sadece
yüzde 56’s› sat›nalma yaparken elde
ettikleri enformasyonu kulland›klar›n›
söylüyor. Yüzde 41’i raporlaman›n,
tüketim davran›fllar›n› etkiledi¤ini
söylüyor ve yaklafl›k yüzde 45’i
sürdürülebilirlik raporlar›nda okuduklar›
konusunda düflünce ve görüfllerini
baflkalar›yla paylafl›yor. Bu konuda
gidilecek epey bir yol oldu¤u
anlafl›l›yor.

Raporlaman›n flirketleri
sürdürülebilir k›l›p

k›lamayaca¤›n›n tart›fl›ld›¤›
oturumun moderatörlü¤ünü,

Business for Social
Responsibility (BSR)

kuruluflunun baflkan› ve
CEO’su Aron Cramer yapt›.

Okuyucular: Raporlar ‹fle Yar›yor 
Ama Gidilecek Çok Yol Var

gri s  6/29/10  1:25 PM  Page 79



80 TEMMUZ 2010 / EKOIQ

Meclisinden Karin Ireton’un yapt›¤›
oturumda Brezilya, Hindistan ve Ür-
dün’den kat›lan temsilciler, konuflma-
lar›nda en çok, öncü firmalar›n say›sal
azl›klar›n› ve paydafllardan fazla talep
gelmemesini vurgulad›lar. Toplumsal
duyars›zl›¤›n, geliflmekte olan ülkele-
rin (tabii Türkiye’nin de) ortak ve çe-
tinceviz sorunlar›ndan biri oldu¤unu
bir kere daha gösteren bu konuflma-
larda bir baflka vurgu da, sürdürülebi-
lirli¤in, sadece Kurumsal Sosyal So-
rumluluk (CSR) olarak anlafl›lmas›n›n
yanl›fll›¤› üzerineydi.

Oturumun bir baflka ilgi çekici yönü
de, sürdürülebilirlik raporlamas›n›n
hükümet düzenlemesiyle zorunlu hale
getirilmesine kat›l›mc›lar›n pek de s›-
cak bakmamalar›yd›. 

Günün üçüncü oturumunun konu-
su, “From Mitigation to Innovation:
Can Reporting Help Companies Beco-
me Sustainable” olarak belirlenmiflti.
Moderatörlü¤ünü Aron Cramer’in
yapt›¤› oturumda, Hindistan’dan Gü-
ney Afrika’ya, Brezilya’dan ‹ngilte-
re’ye kadar çok farkl› ülkeler-
den 10 kat›l›mc›, “Raporlama-
n›n flirketleri sürdürülebilir
k›l›p k›lmayaca¤›n›” tart›flt›. 

Aralar›nda Financial Ti-

mes’›n editörü Pauline Skypala ve Bre-
zilyal› petrol ve enerji flirketi Petrob-
ras’›n Sa¤l›k, Güvenlik ve Çevre Yöne-
ticisi Fernando Toledo Pierre’in de ol-
du¤u kat›l›mc›lar, sadece co¤rafya de-
¤il, meslekleri aç›s›ndan da büyük bir
çeflitlik gösteriyordu. 

Bir tarafta sürdürülebilirlik raporu
yazanlar, di¤er tarafta bunlar› okuyan
ve de¤erlendiren paydafllar fleklinde
bir formata sahip olan toplant›da,  ya-
flanan global krizin derslerinden biri
olarak günümüz dünyas›nda fleffafl›k
ve hesap verilebilirli¤in (Transpa-
rency&Accountability) yükselen öne-
mi vurguland›. 

Oturumda, kurumlar›n ya-
y›nlad›klar› raporlarda ne öl-
çüde dürüst davrand›klar› ve
negatif yönlerden ne kadar
söz ettikleri; raporlar›n, ne

kadar gerçekleri ve riskleri dile getir-
di¤i, ne kadar “greenwash”a hizmet
etti¤i de ele al›nd›. Örnek olarak da, 20
senedir sürdürülebilirlik raporu ya-
y›nlamas›na karfl›n Meksika körfezin-
de büyük bir çevre felaketine neden
olan BP gösteriliyor. Oturumun bir
baflka can al›c› konusu da, flirketlerin
her y›l verdikleri mali raporlarla, sür-
dürülebilirlik raporlar›n›, entegre tek
bir rapor olarak yay›nlamalar› öneri-
siydi. 

Konferans›n 2. gününde, kat›ld›¤›m
dördüncü ve son oturumunun konusu,
“Readers’ Views: Is Sustainability Re-
porting Progressing?” idi ve çok farkl›
ülkelerden kat›l›mc›lar, raporlama sü-
recinin iflleyip ifllemedi¤ini, raporlar›
okuyanlar›n bak›fl aç›s›ndan tart›flt›. 

Raporlama: Hem Bilim, Hem Sanat
Konferans›n son gününde, sabah ka-
t›lma f›rsat› buldu¤um ilk oturumun
konusu, “How to Define Report Con-
tent: Learn about Materiality from
Practitioners” idi. Konuflmac›lar, “Ma-
teriality”yi, yay›nlanacak raporun içe-

Dünya Gündemi

Konferans oturumlar›ndan birine,
Brezilya kökenli bir petrol ve
do¤algaz flirketi olan Petrobras’›n
sponsor olmas› oldukça dikkatleri
çekti. Latin Amerika’n›n kendi
alan›nda en büyük firmas› olan
Petrobras’un sponsorluk yapt›¤›
etkinlik Konferans›n en önemli
etkinliklerinden biri olan 
“The Readers’ Choice Awards”d›.
Ayr›ca Shell de, Konferans›n gümüfl
sponsorlar› aras›ndayd›. GRI gibi bir
kuruluflun, Meksika körfezinde bir
çevre felaketi yaflan›rken, dünya
çap›ndaki en önemli etkinli¤ine, iki
petrol flirketini sponsor yapmaktan
gocunmamas› ilginç bir nokta olarak
notlar›m›zdaki yerini ald›. 

‹ki ‹lginç Sponsor:
Petrobras ve Shell
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Dünya Gündemi

ri¤inin belirlenmesi ve raporlama sü-
recinin en önemli aflamalar›ndan biri
ve do¤rudan raporun kalitesini belir-
leyen bir konu olarak gördüklerini ifa-
de ettiler. “Materiality”nin asl›nda bir
risk de¤erlendirilmesi (risk asses-
ment) oldu¤u vurgulan›rken, paydafl-
larla iletiflimin de anahtar bir konu ol-
du¤unun üzerinde duruldu.

Bir baflka vurgu da raporlaman›n
bir “bilim ve sanat” (science and art)
ifli oldu¤uydu. Yani, bir yan›yla objek-
tif kriterleri, ilkeleri olan, ama ayn›
zamanda yarat›c›l›k gerektiren bir
konu.

EKOIQ ad›na izledi¤imiz, günün bir
baflka oturumu ise “Making it all add
up: Action in 2010 for Universal Susta-
inability Disclosure in 2020” idi. 10 ko-
nuflmac›n›n, “Yeflil Ekonomiye nas›l

varaca¤›z?” sorusu üzerine düflüncele-
rini paylaflt›klar› oturumda genel ola-
rak paylafl›lan birinci yaklafl›m, global
düzeyde ortak bir dile sahip olmam›z
gerekti¤iydi. Bu ortak dil de, standart-
lar› belirlenmifl bir raporlama olarak
tan›mland›. ‹kinci ortak görüfl ise, hiç-
bir hükümet, kurum veya STK’n›n tek
bafl›na bu ifli baflaramayaca¤›yd›. Ya-
ni küresel iflbirli¤i bir zorunluluk
olarak tam önümüzde duruyor
gibi…

Üçüncü gün ö¤leden sonra
toplanan Kapan›fl Genel Otu-
rumuyla Konferans çal›flmala-
r›n› tamamlam›fl oldu. Kapan›fl
oturumu, “Signposts on the road
to sustainability: Where do we go
from here?” olarak adland›r›lm›flt›.
“Sürdürülebilirli¤e giden yoldaki ta-

belalar: Buradan nereye gidece¤iz?”
fleklinde Türkçeye çevirebilece¤imiz
oturumun konuflmac›lar› da birbirin-
den “a¤›rd›”: GRI CEO’su Ernst Ligte-
ringen, BM Çevre Program› Genel Di-
rektörü Angela Cropper ve Green-
peace Genel Direktörü Kumi
Naidoo’yu saymak bile yeterli olabi-
lir herhalde. 

De¤iflik bak›fl aç›lar›n›n ve dene-
yimlerin ele al›nd›¤› oturumda en
dikkat çeken konuflmalardan birini
GRI’›n Yönetim Kurulu Baflkan›
Mervyn E. King yapt›. Yaflanan global
krizden ç›kan üç temel sonucu vur-
gulad› Mervyn: Birincisi, sürdürüle-
bilirlik için iyi bir geliflme olarak ni-
teledi¤i, k›sa vadeli düflünmekten
uzun vadeli ve stratejik düflünmeye
geçifl. ‹kincisi, risk yönetiminin gide-
rek artan önemi çünkü günümüzün
küresel dünyas›nda art›k iliflkiler o
düzeye geldi ki, çok az say›da ç›lg›n,
hepimizin ortak ç›karlar›na büyük
zarar verebilir. Ve üçüncüsü de, eti-
¤in geri gelifli. Hiçbir zaman bütü-
nüyle yok olmam›flt›, ama sanki bir
kenara itilmiflti. Mervyn E. King’in de
vurgulad›¤› gibi, etik flimdi, çok daha
güçlü bir biçimde geri geliyor. ‹yi ki
de öyle oluyor, etik yaklafl›mlar›, yafl-
l› dünyam›z o kadar özledi ve o kadar
da ihtiyac› var ki! m

Konferans’›n renkli
simalar›ndan biri de,

Uluslararas› Greenpeace’in
baflkan› Kumi Naidoo’ydu. 

Daha önce GRI Yürütme Kurulu
üyeli¤i de yapan Naidoo,

Konferans›n son günü yap›lan
oturumda bir konuflma yapt›.
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‹‹llkk  oollaarraakk,,  eekkoolloojjiikk  yyeenniilliikkççiilliikk  ((iinnoovvaassyyoonn))  nneeddiirr??  BBuu  kkoonnuuddaa
bbiirraazz  bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??
Eko-inovasyon (ya da ekolojik yenilikçilik), son dönemlerde
artan çevre hassasiyetiyle birlikte ifl çevrelerinde ve akademik
ortamlarda s›kça gündeme gelmeye bafllayan bir kavram. Eko-
inovasyon tan›m› alt›nda, üretim ve tüketim sürecinde ortaya
ç›kan çevresel etkilerin azalt›lmas›na yönelik teknolojik ve ku-
rumsal yeniliklerin tamam›n› toplayabiliriz. Tüketim mallar›
daha gözle görünür oldu¤u için, eko-inovasyon deyince insan-
lar hemen elektrikle çal›flan arabalar› ya da solar panelleri dü-
flünüyor. Oysa üstün tasar›ml› ve alternatif malzeme kullanan
çevre dostu ürünlerin yan› s›ra, üretim sürecinde kullan›lan ve
çevresel etkileri azaltan eko-inovasyonlar da son derece
önemli. Tabii ki bu inovasyonlar çok farkl› formlarda karfl›m›-
za ç›k›yor. Mesela kirlilik kontrolü ad› alt›nda biyolojik ve kim-
yasal at›k ar›tma sistemleri de, at›¤›n ilk etapta oluflumunu
önlemeye yönelik teknolojiler de, çevresel yönetim sistemleri
de önemli eko-inovasyonlar. 

‹novasyon

Dr. Pelin Demirel

“Ekolojik 
Yenilikçilik Bir 
Seçenek De¤il, 
Zorunluluk”
Yenilikçilik (inovasyon) ve
sürdürülebilirlik aras›nda nas›l bir
ba¤ var? Bu konuda yavafl yavafl
yeni araflt›rmalar yay›nlanmaya
bafll›yor. Nottingham Üniversitesi
‹flletme Fakültesi Endüstri
Ekonomisinde Ö¤retim Görevlisi
olan Dr. Pelin Demirel’in de ana
uzmanl›k alan› bu. Yenilikçilik
süreçlerinin sektör yap›s›, firma
büyümesi, kârl›l›k ve verimlilik
dinamikleri üzerinde nas›l bir etkisi
var? Ve çevre dostu teknolojilerin
firmalar taraf›ndan üretilmesi veya
benimsenmesinin firma
performans›na nas›l bir etkisi var? 
En son olarak ‹ngiltere Çevre
Bakanl›¤›yla ortak bir proje
kapsam›nda firma verilerinin
ekonometrik analizini yapan
Demirel’e göre, ekolojik yenilikçilik
konusundaki son trend , s›f›r at›k ve
kapal› sistemler...
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EEkkoolloojjiikk  yyeenniilliikkççiilliikk  nnee  kkaaddaarr  zzaammaann--
dd››rr  bbiirr  aakkaaddeemmiikk  ççaall››flflmmaa  aallaann››??  BBuu  kkoo--
nnuu  ggöörreeccee  yyeennii  bbiirr  aallaann  oollmmaall››..  DDüünnyyaa--
ddaa  bbuu  aallaannddaa  nnee  ggiibbii  aakkaaddeemmiikk  ççaall››flfl--
mmaallaarr  vvaarr??
Ekolojik yenilikçilik alan›ndaki akade-
mik çal›flmalar gerçekten çok yeni. As-
l›nda hem çevre ekonomisi hem de ye-
nilikçilik ekonomisi literatürü oldukça
geliflmifl olmas›na ra¤men, son y›llara
kadar bu iki alan› birlikte kullanan ça-
l›flmalar son derece s›n›rl›yd›. Ekolojik
yenilikçilik alan›ndaki en önemli gelifl-
meler son on y›lda yay›nlanan çal›fl-
malara dayan›yor ve bunda çeflitli ül-
kelerin çevre bakanl›klar›nca sistemik
olarak toplanan firma bazl› çevre veri-
leri çok önemli rol oynuyor. Son befl
y›ld›r ekolojik yenilikçili¤in birçok
ekonomi ve iflletme fakültesinde ders
müfredat›na girdi¤ini ve OECD gibi
araflt›rmada etkin kurumlarda ön pla-
na ç›kt›¤›n› görüyoruz. Tahminim, kü-
resel ›s›nman›n artan etkileriyle ve
hükümetlerin çevre konusuna artan

ilgisine paralel olarak ekonomi ve ifl-
letme alanlar›nda da akademik ilgi
önümüzdeki y›llarda artacakt›r.

EEkkoolloojjiikk  yyeenniilliikkççiillii¤¤iinn  nnee  ggiibbii  rreekkaabbeett
aavvaannttaajjllaarr››  yyaarraattmmaass››  bbeekklleenniiyyoorr??
SSeekkttöörrlleerree  ggöörree  ggeenneell  bbiirr  ddee¤¤eerrlleennddiirr--
mmee  yyaappaabbiilliirr  mmiissiinniizz??
Ekolojik yenilikler üretim ve tüketim
sürecindeki at›k miktar›n› azaltarak

firmalara önemli tasarruflar sa¤l›yor.
At›¤›n asl›nda de¤er zincirinin d›fl›n-
da kalm›fl ekonomik bir kay›p oldu¤u-
nu düflünürsek, ekolojik yenilikler bu
kayb› azaltarak firma verimini art›r-
m›fl oluyor. Tabii ki verimlilik, firma-
lar için en önemli rekabet unsurlar›n-
dan biri. ‹kinci olarak, ekolojik ürün-
ler, hizmetler ve teknolojiler için gi-
derek büyüyen bir pazar var ve bu du-

Dünyada son y›llarda ekolojik
yenilikçilik alan›nda yaflanan
geliflmeler son derece heyecan verici.
Tabii ki küresel ›s›nma tehdidi
düflünüldü¤ünde, mevcut ekolojik
yeniliklerle henüz yolun ne kadar
bafl›nda oldu¤umuz ve ekolojik
yeniliklerin çok fazla h›z kazanmas›
gerekti¤i çok aç›k. Ancak bu alandaki
ilginin ve AR-GE çal›flmalar›n›n artmas›
umut verici. Geri dönüflüm gibi dar
kapsaml› ekolojik yenilikler pek çok
firma için yenilik olmaktan ç›k›p
günlük çal›flma hayat›n›n bir parças›
haline gelirken, pek çok flirket ISO
14001 ve EMAS gibi çevresel yönetim
sistemlerini bünyelerine alm›fl
durumda. Özellikle Almanya gibi çevre

yasalar›n›n daha kat› oldu¤u ülkelerde
kirlilik kontrolü teknolojilerinde ilginç
geliflmeler var.
Yeni ekolojik yenilikçilik trendleri ‘s›f›r
at›k’ ve ‘kapal› sistem’ (closed loop)
konseptleri üzerine gelifliyor. fiirketler
üretimde ortaya ç›kan at›klar› yeniden
kullanman›n ya da baflka flirketlere
satman›n yollar›n› ar›yor. Kullan›m
sürecinin sonuna gelen ürünlerse
mümkün mertebe geri dönüflümle
üretim zincirine döndürülmeye
çal›fl›l›yor. Bu aktiviteler at›ktan
üretilen yak›ttan, kendi kendini yok
eden ambalajlara ve çal›flanlar› toplu
tafl›ma araçlar›n› kullanmaya teflvik
eden flirket politikalar›na kadar varan
genifl bir spektruma yay›l›yor.

Yeni Ekolojik Yenilikçilik Trendleri: 
S›f›r At›k ve Kapal› Sistem

“Ekolojik yenilikler üretim ve
tüketim sürecindeki at›k

miktar›n› azaltarak firmalara
önemli tasarruflar sa¤l›yor”
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rum ekolojik yenilikçiler için çok
önemli f›rsatlar sunuyor. Baflar›l›
ekolojik yenilikçiler yeni pazarlara
girme ve pazar paylar›n› art›rma ko-
nusunda büyük avantajlara sahip.
Üçüncü olaraksa, ekolojik yenilikçilik
kurumsal sosyal sorumluluk çerçeve-
sinde firmalar›n imaj› üzerinde çok
olumlu etkiler yaratabiliyor ve bunun
sonuçlar›n› artan talep olarak görü-
yoruz. Son olarak ekolojik yenilikçi-
likle kalite kontrolü sistemleri ara-
s›nda çok önemli sinerjiler var. Kalite
yönetimine yönelik yat›r›mlar hatal›

üretimi azaltarak müflteri memnuni-
yetini art›rmakla kalm›yor, ayn› za-
manda at›¤› azaltarak flirketin çevre-
sel etkilerini de azalt›yor. Ayn› flekil-
de, çevresel etkileri azaltmak ama-
c›yla daha dayan›kl› ve kaliteli üretil-
mifl ürünler, flirketin kalite profilini
yükseltiyor. Sonuç olarak ekolojik ye-
nilikçilik, kalite, dolay›s›yla direk ol-
mayan rekabet avantajlar› da yarata-
biliyor.

Ekolojik yenilikçili¤in yarataca¤›
rekabet avantajlar›, flirketin bu konu-
ya ne kadar yat›r›m yapmak istedi¤i-

‹novasyon

Ekolojik yenilikçilik alan›nda yenilikçi
KOB‹’ler için önemli f›rsatlar mevcut.
Öncelikle çevreyle ilgili konularda
duyarl›l›k gösteren (ya da göstermesi
için bask› gören) büyük flirketlerin
tedarik zincirlerinde önemli rol oynayan
KOB‹’ler bu f›rsat› iyi de¤erlendirmeli
ve müflterileriyle ortak çal›flarak
ekolojik yenilik alan›na girifl yapmal›lar.
‹leri ekolojik teknolojiler ve ekolojik
ürünler üzerine çal›flan KOB‹’ler ise
aktivitelerini destekleyecek d›fl fon
aray›fl›na önem vermeli. Gerek özel
kaynakl› gerekse devlet kaynakl›
fonlarda ekolojik yenilikçili¤e ayr›lan
pay artmakta. Mesela 2009 y›l›nda,
temiz teknolojilere (cleantech) yap›lan
risk sermayesi yat›r›mlar› biyoteknoloji
sektörüyle beraber ilk s›radayd› ve fon
alan flirketler hep küçük ve umut vaat
eden ekolojik yenilikçilerdi. Pek çok
ülkede KOB‹’lerin dinamizmi ve yarat›c›
enerjisi ekolojik yenilikler için can
damar› olarak görülüyor. Yani, KOB‹’ler
ve giriflimciler için eko-inovasyonun
tam zaman›.
Tabii ki pek çok KOB‹ için yenilikçilik
harcamalar›na ayr›lacak bütçe bulmak
çok zor. Benim çal›flmalar›mda
KOB‹’ler bunu çok aç›k dile getiriyorlar.
AR-GE çal›flmalar› mevcut ço¤u KOB‹
için bile ekolojik AR-GE söz konusu
olam›yor ne yaz›k ki. Ayr›ca KOB‹’ler
için ekolojik teknolojiler ya da ekolojik
yönetim konusundaki anahtar bilgilere
ve kiflilere ulaflmak ço¤unlukla
problematik bir süreç.

KOB‹’ler ‹çin Eko-‹novasyonun
Tam Zaman›!

“Ekolojik ürünler, hizmetler ve teknolojiler için
giderek büyüyen bir pazar var ve bu durum ekolojik

yenilikçiler için çok önemli f›rsatlar sunuyor”
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EEkkoolloojjiikk  yyeenniilliikkççiilliikk  kkoonnuussuunnddaa  ççaall››flfl--
mmaayyaa  kkaarraarr  vveerreenn  bbiirr  ffiirrmmaann››nn  iillkk  yyaapp--
mmaass››  ggeerreekkeenn  nneeddiirr??  NNaass››ll  bbiirr  yyooll  iizzllee--
mmeessii  ggeerreekkiirr??  
Bu önemli karar› veren firmalar önce-
likle hangi tip ekolojik yenilikler üze-
rinde yo¤unlaflacaklar›na karar ver-
meliler. Bu tabii ki ciddi bir pazar arafl-
t›rmas› demek. Ayn› zamanda flirketin
mevcut kaynaklar› de¤erlendirilip,
ekolojik yenilikçili¤e ne kadar fon ay-
r›labilece¤i ve bu fonla en efektif ola-
rak ne yap›labilece¤i de¤erlendirilme-
li. Küçük yeniliklerle bafllamak tabii ki
daha az risk içeriyor. E¤er flirketin
ekolojik yenilikçilik alan›nda hiçbir
geçmifl yat›r›m› yoksa, ilk etapta kirli-
lik kontrolü teknolojilerine yat›r›m
yap›labilir. ‹lerleyen zamanlarda ka-
demeli olarak ekolojik yenilikler üre-
tim ve yönetim sistemlerine entegre
edilmeli ve flirket yap›s›na uygunsa
AR-GE çal›flmalar›na giriflilmeli. 

‹‹nnggiilltteerree  ÇÇeevvrree  BBaakkaannll››¤¤››  iillee  bbiirr  ççaall››flfl--
mmaa  yyaapp››yyoorrssuunnuuzz..  BBiirraazz  oo  ççaall››flflmmaa  hhaakk--
kk››nnddaa  bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??
Avrupa Birli¤ine üye ülkelerin üretim
sanayilerine ait çevreyle ilgili veriler
toplamalar› zorunlu. Ben de ‹ngilte-
re’de Çevre Bakanl›¤›nca yap›lan bir
anket sonucu 2006 y›l›nda 1566 firma-
dan toplanan verilerin analizini yap›-
yorum. Bu çal›flmadan ç›kan baz› il-
ginç sonuçlar flöyle: ‹ngiltere gibi çev-

“E¤er flirketin ekolojik
yenilikçilik alan›nda hiçbir
geçmifl yat›r›m› yoksa, ilk

etapta kirlilik kontrolü
teknolojilerine yat›r›m
yap›labilir. ‹lerleyen

zamanlarda kademeli 
olarak ekolojik yenilikler

üretim ve yönetim sistemlerine
entegre edilmeli”

ne, flirkette bugüne kadar yap›lm›fl
yenilikçilik yat›r›m ve çal›flmalar›na
ve tabii ki içinde bulunulan sektörün
çevresel etkilerine ba¤l› olarak de¤i-
fliyor. Yani, ekolojik yenilikçilik-fir-
ma rekabeti denklemi çok de¤iflkenli
bir denklem. Mesela, çevresel etkileri
fazla olan petro-kimya, enerji, demir
çelik, otomotiv gibi sektörlerde eko-
lojik yenilikçilik her geçen y›l bir se-
çenek olmaktan ç›k›p, var olman›n ve
rekabetin zorunlu flartlar›ndan biri
haline geliyor. Bu sektörlerde yap›lan
ekolojik yenilikler k›sa zamanda sek-
tör standard› haline geldi¤i için flir-
ketlerin bu yeniliklerden do¤an reka-
bet avantajlar›n› uzun vadede kullan-
malar› her zaman mümkün olmaya-
biliyor. Ancak kopyalanmas› zor ve
yap›sal olarak daha radikal olan eko-

lojik yenilikler uzun süreli rekabet
avantajlar› yaratabiliyor.

‹laç, turizm ve hizmet sektörü gibi
çevresel etkileri ilk bak›flta daha az gö-
rünen sektörlerde ise çok daha az eko-
lojik yenilikçilik aktiviteleri görüyo-
ruz. Bu sektörlerdeki yenilikçi firma-
lar için ekolojik yenilikle fark yarat-
mak çok kolay olmuyor çünkü tüketi-
cilerin ekolojik kayg›lar› öncelikli ola-
rak daha fazla kirlilik yaratan sektör-
lerde yo¤unlafl›yor. Örne¤in, tüketici-
ler ‘ekolojik tatil’ yapmaya k›yasla, ya-
k›t kullan›m› daha ekonomik bir araç
sahibi olmay› çevre aç›s›ndan daha
faydal› görebiliyor. Ekolojik yenilikle-
re olan ilginin azl›¤› sebebiyle, ekolojik
yeniliklerle baflar› sa¤layan flirketler
bu sektörlerde daha uzun soluklu re-
kabet avantajlar› yaflayabiliyorlar. 
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re yasalar›n›n kat› oldu¤u bir ülkede
bile ekolojik yenilik amaçl› AR-GE ya-
t›r›m› yapan firmalar çok az›nl›kta
(yüzde 16). ‹maj ve kurumsal sosyal
sorumluluk gibi sosyal motivasyonlar
firmalar›n ekolojik AR-GE yat›r›m›
yapma karar›nda önemli rol oynuyor
ancak bu motivasyonlar, yap›lan AR-
GE harcamalar›n›n miktar›n› art›r-
makta etken faktörler de¤il. ‹ster iste-
mez akl›m›za “acaba firmalar ekolojik
yeniliklere ancak tüketicinin gözünü
boyamaya yetecek kadar m› yat›r›m
yap›yor?” sorusu tak›l›yor. Ancak el-
deki verilerle bu soruyu cevaplamak
flu an için mümkün de¤il. Çevre yasa-
lar›n›n kat›l›¤› ise hem firmalar›n eko-
lojik AR-GE yat›r›m› yapma karar› al-
malar›nda hem de bu yat›r›m›n ne ka-
dar yüksek oldu¤unda belirleyici.

Son olarak, Türkiye ile ilgili bir çal›fl-
man›z var m›? Türkiye’nin bu sürece
uyumu hakk›nda neler düflünüyorsu-
nuz? Havuç-sopa politikalar›n›n han-
gileri daha etkili olur?

Türkiye’de 2011 y›l›nda Kocaeli böl-
gesindeki flirketlerle iflbirli¤i içinde
uygulayaca¤›m bir projenin haz›rl›kla-
r› içerisindeyim. Türkiye’ye ait çevre-
sel verilere dayal› analitik bir çal›flma
bildi¤im kadar›yla yok. Bu sebeple sa-
nayimizin merkezi say›lan Kocaeli böl-
gesinde mümkün oldu¤unca kapsaml›,
flirketlerin ekolojik yenilik yapma ka-
rarlar›n› etkileyen faktörleri inceleyen

bir araflt›rma olacak.
Son y›llarda Türkiye’de de ekolojik

yeniliklere artan bir ilgi var. Ancak
çevre yasalar›n›n kat›l›¤› konusunda
Türkiye, OECD ülkeleri aras›nda son
s›ralarda, yani çevre yasalar›m›z daha
geliflmifl ülkelere k›yasla gevflek, so-
nuç olarak ekolojik yeniliklere olan il-
gi de düflük. Pek çok bilimsel çal›flma,
çevre yasalar›n›n kat›l›¤› ve ekolojik
yenilikçilik aras›nda do¤rudan bir ilifl-
ki oldu¤una iflaret ediyor. Bu sebeple,
Türkiye’nin ekolojik yenilikçilik süre-
cine uyumunu h›zland›rmak için önce-
likle yapt›r›m› daha yüksek ve daha
genifl bir alan› kapsayan çevre yasalar›
gerekiyor. Yani sopa. Ancak hat›rlat-
mak istiyorum, bu sopa uzun vadede
ekolojik yeniliklerin artmas› sonucu
ulafl›lan tasarruf ve rekabet avantajla-
r› sayesinde özel sektöre çok önemli
avantajlar getirecektir. Sopa politika-
lar›n›n yan› s›ra teflvik politikalar› da
son derece etkili olacakt›r. Özellikle
yenilikçi KOB‹’lerin teflvik edilmesi
ekonominin yeflil dönüflümüne büyük
katk›da bulunabilir. m

‹novasyon

Nottingham Üniversitesi ‹flletme
Fakültesi Endüstri Ekonomisinde
Ö¤retim Görevlisi olan Dr. Pelin
Demirel’in araflt›rma konular›;
yenilik süreçlerinin sektör yap›s›,
firma büyümesi, kârl›l›k ve
verimlilik dinamikleri üzerindeki
etkisi üzerine yo¤unlafl›yor. Son iki
y›ld›r a¤›rl›kl› olarak çevre dostu
teknolojilerin firmalar taraf›ndan
üretilmesi veya benimsenmesinin
firma performans›na olan etkilerini,
firmalar› çevre dostu teknolojilere
yönelten faktörleri ve bu
teknolojilerin firmalar için
getirilerini araflt›ran Demirel,
konuyla ilgili olarak ‹ngiltere Çevre
Bakanl›¤›yla ortak bir proje
kapsam›nda firma verilerinin
ekonometrik analizini yapmaktad›r.
Demirel ayr›ca, paralel bir projede
2000 kadar küçük ve orta çapl›
firmadaki çevre dostu yönelimleri
incelemektedir.

Dr. Pelin DEM‹REL Kimdir?

“Çevre yasalar›n›n kat›l›¤›
konusunda Türkiye, OECD

ülkeleri aras›nda son
s›ralarda, yani çevre

yasalar›m›z daha geliflmifl
ülkelere k›yasla gevflek,

sonuç olarak ekolojik
yeniliklere olan 
ilgi de düflük”
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Benden duymufl olmay›n ama Yerkü-
re nihayet küresellefliyor. Macellan
ile Kopernik’in üstünden befl yüz y›l,
Galile kör olal› dört yüz y›l geçti. On-
lar›n eylemini de söylemini de ancak
yeni yeni kavrar olduk. Kös dinleyen-
ler hâlâ az de¤il. Sadece insan›n yav-
rusu de¤il a¤›r aksak büyüyüp olgun-
laflan, ailece insanl›k da pek h›zl› sa-
y›lmaz. Çok zaman kaybettik, çok can
yak›ld›, çok kan döküldü. Art›k yeter!  
Küreselleflme dedi¤in, içi d›fl› bir
dünyaya do¤ru gidifl.  Küresel dünya
Bat›y› Do¤uya, yeri gö¤e yaklaflt›ran
dünya.  Bir büyük kavuflma, bir tür
vahdeti cemiyet ve zihniyet. Dünya-
ya hâkim oldu¤un kadar, dünyaya
“tabi” olacaks›n! Çevre dahil kürenin
dertlerinin çözümü arkaik egemen-
lik ve ba¤›ms›zl›k anlay›fl›yla müm-
kün de¤il. Egemenlik hakk›n kadar,
hem yekdi¤erine ve hem de tabiata

fluflturman laz›m. Kafay› mutlu olma-
ya takt›n m› dünyay› görmez gözün.
Bencilli¤in doruklar›ndad›r. Huzur
bulmak ise, kuflunki de dahil olanca
pislikleri afl›p eriflilen bir dünya. ‹radi
bir düzen ve sen, sonsuz girdilerin
sonsuz iflleminin getirdi¤i sonsuz de-
¤iflim ve düzenleri hisseden sen, had-
dini bilirsin. Huzur haddini bilmektir.
Dünyaya uzaydan bakmakt›r huzur.
Kâr için maliyeti düflür de nas›l düflü-
rürsen düflür! Öyle mi? Buna izin ver-
meyecek yeni bir dünya kap›m›zda,
ama hâlâ kap›y› açt›rmamak için di-
renenler var. Yeni küresel dünyada
üretiminin çevreye olumsuz etkiler,
toplumun s›rt›na uçsuz bucaks›z ma-
liyetler yükledi¤i görülüyor. Kâr, na-
s›l olursa olsun kâr devrini de unu-
tun. Art›k küresel sorumluluk ve yü-
kümlülükler ça¤›na girdik. Küresel
dev BP’nin Meksika Körfezinde düfl-
tü¤ü duruma bir bak›n… 
Kazanç, kârdan farkl›. Anlam olarak
kâr gibi ç›kara hapsolmuyor, daha ge-
nifl anlaml›. Kazanç, gelir ve yarar an-
lamlar›na da geliyor. Her tür flahsi ge-
lir, toplumsal yarar›, çevresel etkiyi
gözetmek zorunda. Küreselleflme,
kârdan kazanca geçifl düzeni. “Kâr,
daha çok kâr” düzeninden, “kazan,
daha güzel kazan” düzenine gidifl.
Önce ben! Önce “benim ve benim in-
san›m”›n ihtiyaçlar›. Nereye kadar?
‹htiyaçlar karfl›lanana kadar! ‹htiyac›
kalmad›ysa, “ihtiyaç yarat›lmal›”d›r.
Nereye kadar? Çabalama kaptan, ta-
pulu gölünde de¤il, art›k aç›k deniz-
desin. Rota, sorunlu (ve sorun ihtiya-
c› yaratan) bir dünyadan, zor da gö-
rünse sorumlu bir dünyaya do¤ru. 
Küresel dünyam›z›n insan›, Yeni
Dünyan›n Yeni ‹nsan› huzur ar›yor. 

Araflt›rmac›, Yüksek Mimar

Talat ULUSOYMUTLULUK VE HUZUR…
tabi olma mecburiyetin var. Tortop
olmufl topböce¤i, kabu¤una çekilmifl
kaplumba¤a, nesli tükenen ba¤›m-
s›zl›k örneklerinden. ‹çe kapanan in-
san, içe kapanan millet, korumac›
devlet, küreselleflmeden kaçan flir-
ket eriyor. Zora dayanarak belirlen-
mifl egemenlik alan›mda “benim bo-
rum öter” deyimi art›k ay›pl› sözler-
den say›l›r oldu. “Tapulu mal›m de¤il
mi” devri bitti!
Küreselleflme, yeni kavramlar›n do-
¤uflu kadar, kimi eski kavramlar›n
içinin de yeniden doluflu. Mesela
mutluluk ve huzur. Sanki efl anlaml›
iki sözcük gibi. Ya da kâr ve kazanç.
Oysa anlamlar› çok farkl› ve makas
her geçen gün aç›l›yor.  
Mutluluk bir kufl gibi: Talih kuflu. O
kuflun kafaya tam isabet at›fl› kadar
da tesadüfi. Ayr›ca mutlu olmak için,
flans›n› art›rman, deli danalar gibi ko-

Art›k küresel sorumluluk ve
yükümlülükler ça¤›na girdik.

Küresel dev BP’nin 
Meksika Körfezinde düfltü¤ü

duruma bir bak›n… 
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Alternatif

Basit, Do¤al ve Paylafl›mc›
Eko-Köyler 

Dünya vatandafllar› 1960’lardan beri kendilerine dayat›lan
gayr› insani, do¤al olmayan hayatlar›ndan s›yr›labilmek
ad›na alternatif yaflam biçimleri oluflturmak için kafa
yoruyorlar. Eko-köyler bu trendin son halkalar›ndan biri
olarak an›l›yor.  Ve üstelik Türkiye’de de yavafl yavafl ortaya
ç›kmaya bafll›yorlar.
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urada her fley gönüllülük üzerine. ‹nsanlar ar-
t›k daha basit ve dayan›flmac› hayatlar yafla-
yarak daha sa¤l›kl› ömürler sürebiliyorlar.

Ekolojik köyler bu ortak yaflam alanlar›n›n en ideal
örneklerinden biri olarak an›l›yor. Felsefe profesörü
Robert Rosenthal eko-köyler için flöyle diyor: “‹nsan
yaflam›n› sürdürülebilir k›lman›n yegâne yolu gele-
neksel ortak yaflam flekillerimize önce bir ince ayar
çektikten sonra onu yeniden canland›rmakt›r.” 

Öyle basit yaflam dememize bakmay›n siz. Eko-köy-
ler esas olarak gayet kompleks birer yerel ekonomik
geliflim merkezli olma özelli¤i tafl›yor. Köyünüzde va-
kit geçirdi¤iniz her an, yerel üretim sürecine bafl›n-
dan sonuna kadar dahil oluyorsunuz.  ‹cab›nda kendi
ekolojik evinizi kendiniz yap›yor; organik yiyecekleri-
nizi kendiniz yetifltiriyorsunuz.  Toplad›¤›n›z zeytinle-
ri dam›t›p, kendi zeytinya¤›n›z› üretmek ya da doma-

B
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tes toplay›p salça yapmak da g›da üre-
tim sürecine dahil. Hatta kimyasal
kullanmadan banyonuzda kullanaca-
¤›n›z sabunu da kendiniz üretebiliyor-
sunuz.

Do¤al Olmayan Yaflama Direnifl
Eko-köylerin tarihine bir yolculu¤a
ç›kmak isterseniz en önemli milat ola-
rak, 1960 ve 70’lerin deneysel komün
cemaatleri ile karfl›ya karfl›ya kal›rs›-
n›z. Ne de olsa 68 hareketi dedi¤imiz
fley merkezi otoritenin toplumlara da-
yatt›¤› hayat tarzlar›na ve kurallara
bir karfl› durufl olarak kabul edilebilir.
ABD’deki hippilerin Uzak Asya’daki bir
ülkede yaflanan anlams›z bir savafl›n
parças› olmak istememeleri gibi me-
sela. 1980’lerin ortalar›ndan itibaren
iyice ivme kazanan eko-köyler de ilk

defa do¤al olmayan hayat tarzlar›n›n
kendilerine dayat›lmas›na karfl› diren-
meye çal›flan insan topluluklar› tara-
f›ndan kuruldu. Çarp›k yap›laflmalar,
fosil yak›tlara ba¤›ml›l›k, endüstriyel
tar›m›n yaratt›¤› tahribat… Bütün
bunlar aflina oldu¤umuz sorunlar. Ne
yedi¤imiz, ne de içti¤imiz g›dalar üs-
tünde pek de bir kontrolümüzün ol-
may›fl›, sel felaketleri… Bunlar›n hepsi
flehir hayat›n›n asl›nda ne kadar daya-
n›lmaz ve y›prat›c› olabildi¤inin tipik
göstergeleri. Bu yüzden belki gerçek-
ten ihtiyac›m›z olan fley Rosenthal’in
de and›¤› o sofistike dönüfl art›k baflla-
m›fl olabilir.  

Evrensel Bir Kasaba
‹flte o dönüflün ilk ad›mlar›ndan biri
say›lan ve dünyan›nj ilk eko-köy ör-

neklerinden biri 1968 y›l›nda Hindis-
tan’›n güneyinde, Tamil Nadu eyale-
tinde kuruldu: Auroville. Viluppuram
bölgesinde yer alan bu öncü eko-köy,
1920 y›l›nda Hindistan’a yerleflti-
¤inden beri “Ana” olarak an›lan yazar
Mirra Richard’›n zihninin ürünüydü.
M›s›rl› bir anne ve Türk bir baban›n ço-
cu¤u olan Richard’›n ailesi I. Dünya
Savafl› s›ras›nda Hindistan’› terk et-
mek zorunda kalm›flt›. Richard,
1914’te tan›flt›¤› Hindistan’›n ünlü ba-
¤›ms›zl›k figürlerinden Sri Aurobin-
do’dan ve daha Japonya’dayken tan›fl-
t›¤› ünlü flair Rabindranath Tago-
re’den çok etkilenmiflti. Auroville bü-
tün inanç, siyasi görüfl, ›rk ve toplum-
sal cinsiyetleri içinde bar›nd›ran bir
evrensel kasaba olarak an›l›yor. Auro-
ville’in kurulufl y›l›n›n 1968 oldu¤u ha-

Alternatif

Dünyadaki ilk eko-köy örneklerinden biri 1968 y›l›nda Hindistan’›n güneyinde, 
Tamil Nadu eyaletinde kuruldu: Auroville. Fikrin “Anas›” da M›s›rl› bir anne ve 

Türk bir baban›n çocu¤u olan Mirra Richard’d›.

MMiirrrraa  RRiicchhaarrdd
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2007 y›l›nda Çanakkale Küçükkuyu’da
ekolojik kamp olarak bafllayan
‹meceEvi’nin kurucular› çeflitli çevre,
do¤a koruma, bar›fl ve demokrasi
kampanyalar›ndan geliyorlar. Bugün
bile hâlâ  GDO’ya Hay›r Platformu,
Nükleer Karfl›t› Platform, Su
Platformlar›, Maden Karfl›t› Kampanya,
Kazda¤› Koruma, Yerel Tohum A¤› gibi
örgütlerle ba¤lar› hâlâ devam ediyor.
Bu kampanyalarda aktif olarak
çal›fl›rken fark ediyorlar ki kendi
gelifltirdikleri önerileri gündelik hayatta
kendileri de pek de uygula(ya)m›yorlar
‹meceEvi iflte bu nedenle kuruluyor.
‹mece ahalisi diyor ki “Baflka bir dünya
ancak bu flekilde gerçekleflebilirdi.” 
O ünlü Çin atasözündeki gibi insanlara
bal›k tutmay› ö¤retmeyi hedefleyen
‹meceEvi’ndeki e¤itimlere kat›lanlar›n
cevaplamas› gereken en önemli soru
ekme¤i ya da elektri¤i nas›l
üreteceklerinden ziyade birlikte
yaflayacaklar› insanlarla nas›l uyum
sa¤layabilecekleri oluyor. Bu yüzden
‹meceEvi kurucular›ndan ‹smail
Yenigün, kendi eko-köyünü kurmak
isteyenlere gerçekten bir ortak yaflam
kurmak isteyip istemediklerine karar
vermelerini tavsiye ediyor.   
Bu arada tabii ki di¤er bütün
yerleflimler gibi eko-köylerin de kendi
ayaklar› üzerinde durabilmesi için bir
ekonomik sistemin oturmas› gerekiyor.

‹meceEvi de kendi tabiriyle bir
“ticarethane” olmamaya ve turizm
bask›s›ndan kurtulmaya çal›fl›yor.
‹smail Yenigün, kolektif yaflam merkezi
olma özelli¤ini kaybetmeden gelir elde
edebilmek için do¤al ve geleneksel
üretim biçimlerini uygulad›klar›n›;
köylüleri de bu paylafl›mc› sürece
katma hedefinde baflar›l› olduklar›n›
söylüyorlar. Yenigün’e göre bu tutarl›
tav›r, di¤er üreticileri ve turizmcileri de
cesaretlendiriyor. ‹meceEvi’nde yap›lan
tar›m üretiminde en büyük sorunlardan
biri müdahaleye u¤ramam›fl tohum
bulmak. ‹smail Yenigün, “Bazen en

güvendi¤imiz kaynaklardan bile ölü
tohum gelebiliyor” diyor ve bu sorunu
yafll›lar›n nesilden nesile koruyup
aktard›¤› tohumlar sayesinde
çözdüklerini belirtiyor. 
‹meceevi ilk ve ortaö¤retim ö¤rencisi
çocuklara yönelik de e¤itimler yap›yor.
Çocuklar, eko-köylerdeki uygulamalar›
herkesten daha fazla sahipleniyor.
“San›r›m önümüzdeki sene ‹meceEvi
sadece ö¤rencilerin konaklad›¤› bir
uygulama okulu olup, bireysel
kat›l›mc›lar›n sadece belli saatlerde
ziyaret ettikleri bir yerleflim olacak”
diyor ‹smail Yenigün gülümseyerek…

Baflka Bir Dünya
Ancak Böyle Olur

‹MECEEV‹
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t›rlan›rsa köyün dönemin ruhuna ne
kadar uygun oldu¤u da anlafl›l›r. Gele-
neksel kurallara ve yasalara ba¤l› ol-
mayan Auroville mimarisi özellikle
mimarl›k fakültesi ö¤rencileri taraf›n-
dan da her dönem büyük bir ilgi gör-
meye devam ediyor.   

Eko-Köyün Olmazsa Olmazlar›
1960’lardan 1990’lara kadar geçen sü-
reç ilk eko-köylerin kuruluflu ve ilk
ekolojik ortak yaflam cemaatlerinin
oluflturulmas›yla geçti. 1990’larda kü-
reselleflme kap›m›z› çald›¤›nda art›k
dünya çap›nda örgütlenmenin ve bilgi
birikimini gelecek kuflaklara aktarma-
n›n zaman› gelmiflti. Dünyan›n dört
bir köflesindeki eko-köylerin iletiflim
a¤›n› yöneten Global Ecovillage Net-
work (GEN) bu anlay›flla kuruldu.
GEN’in ilk ad›mlar› ise Danimarka’da
Hildur ve Ross Jackson taraf›ndan ku-
rulan Gaia Trust taraf›ndan at›ld›.
Gaia Vakf›n›n, Robert ve Diane Gil-
man’a sürdürülebilir cemaatler konu-
lu bir rapor ›smarlamas› ilk k›v›lc›m
say›labilir. Gilmanlar taraf›ndan 1991
y›l›nda kaleme al›nan “Eko Köyler ve

Sürdürülebilir Cemaatler” kitab› bu
flekilde ortaya ç›kt›. Kitap, eko-köy
kavram›n› teorik bir çerçeveye otur-
tan ilk eserlerden biri olarak an›l›yor.
Ayn› y›l, ConText Enstitüsü bünyesin-
de ç›kard›¤› “In Context” dergisinde
Robert Gilman, eko köylerle ilgili teo-
rik çal›flmas›na devam etti ve befl te-
mel kriter belirledi. Gilman, ilk olarak
insan ölçekli olufluna vurgu yap›yor.
Gilman’a göre ikinci kriter gerçek bir
eko-köyde insan faaliyetlerinin do-
¤ayla uyumlu olmas›yd›. Üçüncü ola-
rak köy yaflant›s› insan gelifliminin
sa¤l›kl› olmas›n› garanti alt›na alma-
l›yd›. Dördüncü ve beflinci kriter ise,
kurulan yaflant›lar›n ileriye dönük de-
vaml›l›klar›n›n olabilmesiydi. Bunun
için eko-köylerin özellik ve donan›m-
lar› kat› kurallarla s›n›rland›r›lmama-
l›yd›. Son y›llarda Gilman, eko köylerin
sürdürülebilirli¤ine ön flart olarak bir
de “çoklu inisiyatif merkezlerini” ekle-
di. Çoklu inisiyatif merkezleri, köyler-
deki hayat›n aksamadan devam etme-
sini ve insanlar›n üretim süreçlerine
aktif kat›l›m›n› sa¤lamay› amaçlayan
yatay ifl örgütlenmeleri. 

Peki, kimdi eko-köylerin manifesto-
sunu yazan Robert Gilman? 1970’lerin
ortalar›na kadar sadece tan›nm›fl bir
astrofizikçiydi. 1970’lerin ortalar›ndan
itibaren Gilman uzay›n bir süre daha
yerli yerinde duraca¤›n› ama dünya ge-
zegeninin o kadar fazla vaktinin olma-
d›¤› tespitinden yola ç›karak küresel
sürdürülebilirlik üzerine çal›flmaya

Alternatif

Eko-köy kavram›n› teorik bir
çerçeveye oturtmak için ilk
araflt›rmalar› yapan Robert Gilman
bu yerleflimlerin sürdürülebilirli¤i için
befl temel flart ileri sürüyor:
b Eko-köyler insan ölçekli olmal›.
b ‹nsan faaliyetleri do¤aya uyumlu
olmal›.
b ‹nsanlar›n sa¤l›kl› geliflimini
desteklemeli ve ileriye dönük
devaml›l›¤› olmal›.
b Köylerin donan›mlar› kat› kurallarla
s›n›rland›r›lmamal›.
b Çoklu inisiyatif merkezleri olmal›.
‹flbölümü, tek bir merkezden
yönetilmemeli. 

Gilman’›n Befl fiart›

1960’l› y›llardan bugüne
kadar, dünyan›n dört bir

yan›nda, birbirinden
renkli eko köyler kuruldu

ve bu yeni hayat›n
önemli parçalar›ndan 

biri de tabii ki 
çocuklar oldu.
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Eko Foça projesine nas›l bafllad›n›z?
Birkaç arkadafl›ma flöyle bir teklif
yapt›m. Kendime ait olan arazide evler
yapay›m, yaln›z bu bir eko-köy projesi
oldu¤u için yap›lan evler ekolojik
standartlara uygun olacak ve sizler de
hayat›n›z› bu evlerde sürdüreceksiniz.
Sonradan bu konutlar› baflkalar›na
devretmeyeceksiniz. Bu fikir baflta
cazip geldi ama biz bu ifli yürütmeyi
beceremedik.

Ne gibi sorunlar yafland›? Köyde bir
hayat kurmak m› zor geldi acaba?
Zor geldi ama ana sebep ekonomikti.
Sonuçta bu ifl belli bir ekonomik
destek istiyor ama para da
kazand›rm›yor. Kimse böyle bir iflte ilk
olmak istemedi. Halbuki böylesi bir
projenin ilerleyebilmesi için orada
birilerinin sürekli yaflamas› laz›m. Gelin
görün ki ben de dahil kimse oradaki
yaflant›s›na devam edemedi. Elimizdeki
baz› avantajlar› da kullanamad›k. Araziyi
ben sat›n alm›flt›m. Halbuki di¤er eko-
köy deneyiminin yafland›¤› ‹meceEvinin
arazisi kiral›k. Bizim ev kurdu¤umuz
arazi 35 dönüm. ‹meceninki sadece 6
dönümdür. Onlar›n avantaj›, arazinin
hemen deniz kenar›nda olmas›.
Dolay›s›yla orada nas›l eko-köy
kurduklar›n› pek anlam›fl de¤ilim. Oras›
bence daha çok alternatif bir tatil yeri.
‹lk dönemlerde baz› önemli ad›mlar
att›k. ‹lk etapta yerleflti¤imiz arazide
elektrik yoktu -ki asl›nda bu eko-köy
için bir avantajd›r. Günefl enerjisini

kullan›p elektrik elde etmeyi baflard›k.
Ben araziye on ev infla ettim ama
benimle ifle bafllayan di¤er arkadafllar
sadece parasal destek verdiler.
Sürecin kendisine dahil olmad›lar. Her
fleyle kendim u¤rafl›nca benim de bir
süre sonra enerjim tükendi.  

Köyü ziyarete gelen insanlar›n
tepkileri nas›ld›? Yap›c› elefltirileri,
katk›lar› oldu mu?
Gelen insanlar pek bu tür katk›lar
sunabilecek insanlar de¤ildi. Eko-köy
felsefesi hakk›nda pek de fikir sahibi
de¤illerdi. Bak›fl aç›lar› yüzeyseldi.
Oraya do¤a içinde ucuz tatil yapmak
ve taze sebze, meyve tüketmek için
geliyorlard›. 

Peki, sizin zihninizdeki eko-köy nas›l
bir fleydi?
Benim zihnimdeki eko-köy bir
yaflayarak ö¤renme merkeziydi.
Oradaki köy hayat›nda yaflan›lan
sorunlara beraber an›nda çözüm
üretmek gerekiyordu. Ama insanlar
buraya geliyor ve “Ee flimdi ne
yapaca¤›z?” diye soruyorlard›.

San›r›m insanlar ortak karar
almaktan ziyade sizin onlar›n yerine
karar vermeniz gerekti¤ini düflündü.
Burada biraz ortak karar alma
kültüründen yoksun oluflumuzun bir
etkisi olabilir mi?
Ben eko-köyle ilgili ilk ad›mlar›m›
att›¤›mda gazeteye “Bir eko-köyde
yaflamak ister misiniz?” diye bir ilan
verdim. Foça’ya gelip birkaç hafta
yaflayan insanlar oldu. Sonuçta orada
beraber yemek yap›yoruz, ortal›¤› beraber
topluyoruz ama eko-köy yaflant›s›
bundan ibaret de¤il. Orada diyelim tar›m
yap›lacak. Bunun kurallar› ne olacak? Bu
kurallar›n, normlar›n e¤itimi nas›l
verilecek? Ben böyle bir bilgiye sahip
de¤ilim. Dolay›s›yla bunu tek bafl›ma
üstlenemem. Ayr›ca köye gelenler, öyle
bir durum olmamas› gerekirken, bana
iflveren gibi davranmaya bafll›yordu. Eko-
köylerin bir devaml›l›¤›n›n olabilmesi için
bu tür projelerde çal›flm›fl insanlar›n daha
çok bir araya gelip, di¤erlerinin de ayn›
hatalar› yapmamalar› için,  tecrübe ve
birikimlerini paylaflmalar› gerekiyor. Sizin
de yap›¤›n›z gibi, bu birikimlerin kay›t
alt›na al›nmas› gerekiyor. 

Eko Foça’n›n Kurucular›ndan Tunca Bökesoy:

“Eko-Köy’de, Yaflayarak Ö¤renilir”
Türkiye’deki az say›da eko-köy
deneyiminden biri olan Eko
Foça’n›n kurucular›ndan Tunca
Bökesoy, bu çal›flman›n hiç de
kolay olmad›¤›na dikkat çekiyor
ve bu konudaki deneyimlerin
paylafl›lmas› gerekti¤ini ›srarla
vurguluyor.  

ekokoyler  6/29/10  1:34 PM  Page 95



96 TEMMUZ 2010 / EKOIQ

Alternatif

bafllad›. Gelece¤e yönelik pozitif kültür
de¤ifliminin nas›l sa¤lanabilece¤i üze-
rine araflt›rmalar yapan Gilman ilk de-
fa 1975 y›l›nda efli Diane ile birlikte bir
günefl evi kurdu. 1979 y›l›nda sürdürü-
lebilirlik konusunda çal›flan ilk sivil
toplum kurulufllar›ndan biri olan Con-
text Enstitüsünü kuran Robert Gilman
ve Diane Gilman daha sonra Küresel
Eko-Köy A¤›n›n (GEN) kuruluflunda da
önemli bir rol üstlendiler. 

Eko-Köyler Örgütleniyor
GEN ile ilgili en önemli ad›mlardan
biri de 1991 y›l›nda yap›lan bir top-
lant› ile at›ld›. Danimarka’da yap›lan
toplant›da bir araya gelen eko cema-
at temsilcileri eko-köy konsepti ile
ilgili ne tür yeni stratejiler gelifltire-
bileceklerini tart›flt›lar. Danimar-
ka’da al›nan kararlar do¤rultusunda
1994 y›l›nda Eko-Köy Bilgi Merkezi
kuruldu. 1995 y›l›nda ‹skoçya Find-
horn’da yap›lan “21. Yüzy›lda Eko-
köyler ve Sürdürülebilir Cemaatler”

konferans›nda eko-köyler ilk defa
uluslararas› platformda temsil edil-
diler. 2001 y›l›nda GEN, Birleflmifl
Milletler Ekonomik Sosyal Konseyin-
de (ECOSOC) bir dan›flmanl›k statüsü
elde etti. 2005 y›l›nda yap›lan onun-
cu y›l kutlamalar›ndan sonra ise
ikinci kuflak gençlerden oluflan bir
topluluk NextGen’i kurdu. 

Gördü¤ünüz gibi, eko-köylerin
1960’lar›n sonundan itibaren bugüne
uzanan bir tarihi var. K›rk y›l› aflk›n bir
zaman diliminde bu köylerdeki insan
topluluklar›, bizlere alternatif bir ya-
flam modelinin ipuçlar›n› sundular. Di-
¤erlerinden farkl› olarak eko-köy sa-

kinlerinin temel hedefi do¤al yaflam
üzerinde mümkün oldu¤u kadar az iz
b›rakarak, sosyal bir çevre içinde eko-
lojik bir yaflam tarz›n›n sürdürülebilir-
li¤ini sa¤lamak. Bu yaflam biçimi, or-
ganik üretimden permakültüre, alter-
natif enerji kullan›m›ndan at›k yöneti-
mine ve yeflil konut inflas›na kadar bü-
tün aflamalar› kaps›yor.  Ayn› dünya
görüflünü, hayat felsefesini paylaflan
insan topluluklar› do¤aya öykünüyor.
Yüzlerini günefle dönüyor, ayaklar›n›
topra¤a bas›yorlar. Bizler de do¤an›n
kokusunu kaybetmeyelim, denizlerin
dalgas›n› duyabilelim, rüzgâr›n nefesi-
ni hissedebilelim diye. Bunu nas›l ya-
pabilece¤imize gelince, Türkiye’de de
yeterince örnek eko-köy mevcut…
‹mece Evi, Dutlar Kolektifi ya da Eko-
Foça köylerinden herhangi biriyle irti-
bata geçmeniz yeterli. Çantan›z› haz›r-
lay›p, bu köylerden herhangi birinin
kap›s›n› çalabilir veya yeni bir eko-köy
kurmak için gerekli araflt›rmalara bafl-
layabilirsiniz. Hodri meydan! m

1995 y›l›nda ‹skoçya
Findhorn’da yap›lan 

“21. Yüzy›lda Eko-köyler ve
Sürdürülebilir Cemaatler”

konferans›nda eko-köyler ilk
defa uluslararas› platformda

temsil edildiler.
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www.yesilbilgi.org
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Geri Dönüflüm

Exitcom Genel Müdürü Murat Ilgar:

“At›k Sadece Ekonomik 
De¤il, Ahlaki de 
Bir De¤erdir”

Almanya’da kurulan ama 2003’ten beri
yo¤un bir biçimde Türkiye’de yat›r›mlar
yapan e-at›k geri dönüflüm firmas›n›n Genel
Müdürü Murat Ilgar, yurtd›fl›nda edindi¤i
engin tecrübelerini flimdi Türkiye için
kullan›yor. At›k geri dönüflümünün her
alan›nda önemli bilgi ve deneyime sahip
olan Ilgar, “Yat›r›mlar›m›z› tamamen
Türkiye’ye kayd›rd›k. Bundan sonra
Türkiye’de büyümeyi hedefliyoruz” diyor.
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MMuurraatt  BBeeyy,,  bbiizzee  bbiirraazz  EExxiittccoomm’’llaa  iillggiillii
bbiillggii  vveerriirr  mmiissiinniizz??
Exitcom, 1999’da Almanya’da kuruldu.
2003’ten bu yana da Türkiye’de faali-
yetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’de-
ki ilk elektronik at›k geri dönüflüm te-
sisini kurmay› baflard›k. Biz bafllad›¤›-
m›zda Türkiye’de at›¤›n a’s› bile yoktu.
Çok zorluk çektik. At›¤› anlatmaya ça-
l›flt›k. O zaman ambalaj at›¤› filan da
yok maalesef Türkiye’de. Halbuki Al-
manya’daki firmalar›n ço¤u aile fir-
mas›d›r. Dededen o¤la geçmifl, kurum-
sal firmalard›r. O yüzden bu kadar ba-
flar›l›lar.

TTüürrkkiiyyee  aatt››kkllaarr  kkoonnuussuunnddaa  bbiirraazz  yyooll
kkaatt  eettttii  aannccaakk  ee--aatt››kkllaarr  kkoonnuussuunnddaa  hhââ--
llââ ffaazzllaa bbiillggiillii  ddee¤¤iilliizz..  NNeelleerr  eelleekkttrroonniikk
aatt››kk  kkaappssaamm››nnaa  ggiirriiyyoorr??
Elektronik at›klar›n analizini do¤ru
yapmak gerekir. ‹nsanlar elektronik
at›¤› sadece cep telefonu olarak alg›-
l›yor. Bu yanl›fl. Elektronik at›¤› ince-
ledi¤inizde yüzde 25’inin televizyon
ve monitörler oldu¤unu görüyorsu-
nuz. Ben 2007 y›l›nda bir röportajda
söyledim, “Patlamaya haz›r bir bom-
ba” diye. Biz Almanya’da da bu ifli
yapt›¤›m›z için s›k›nt›lar› o zaman
görmüfltük. Çünkü bir monitör veya
televizyonun yüzde 60’› tüptür. Bu
tüpün cam›n›n içerisinde de iki kilog-

ram kurflun bulunur. Bunlar, ehil ol-
mayan, hurdac› olarak tabir etti¤imiz
arkadafllar›m›z taraf›ndan k›r›l›r ve
k›r›ld›ktan sonra çöpe at›l›r. Çöpe at-
t›klar›nda da o kurflun, ya¤murla top-
ra¤a s›zar ve içme suyumuza kadar
gider. Ne yaz›k ki bu arkadafllar, bu-
nun ne kadar tehlikeli ve öldürücü ol-
du¤unu bilmiyorlar. 

Elektronik at›¤›n geriye kalan yüz-
de 25’i ise buzdolab› ve so¤utucular-
d›r. Zaten at›kta say› de¤il, hacim
önemlidir. Buzdolab›n›n içerisinde ve
arka taraf›nda 100-150 gram gaz ve
ya¤ vard›r. Ve insanlar bunu bilmez-
ler ama esas gaz da köpüktedir. Dü-
flünün ki Türkiye’de 100 bin ton buz-
dolab›n›n yaklafl›k yüzde 20-30’luk
k›sm› köpük oluyor. Maalesef ehil ol-
mayan eller bunlar› çöpe de götür-
mezler çünkü çöpe gitti¤inde çöp
alanlar›n› doldurur. Bunlar genelde
yak›l›r ve yak›ld›¤›nda da maalesef
atmosfere kar›fl›r ve ozon tabakas›na
zarar verir. 

Geri kalan yüzde ellilik k›sm› da
küçük telekomünikasyon aletleri
oluflturur. Yani bakt›¤›n›zda elektro-
nik aletlerin yüzde ellisi tehlikeli at›k
say›l›r. Bu yüzden insanlar eski buz-
dolab›, televizyon veya di¤er e-at›kla-
r›n› kesinlikle kap›lar›n›n önüne koy-
mamalar› laz›m. Kap›ya koydu¤unuz

b 1 gr cfc gaz›, egzoz gaz›ndan 10
bin kat daha tehlikelidir.
b 10 gram kurflun 25 bin ton
topra¤›m›z› kirletiyor ve 200 bin litre
suyumuzu kullan›lmaz hale getiriyor. 
b Bir flüoresan›n içerisinde bulunan
c›va 30 bin litre suyu kullan›lamaz
hale getirir!
b Bir bilgisayarda ortalama 7 kg
civar›nda PVC de içeren plastik
bulunur. Belli s›cakl›kta yand›¤›nda
dioksin oluflur. Plastik
kombinasyonlar› bas›l› devrelerde,
PVC en tehlikeli plastiktir.
b Bir çay kafl›¤›n›n 70’te biri c›va bile
80 bin metrekarelik bir göldeki suyu
kirletip yaflayan bal›klar›n yenmesini
engeller.
b Hammadde olarak demir cevheri
kullanmak yerine metal ambalajlar›n
geri dönüfltürülmesi enerji sarfiyat›n›
yüzde 70, hava kirlili¤ini yüzde 30 ve
su kirlili¤ini yüzde 60-70 azalt›r.
b Orijinal hammadde kullanmak
yerine geri dönüflüm yoluyla üretilen
her alüminyum malzemenin
üretiminde yüzde 95 daha az enerji
harcan›r.
b Toprak dolgusundaki a¤›r
metallerin örne¤in kurflun, kadmiyum
ve c›van›n yüzde 40’tan fazlas›
elektronik alet at›klar›ndan
gelmektedir.
b Flüoresan lambalar›nda bulunan
c›van›n havada 320 km gitme özelli¤i
vard›r.

E-At›klarla ‹lgili
Uygunsuz Gerçekler
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an yurtd›fl›nda suç ifllersiniz. Bunu
alan da, veren de suç ifller. Ayn› za-
manda otomatikman çevreyi kirletir-
siniz.

PPeekkii  ffllüüoorreessaannllaarr??  OOnnllaarr  ddaa  bbuu  kkaaddaarr
tteehhlliikkeellii  mmii??
Flüoresan bu zamana kadar Türki-
ye’nin gündeminde de¤ildi. Biz bunu
firmalarla da görüfltük, firmalar›n da
deste¤iyle; TÜB‹TAK’la oturduk ve cid-
di bir proje bafllatt›k. Bir flüoresan ge-
ri dönüflüm tesisi kuruyoruz. Flüore-
sanlar tehlikeli at›k s›n›f›na girer çün-
kü içinde c›va gaz› bulunuyor ve c›va
molekülü k›r›ld›¤›nda havada da¤›l-
madan 320 kilometre gitme özelli¤i
vard›r. C›van›n zarar›n› konuflmaya bi-
le gerek yok. Türkiye’de her y›l yakla-
fl›k 40 milyon flüoresan›n de¤iflti¤ini
tahmin ediyoruz. Almanya’da bu say›
yaklafl›k 120 milyondur ve bunlar›n
toplanmas›, imhas› için ayr› bir proses
ve dolay›s›yla ayr› bir tesis gerekir. Bu-
nunla alakal› tesisimiz de bir y›l içeri-
sinde tamamlanacak. 

K›sacas› Türkiye’de yaklafl›k 400
bin ton at›ktan, toplanabilen at›k mik-
tar› sadece dört bin ton. Yani maalesef
yüzde biri. Bununla alakal› Bakanl›¤›n
yapm›fl oldu¤u çok güzel çal›flmalar
var ama as›l önemli olan yönetmeli¤in
ç›kmas›. Türkiye’deki ciddi firmalar›n,
ehil firmalar›n türemesi de buna ba¤l›.

PPeekkii,,  ddüünnyyaaddaa  nnee  kkaaddaarr  ee--aatt››kk  çç››kk››yyoorr
bbiilliiyyoorr  mmuussuunnuuzz??
Dünya rakamlar› pek tutarl› de¤il ancak
Avrupa Birli¤i rakamlar›n› aktarabili-
rim. Y›ll›k 8,2 milyon toplam at›¤›n yak-
lafl›k 2 milyonunun elektronik at›k ol-
du¤u söyleniyor. Yine yapt›klar› istatis-
tiklere göre, 2011’de 10 milyon ton elek-
tronik at›k ç›kaca¤› ve bunlar›n yaklafl›k
5,5 milyon tonunun toplanaca¤› söylen-
di. Yaln›z bunlar 2005 y›l› rakamlar›. fiu
an 2010 y›l›nday›z. Ayr›ca yeni yönet-
melikler ç›kt›ktan sonra bu rakamlar
inan›lmaz oranda art›yor. Mesela Fran-
sa’da yönetmelik ç›kt›ktan sonra,
2006’daki on bin ton e-at›k, 2007’de
100 bin tona, 2008’de 200 bin tona,
2009’da da 300 bin tona ulaflm›fl du-
rumda. Bu rakamlar› internette online
olarak da görebilirsiniz. Yunanistan’da
da 1000 tondan bafllay›p, 10 bin ton, 30
bin ton ve flu anda da 40 bin tona ulafl›l-
d›. Yunanistan gibi 7-8 milyon nüfusu

olan bir ülkede elektronik at›k toplan›-
yor. Ve s›rf Almanya’da 1,5-2 milyon ton
elektronik at›k var. Bu at›klar›n toplan-
mas› befl belediye, 500 geri dönüflüm
firmas›, 1400 toplama noktas› ve 7 bin
konteyn›rl›k bir sistemle gerçeklefltir-
iliyor. Zaten Avrupa’da bu konuda bir
sistem oluflturuluyor. At›klar›n tafl›n-
mas›, toplanmas›, organizasyonu bu
sisteme dahil ediliyor. Türkiye’de olay-
lar flu an bölgesel yap›l›yor ama e¤er
Türkiye Avrupa Birli¤ine girecekse, at›k
organizasyonu yapan firmalar çok daha
ön plana ç›kacakt›r.

AAtt››kk  oorrggaanniizzaassyyoonnuunnddaann  nnee  kkaasstt  eeddii--
yyoorrssuunnuuzz??
At›¤›n komple yönetiminden bahsedi-
yoruz. X firmas› diyor ki, “Benim Avru-
pa’daki çözümümü sen yap.” Demiyor
ki, Ankara ya da Münih’teki çözümümü
sen yap, beni bu dertten kurtar çünkü
at›k olay›n›n boyutu çok farkl›. m

Geri Dönüflüm

Cep telefonu en de¤erli ama
toplanmas› en zor at›kt›r. Çok ufakt›r,
insanlar atmaya k›yamaz, çok paralar
vermifllerdir, saklamas› kolayd›r. Bu
Almanya’da da böyledir. Mesela
Almanya’da toplanan elektronik
at›klar›n en az k›sm› cep
telefonlar›d›r. Bundan dolay› cep
telefonu firmalar› çeflitli
organizasyonlar düzenleyerek kendi
telefonlar›n› geri toplamaya
çal›fl›yorlar. Maalesef Türkiye’de bu
yok, firmalara biz bu konuda birçok
proje götürdük ancak olumlu cevap
alamad›k kendilerinden. Zaten yeni
ç›kacak yönetmelikte at›klar›n›z› bir
flekilde toplamak, bunun
sorumlulu¤unu almak zorundas›n›z.
Peki, at›k nereden toplan›r? Bu
sorunun cevab›n› çok iyi bilmek
laz›m. Biz de konu hakk›nda
Türkiye’deki birçok belediyeyle

anlaflmalar yapt›k; onlara bu konuda
dan›flmanl›k yap›yoruz. Mediamarkt,
Electroworld, Darty, Bestbuy ve
Teknosa ile anlaflma yapt›k. Yeni
ç›kacak yönetmelik e¤er Almanya’daki
gibi ç›kacaksa 200 metrekarenin
üzerinde elektronik ürün satan tesislerin
hepsi satt›klar› ürünün karfl›l›¤›nda eski
ürünü müflteri isterse almak zorundalar.
Onun için yer ay›rmak, organizasyon
yapmak zorundalar.
Ama as›l önemlisi, bölgesel at›k toplama
merkezlerinin kurulmas›. Bu sorumluluk
da belediyelerde. Düflünün, evde
besledi¤iniz hayvan›n›z öldü ne
yapacaks›n›z? Evinizde tamirat yapt›n›z
hafriyat› ne yapacaks›n›z? K›zartma
ya¤lar›n› nereye dökeceksiniz? Bu
yüzden ben diyorum ki, “At›k sadece
ekonomik de¤il, ahlaki bir de¤erdir.”
Nereye kadar bu flekilde 
yaflayabiliriz ki?

E-At›klar Nereden Toplan›r?
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Söylefli

Leigh Stringer:

Yeflil ‹flyeri (Green Workplace) kitab›n›n
yazar› Leigh Stringer, global mimarl›k

firmas› HOK’un Yönetim Kurulu
üyesi. Çal›flmas› Amerika’dan sonra

ilk olarak Türkiye’de yay›nlanan 
Stringer, EKOIQ’nun talebini k›rmad› 
ve okurlar›m›zla görüfllerini paylaflt›.

“Benim Esin Kayna¤›m, 
Etraf›mdaki Tutku”

YYeeflfliill  ‹‹flflyyeerrii  kkiittaabb››nn››zz  üüllkkeenniizzddee  ççookk  ssaayy››ddaa  ttee--
lleevviizzyyoonn,,  ggaazzeettee,,  ddeerrggii  vvee  bbllooggddaa  ggeenniiflfl  yyaannkk››
uuyyaanndd››rrdd››..  CCNNNN,,  UUSSAA  TTooddaayy  vvee  AABBCC’’nniinn  üünnllüü
““GGoooodd  MMoorrnniinngg  AAmmeerriiccaa””  pprrooggrraamm››nnddaa  rröö--
ppoorrttaajjllaarr››nn››zz  yyaayy››nnllaanndd››..  KKiittaabb››nn  bbuu  kkaaddaarr  ppoo--
ppüülleerr  oollaaccaa¤¤››nn››  ttaahhmmiinn  eettmmiiflfl  mmiiyyddiinniizz??
2008’in Nisan ay›nda telif ajans›mla bu kita-
b› yaz›p yazmamam konusunu tart›flm›flt›k.
Ajans›n yeflil bir kitapla ilgili ciddi endifleleri
vard› ve yay›n dünyas›n›n (ve pazar›n) bu tür
kitaplara art›k doydu¤unu düflünüyorlard›.
Bugün geriye bakt›¤›m›zda, bu flekilde dü-
flünmenin ne kadar anlams›z oldu¤u ortaya
ç›k›yor, çünkü çevre hareketi ifl dünyas›nda
yeni yeni temel atmaya bafllad›; en az›ndan
ABD’de bu böyle. Bu nedenle 2009/2010 yeflil
ifl uygulamalar›na odakl› bir kitap yay›nla-
man›n tam zaman›yd›.

Gerçekten de medyadan çok büyük ilgi gör-
düm. Bunun nedeni sadece kitab›n mesajlar›
de¤ildi; hem özel hem de ifl hayat›nda do¤ru
olan fleyi yapmaya gayret eden bir çal›flan an-
ne olmam›n da bunda pay› büyük.  Çevreci ol-
mak kimi zaman çok kolay ama kimi zaman
deveye hendek atlatmak kadar zor.

KKiittaabb››nn››zz  flfluu  aannaa  kkaaddaarr  kkaaçç  ddiillee  ççeevvrriillddii??
fiu ana kadar ‹ngilizce ve Türkçe bask›lar› ya-
p›ld›. ABD’de ve Türkiye’de yay›nland›. Ya-
k›nda ‹ngiltere’de ç›k›yor.

KKiittaapp  yyaayy››nnllaanndd››kkttaann  ssoonnrraa  ffaarrkkll››  aallaannllaarrddaa
ppeekk  ççookk  yyeennii  ggeelliiflflmmee  oolldduu..  YYeennii  bbiirr  bbaasskk››  yyaapp--
ssaann››zz,,  hhaannggii  bbaaflflll››kkllaarr››  eekklleemmeekk  iisstteerrddiinniizz??
TheGreenWorkplace.com bafll›¤›n› tafl›yan
blogumu kitab›mdan yaklafl›k alt› ay önce

Röportaj: Ayfle Bilge D‹CLEL‹
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yazmaya bafllad›m. Her gün çevre ve iflyeri
konular›nda yaz›yordum; bir süre sonra ka-
famda önemli konseptler ve konular belir-
meye bafllad›. K›sa sürede bu araflt›rmay› bir
kitaba dönüfltürebilece¤im fikrine ulaflt›m.
Kitap yay›nland›ktan sonra da blog yazmay›
sürdürüyorum. Yeni konseptler ve konular
belirmeye devam ediyor.

Çok büyük önem tafl›yan konulardan biri
binalar›m›z ve ifl yapma tarz›m›zdaki yeflil
dönüflüm aç›s›ndan “kullan›c› angajman›”d›r
– flirketlerin, gerçekten önemli miktarda
enerji ve su tasarrufu yapabilece¤ini, at›kla-
r›n azald›¤›n› saptayabilmesi için insanlar›n
davran›fllar›n› de¤ifltirmesi gerekiyor. Veri-
ler de bunu gösteriyor. Baflka bir konu ekolo-
jik koflullar› iyilefltirmek için ciddi ad›mlar
atmaya hevesli insanlardan oluflan hareketin
sürekli yayg›nlaflmas›. Birkaç hafta önce
1000 ABD’li aktivistin kat›ld›¤› bir araflt›rma
yapt›m. ‹flte bulgular: 
n Kendisine soru yöneltilenlerin yüzde 47’si
bir çal›flan› seçerken yeflil/çevre konular›na
ba¤l›l›¤›n “orta derecede” ya da “çok” önemli
oldu¤unu söyledi (bu oran Demokrat Partili-
lerde Cumhuriyetçilere ve Liberallere oranla
iki kat daha fazlayd›.)
n Kendisine soru yöneltilenlerin yüzde 49’u
daha yeflil ve çevre bilinçli bir firmada çal›fl›-
yor olmak için daha az ücret almaya haz›r ol-
duklar›n› belirtti (bu oran Yefliller ve Ba¤›m-
s›zlarla çal›flmak isteyenlerin oran›ndan da
yüksektir.)
n Kendisine soru yöneltilenlerin yüzde 93’ü
çevre dostu bir ürün için daha fazla para öde-
meye haz›r olduklar›n› aktard› (bütün öteki
koflullar› ayn› kalsa bile); yüzde 63’ü ürün
için yüzde 10 daha fazla para ödeyebilecekle-
rini, yüzde 5’i de iki kat›n› veya daha fazlas›-
n› ödemeye haz›r oldu¤unu beyan etti.
n Kad›nlar›n yüzde 33’ü (erkeklerin yüzde
15’i) çöplerini ayr›flt›rmayan biriyle ç›kmaya-
ca¤›n› iddia etti.
n Kendisine soru yöneltilenlerin yüzde 17’si
iklim de¤iflikli¤ini durdurabilmek için “bir –
bir buçuk y›ll›k ücretini ba¤›fllamaya haz›r ol-
du¤unu (yüzde 7’si bunu sürekli yapabilece-
¤ini) söyledi.

Kitab›mda tüm bir bölümü ifle
al›m konusuna ay›rd›m.
Çal›flanlar›n›z› ya da ifle
baflvuranlar› firman›z›n yeflil
cephede neler yapt›¤› ve
kendilerinin bunda nas›l bir rol
oynayabilece¤iyle ilgili tart›flmaya
çekmenin birçok yöntemi var. Ne
var ki ifle baflvuranlara
verece¤iniz mesajlar›n iki kayna¤›
oldu¤unu akl›n›zdan
ç›karmaman›z gerekir. Birinci
kaynak uygulamal› mesajd›r; bu
web sitenizde yazd›klar›n›z›n,
sürdürülebilirlik raporunuzun ve
pazarlama araçlar›n›z›n verdi¤i
mesajd›r. ‹kincisi ise, bütünleflmifl
mesajd›r; k›saca, firman›z›n
eylemlerinin ve çal›flanlar›n›z›n

davran›fl›n›n gönderdi¤i mesajd›r. 
‹fle baflvuranlar›n eline firman›z›
anlatan kâ¤›t belgeler mi
tutuflturuyorsunuz yoksa bilgi
almas› için bir web sitesi adresi
mi veriyorsunuz? Ofisi turlarken
geri dönüflüm kutular›, kompost
alanlar›, ›fl›k monitörleri ve
söylediklerinizi kan›tlayan baflka
iflaretlere mi rastl›yorlar? fiirketiniz
401K kodlu tazminat paketinin bir
parças› olarak ortak sosyal
sorumluluk fonlar› sunuyor mu?
fiirketiniz yenilenebilir enerji
kullan›yor ya da karbon
dengeleme yap›yor mu? Bütün
bunlar ifle baflvuranlar, özellikle
de Y ve Z kufla¤›ndan olanlar
taraf›ndan an›nda fark edilir. 

“Çal›flanlar Yeflil Olup Olmad›¤›n›z› Hemen Anlar”

Leigh Stringer, üç k›tadaki 14
HOK ofisinde kullan›lan
Geliflmifl Birlikte Çal›flma
Odalar›n›n ifl gezilerini nas›l
azalt›p, karbonayakizini nas›l
küçülttü¤ünü vurguluyor.

HOK’un Orlando, Florida’da
infla etti¤i LEED – CI sertifikal›
yeni ofisi…
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Söylefli

Kral Abdullah Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi
kampusunda infla edilen
iki so¤utma kulesi, önemli
miktarda yenilenebilir
enerji üretiyor.

n Kendisine soru yöneltilenlerin yüzde 21’i
iklim de¤iflikli¤ini durdurulabilmek için “bir
y›l veya daha fazla süreyle” cinsel iliflkiden
vazgeçebilece¤ini  (kad›nlar›n yüzde 10’u, er-
keklerin yüzde 3’ü bunu sürekli yapabilece¤i-
ni) aç›klad›.

Kuflkusuz bu yan›tlar zamanlar›n› çevreci
bir araflt›rmaya ay›rmaya haz›r olan oldukça
seçilmifl bir gruba aittir. Bu sonuçlar hiçbir
flekilde s›radan bir ABD yurttafl›n› yans›tm›-
yor. Gene de çevre için bir fleyler yapmaya
haz›r insan say›s›n›n hiç de az olmad›¤›n›
gösteriyor. 

HHaakkkk››nn››zzddaa  flfluunnllaarr››  ookkuudduukk::  ““CCNNNN’’ddeenn  bbiirr  yyaa--
pp››mmcc››  SSttrriinnggeerr’’iinn  kkââ¤¤››tt  kkuullllaann››mm››nn››  eenn  aazzaa  iinn--
ddiirreenn  bbiirr  yyaazz››ll››mm  oollaann  GGrreeeennPPrriinntt  hhaakkkk››nnddaakkii
bblloogg  yyaazz››ss››nn››  ookkuudduukkttaann  ssoonnrraa  HHOOKK’’uunn  WWaass--
hhiinnggttoonn’’ddaakkii  ooffiissiinnii  zziiyyaarreett  eeddeerreekk  kkeennddiissiiyy--
llee  bbiirr  rrööppoorrttaajj  yyaapptt››..””  LLüüttffeenn  bbuunnuu  aannllaatt››rr  mm››--
ss››nn››zz??
TheGreenWorkplace.com bafll›kl› blogumu
yeni oluflturmufltum. Greenprint adl› bir fir-
may› anlatt›m. Bu firma bir yaz›l›m sat›yor;
bunu bilgisayar›n›za yüklüyorsunuz; bir bel-
geyi bast›rmak istedi¤inizde, size bofllar da-
hil, kaç sayfa kâ¤›t harcayaca¤›n›z› bildiri-
yor. Çok ak›ll› bir uygulama ve ben bunu bir-
kaç ay kulland›m. CNN bu firma üzerine bir
program yapacakt›, bir “kullanc›”n›n görüflü-
ne ihtiyaç duyuyordu, ben de görüfllerimi
paylaflabilece¤imi belirttim. Ço¤u kez bu tür
farkl› ürünler hakk›nda görüflüm sorulur,
çünkü bunlar› araflt›r›r, bulur ve kullan›r›m.

GGlloobbaall  bbiirr  ççeevvrreeccii  mmiimmaarrll››kk  ffiirrmmaass››nn››nn,,
HHOOKK’’uunn  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  üüyyeessiissiinniizz  vvee  BBuuiill--
ddiinngg  DDeessiiggnn++CCoonnssttrruuccttiioonn  DDeerrggiissii  ttaarraaff››nn--
ddaann  ““4400  yyaaflfl  aalltt››nnddaakkii  eenn  iiyyii  4400  mmeesslleekkttaaflflttaann
bbiirrii””  sseeççiillddiinniizz..  GGeerreekk  üüllkkeenniizzddee,,  ggeerreekkssee
ddüünnyyaa  ççaapp››nnddaa  yyeeflfliill  bbiinnaallaarraa  iillggii  aarrtt››yyoorr..  FFiirr--
mmaann››zzllaa  bbiirrlliikkttee  ttaammaammllaadd››¤¤››nn››zz  bbiirr  iikkii  pprroojjee
hhaakkkk››nnddaa  bbiirr  flfleeyylleerr  ssööyylleemmeekk  iisstteerr  mmiiyyddiinniizz??
Dünyan›n en büyük LEED Platinum Projesin-
den bahsetmek istiyorum. Bu projede benim
herhangi bir katk›m yok, ama firmamdaki
600 kiflinin eme¤i var. Söz konusu olan, Suu-
di Arabistan’›n Thuwal kentindeki Kral Ab-

Baz› yeflil teknolojiler, özellikle de
yenilenebilir enerji teknolojileri
hâlâ çok pahal›; özellikle de fosil
yak›tlarla fiyatlar›
dengeleyebilecek vergi ya da
teflvikler yoksa. Ço¤unluk bunun
de¤iflece¤i konusunda fikir birli¤i
içinde. Fakat bu durum sizi
piyasadaki daha az pahal› olan
yeni teknolojik uygulamalardan
uzak tutmamal›. 
CISCO’nun Telepresence veya
HP’nin Halo video konferans
ürünleri baflta pahal› gibi
görünebilir, ama birkaç ay içinde
paras›n› geri ödeyecektir.
HOK’da biz bu tür iletiflim
araçlar›n› kullanarak
seyahatlerimizi ve karbon ayak

izlerimizi azaltt›k. Bu, hem bize
hem de müflterilerimize zaman ve
para tasarrufu sa¤l›yor. Gerçek
zamanl› geri bildirim sistemleri
gibi, bina sakinlerine kulland›klar›
enerji miktar›n› bildiren baflka
teknolojiler de çok etkili
olduklar›n› ve k›sa sürede
kendilerini geri ödediklerini
kan›tlad›lar. 
E¤er flu anda herhangi bir yat›r›m
yapacak durumunuz yoksa,
davran›fllar› de¤ifltirmeye
odaklan›n. “Bilgisayarlar›n›z›n
ekran›n› kapat›n” veya “›fl›klar›
söndürün” kampanyas› bafllat›n.
Böylece herkese enerji
kullan›m›n› azaltmadaki rollerini
hat›rlatm›fl olursunuz. 

Yeflil Teknolojiler Gerçekten Pahal› m›?
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Suudi Arabistan’›n Thuwal
kentinde HOK’un infla
etti¤i Kral Abdullah Bilim
ve Teknoloji Üniversitesi,
s›cak iklimde düflük enerji
ve sürdürülebilirlik
ilkelerinin
uygulanabilece¤ine dair
çok iyi bir örnek.

dullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kam-
püsü (KAUST). KAUST K›z›l Deniz’in harika
bir noktas›nda infla edilmifl, enerji harcamas›
düflük ve sürdürülebilirli¤i yüksek bir proje.
Ülkenin ilk LEED belgeli projesi ve Dünya Ye-
flil Binalar Konseyinin Suudi Arabistan flube-
sini oluflturacak bir katalizatör niteli¤inde.
K›z›l Deniz k›y›lar›ndaki do¤al çevreye ve k›-
r›lgan ekosistemlere son derece duyarl› olan
bu proje bölgede büyük çapl› inflaatlar için
güçlü bir örnek oluflturuyor. Bu projeyle,
özellikle de bu kadar s›cak ve rutubetli bir
bölgedeki baflar›lar›m›zla gerçekten gurur
duyuyoruz,

HOK’da hem sürdürülebilir tasar›mlar
oluflturuyoruz, hem de dan›flmanl›k hizmet-
leri veriyoruz ki bu benim uzmanl›k alan›m.
Çok genifl bir yelpazede yer alan müflterilere
dan›flmanl›k hizmeti verdim; WWF (Do¤al
Hayat› Koruma Vakf›), ABD Genel Hizmetler
Dairesi, ABD Capitol Mimar›, Amerikan Tabi-
at Tarihi Müzesi bunlar aras›nda; k›sa bir sü-
re sonra Bank of America’ya dan›flmanl›k ya-
paca¤›m. Bu projeler bazen paydafl tarafl›l›-
¤›n›, bazen politika oluflturmay›, bazen de
operasyon veya iflyeri stratejilerini gündeme
getiriyor. Hepsinin temelinde ise sürdürüle-
bilirlik ilkeleri ve insan davran›fllar›n› de¤ifl-
tirme bulunuyor. 

Her gün yeni tasar›m yöntemleri ve müfl-

terilerimizin daha sürdürülebilir düflünme-
si için ifle koflan insanlarla birlikte çal›flt›-
¤›m için kendimi çok flansl› say›yorum. Et-
raf›mdaki tutku, beni sürekli esinlendiri-
yor. HOK kadrosunda yaklafl›k 900 LEED
Sertifikal› profesyonel çal›fl›yor; portföyün-
de ise 70 LEED veya BREEAM sertifikal› pro-
je bulunuyor. 

SSüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  bbüüttüünnsseell  bbiirr  yyaakkllaaflfl››mm  vvee
yyeennii  bbiirr  mmeeggaattrreenndd  oollaarraakk  ggöörrüüllüüyyoorr..  TTooppllaamm
kkaalliittee  yyöönneettiimmii,,  IITT  tteekknnoolloojjiilleerriinnee  ggeeççiiflfl  ggiibbii
ppeekk  ççookk  bbooyyuuttllaa  bbiirrlliikkttee  rreekkaabbeett  kkooflfluullllaarr››nn››
eettkkiilleeyyeeccee¤¤ii  üüzzeerriinnddee  dduurruulluuyyoorr..  BBuu  ggöörrüüflflee
kkaatt››ll››yyoorr  mmuussuunnuuzz??  
Kat›l›yorum. Çünkü sürdürülebilirlik kavra-
m›n›n son derece karmafl›k ve kapsaml› bir
do¤as› vard›r. Yapt›¤›n›z iflin sadece tek bir
bölümünü bununla görevlendiremezsiniz;
bütün iflletmeyi, bütün iflyerini kapsayan sis-
temik çözümler içerir. fiirketler bunu –üste-
lik çabuk– kavramaya bafllad›lar. Oldukça
muhafazakâr firmalar bile sürdürülebilir çö-
zümleri imalat, tedarik, operasyonlar, sat›fl
ve insan kaynaklar› süreçleriyle bütünlefltir-
meye çal›fl›yor. Sürdürülebilirli¤in sadece ta-
sarruf getirmedi¤ine, ayn› zamanda pazar
f›rsatlar› sundu¤una kesinlikle inan›yorum.
Müflteriler çevre için do¤ru olan› yapan flir-
ketlere ifl vermeyi arzu ediyor.  m
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KOB‹

öz uçar yaz› kal›r derler. Yaz›lar
kal›yor evet, binlerce a¤ac›n ke-
silmesine neden olan kâ¤›tlar

pahas›na. Ama önüne her zaman çöze-
bilece¤i sorunlar koymay› bilen insa-
no¤lu ve k›z› da takkesini önüne koy-
maya bafllad›. Bu kâ¤›tlar› tekrar tek-
rar geri dönüfltürebilmenin yollar›n›
arad›, buldu. Hâlâ çok k›s›tl› olmakla
birlikte geri dönüfltürülmüfl kâ¤›t kul-
lan›m› giderek yükselen bir e¤ilim. Pe-
ki ya kâ¤›tlara yaz›y› iflledi¤imiz araç-
lar, yani kalemler ne durumda? 

Onu da düflünenler varm›fl; hem de
Türkiye’de de. Geri dönüflebilen ka-
lemlerin Türkiye’deki mimarlar› ise
1987 y›l›nda kurulmufl bir KOB‹: Step-
pen. U¤ur plastik ismi ile yola ç›kan,
1992 y›l›nda ad›n› Steppen’e dönüfltü-
ren bu plastik kal›p ve enjeksiyon fir-
mas›n›n kurucusu ise, uzun y›llar bo-
yunca promosyon sektöründe çal›flan
Tuna Yetkin. ‹fle otomotiv sektörüne
yönelik ürünlerle bafllayan firma ilk
kalemini 1994’te üretmifl. Çin mallar›-
n›n piyasay› kas›p kavurmaya bafllad›-

¤› o y›llarda kalite ve fiyat dengesini
iyi bir flekilde kurmay› baflaran Step-
pen’in kalemleri uluslararas› fuarlar-
da da dikkat çekmifl. Firman›n Pazar-
lama Müdürü Tunç fiengül, burada kri-
tik iki noktaya dikkat çekiyor: “Birin-
cisi, Çin fiyat›na Avrupa kalitesinde
kalem üretebilmek. ‹kincisi ise, kendi
tasar›m›m›zla üretim yapmam›z. Bu
konuda önemli bir destekçimiz, çok iyi
bir endüstri tasar›mc›s› olan Ümit Al-
tun oldu.”

1996 y›l›nda sponsor kalem üretici-
li¤ine de bafllayan firma, bu tasar›m
gücüyle 60’a yak›n modele ulaflm›fl,
pazarda tan›nan, bilinen ve aranan bir
üretici olmufl. Ama bir gün gelmifl ki… 

K›r›lma Noktas›: Bir Müflteri
Toplant›s›
O gün 2007 y›l›nda, bir müflteri top-
lant›s›nda gelmifl. Tunç fiengül o günü
flöyle anlat›yor: “Toplant›da, biz böyle
böbürlene böbürlene ‘flu kadar plastik
üretiyoruz’ diye konuflurken bir müfl-
terimiz kalkt› ve flu soruyu sordu: ‘Pe-

ki bu kadar plastik nereye gidiyor?’ Bu
bizim için bir k›r›lma noktas› oldu. ‹lk
olarak yar›s› kâ¤›t, yar›s› geri dönüfl-
türülmüfl plastikten kalem ürettik.
Araflt›rd›kça do¤al plastikleri, bio-
plastikleri, oxo-degradable plastikleri
gördük. Oxodegradable plastikler bir-
tak›m kimyasallarla çözümlenmifl
plastikler. Bunlar çözünebilen plastik
ama do¤al malzeme yok. O yüzden bio-
degradable ve composable plastikleri
araflt›rd›k. Böylece hem do¤ada çözü-
nebilen ve sonra da gübreleflebilen
plastikle karfl›laflt›k.”

Gübreleflebilen plastik? Nas›l oluyor
bu? Plastik, petrol türevi de¤il mi?
fiengül gülümseyerek yan›tl›yor: “Ha-
y›r ad› plastik ama bu tamamen m›s›r
niflastas›ndan elde ediliyor. Daha do¤-
rusu m›s›r niflastas› elde edilirken aç›-
¤a ç›kan bir s›v› madde var. O s›v›y› bi-
zim enjeksiyon makinelerinde ifllene-
bilir hale getiren bir teknoloji kullan›-
l›yor. Biz asl›nda ç›lg›nca bir ifl yap›yo-
ruz çünkü Türkiye’de bu malzeme çok
az kullan›l›yor.”

Kalem de Çözünür mü?
“Beflikten Mezara” mant›¤› çoktan tarih oldu. Günümüz, her bir ürünün at›¤›n›n bir
baflka ürüne dönüfltü¤ü, çöpün yok oldu¤u, “Beflikten Befli¤e” olarak tan›mlanan yeni
bir dönemi müjdeliyor. Orta ölçekli bir kalem üreticisi olan Steppen firmas›, bunun
fark›na varm›fl ve bio-plastik kalemlerle, piyasada fark yaratmay› çoktan baflarm›fl. 

Yaz›: Bar›fl DO⁄RU  Foto¤raf: Sayg›n SERDARO⁄LU

S
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Peki bu malzeme Türkiye’de üretili-
yor mu? “Hay›r, ‹ngiltere ve ‹talya’dan
ithal ediyoruz” diyor fiengül ve ekliyor:
“Oldukça zor bir malzemeden bahse-
diyoruz; kal›plara yap›fl›yor, makine-
nin içinden zor temizleniyor vs.  Baflta
bizi epey zorlad› ve üzdü. Klips elimiz-
de kald›, buton k›r›ld›. Plastikle kâ¤›-
d›n birbirine adaptasyonu olmad›.
2007 ve 2008 böyle geçti. 2009’da
oturdu ifller. Bir de bu hammaddeye
ulaflana kadar ortadan ikiye bölündük.
Herkes birbirinden s›r gibi sakl›yor.
‘Yok böyle bir fley’ falan diyor. Bu ham-
maddeyi kim üretiyor, nereden gelip
nereye gidiyor? Hangi koflullarda üre-
tilir Bizim için uygulanabilecek ham-
madde hangisidir? Piyasada üç çeflit
hammadde var: ABS, polietilen ve po-
lipropülen. Poletilen ve polipropülen
kalem için uygun de¤il. O kadar büyük
oranda üretim yapamazs›n›z. ABS kul-
lanmak gerekiyor. Bu sefer de onun
denk düflenini bulmak gerekti. Hangi
malzemeden yap›lan, hangi polimer-
den, nas›l yap›lan ABS sorular›na ce-
vap bulmak gerekti. Çok ciddi bir AR-
GE çal›flmas› yapt›k asl›nda biz. So-
nunda da Sanayi Odas›n›n ödül verdi¤i
ürünü oluflturduk.” 

Ödüllü “Göknar” ve “Erguvan”
Evet, buras› önemli çünkü biz de Step-
pen firmas›n› ve do¤ada çözünebilir
kalemlerini Sanayi Odas›n›n bu ödül-
leri ile fark ettik. 2009 KOB‹ Çevre
Dostu Ürün Ödülü, Steppen’in bu iki
çevreci kalem modeli dolay›s›yla kaza-
n›lm›fl: Göknar ve Erguvan. Göknar,
biraz daha kal›n, Erguvan ise ad› gibi
biraz daha ince ve nazl›. ‹ki kalemi eli-
mizde evirir çevirirken Tunç fiengül
devam ediyor anlatmaya: “Bu ödül
iflinde enteresan olan› flu oldu. Biz bir
baflvuru yapmam›flt›k. Sanayi Odas›
bize kendisi geldi; kalemlerimizi duy-
mufltu. Apar topar haz›rland›k. Bu
oturdu¤umuz odaya 14-15 kiflilik bir
kadro geldi. Kimler yoktu ki: Sanayi
Odas›n›n temsilcileri; Çevre ve Orman
Bakanl›¤›n›n temsilcileri. Burada s›k›
bir sorguya çekildik. Sadece ürünümü-
zü de¤il, fabrikam›z› da didik didik et-
tiler, her köflesini gezdiler. Nas›l üret-
ti¤imizi görmek istediler. ‘Nas›l üreti-
yorsunuz, kal›b›n›z ne, üstüne ne ile
bask› yap›yorsunuz? Ne ile boyuyorsu-
nuz? Kâ¤›tta ne kullan›yorsunuz?’ ‹n-
ce ince her fleyi araflt›rd›lar. Sonunda
25 Aral›k’ta bizi ödül törenine davet

KOB‹

Tasar›mc›m›z Ümit Altun bir gün özel
bir tasar›mla ç›kageldi. Kalemin
kapa¤›n›n içindeki küçük bilg
bölmede üç adet Karaçam tohumu.
Fikir çok hoflumuza gitti. O tohumlar›
alacaklar, küçük bir pet fliflenin
içindeki topra¤a dikecekler. Sonra bir
y›l boyunca, küçük bir fidan haline
gelinceye kadar, masalar›n›n üzerinde
bakacaklar ve ard›ndan ormanl›k bir
alana dikecekler. Bunun, insanlar›n
SMS göndererek a¤aç dikmelerinden
çok daha güzel bir fley oldu¤unu
düflünüyoruz.

Kalemden Ç›kan Karaçamlar
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ettiler ama kazan›p kazanmad›¤›m›z
konusunda hiçbir bilgi vermediler.”

fiengül, Oscar töreni gibi hissettik-
lerini, çok heyecanland›klar›n› söylü-
yor. Ve sonunda ödülü ald›klar›nda,
bütün emeklerinin karfl›l›¤›n› alm›fl
oluyorlar ve dünyalar onlar›n oluyor.

Yak›n zamanda ald›klar› bir haber,
onlar için ikinci bir ödül gibi olmufl:
THY’nin ihalesini kazanm›fllar. fiengül
heyecanla anlat›yor: “Art›k THY de bi-
zim kalemlerimizi kullan›l›yor. Bunun
üzerine dedik ki, ‘biz do¤ru bir ifl yap›-
yoruz. Bu ürünü tercih etmeye, arama-
ya, ödül vermeye bafllad›lar. Promos-
yon sektöründe bunu baflka kimse uy-
gulam›yor ama biz bu yola bafl koy-
duk.” Bunun üzerine hayli iddial› bir
karar al›yorlar: 2010 bafl›ndan itiba-
ren plastikle ilgili ürün tasar›m›, AR-
GE ve ürün gelifltirme çal›flmas› yap-
mayaca¤›z. Onu hayat›m›z› sürdür-
mek için bir kenarda tutaca¤›z. Onun
yerine bioplastiklerle ilgili k›sm›m›z›
gelifltirece¤iz. 

Güle Güle Zalim Plastik!
Tunç fiengül’ün yüzüne, söylediklerin-
de gerçekten ciddi mi diye bak›yoruz.
Nihayetinde plastik enjeksiyon ile ka-
lem üretimi yapan orta ölçekli bir fir-
madan bahsediyoruz. Ama evet, fien-
gül gayet nefleli ancak gayet de ciddi.
Ve bir anda ç›tay› biraz daha yükselti-
yor: “E¤er buna uygun bir piyasa olu-
flursa plastikle çal›flmay› tamamen b›-
rakmay› düflünüyoruz.” 

Gerçekten ilginç bir firma ile karfl›
karfl›yay›z. Üstelik bu firma 2008’den
itibaren BM Küresel ‹lkeler Sözleflme-
sini de imzalam›fl. fiengül yine gururla
anlat›yor: “Türkiye’deki 170 imzac›dan
biriyiz. Bunu gururla söylüyoruz çün-
kü biz sonuçta 33 kiflinin çal›flt›¤› kü-
çük bir KOB‹’yiz ama o 33 kifli çok
efektif çal›fl›yor. BM’nin Biny›l Kalk›n-
ma Hedefleri do¤rultusunda BM Kal-
k›nma Program› ile birtak›m ifller ya-
p›yoruz. Zihinsel engellilerin üretim
sürecinde kullan›lmas›na yönelik ça-
l›flmalar yap›yoruz. ‹flin içinde Z‹ÇEV

(Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocuklar›
Yetifltirme ve Koruma Vakf›) ve Alter-
natif Yaflam Derne¤i var. 

Bu arada TEMA’yla da bir ortakl›k
kurduk. Bioplastikle üretilen her ka-
lemde onlar›n da bir pay› var. Onun d›-
fl›nda geri dönüfltürülmüfl plasti¤i si-
yaha boyayarak yapt›¤›m›z kalemler
var. Orada da geri dönüfltürülmüfl
plastik kullanmam›zdan kaynaklanan
tasarruf etti¤imiz bir para var. O bede-
li göz ard› ettik ve bu konuda çal›flma-
lar yapt›¤› için o bedeli TURMEPA’ya
aktar›yoruz. 

En son olarak, internet sitelerinde
gördü¤ümüz bir haberi soruyoruz:
Üretimde kulland›klar›, m›s›r niflasta-
s› kökenli bio-plasti¤i, 180 günlük yafl-
land›rma testine tabi tuttunuz. Peki,
sonuç nedir? “Ald›¤›m›z bio-plasti¤i
‹talya’ya geri gönderdik; klimatize
edilmifl ortamda ne kadar çözünecek
diye ya¤murun kar›n so¤u¤un oldu¤u
ortamda bir test yapt›lar. 180 günün
sonunda da yüzde 94’ünün çözündü-
¤ünü bildirdiler bize.”

180 günde do¤aya kar›flan kalemler,
Küresel ‹lkeler sözleflmesine imza atan
33 kiflilik bir firma, TEMA ile ortakl›k-
lar ve çevre dostu ürünlerle al›nan
ödüller, kazan›lan ihaleler… Dünya de-
¤ifliyor gerçekten. Hem de çok h›zl›.
Bakal›m bütün bu eski önyarg›lar, ka-
l›plaflm›fl düflünceler, afl›r› tüketim ç›l-
g›nl›¤› ve petrol tiryakili¤i ne kadar za-
manda do¤aya kar›fl›p, kaybolup gide-
cek? Hep beraber görece¤iz… m

‹stanbul Sanayi Odas›n›n
Çevre Dostu Ürün Ödülünü
alan Steppen’in Pazarlama

Müdürü Tunç fiengül  “E¤er
buna uygun bir piyasa

oluflursa plastikle çal›flmay›
tamamen b›rakmay›
düflünüyoruz” diyor.
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Bu Yaz Sosyal Paydafllar›n›za
Verebilece¤iniz En ‹yi Hediye: 
Çevre Kitaplar›

Bu Yaz Sosyal Paydafllar›n›za
Verebilece¤iniz En ‹yi Hediye: 
Çevre Kitaplar›
Üretim ve tüketim al›flkanl›klar›m›z, sat›n
ald›klar›m›z›n çevresel etkileri, de¤iflmek
zorunda olan yaflama kültürümüz…
Bugün en büyük duygusal yat›r›m›m›z,
küresel ›s›nman›n gölgesi alt›nda büyüyen
çocuklar›m›z…
Peki, yap›lacak her fleyi bilmemize imkân
var m›? Tek birimiz bunu herkes ad›na
yapabilir mi? Her birimizin birer uzman
olmas› mümkün mü? 
Öyleyse ne kadar çok paylafl›rsak,
iyileflmeye o kadar çok yaklaflaca¤›z
demektir. 

Öncü kar›ncalar gibi, en güçlü feromonun
izini takip edece¤iz ve bizim için gelece¤in
oldu¤u yeri haber verece¤iz. Kazand›¤›m›z
kavray›fl› ve derinli¤i paylaflaca¤›z.
EKOIQ Kitapl›¤› bu göreve haz›r olanlara
dünyada en çok ilgi gören kitaplar›
sunuyor. Çevrenizdekilere “Kal›c›, faydal›
ve de¤erli” bir hediye sunun, sürdürülebilir
bir dünyaya katk›da bulunun. 
‹flte EKOIQ Kitapl›¤›ndan bu yaz
okuyaca¤›n›z eserler

0216 412 72 13 (dahili 125) ya da kitap@ekoiq.com

flfl
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Tüm çal›flanlar için:
Ekolojik Zekâ – Daniel Goleman
Sosyal Zekâ ve Duygusal Zekâ’n›n kitlelere mal
olmas›n› sa¤layan Daniel Goleman, bu defa bizleri
Ekolojik Zekâ’yla tan›flt›r›yor. ‹fl ilkelerini de¤ifltiren
Ekolojik Zekâ, üretti¤imiz ve sat›n ald›¤›m›z fleylerin
gizli çevresel etkilerini gözler önüne seriyor.

Çocuklar için: 
Dikkat, Eriyorum! Küresel Is›nmay› So¤utma
Önerileri – Laurie David, Cambria Gordon
Dünyam›z bizden kahramanl›klar bekliyor. Küresel
›s›nmay› durdurabilir, soyu tükenmek üzere olan bir
milyon canl›n›n ço¤unu hâlâ kurtarabiliriz! Bu kitapta
çocuklar›n kendi bafl›na yapabilece¤i öyle çok fley var
ki! Üstelik bunlar› belki büyüklere de ö¤retebilirler...

Gençler için:
Tercih Sizin – Al Gore

Kitap, genç okurlar› özellikle enerji tasarrufu ve
temiz enerji kaynaklar› konusunda ayd›nlatmay›

amaçl›yor. Herkesi sorumlulu¤a davet eden Al
Gore, birçok mühendis ve iklim uzman›yla

yapt›¤› görüflmelere dayanarak oldukça
ayd›nlat›c› bir kitap ortaya koyuyor.

Toplu al›mlarda, EKOIQ okurlar›na indirim yap›lacakt›r. 
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Finans

Sürdürülebilir Finansmana 
Yeni Küresel Normlar

Dünya Bankas› Grubunun bir parças› olan IFC (International Finance Corporation),
sürdürülebilir finansman›n yeni normlar›n› saptamak ve var olan performans
standartlar›n› güncellemek için bir dizi bölgesel toplant› düzenliyor. Bu gündemi,
Ortado¤u, Orta Asya, Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkelerinin temsilcileri ile görüflmek
üzere bir IFC heyeti, Haziran ay›n›n sonunda ‹stanbul’dayd›. Türkiye bas›n›ndan sadece
EKOIQ’ya özel bir röportaj veren ve Bilal Rahill, Reidar Kvam ve Aaron Rosenberg’den
oluflan IFC heyeti, yeni küresel finansal sürdürülebilirlik normlar›n›n Ocak 2011’de
aç›klanaca¤›n› duyurdu.

Söylefli: Bar›fl DO⁄RU  Foto¤raf: Sayg›n SERDARO⁄LU
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BBiizzee  bbiirraazz  IIFFCC  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  FFiinnaannccee
CCoorrppoorraattiioonn))  iillee  iillggiillii  bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmii--
ssiinniizz??  
BBiillaall  RRaahhiillll:: IFC, Dünya Bankas› Gru-
bunun bir üyesi olarak, sadece gelifl-
mekte olan ülkelerdeki projelere fi-
nans deste¤i veren bir kurulufltur. Za-
ten tamamen kalk›nma odakl› çal›fl-
malar yürütürüz. Hedefimiz, altyap›,
üretim ve finansal projelere kredi sa¤-
lamakt›r. Bu ülkelerin ekonomik bü-
yümesine ve kalk›nmas›na katk›da bu-
lunmaya ve istihdam› desteklemeye
çal›fl›r›z.

BBuuggüünnee  kkaaddaarr  iikklliimm  ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤iiyyllee  iillggiillii
bbiirr  ççaall››flflmmaann››zz  vvaarr  mm››yydd››??  
RRaahhiillll::  IFC’nin hem çevresel hem de
toplumsal sürdürülebilirlikle ilgili ku-
rumsal bir politikas› var. Sürdürülebi-
lirlik politikalar› çerçevesinde, kamu-
yu ayd›nlatma da yer al›yor, bizimle
birlikte çal›flan kurumlar ve müflteri-
lerimiz için gerekli performans stan-
dartlar›n›n belirlenmesi de.  Biz bu
yaklafl›m› 2006 y›l›nda yürürlü¤e koy-
duk ve bu tarih IFC için, eski pratikle-
rin üzerine geçen tamamen yeni bir
seviye oluflturdu. fiu anda sürdürdü-
¤ümüz tart›flma ve de¤erlendirmeler-
se, bu sürdürülebilirlik çerçevemizin,
yani performans standartlar›m›z›n ve
kamuoyuna aç›kl›k politikalar›m›z›n
tekrar gözden geçirilmesi ve güncel-
lenmesinin bir parças›. Tabii bu çal›fl-
man›n önemli bir parças› da iklim de-
¤iflimi, ancak bunun bir iklim de¤iflik-
li¤i stratejisi olmad›¤›n›n alt›n› çiziyo-
rum. Dünya Bankas› Grubu zaten
2008’de bir iklim de¤iflikli¤i stratejisi
oluflturmufltu. O yüzden bu çal›flma
daha genel anlamda IFC’nin kurumsal
sürdürülebilirlik politikas› ve yaklafl›-
m›yla ilgili.
RReeiiddeerr  KKvvaamm::  Biz flu anda sürdürülebi-
lirlikle ilgili çok daha genel bir çerçe-
veyi güncelliyoruz. Dünya Bankas›
Grubunun bir üyesi olarak, kalk›n-

mayla ilgileniyoruz ve bu kalk›nma sa-
dece iktisadi de¤il, ayn› zamanda top-
lumsal, insani ve çevresel bir kalk›n-
ma. fiu anda güncelledi¤imiz çerçeve-
de de birçok de¤iflik alan› kaps›yor. ‹k-
lim de¤iflimi belki de üzerinde tart›flt›-
¤›m›z bu alanlardan en önemlisi ancak
iflgücü standartlar›ndan etnik ve az›n-
l›k gruplar›n›n sorunlar›na, toprak ifl-
galleri ve zorunlu göç problemlerin-
den toplumsal cinsiyet ve insan hakla-
r›na kadar uzanan bir dizi sorun alan›
daha mevcut. Görüldü¤ü gibi çok ge-
nifl bir çerçeve var ve bu sorunlar›n her
biri için ayr› uzmanlar çal›fl›yor. 

PPeekkii,,  bbuu  ggüünncceelllleemmee  ssüürreeccii  nnaass››ll  bbaaflflllaa--
dd››??  SSüürreeçç  nnaass››ll  iiflfllliiyyoorr  vvee  nnee  zzaammaann  ssoo--
nnuuççllaannaaccaakk??
KKvvaamm::  2006 y›l›nda haz›rlanan yeni
bir çerçeve oldu¤u için, bu süre boyun-
ca nas›l iflledi¤ini görmek istedik. Üze-
rinden sadece 3-4 y›l geçti ve flimdi
tekrar güncelleme çal›flmas›na baflla-
d›k. Güçlendirilmesi gereken alanlar
güçlendirilecek; çok sarih olmayan
noktalar aç›kl›¤a kavuflturulacak ve
bu 3-4 y›ll›k deneyimden ç›kan sonuç-
lar eklenecek. Bu alanda çok say›da
uzman›m›z çal›fl›yor. Bu güncelleme
çal›flmas› geçti¤imiz y›l›n Eylül ay›nda
bafllad› ve 2011 Ocak ay›nda bitmesini
planl›yoruz. Yani önümüzde daha 6-7
ayl›k bir çal›flma daha var.

YYeeflfliill  bbaannkkaacc››ll››kk  vveeyyaa  ssüürrddüürrüülleebbiilliirr
bbaannkkaacc››ll››kk  ggiiddeerreekk  ddaahhaa  ççookk  ggüünnddeemmee
ggeelliiyyoorr..  NNeeddiirr  yyeeflfliill  bbaannkkaacc››ll››kk??
RRaahhiillll::  Bu soruyu on farkl› kurulufla
sorsan›z, san›r›m on farkl› yan›t al›rs›-
n›z. Biz bu terim yerine, “sürdürülebi-
lir finansman”› kullanmay› tercih edi-
yoruz. Çevresel ve sosyal konular› göz
önüne alarak yat›r›m yapan, çevresel
etkilerini azaltmay› hedef olarak ko-
yan finansman flirketlerini bu katego-
riye koyabiliriz. Ayr›ca giderek artan
bir flekilde sürdürebilir finansman,
yapt›¤›m›z iflin ve yat›r›m hedeflerimi-
zin ana merkezi haline geliyor: Yenile-
nebilir enerji ve enerji verimlili¤i alan-
lar› yat›r›m hedeflerimiz aras›nda ön-
celik kazan›yor. Asl›nda bu kategoriyi
iki ayr› alanda tan›mlayabiliriz: Birin-
cisi geleneksel yat›r›mlar› daha sürdü-
rülebilir tarzda yapanlar ve ikincisi de
yenilenebilir enerji, enerji verimlili¤i
ve geri dönüflüm gibi do¤rudan çevre-
sel alanlara yat›r›m yapan finansman
kurulufllar›.

TTüürrkkiiyyee’’yyee,,  iiççiinnddee  BBaallkkaannllaarr,,  TTüürrkkii
CCuummhhuurriiyyeettlleerr,,  OOrrttaaddoo¤¤uu  vvee  OOrrttaa  AAssyyaa
üüllkkeelleerrii  tteemmssiillcciilleerriinniinn  oolldduu¤¤uu  bbiirr  ttoopp--

“Dünya Bankas› Grubunun
bir üyesi olarak, kalk›nmayla
ilgileniyoruz ve bu kalk›nma
sadece iktisadi de¤il, ayn›

zamanda toplumsal, insani ve
çevresel bir kalk›nma”

IFC’nin Çevresel
ve Sosyal
Kalk›nma Bölümü
Yat›r›m Destek
Grubu Yöneticisi
Bilal Rahill

IFC’nin Çevresel
ve Sosyal
Kalk›nma Bölümü
Kalite Güvenli¤i 
ve Politikalar›
Yöneticisi 
Reidar Kvam
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llaanntt››  ddüüzzeennlleemmeekk  iiççiinn  ggeellddiinniizz..  NNeeyyii
hheeddeefflliiyyoorrssuunnuuzz  bbuu  ttooppllaanntt››ddaann??  BBaahh--
sseeddiilleenn  bbööllggeelleerrllee  iillggiillii  nnee  ggiibbii  ssppeessiiffiikk
kkoonnuullaarrddaann  bbaahhsseeddeebbiilliirrssiinniizz??
RRaahhiillll::  Burada flu anda görüfltü¤ünüz
üç kifliden hiçbiri bu bölgenin uzman›
de¤il. Hepimiz ifllerimizden küresel
düzeyde sorumluyuz. Dolay›s›yla bu
bölgeyle ilgili sorunlardan çok genel
olarak bahsedebiliriz ama bu bölgenin
sorunlar›n›n di¤er yerlerden temel bir
fark› oldu¤unu düflünmüyorum. Enerji
kullan›m›, enerji verimlili¤i, temiz
enerji kaynaklar›n›n gelifltirilmesi ile
ilgili zorluklar baflta geliyor. Türki-
ye’nin oldukça büyük bir h›zla endüs-
trileflti¤ini biliyoruz, dolay›s›yla çevre-
sel kirlilik de gündemde. Ancak iklim
de¤iflikli¤i perspektifinden bakt›¤›-
m›zda hangi bölgeden bahsetti¤imizin
büyük bir önemi yok. Hem zorluklar,
hem riskler, hem de f›rsatlar küresel
düzeyde. 
KKvvaamm::  Konuya biraz da toplumsal aç›-
dan bakal›m isterseniz. Bahsetti¤imiz
bölge iflsizli¤in hâlâ oldukça yüksek
oldu¤u bir alan. Dolay›s›yla ifl alanlar›-
n›n yarat›lmas› büyük bir öncelik. Dü-
zenlenen bu organizasyon da, bir ya-
n›yla bir dan›flma toplant›s› ve biz bu-
raya biraz da buran›n sorunlar›n›n ne
oldu¤unu dinlemeye ve ö¤renmeye
geldik. ‹nsanlar›n neler anlataca¤›, so-
runlar› nas›l bir öncelik s›ralamas›na
soktuklar›, nelere vurgu yapacaklar›
bizim için son derece önemli. Di¤er bir
konu da e¤itim. Siz, bu bölgede olduk-
ça e¤itimli bir nüfusa sahipsiniz. De-
mokratik kat›l›m, kalk›nmada oldukça
önemlidir dolay›s›yla insanlar›n bilgi-
ye demokratik kurallar çerçevesinde
ulaflmas›n› da güçlendirmek istiyoruz.
Bu anlamda insanlar›n giderek artan
bir flekilde, yat›r›mlar konusunda da-
ha fleffaf enformasyon edinmek iste-
diklerini düflünüyorum. Bu aç›dan
toplumlar›n daha fleffaf bir yap›ya na-
s›l kavuflacaklar›n› da araflt›r›yoruz. 

SSoonn  oollaarraakk  bbiirr  ddee  ssüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  rraa--
ppoorrllaammaass››  hhaakkkk››nnddaa  kkoonnuuflflmmaakk  iissttiiyyoo--
rruumm..  GGRRII’’››nn  AAmmsstteerrddaamm’’ddaakkii  ssoonn  KKoonn--
ffeerraannss››nnddaa  ssüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  rraappoorrllaa--
mmaallaarr››nn››nn  zzoorruunnlluu  hhaallee  ggeettiirriillmmeessii  vvee
mmaallii  rraappoorrllaarrllaa  bbüüttüünnlleeflflttiirriillmmeessii  kkoo--
nnuullaarr››  eellee  aall››nndd››..  BBuu  kkoonnuullaarrddaa  nnee  ddüü--
flflüünnüüyyoorrssuunnuuzz??
RRaahhiillll::  Biz zaten üç y›ld›r ayr› bir sür-
dürülebilirlik raporlamas› haz›rlam›-
yoruz. Daha önce öyleydi ama art›k
çevresel ve sosyal performans›n bir-
likte ele al›nd›¤›, Triple Bottom Line’›
(‹nsan, gezegen ve kar) temel alan tek
bir rapor haz›rl›yoruz.
AAaarroonn  RRoosseennbbeerrgg:: Sürdürülebilirlik ra-
porlamas›n›n zorunlu hale getirilme-
siyle ilgili öneriyi biliyorum ama bu
bana çok do¤ru gelmiyor. Baz› firma-

lar›n buna kapasiteleri olmayabilir;
baz›lar› bu konuyla daha çok ilgilene-
bilir. Zorunlu olmas› de¤il ama teflvik
edilmesi bana daha makul görünüyor.  

EEkklleemmeekk  iisstteeddiikklleerriinniizz??
KKvvaamm::  ‹stanbul’daki toplant›n›n çok
önemli oldu¤unu düflünüyorum. Bu
toplant›lar› dünyan›n birçok yerinde
yap›yoruz ve bu da onlar›n bir parças›.
Elimizden geldi¤ince en önemli yerleri
ve kiflileri seçmeye çal›fl›yoruz. Bu çok
uzun bir süreç ve sonuç raporumuzu
haz›rlayana kadar daha birçok bölge-
de, birçok kifliyle görüflece¤iz. Bütün
bu toplant›lar›n sonuçlar›n› da rapor-
luyoruz ve internet sitemizde de ya-
y›nl›yoruz. Geliflmeleri oradan da ta-
kip edebilirsiniz. 
RRaahhiillll::  Belki biraz da Ekvator Prensip-
lerinden bahsetmek iyi olabilir. Bu sü-
recin ve bu görüflmelerin en temel ne-
denlerinden biri de IFC’nin kabul etti-
¤i performans standartlar›n› temel-
lendiren Ekvator Prensipleri. Birçok
uluslararas› banka ve kurulufl, bu
Prensiplere kendilerini adapte ettiler.
Bu güncelleme sürecindeki de¤ifliklik-
ler ayn› flekilde bu Prensiplere de yan-
s›yacak. Bu yeni standartlar ayn› za-
manda EBRD (European Bank for Re-
construction and Development) ve da-
ha birçok uluslararas› kredi kuruluflu
taraf›ndan da uyarlanacak. 
Sonuç olarak yeni bir küresel perfor-
mans standard›n›n özellikle finans
sektörüne çok büyük bir etkisi ola-
ca¤›na inan›yoruz. 
KKvvaamm::  Bu süreç çok önemli çünkü biz
IFC olarak çok büyük bir organizasyo-
nuz ve dünyan›n birçok yerinde, çok
say›da projeyi finanse ediyoruz. Küre-
sel çaptaki finans kurulufllar› bu yeni
standartlar› bir kere uygulamaya bafl-
lad›klar›nda, bunlar kimsenin d›fl›nda
kalmayaca¤› küresel bir norm haline
gelmifl olacak ve bunun etkileri de he-
men kendini gösterecek. m

Finans

“Sürdürülebilirlik
raporlamas›n›n zorunlu hale

getirilmesiyle ilgili öneriyi
biliyorum ama bu bana çok

do¤ru gelmiyor. Zorunlu
olmas› de¤il ama teflvik

edilmesi bana daha makul
görünüyor”

IFC Kurumsal
‹liflkiler
Yöneticisi
Aaron
Rosenberg
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Söylefli

Dr. Uygar Özesmi:

“Çözüm Ekolojik Ekonomide”
Greenpeace Akdeniz Direktörü Dr. Uygar
Özesmi, geçti¤imiz ay çok k›flk›rt›c› bir kitap
yay›nlad›: “Yasak Meyve: Cehennemden
Ç›k›fl.” Kitapta insan›n do¤aya
yabanc›laflmas›n›n 400 y›ll›k tarihine nas›l
son verilebilece¤ini tart›flan Özesmi,
“umutsuzluk yenilgiyi bafltan kabul etmek
anlam›na gelir” diyor. 

KKiittaabb››nn››zz››nn  ggeerrççeekktteenn  kk››flflkk››rrtt››cc››  bbiirr  iissmmii  vvaarr::  YYaassaakk  MMeeyyvvee..
BBiizzii  ddoo¤¤rruuddaann  ‹‹llkk  ggüünnaahhaa,,  iinnssaann››nn  vvaarroolluuflfl  kkooflfluullllaarr››nnaa  ggöö--
ttüürrüüyyoorr..  KKiittaabb››nn  iillkk  bbööllüümmüünnddee  ddee  KKuurraann''ddaann  aall››nntt››llaarr  kkuull--
llaannmm››flflss››nn››zz..  NNee  aannllaatt››yyoorrssuunnuuzz  bbuu  kkiittaappttaa??  
Esas›nda kitap bize yaflam a¤ac›n› veya nam› di¤er bilgi
a¤ac›n› bulmam›z› ve iç sesimize güvenerek içinde ekoloji
bilgisi olan yasak meyveyi ›s›rmam›z› ve böylece yaratt›¤›-
m›z cehennemden ç›kmam›z› sal›k veriyor. Kitab›n ilk bö-
lümü insanl›¤›n bugün içinde bulundu¤u durumu anlat›-
yor. Bu bölümdeki Yasak Meyve yaz›s›nda Tevrat, ‹ncil ve
Kuran’dan yarad›l›fl hikâyelerini kullanarak insanl›¤›n
yeryüzündeki tarihini anlat›yorum esas›nda. “Simulacra”
isimli yaz›da ise bu tarih gelece¤e dair bir hikâyeye dönü-
flüyor; bir bak›ma bir distopia’ya. Kitab›n amac›, gelece¤i
flekillendirmenin elimizde oldu¤unu göstermek ve bu ola-
s› gelecek konusunda beraberce düflünmek.

YYaa  ddii¤¤eerr  bbööllüümmlleerr??
‹kinci bölüm “S›n›r› Aflmak,” içinde bulundu¤umuz ça¤›n
insanl›k onuru aç›s›ndan ne anlama geldi¤ini ortaya ko-
yuyor; “Biyolojik Soyk›r›m”da ise insanlar›n do¤ay› iflga-
lini ve di¤er canl›lar› nas›l yok ettiklerini anlatt›m. Bu
bölümde anlat›lanlar›n gerçek anlamda fark›nda olup in-
san olarak yaflamaya devam etmek gerçek bir yük, yafla-
maya devam edecek gücü bulman›n tek yolu bu soyk›r›-
m›n karfl›s›nda durmak olabilir. Daha sonra Vatandafl Bi-
limi, Ekolojik Ekonomi, Günefle Dönmek ve Sudaki ‹z bö-
lümlerinde bilimin, ekolojinin, enerji sistemlerimizin ve
su kullan›m›n›n günümüzde geldi¤i durumu ve ekolojik
bir gelecek için nas›l bir dönüflüme ihtiyaç duydu¤umu-
zu ele ald›m; “Ekolojik Gelecek”te arzu etti¤imiz ve do¤a
ile bar›flt›¤›m›z bir gelece¤e dair küçük örnekler verdim
ve sonunda “Dönüflümün A¤lar›” bölümünde ekolojik ge-
lece¤i yaratmak için ne gibi bir toplumsal yap› ve hare-
kete ihtiyaç oldu¤unu, bu hareketin gerçekçi ve müm-
kün oldu¤unu göstererek kitab› umutla bitirdim.

““‹‹nnssaann››nn,,  ddoo¤¤aann››nn  ss››rrtt››nnddaa  ççöökkeerrttiiccii  bbiirr  yyüükk””  oolldduu¤¤uunnuu
ssööyyllüüyyoorrssuunnuuzz..  NNaass››ll  oolldduu  ddaa  bbööyyllee  oolldduu??  ‹‹nnssaannllaarr  nnaass››ll  ddoo--
¤¤aayyaa  bbööyylleessiinnee  yyaabbaanncc››llaaflfltt››llaarr??
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Yabanc›laflman›n temelinde yaratt›¤›-
m›z sosyo-ekonomik düzen ve bu döne-
min ruhu yani Zeitgeist var. Bu düzen
birden oluflmad›; son 400 y›l›n flekillen-
dirdi¤i bir sistem bu. Do¤an›n s›n›rlar›
hakk›nda hiçbir anlay›fl›n olmad›¤›, do-
¤an›n s›n›rs›z kabul edildi¤i bir ça¤da
olufltu. S›n›rlar›n ancak 1960 ve
1970’lerde fark›na vard›k ve o zaman-
dan bu yana çevre hareketi düzeni de-
¤ifltirmeye ve s›n›rlar›n fark›nda bir
sosyo-ekonomik paradigma yaratmak
için u¤rafl›yor. “Yasak Meyve: Cehen-
nemden Ç›k›fl” iflte bu yeni düzenin il-
kelerini sokaktaki halk›n anlayabilece-
¤i bir dilde anlat›yor. Dolay›s›yla yaban-
c›laflmay› ortadan kald›rarak bu anlay›-
fl› günlük hayat›n bir parças› haline ge-
tirmek için u¤rafl›yor.

PPeekkii,,  uummuutt  nneerreeddee??  ‹‹nnssaann  kkeennddii  ggiirrddii¤¤ii
cceennddeerreeddeenn  nnaass››ll  çç››kkaaccaakk??  
Umut yine insan›n dönüflme ve dönüfl-
türme gücünde yat›yor. Umutsuzluk
yenilgiyi bafltan kabul etmek oldu¤una
göre umudu biz kendi içimizde bar›nd›-
r›yoruz. Bu dönüflme ve dönüfltürme
gücümüzü kulland›¤›m›zdabu cendere-
den ç›kaca¤›z. Nas›l dönüflüp dönüfltü-
rece¤imizin ipuçlar› da kitapta var.
fiüphesiz bir panacea sunmuyorum
ama gerekli olan felsefe ve pratik yak-
lafl›mlar kitapta var. Yer almayanlar›
ise okurlar nas›l kendileri keflfedebilir-
ler; onu da vermeye çal›flt›m. 

KKiittaabb››nn››zzddaa  öönneemmllii  bbiirr  bbööllüümmüü  eekkoolloojjiikk
eekkoonnoommiiyyee aayy››rrmm››flflss››nn››zz..  SSiizzccee  bbuu  yyeennii
eekkoonnoommiikk  aannllaayy››flfl››nn  tteemmeelllleerrii  nneelleerrddiirr??
Ekolojik ekonomi, kurmak zorunda ol-
du¤umuz ekolojik düzende çözmemiz
ve oluflturmam›z gereken en önemli
alanlardan biri. Bunun için önce enerji
kaynaklar›m›z› pratik anlamda tüken-
meyen günefl ve jeotermale dayand›r-
mam›z gerek. Sonra üretim sürecimizi
döngülere dayand›rmal›y›z. Üretim sü-
recinde ç›kan her ürün yeni bir üretim-

de kullan›labilmeli. Üretim sürecinde
kullan›lamayan ve özellikle baflka can-
l›lara zarar veren “at›klar” tarihe kar›fl-
mal›. Son olarak üretim döngülerini
sa¤layabilmek için çeflitlilik yaratmal›,
her döngüyü tamamlayacak, kullan›la-
bilir çeflitli ürünler ve süreçler tasarla-
mal›y›z. Bu ürünler bizle beraber envai
çeflit canl›y› da beslemeli. 

Ekolojik ekonomik sistemi kurarken
ayn› zamanda sosyal adalet, bireysel
hak ve seçimler, iflbirli¤i ve karfl›l›kl›
yarar da gözetilmeli. Toplumdaki birey-
ler (insan dahil bütün ekonomik hay-
vanlar) topluma yetenekleri ve kaynak-
lar› ölçüsünde katk› vermeli ve toplum
bireyin yaflam, yiyecek, bar›nak, sa¤l›k
hizmeti haklar›n› sa¤lamal›d›r. Her-
hangi bir aç›dan özürlü birey ve top-
lumlara bütün hizmetler indirimli ola-
rak sunulmal›d›r. Sosyal, politik ve eko-
nomik kurumlar kifli ve toplumlar›n
kendi ba¤›ms›z önceliklerini belirleme-
lerini ve ba¤›ms›z seçim yapabilmeleri-
ni güvence alt›na almal›d›r. Bilgiye ula-

fl›m olana¤› bütün insanlara sa¤lanma-
l›d›r. Bu çerçevede, her konuda tarafs›z
bilimsel e¤itim hakk› yan›nda insanla-
r›n özgür düflünebilmesi ve bilgiyi de-
¤erlendirmesi için gerekli kritik düflün-
me ve karar verme yöntemlerine iliflkin
de e¤itim olana¤› sa¤lanmal›d›r. De¤i-
flik hizmet ve ürünleri kapsayan ekono-
mik etkinlikler pek çok de¤iflik birey ve
toplumlar›n iflbirli¤ini gerektiren üre-
tim, da¤›t›m ve dönüflüm aflamalar›n›
içermelidir. Etkinliklerin esas›nda, ge-
nelde güçlü az›nl›klara yarar getiren re-
kabet ve kontrol yerine iflbirli¤i ve kar-
fl›l›kl› yarar olmal›d›r. Günümüz devlet
anlay›fl›nda devletin bafll›ca görevi yu-
kar›da aç›klanan ekonomik ilkelerin ifl-
lemesi için gerekli koflullar› sa¤lamak
ve haklar› korumak olmal›d›r. 

BBiillddii¤¤iinniizz  ggiibbii  YYuuvvaarrllaakkççaayy’’ddaa  yyaatt››rr››mm
yyaappaann  flfliirrkkeett  kkeennddii  iissttee¤¤iiyyllee  pprroojjeeddeenn
vvaazzggeeççttii..  TTaabbiiii  kkii  ççeevvrree  hhaarreekkeettiinniinn  tteepp--
kkiissii  ssoonnuuccuu  ..  BBuu  aannllaammddaa  TTüürrkkiiyyee  ssaannaa--
yyiissii  iiççiinn  bbiirr  ddöönnüümm  nnookkttaass››nnddaann  bbaahh--
sseettmmeekk  ddoo¤¤rruu  oolluurr  mmuu  ssiizzccee??  
fiüphesiz bu çevre hareketi için büyük
bir geliflme ve hepimize umut veren bir
sonuç. Ancak kanaatimce sanayi için
gerçek dönüm noktas› daha bafltan sos-
yal hareketlere gerek duymadan flirket-
lerin yukar›da bahsetti¤im ilkeler do¤-
rultusunda üretim süreçlerini flekillen-
dirmeleriyle olacakt›r. Sosyal normla-
r›n, ekonomik ba¤lam›n ve kanunlar›n
bunu gerektirdi¤i bir toplumu yaratt›-
¤›m›zda dönüm noktas›na varaca¤›z.
Bunu gerçeklefltirmenin yolu Yuvarlak-
çay’daki mücadele ile bafll›yor ancak
bunu takip etmesi gereken yerelden
ulusala ve sonra uluslararas› alanda
ekolojik ekonominin normlar›n›n res-
mileflmesi için bir mücadele gerekiyor.
Bu mücadelenin baflar›l› olmas› için he-
pimizin her alanda liderlik etmesi gere-
kiyor. Yoksa Yuvarlakçay’daki onurlu
insanlar› sonuç ne olursa olsun yaln›z
b›rakm›fl oluyoruz. m
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Kültür
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Taner Öngür:

“‹nsanl›¤› 
Zekâ 
Kurtar›r”

aner Öngür’ü biz Mo¤ollar›n basç›s› ve Ba-
r›flaRock’un fikir babas› olarak tan›r›z ge-
nellikle. Dolay›s›yla Taner Öngür’ün pro-

test müzik konusundaki deneyimleri de uzun y›l-
lara dayan›yor. Türkiye’de küresel ›s›nma bu ka-
dar fazla konuflulmazken “Alarm” ad›ndaki parça-
s›yla konuyla ilgili ilk flark›lardan birini de Taner
Öngür yapm›flt›r. On y›l›n› Almanya’da geçirmifl,
iflgal evlerinde sonradan partileflecek Yefliller ha-
reketinin bebek ad›mlar›na flahitlik etmifl bir sa-
natç›dan söz ediyoruz. Dolay›s›yla Serap Ya¤›z’la
kurdu¤u Sular›n U¤ultusu grubuyla “Günefl fiark›-
lar›” albümünü ve sürdürülebilir müzik festivalle-
ri düzenlemeye kafay› takt›¤›n› ö¤renince gidip
kap›s›n› çalmak farz oldu. 

Taner Öngür’ün Taksim Tepebafl›’ndaki evin-
den içeri girdi¤imiz anda bizi irili ufakl› zihni si-

Mo¤ollar Grubu ile birlikte, küresel
›s›nmayla ilgili bu topraklardaki ilk
flark› olan “Alarm”› yapm›fl olan
Taner Öngür flimdilerde Serap Ya¤›z
ve Sular›n U¤ultusu ile “Günefl
fiark›lar›”n› söylüyor. Bir yandan da
hayat dersleri veriyor, tabii anlayana…

Yaz›: Balkan TALU
Foto¤raf: Sayg›n SERDARO⁄LU

T
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nir aletleri karfl›l›yor. “Bir y›ld›r elek-
trik faturas› ödemiyorum buzdolab›-
n› da fiflten çektim ama merak etme-
yin suyu bakkaldan yeni ald›m” diyor
bizlere gülümseyerek su ikram eder-
ken. “fiurada gördü¤ünüz küçük gü-
nefl panelini 40 liraya ald›m” deyince
etrafa daha dikkatli bakmaya bafll›-
yoruz ve Taner Öngür de “Pedalpo-
wer” (pedal gücü) mucizesini anlat-
maya bafll›yor bize: “Uzun bir boru
yap›p, bunu tahta bir aksam›n üstüne
oturtmufllar. ‹çinde bir flarj dinamosu
var. Alt› tane bisikletin arka lasti¤ine
bunu oturtuyorlar. Seyircilerden alt›
tane gönüllü ça¤›r›yorlar. Onlar pedal
çeviriyor ve 1500 wattl›k ses sistemi
bu flekilde flarj oluyor.”

Çamafl›r Y›kar Gibi Festival Yapmak
Taner Öngür ecofriend.org sitesinden
indirdi¤i onlarca sayfa ç›k›fl›ndan biri-
ni gösteriyor. Az geliflmifl ülkelerde ço-
cuklar›n kulland›¤› pedal gücüyle çal›-
flan laptoplar ve çamafl›r makinelerine
bak›yoruz. Öngür, “Üstelik bu çamafl›r
makinesini kendimiz evde de yapabili-
yoruz. Art›k konserleri ve festivalleri
de çamafl›r y›kar gibi pedal çevirerek
yapabiliriz” diyor. 

Pedalla çal›flan çamafl›r makinesini

Kültür

“Pedalpower” mucize gibi bir
fley: “Seyircilerden alt› tane
gönüllü pedal çeviriyor ve

1500 wattl›k ses sistemi bu
flekilde flarj oluyor.”
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eskiden beri Vosvos tamircili¤i yapan
eski arkadafl› Murat Küçük’e flimdiden
siparifl etmifl bile. “Birkaç gün içinde
biter, zor bir fley de¤il yapmas› “ diyor.
Taner Öngür bu; flaka de¤il. Her an,
her fleyi yapabilecek bir insan kendisi. 

1970’lerde Mo¤ollar’›n henüz kurul-
du¤u zamanlar, Akkuyu’daki nükleer
santral projesinin ilk onayland›¤› y›l-
lara denk geliyor. Taner Öngür, Mi-
marlar Odas›’n›n toplant›s›na gidiyor.
Almanya’daki iflgal evlerinden yeni
dönmüfl bir müzisyen olarak heyecan-
la söz al›yor ve diyor ki “Ben de kam-
panya için müzik festivali yapar›m.”
Hakikaten yap›yor da. ‹stanbul Orta-
köy’de bir gün boyunca 5 grubu bir
araya getiriyor. Ankara’da da 4 gün
boyunca 28 grup konser veriyor. Tür-
kiye’nin ilk rock festivali iflte böyle ör-
gütleniyor. 

Mazot Ne Demek?
Y›llar sonra 2003 y›l›na gelindi¤inde
birço¤umuzun yakinen bildi¤i Bar›fla-
Rock girdi hayat›m›za. Bar›flaRock, sa-
dece nükleer karfl›tlar›n›n bulufltu¤u
bir platform de¤ildi tabii. Eflçinseller
de vard›, feministler de. Sosyalistler
de vard›, savafl karfl›tlar› da. Sesi bas-
t›r›lan, susturulan her örgütlenme fes-
tivalde stant açabiliyordu. Taner Ön-
gür muzipçe gülümseyerek “En ihtilaf-
l› gruplara yan yana stant açt›r›yor-
dum. ‘Kusura bakmay›n çocuklar, yer
yok’ diyordum. Birbirlerine çay, ›s-
marlas›nlar, konuflsunlar istiyordum”
diyor. Sonra bir gün festival t›r›n›n
mazota ihtiyac› oldu¤unu, duyunca
kendi deyimiyle, kafas›na dank ediyor.
Mazot ne demek? Fosil yak›t, petrol
demek. Petrol ne demek? Irak Sava-
fl›nda binlerce insan›n ölmesi demek.” 

Zihin jimnasti¤i devam ediyor: “Peki
do¤algaz ne demek? Putin, Medvedev
ve Gazprom demek. Hele o kömür
bahsini hiç açmayal›m. En son maden-
lerde çal›flmak için insan topland›¤›n-

da gençlerden birkaç› ‘bize öncelik ve-
rin’ diye ba¤›r›yorlard›. Öncelik iste-
melerinin sebebi de babalar› grizuda
ölmüfl, ama gene de madene girecek-
ler. Böyle rezalet olur mu? Dünyan›n
en kirli kaynaklar›ndan biri için bu ka-
dar cana de¤er mi?” 

Özellikle Bar›flarock bittikten sonra
Taner Öngür bu sorular›n üzerine da-
ha çok gidiyor. Öyle ya büyük festival-
ler için kurulacak ses sistemleri için
gereken güç baflka nas›l sa¤lanabilir?

“Ben asl›nda biraz da bu flekilde müzik
yerine poz yapanlar› protesto ediyo-
rum” diyor Taner Öngür ve ekliyor:
“Bu büyük duman makineleri, ›fl›k gös-
terileri falan çok anti-müzik bir fley.
Bir de niye illa 50-60 bin kiflilik bir
toplulu¤u t›k›fl t›k›fl ayn› yere topla-
maya bu kadar merakl›y›z acaba?
Yurtd›fl›nda birçok festival gündüz çok
daha dar kitlelere yap›l›yor. 1000-
1500 kifli için de çok sa¤lam festival
yapabilirsiniz. Bar›flaRock’ta y›llarca o
pet flifle çöplerini ne yapaca¤›m›z› bile-
medik. Roskilde Festivalinde alanda
su çeflmeleri var ve depozito karfl›l›-
¤›nda kat›l›mc›lara festival logolu cam
flifle da¤›t›yorlar. Çeflmeden suyunuzu
doldurup içiyorsunuz.”

Taner Öngür internetten araflt›rma-
ya devam ediyor ve Türkiye’de, üstelik
ikinci defa, Günefl Enerjisi Teknolojile-
ri Fuar›n›n düzenlendi¤ini ö¤reniyor.
Hemen kendi 9 volt, 5 wattl›k amplifi-
katörüne günefl paneli ba¤l›yor. Bizler
de flahidiz, çal›fl›yor. Bu deneyden son-
ra Taner Öngür fuar yöneticilerine Gü-
nefl fiark›lar› isimli bir albüm yapt›kla-
r›n› söylüyorlar. Girasolar firmas› gü-
nefl enerjisiyle çal›flan 2000 wattl›k
bir ses sistemi kuruyor. Taner Öngür
de Serap Ya¤›z ve Sular›n U¤ultusu

Taner Öngür ve Serap Ya¤›z 2007
y›l›ndan beri beraber çal›fl›yorlar. ‹lk
albümleri Sular›n U¤ultusu 2008 y›l›n›n
Mart ay›nda yay›nland›. Grup daha
sonra yolculu¤una Serap Ya¤›z&Sular›n
U¤ultusu ad›yla devam etti. Grup
kendini bugün Anadolu freak out rock
grubu olarak tan›ml›yor. Serap
Ya¤›z&Sular›n U¤ultusu 2008 y›l›n›n
Ekim ay›ndan beri Günefl fiark›lar›
üzerine çal›fl›yor. Antoloji.com
sitesinden güneflle ilgili fliirler derlendi,
sahiplerinden izin al›nd›. Tabii bu arada
Nâz›m Hikmet’in Günefli ‹çenlerin
Türküsü de unutulmad› tabii. Harun
Tekin Günefl Da¤›’nda, Hayko Cepkin
de Hofl Geldin Günefl’de vokal yapt›lar.

Ak›n Var Günefle Ak›n
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grubuyla birlikte Günefl fiark›lar› albü-
münü bas›yor. Fuar›n aç›l›fl›nda “Gü-
nefl fiark›lar›” çal›n›yor. 

“O Dedi¤iniz 1940’lardayd›”
Taner Öngür y›llard›r solcu kimli¤iyle
bilinen bir sanatç›. Dolay›s›yla anti-ka-
pitalist, muhalif gruplarla olan irtibat›
da devam ediyor. ‹nsanl›¤›, dünyay› ne
kurtaracak sorusu üzerine de tart›fl-
malar devam ediyor. Taner Öngür, ar-
t›k evde hidrojen yak›t› üretilebildi¤i-
ni, arabalara bu yak›t yüklenerek 150
kilometre yol yap›labildi¤ini anlat›yor.
Heyecanl› gençler itiraz ediyorlar ha-
liyle “Güzel söylüyorsun da Taner a¤a-

bey, kapitalist düzen y›k›lmadan biz
kurtulamay›z.”

“Sizin o dedi¤iniz 1940’lardayd›” diye
tatl› sert payl›yor Taner a¤abeyleri he-
yecanl› gençleri. “Düflünün, bu tür tasa-
r›mlarla art›k büyük flirketlere muhtaç
kalmadan, dünyay› kirletmeden yafla-
yabiliriz” diyor. 40’lardan sonra hafif-
ten 70’lere geliyor ve “Kurtulufl namlu-
nun ucundad›r” slogan›n› hat›rlat›yor
Taner a¤abey bize ve hemen flerhini dü-
flüyor: “Kurtulufl namluda falan de¤il-
dir, kurtulufl zekâdad›r.” 

Röportaj hafiften daldan dala kon-
du¤umuz bir sohbete dönüflmüfl du-
rumda. Bu zekice tasar›mlar›n Türki-

ye’de ne zaman görülebilece¤ini konu-
flurken Taner Öngür sözü hemen Gü-
nefl Enerjisi Teflvik Yasas›na getiriyor
ve ekonomiden sorumlu devlet Bakan›
Ali Babacan’› elefltiriyor. Almanya’da
yenilenebilir enerjiye 49 eurocent gibi
epey yüklü bir teflvik da¤›t›l›rken bize
25 eurocent’in bile çok görülmesine bi-
razc›k bozulmufl üstat, bizden söyle-
mesi. Enerji Bakan› Hilmi Güler Günefl
Enerjisi Teknolojileri Fuar›na geldi¤in-
de Türkiye’nin günefl enerjisi potansi-
yelinin 386 milyar kilowatt saat oldu-
¤unu belirtiyor. Türkiye’nin ihtiyac›
olan enerji miktar› ise 90 milyar kilo-
watt saat. “‹nsanlar›n 500 kilowatt
saate kadar bireysel elektrik üretme
hakk› var. Bir de yasa ç›ksa bu muhte-
flem bir fley olur. Türk halk› bu bilgiye
vak›f olsa bunu an›nda benimseyecek-
tir” diyor. Velhas›l kelam Taner Ön-
gür’ün vurgulad›¤› gibi “‹stemezükçü-
lük” dönemi bitti. Çözüme yönelik öne-
ri ve projelerin daha çok öne ç›kmas›-
n›n zaman› geldi. Buradan Taner Ön-
gür’ün büyük günefl enerjisi flirketleri-
ne de bir mesaj› var. Öngür, baflta GEN-
SED bünyesindeki dostlar›m›z olmak
üzere flirketlerin küçük tüketicilere de
ürün satmay› hedeflemesini öneriyor.
Günefl enerjisiyle çal›flan flarj aletleri,
LED ›fl›kland›rmas› bulunan flapkalar…
Bu araçlar›n sadece Çin ve Yeni Zelan-
da taraf›ndan üretilmemesi, halk›n
aras›nda yay›lmas›, insanlar›n konuya
daha fazla sahip ç›kmas›n› sa¤lar diyo-
ruz biz de. Elçiye zeval olmaz diyerek,
duda¤›m›zda eski bir Mo¤ollar türküsü
aradan çekiliyoruz: “Bir fley yapmal›
hey, bir fley yapmal›…” m

Kültür

3-8 Temmuz tarihleri aras›nda
Heinrich Böll Vakf›n›n Ramallah
ve Beyrut Ofisleri ile
Heybeliada’da ortak düzenlenen
‹klim De¤iflikli¤i Ak›ll› Enerji
Politikalar› Nükleer Enerji bafll›kl›
yaz okulunun bitiminde günefl
flark›lar› çal›nacak. Temmuz ay›n›n
sonunda Antalya Belediyesinin
5M Migros’un karfl›s›na kuraca¤›
günefl evinin aç›l›fl› Günefl

fiark›lar› ile kutlanacak. Henüz
kesinleflmemifl olmakla beraber 
9-11 Temmuz tarihleri aras›nda
Sinop’ta genifl kat›l›ml› bir
Sürdürülebilirlik Festivali
planlan›yor. fiimdiden kat›laca¤›na
söz veren grup ve sanatç›lar
aras›nda Yüksek Sadakat, Marsis,
Gevende, Mo¤ollar, Serkan Ça¤r›,
Erdal Erzincan ve Sad›k Gürbüz’ün
da ad› geçiyor. 

Günefl fiark›lar› Günefl Turnesine Haz›rlan›yor 

“‹nsanlar›n 500 kilowatt
saate kadar bireysel elektrik

üretme hakk› var. Bir de
yasa ç›ksa bu muhteflem bir

fley olur. Türk halk› bunu
an›nda benimseyecektir” 
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uarc›l›k alan›nda 20. y›l›n› kut-
layan ‹FO ‹stanbul Fuar Hizmet-
leri A.fi. taraf›ndan organize

edilen ve geçti¤imiz y›l 91’i yabanc›
197 flirketi a¤›rlayan REW ‹STANBUL’a
bu y›l 281 firma ve temsilcilik kat›ld›.
Fuar› farkl› ülke ve kurulufllar› temsi-
len 9 bin 673 kifli ziyaret etti. 

REW ‹stanbul Fuar›n› alt›nc› kez dü-
zenleyen ‹FO ‹stanbul Fuar Hizmetleri
A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Selahat-
tin Durak, REW ‹stanbul’un önceki y›l-
lara göre iki kat büyüdü¤ünü ve ulusla-
raras› kimli¤inin daha da belirginlefl-
mifl oldu¤unu belirterek, “Fuar›m›z› bü-

yütmeye ve yaflanabilir bir dünya için
çok önemli olan geri kazan›m konusu-
nu ifllemeye devam edece¤iz” dedi. 

REW ‹STANBUL 2010’da, sektörün
önde gelen yurtiçi ve yurtd›fl› firmala-
r›n›n yan› s›ra; T.C. Çevre ve Orman
Bakanl›¤› yetkilileri, Marmara Beledi-
yeler Birli¤i temsilcileri, Organize Sa-
nayi Bölgeleri Üst Kuruluflu temsilcile-
ri, sektörel dernekler, ulusal ve ulusla-
raras› sivil toplum kurulufllar› ve aka-
demisyenler yap›lan panel ve toplant›-
lara kat›ld›.

Fuar kapsam›nda yap›lan panel ve
toplant›larda; “At›k Yönetimi, Türki-

Fuar

Geri Dönüflüm Sektörü 
REW ‹stanbul Fuar›nda Bulufltu
Kat› at›k, at›k su, at›k
gaz ve yeflil enerjiyi
ayn› çat› alt›nda
toplayan Uluslararas›
REW ‹stanbul Fuar›n›n
alt›nc›s› 10-13 Haziran
tarihleri aras›nda
‹stanbul TÜYAP Fuar
ve Kongre
Merkezi’nde
gerçeklefltirildi. 

F
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ye’de ‹klim De¤iflikli¤i’nin Su Kaynak-
lar›na Etkisi,” “Sosyal, Ekonomik, Ya-
sal ve Çevre Boyutu ile Türkiye’de Hur-
dac›l›k,” “At›ksu Geri Kazan›m›” gibi
konular ifllendi. 

Yo¤un Uluslararas› Kat›l›m
Bu y›lki Fuara yo¤un bir yurtd›fl› kat›l›-
m› da gerçekleflti. Kat› ve s›v› at›k top-
lama ve ayr›flt›rma konular›nda dün-
yada en geliflmifl teknolojilere sahip
olan 57 Alman flirketinin yer ald›¤›
Fuara, Almanya’n›n yan› s›ra; baflta
‹talya, Hollanda, Fransa ve ‹sviçre ol-

mak üzere, 27 ülkeden firma ve tem-
silcilik kat›ld›.

KOSGEB’in de destekledi¤i REW ‹S-
TANBUL 2010’da, yine KOSGEB’in Tür-
kiye temsilcisi oldu¤u European En-
terprise Network (EEN) ile fuar çerçe-
vesinde, kat›l›m› ücretsiz olarak, Av-
rupal› flirketler ile Türk flirketler ara-
s›nda ticari görüflmeler organize etti. 

Buna ek olarak, Türk-Alman Ticaret
ve Sanayi Odas›, kat›l›m›n ücretsiz ol-
du¤u iflbirli¤i görüflmeleri düzenledi.
Gerek Türk, gerekse Alman firmalar

taraf›ndan ilgiyle karfl›lanan bu özel
görüflme olana¤›na pek çok firma ka-
t›ld›.

Ticari görüflmelerin yap›ld›¤› EEN
Stand› ile iflbirli¤i görüflmelerinin or-
ganize edildi¤i AHK stand›, kat›l›mc›-
lara ek olarak yerli ve yabanc› ziyaret-
çiler taraf›ndan da ilgiyle izlendi.

Fuar kapsam›nda bir de Ödül Töreni
yap›ld›. Türkiye Çevre Vakf› (TÜÇEV)
ve Reycyling Industry Dergisi taraf›n-
dan Çevre ve Orman Bakanl›¤› deste-
¤iyle düzenlenen, “At›k ve Geri Dönü-
flüm” konulu k›sa film yar›flmas›n›n
ödülleri Çevre ve Orman Bakan› Veysel
Ero¤lu ve Eski Çevre Bakan› ve sinema
sanatç›s› Ediz Hun’un kat›ld›¤› bir tö-
renle da¤›t›ld›. m

Çevre ve Orman Bakan› Veysel
Ero¤lu taraf›ndan aç›lan Fuara
Ero¤lu’nun yan›s›ra, Çevre Yönetimi
Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça’da
konuflmac› olarak kat›ld›. Çevre ve
Orman Bakanl›¤› Müsteflar› Prof. Dr.
Hasan Z. Sar›kaya standlar› ziyaret
edip, kat›l›mc›lardan bilgi al›rken,
TBMM Çevre Komisyonu Baflkan
Vekili Mustafa Öztürk, Fuar
kapsam›nda düzenlenen “Yasal ve
Çevre Boyutuyla Türkiye’de
Hurdac›l›k” panelinde konuflmac›
olarak kat›ld›. ‹SK‹ Genel Müdürü Prof.
Dr. Ahmet Demir’in de aralar›nda
bulundu¤u birçok kamu kuruluflu
yetkilisi de REW ‹stanbul’u ziyaret etti. 

Fuar›, Veysel Ero¤lu Açt›
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Fuarlar

Organic & Natural Korea (2-4 Temmuz 2010)
Kore Organik Çiftçiler Birli¤i taraf›ndan düzenlenen fuarda
klasik organik g›dalar›n yan› s›ra do¤al okul menüleri,
sa¤l›kl› besinler ve kozmetik ürünleri gibi alt kategoriler de
bulunuyor.
Güney Kore, Seul
www.organicshow.co.kr

Project Ecosphere- Ottawa 
(31 Temmuz-2 A¤ustos 2010)
Kâr amac› gütmeyen bir kurulufl olan Project
Ecosphere’de, yeflil binalar ve yeni teknolojiler d›fl›nda
alternatif t›p ve organik tar›m sektörünün temsilcileri de
bulunuyor.  
Kanada, Ottawa
http://www.projetecosphere.org/en/index-ottawa.php

SIAL MERCOSUR (25-27 A¤ustos 2010)
Arjantin’de gerçeklefltirilen bu fuar dünyan›n en büyük
g›da fuarlar›ndan biri olarak an›l›yor. Fuarda di¤er g›da
teknolojilerinin yan› s›ra organik g›da kategorisinde de
genifl seçenekler sunuyor.
Arjantin, Buenos Aires
http://www.sialmercosur.com.ar/index2.php

Natural Products Expo Asia (26-28 A¤ustos)
Natural Products Expo Asia, Uzak Asya’n›n en büyük
do¤al ürünler fuarlar›ndan biri olarak an›l›yor.  Fuar, do¤al
sa¤l›kl› ürünler sektöründeki en yeni inovasyon ve trendleri
sunma iddias› tafl›yor.  
Hong Kong
www.naturalproductsasia.com

HUSUM (21-25 Eylül 2010)
HUSUM Rüzgâr Enerjisi Fuar› ve Konferans›, rüzgâr enerjisi
alan›nda dünyan›n en önemli organizasyonlar›ndan biri
olarak kabul ediliyor. Almanya Hamburg’da yap›lacak fuara
70 ülkeden 800 kat›l›mc› ve 25 bin ziyaretçi bekleniyor.  
Almanya, Hamburg
www.husumwind.com

BIOFACH JAPAN (21-23 Eylül 2010)
Organik hareketin flemsiye örgütü IFOAM taraf›ndan da
desteklenen BIOFACH, Almanya, Çin, Hindistan ve
ABD’den sonra Japonya’da gerçeklefltirilen en büyük
organik g›da fuar› olma özelli¤ini tafl›yor. 
Japonya, Tokyo
www.biofach-japan.com

Food Ingredients Asia (29 Eylül-1 Ekim 2010)
Food Ingredients  (FI) 1986 y›l›ndan beri her türlü g›da
al›m sat›m› yapan kurulufllarla iflbirli¤i yap›yor. ‹lk defa
Hollanda Utrecht’te bir konferansta buluflan FI ekibi
y›llard›r dünyan›n dört bir yan›nda fuarlar ve
konferanslar düzenliyor.  
www.fi-events.com
Endonezya, Cakarta

BIOSTYL (30 Eylül-2 Ekim 2010)
Uluslararas› organik beslenme, ekoloji ve sa¤l›kl› yaflam
fuar› Biostyl, genifl ürün yelpazesiyle fark› tüketici
gruplar›na hitap ediyor. 
Slovakya, Bratislava
www.incheba.sk

Yeflil Tesisler Konferans› 2010 (5-6 Ekim 2010)
Sürdürülebilirlik için art›k sadece sayg›n bir kurumsal
kimlik yetmiyor. Kurumun ifllerini iyi yapabilmesi için
do¤al kaynaklar›n sürdürülebilirli¤inin de sa¤lanmas›
gerekiyor. Yeflil Tesisler Konferans›, tüm tesisleri
sürdürülebilir bir çevre oluflturmaya yönelik iflletim, yap›
ve donan›ma kavuflturmak için tüm taraflar›; yöneticileri,
kullan›c›lar›, tedarikçileri, tasar›mc›lar›, teknik uzmanlar›,
uygulay›c›lar› devlet kurulufllar›n›, sivil toplum örgütlerini
bir araya getirmeyi, tüm yenilikleri, uygulamalar›, projeleri
ve ürünleri paylaflmay› hedefliyor.
Türkiye, ‹stanbul 
www.yesiltesislerkonferansi.com

Temmuz -Ekim 2010 Yeflil Fuarlar
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Salon Zen et Bio (8-10 Ekim 2010)
Salon Zen et Bio, ürün ve kat›l›mc› yelpazesini epey
genifl tutuyor. Fuar, müflterilerine organik ve do¤al
ürünlerin yan› s›ra alternatif t›bba yönelik seçenekler
de sunuyor. Kat›l›mc›lar aras›nda çevre kurulufllar› ve
do¤a kulüplerinin temsilcileri de bulunuyor.  
Fransa, Nantes
www.salon-zenetbio.com

WINDTECH 2010 - GOCA (13-16 Ekim 2010)
Türkiye, 2020 y›l›na kadar enerji yat›r›mlar›na toplam
130 milyar dolar ay›rmak zorunda. 
Bu rakam bizzat Enerji Bakanl›¤› taraf›ndan da
do¤ruland›. Bu ihtiyac›n üzerine iklim krizi de
eklendi¤inde yenilenebilir enerji kaynaklar› büyük
önem kazan›yor. 
Rüzgâr enerjisi teknolojisi ise en çok tercih edilen
kaynaklar aras›nda yer al›yor.  WindTech 
‹stanbul Rüzgâr Enerjisi ve Teknolojileri 
Fuar› da rüzgâr konusundaki profesyonel 
uzmanlar› ve yat›r›mc›lar› bir araya getiren önemli 
bir organizasyon. 
Türkiye, ‹stanbul 
http://www.windtech-istanbul.com/tr/

Çevre ve Enerji - Riga (14-17 Ekim 2010)
Letonya’da yap›lacak alternatif enerji fuar›n›n 
ortaklar› aras›nda Letonya Çevre Bakanl›¤› 
ve Letonya Sanayi ve Ticaret Odas› da 
bulunuyor.  Hem devletin hem de ifl dünyas›n›n
organizasyonda do¤rudan yer almas›
ülkenin yeflil yat›r›mlar› ne kadar ciddiye 
ald›¤›n› da gösteriyor.
Letonya, Riga 
http://www.bt1.lv/bt1/ee/?link=10000000

Avrupa Enerji Forumu (19-21 Ekim 2010)
Avrupa’n›n enerji politikalar› ve stratejileriyle ilgili en
yetkin bilgilere ulaflmak için bu son flans›n›z olabilir.
Londra’daki Excel salonuna gidenler bizzat k›tan›n
enerji politikalar›na yön veren karar vericilerinden
gelece¤e dair fikirleri dinleyerek belki de bir tarih
yaz›m›na tan›kl›k edecekler.  
‹ngiltere, Londra
www.europeanfutureenergyforum.com

SAIENERGIA (27-30 Ekim 2010)
Özünde bir bina tasar›m› fuar› olan SAIENERGIA’da bu
y›l sürdürülebilir, ekolojik ve dayan›kl› bina tasar›mlar›
sergileniyor.
‹talya, Bologna  
http://www.saie.bolognafiere.it/en/

WASMA'2010 Geri Dönüflüm (27-29 Ekim 2010)
WASMA’2010, at›klar›n toplanmas›ndan yeniden
kullan›m›na kadar her aflaman›n teknolojik donan›m›n›
kat›l›mc›lar›n dikkatine sunuyor. Fuar, Rusya
Federasyonu Sanayi ve Ticaret Odas› ve Rus Meclisi
Çevre ve Do¤a Yönetimi Komitesi taraf›ndan da
destekleniyor. 
Rusya, Moskova 
http://www.mvk.ru/eng/exhibitions/930_a.shtm

Eco Tech Scandinavia (26-28 Ekim 2010)
Eco Tech Scandinavia (‹skandinavya) ekolojik, do¤a
dostu teknolojileri takip etmek isteyenler için uluslararas›
bir buluflma noktas› olma özelli¤ini tafl›yor. Göteborg’da
gerçekleflecek fuarda kat›l›mc›lar, sürdürülebilir
yat›r›mlar için teknoloji ortaklar› ar›yorlar.
‹sveç, Göteborg
http://www.eea.europa.eu/events/eco-tech-
scandinavia-brokerage-event
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EKOIQ Kitapl›¤›, Haziran 2010

Genç bir birey olmak demek bazen biraz da karamsar ol-
mak demektir asl›nda. Ne de olsa bir genç oy kullanamaz,
hibrid otomobil sat›n al›p almamaya karar veremez. Do-
lay›s›yla gençlere düflen genellikle omuzlar›n› silkip flu
soruyu sormak oluyor: ”Ben ne yapabilirim ki?”
2007 y›l›nda Nobel Bar›fl Ödülünü alan eski ABD Baflkan
Yard›mc›s› Al Gore cevap veriyor: “Dünyay› de¤ifltirebilir-
siniz.” Bir genç olarak sadece sizin cesaret edebilece¤iniz
öyle çok fley var ki. ‹nternet üzerinden örgütlenebilir; ha-
yat›n›z› ya¤mur ormanlar›na, organik tar›ma adayabilir-

siniz. Ailenizin al›flkanl›klar›n› de-
¤ifltirmesini sa¤laman›z bile parlak
bir ad›m say›l›r. 
‹flte “Tercih Sizin,”  gençlere geze-
geni ayakta tutmak için bu ilk ad›-
m› atma flans› tan›yor. Tercih Sizin
sayesinde gezegenimizi kirleten
teknolojiler hakk›nda derinlemesi-
ne bilgi sahibi olacak, temiz enerji
türlerini tan›yacak ve gelece¤i de-
¤ifltirme gücüne sahip oldu¤unuza
bir kere daha ikna olacaks›n›z.

‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, Haziran 2010

Çevre sorunlar›n› inceleyen ba¤›m-
s›z araflt›rma kuruluflu Worldwatch
Enstitüsünün “Dünyan›n Durumu”
ad›yla bu y›l 27.sini haz›rlad›¤› ve
sürdürülebilirlik konusunda bir ça¤-
r› niteli¤i tafl›yan rapor, ‹fl Bankas›
Kültür Yay›nlar› taraf›ndan çevrildi.
“Kültürleri Dönüfltürmek: Tüketici-
likten Sürdürülebilirli¤e” alt bafll›¤›-
n› tafl›yan kitab›n önsözü ise, mik-
rokredi konseptinin yarat›c›s›, 2006 Nobel Bar›fl Ödülü sahibi
Muhammed Yunus’a ait.  Worldwatch Enstitüsü Baflkan› Chris-
topher Flavin, kaleme ald›¤›  girifl yaz›s›nda dört temel noktaya
dikkat çekerek, “Günümüzde 6,8 milyardan fazla insan›n mad-
di kaynaklara olan talebi giderek art›yor, ekosistemler yok edi-
liyor. Her y›l atmosfere ›s›y› hapsedici milyarlarca ton gaz sal›-
n›yor ve küresel kaynak kullan›m› sürekli art›yor” diyor. Flavin
bu nedenle, sürdürülebilirlik konusunda kültürel bir dönüflüm
yaflanmas› gerekti¤ini savunuyor. Dünyan›n Durumu, okuyu-
cular›na 35 önemli çevrecinin önerilerini sunarak bu de¤iflimin
püf noktalar›n› ortaya koyuyor. 

John Wiley & Sons, Mart 2010

2050 y›l› deyince art›k birço¤umuzun gözünde ürkütücü bir manzara canlan›yor.
O tarihte insan nüfusunun 9 milyar› bulaca¤› afla¤› yukar› belli oldu. Dolay›s›yla
temel ihtiyaçlar da do¤ru orant›l› olarak artacak ama insano¤lunun sürdürülemez
ekolojik ayak izi büyüdükçe bizi nas›l bir yaflant›n›n bekledi¤i tamamen meçhul.
Biyoçeflitlilik giderek azal›yor. Bal›klar›n dörtte üçü ya tam s›n›r de¤erde ya da ka-
pasitelerinden fazla avlan›yor. Kaçak kesimler ormanlar› tehdit ediyor. Burada  en
büyük görevlerden biri de tedarik zincirlerine düflüyor. Zira, bizi kurtarabilecek
nadir tedbirlerden biri de kulland›¤›m›z temel ürünlerin yeflillenmesi olacak. Stu-
art Emmett ve Vivek Sood taraf›ndan yaz›lan Green Supply Chains- An Action Ma-
nifesto (Yeflil Tedarik Zincirleri- Bir Eylem Manifestosu)  yeflil tedarikçilere bu ko-
nuda yol gösterme iddias› tafl›yor. Sonuçta kazanan biz ve yeflil markalar olacak. 

Genç Okurlar ‹çin

Yeflil Tedarikçilere Son Ça¤r› 
Green Supply Chains- An Action Manifesto

“Tercih Sizin”  Kültürleri Dönüfltürmek: 
Tüketicilikten Sürdürülebilirli¤e 

Dünyan›n Durumu 2010
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